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INLEIDING

Historisch overzicht.
Het werkgebied van de huidige gemeente omvat het eiland Ameland.
De eerste vermeldingen over Ameland vind men in de dooplijst van de "Oudste", Leenart
Bouwens. In de periode 1551-1582 wordt melding gemaakt van 99 dopelingen op Ameland,
waarvan 47 in in Hollum, 49 in Ballum en 3 in Nes. Tot welke gemeente(n) deze dopelingen
behoorden is, bij gebrek aan archivalia, niet meer vast te stellen.
Het geringe aantal dopelingen in Nes, zou volgens predikant Klaas Simons Gorter wijzen op de
aanwezigheid van de stroming der Waterlanders, die iets minder streng in de leer waren dan
overige Doopsgezinden.
Wie waren nu die Doopsgezinden.
De grondbeginselen van de Doopsgezinden zijn ontstaan in de stad Zürich in Zwitserland. De
priester Ulrich Zwingli kreeg in 1523 na debat met de Stadsraad van Zürich de opdracht om
plannen te ontwikkelen de Roomse katholieke kerk aldaar te hervormen. In korte tijd maakte hij
een plan van 67 stellingen en publiceerde deze op 17 november 1523. Als men ze goed las,
hielden ze echter veel meer in dan alleen het hervormen van de Roomse katholieke kerk. Door de
verstrengelde maatschappij-structuren van kerk en staat in die tijd, kwam het plan neer op een
volledige hervorming van alle maatschappelijke strukturen. Bij het tempo waarin dit zou moeten
hield Zwingli rekening met de conservatieve Stadsraad. Een deel van zijn leerlingen wenstte
sneller te hervormen. Op een bepaald ogenblik wenstten zij een volledige breuk met de oude
kerk en wilden over gaan tot het vormen van een gemeente van gelovigen zoals die beschreven
wordt in het boek Handelingen van het Nieuwe Testament. Discussie-onderwerpen waren afschaffing van de viering van de Mis, kinderdoop - sommige kinderen, zelfs van vijf jaren, waren
nog niet gedoopt - en Avondmaal. Als men met elkaar besloten had dat iets fout was moest men
het ook meteen afschaffen. Voor het welslagen van de gehele hervorming achtte Zwingli het
noodzakelijk hiervoor toestemming te vragen aan het conservatieve Stadsbestuur van Zürich.
Deze manier van denken gaf onderling en met Stadsraad veel spanningen Op 17 januari 1525
werd er op bevel van en ten overstaan van de Stadsraad van Zürich een (eerste) godsdienstgesprek gevoerd over de doop. Voelende de spanning tussen Zwingli en een deel van zijn leerlingen ten nadele van Zwingli en bevreesd zijnde voor hun eigen maatschappelijke positie, nam
de Stadsraad maatregelen.
De volgende dag reeds vaardigde de Stadsraad een mandaat (bevelschrift) uit: alle ongedoopte
kinderen moesten binnen acht dagen gedoopt worden op straffe van verbanning uit de stad.
Zwingli had de kloosters omgevormd tot "Bibelschulen", ook deze werden gesloten.In dit
spanningsveld ontstond vermoedelijk op 21 januari 1525 de eerste doopsgezinde gemeente in
Zürich.
Deze gemeente stond onder leiding van Conrad Grebel en George Blaurock. Daarna volgden
nog twee gesprekken over de doop, maar men kwam niet meer nader tot elkaar. De beweging
der Anabaptisten (wederdopers) groeide. Dit leidde tot terechtstellingen of verbanning van
hare volgelingen, want ze hielden zich niet aan de uitgevaardigde wetten. Intussen ging
Zwingli verder met zijn manier van hervormen, maar er waren ook katholieke parochies, die
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niet wilden hervormen, die moesten dan maar met het zwaard worden onderworpen. In de
tweede veldslag op 11 oktober 1531 bij Kappel (± 18 kilometer ten zuiden van Zürich) tussen
Zwingli's gezinde parochies en Rooms katholieke parochies, lieten Zwingli en velen van zijn
medestanders het leven.
In Zuid-Duitsland maakte Maarten Luther op 31 oktober 1517 95 stellingen wereldkundig te
Wittenberg. Deze daad zou later worden aangemerkt als het begin van de Hervorming. Als
stadsprediker van de stad en slot van Wittenberg ergerde hij zich aan de lichtvaardige aflaathandel van monnik Tetzel. Met een aflaat kon men zijn zonden kunnnen afkopen met geld. Het geld
wat hiermee verkregen werd, mocht de bisschop van het gebied gedeeltelijk zelfbehouden en het
andere werd gebruikt voor de prestigieuse bouw van de St. Pieter te Rome. De kritiek van stadsprediker Maarten Luther waren Rome zeer onwel gevallig. Luther's onverzetlijke wil om maar
iets van deze stellingen en van zijn latere geschriften te herroepen en bovendien nog geen gehoor
gevende om in Rome te verschijnen, leidden er toe dat hij de pauselijke bul Exsurge Domine
(banvloek), gedateerd 15 juni 1520, ontving. Deze bul werd op 10 december 1520 plechtig in
het openbaar bij Elsterpoort te Wittenberg verbrand. Voor de Rijksdag te Worms werd hij op 5
april 1521 door de Duitse keizer ter verantwoording geroepen. Ook hier weigerde hij zijne geschriften te herroepen. Een daad, die velen gevolgen had zoals later zou blijken, voor het
politieke en kerkelijk leven in Europa. Op 26 mei werd hij in de Rijksban gedaan, met andere
woorden: vogelvrij verklaard. Luther was reeds lang uit de stad Worms vertrokken en was door
vrienden naar de Wartburg bij Eisenach gebracht. Waar hij de bijbel in het Duits vertaalde.
Luther's prediking en uitspraken hadden veel invloed in geheel Duitsland. Enkele landen binnen
Duitsland en een tal vrije steden volgden deze nieuwe denkbeelden. Ze maakten door hun
houding zich vrijer van de eisen en verplichtingen, die de Duitse Roomse Keizer hun oplegde.
De Duitse Keizer had troepen nodig om tegen de Ottomaanse Turken te vechten, die in de jaren
1521 - 1532 grote delen van de Balkan veroverden; bedreigden zelfs Wenen in 1529. Koning
Frans I van Frankrijk had de Duitse keizer in 1521 ook de oorlog verklaard.
De maatschappelijk druk van de Clerus, de Duitse Roomse Keizer en de adel op de gewone
bevolking waren groot. De eerste drie genoemde waren vrijgesteld van vele verplichtingen, de
gewone man mocht de lasten opbrengen, die hun leefstijl en escapes met zich mee bracht.
In gebieden, waar het gezag van de bisschop - gezien als vertegenwoordiging van god op aarde was wegvallen, hadden overheidspersonen de plicht deze taak waar te nemen.
Sommige vorsten zagen dit als een geloofsroeping, anderen wendden haar aan tot nut van hun
eigen belang.
Onder Luther's volgelingen waren ook radicalen, die sneller en verder wilden hervormen, dan
Luther zelf wou.
Eén van hen was Thomas Münster. Hij was in 1523 prediker in Allstedt (40 km. ten westen van
Halle). Op grond van het boek "Daniel" verwachtte hij een snelle maatschappelijke ommekeer en
riep de Saksische vorsten op om een aanval te doen op de Kerk en de Staat.
In maart 1524 steunde hij de boeren bij Memmingen bij hun eisen om socialer beleid. Op grond
van de Bijbel en Luthers leus over de vrijheid van de christen, stelden de gematigden onder de
verschillende boerengroepen een programma van twaalf punten op. Deze punten werden een
soort "Boerenbijbel". De boeren waren bereid om ieder punt van hun programma terug te nemen
als hun ongelijk vanuit de bijbel zou worden aangetoond. Luther vond dit een onjuist gebruik van
de bijbel.
Velen acties van groepen boeren werden bij gebrek aan een goed krijgsplan uit elkaar geslagen.
Op anderen plaatsen hielden ze soms met steun van stedelijke bevolking langere tijd stand.
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Het gerucht, dat de boeren zich hadden bewapend,- enige musketten en voornamelijk
boerengerei - adviseerde Luther - op grond van Romeinen 13 - de vorsten om de oproerige
geesten te bestraffen.
Bij Frankenhausen kwam het op 15 mei 1525 tot een treffen met de groep, die zich om Thomas
Münster had verzameld.
De boeren, wachtend op hemelse bijstand - zoals Thomas Münster, die op grond van Daniel 7
aankondigde - boodden geen verzet. Zij werden door de geharnaste ruiterij van de legers van
hertogen en graven overlopen en uitgemoord.
De leer van Luther was niet langer een volksgodsdienst, maar werd nu de godsdienst van de vorsten.
Op de Rijksdag van Spiers van 1526 werd voorlopig besloten, dat ieder vorst in eigen gebied de
geloofszaken zou regelen, zoals hij tegenover God en Keizer kon verantwoorden.
"Diens heer, diens godsdienst", in het latyn: "Cuius regio, euius (illius) religio".
De felheid van de vervolgingen hing daardoor sterk af van de religie en het karakter van de
hertog, graaf, baron van het gebied. In de stad werd dat bepaald door de stadsraad met assistentie
van de locale hervormers. In het algemeen ging men in de katholieke gebieden direct over tot
vervolging, terwijl in de gebieden, die door de lutheranen bestuurd werden, was de tolerantie iets
groter, doch de groep moest geen bedreiging vormen voor hen zelve.
In het zomer van 1526 was in Augsburg een jonge gemeente van anabaptisten ontstaan. Een jaar
later tijdens een bijeenkomst van leiders van diverse jonge gemeenten greep de stedelijke
overheid in.
Een groep werd gevangen gezet en gepijnigd. Op deze wijze leerde men ook namen van andere
anabaptisten of sympathisanten. Zij, die nog niet gedoopt waren, werden na enige tijd losgelaten,
met de instructie niet samen te scholen of zich opnieuw in te laten met zaken van Anabaptisten.
Een deel van de leiders van buiten en zij, die hun zienswijze herriepen, werden verbannen uit de
stad. Hans Hut kwam om in de gevangenis en zijn lichaam werd verbrand. Maar de gemeente
bleef groeien. In 1528 en 1529 werden er opnieuw groepen anabaptisten gearresteerd en veroordeeld. Enkele werden verbrand, maar de meesten werden verbannen. Zij trokken naar
Straatsburg, Esslingen, Reutlingen, Regensburg, Würtenberg, Oost-Friesland en Moravia. De
gemeente in Augsburg herstelde zich niet meer van deze tegenslagen. Zij, die gepijnigd waren en
daarna verbannen, verspreidden het woord en ideëen verder. Intussen werd op de Reichsdag van
Speyer, gehouden op 22 april 1529 een mandaat uitgevaardigd, waarbij op de wederdoop de
doodstraf werd gesteld.
In 1555 werd bij de Augburgse godsdienstvrede deze voorlopige regel : "Diens Heer, diens
Godsdienst" door de vorsten tot "Wet" verheven.
Dit principe heeft zeer veel invloed gehad op de plaatsen, waar Anabaptisten/Wederdopers en
later Mennisten/Doopsgezinden zich konden vestigen.
Melchior Hoffman
De ontmoeting van Melchior Hoffman met de wederdopers in Straatsburg werd bepalend voor
de verbreiding van het Anabaptisme naar de Noordelijke Nederlanden. Melchior Hoffman,
afkomstig uit de zuidduitse plaats Hal in de staat Schwaben, was een reizende bonthandelaar en
tevens lutheraans lekenprediker. Sinds 1523 had hij in de Baltische staten aan de Oostzee de leer
van Luther verkondigd. Teleurgesteld over de werking van Luther's leer en in konflikt gekomen
mede door de toevoeging van zijn eigen ideëen over de komst van het "Duizend-jarig rijk op
aarde" en het Avondmaal, werd hem achtereenvolgens de toegang tot de Baltische Staten, de
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stad Stockholm, Sleeswijk-Holstein en de stad Kiel door de plaatselijke autoriteiten ontzegd. Na
een kort verblijf in Oost-Friesland reisde hij in juni 1529 door naar Straatsburg. Hier werd hij
ontvangen door Martin Bucer, één van de leidende kerkhervormers. Toen deze en zijn collegahervormers kennis namen van Melchior's ideëen en denkbeelden, gaven ze hem de raad: het
prediken te laten en het beroep van bonthandelaar maar weer te gaan uitoefenen. Dit advies
schoot Melchior in het verkeerde keelsgat. Hij zocht kontakt met de Wederdopers van Straatsburg. Hij leerde van hen en werd in het voorjaar van 1530 gedoopt. In april van hetzelfde jaar
vroeg hij - gewend zijnde om met koningen en andere adelijke lieden te onderhandelen - aan de
Raad van Straatsburg om een kerk ter beschikking te stellen aan de wederdopers. De Raad
vaardigde, inplaats van gehoor te geven aan dit verzoek, een arrestatiebevel tegen hem uit.
Melchior Hoffman wachtte niet af, maar vertrok naar Oost-Friesland.
In Oost-Friesland was in 1528 Graaf Enno II zijn overleden vader Graaf Edzard I opgevolgd.
Graaf Enno confisqueerde ("raubte") de kerken- en kloostergoederen in Oost-Friesland. Hij
stelde de bestaande kerkverordeningen buiten werking. Hierdoor kreeg hij ruzie met de lutherse
kerkleiders en de Landgraaf van Hessen. Intussen hadden de Lutherse- en Zwingliaanse
kerkleiders binnnen zijn graafschap ruzie met elkaar over de viering van het Avondmaal. Er
moest volgens graaf Enno één nieuwe eigen kerkverordening komen voor de gehele Grafschaft
Oost-Friesland. Door de confiscatie van de kerkengoederen waren de kerken in de stad Emden
geheel financiël afhankelijk geworden van de “Stadtsrat von Emden”.
In deze ontregelde samenleving predikte Melchior Hofmann de ideeën van de wederdopers en
zijn eigen, die van de spoedig komst van het Duizend-jarig rijk. (zie Openbaring 20: 1-6). Hij
doopte 300 personen in de Geerkamer van de Grote kerk van Emden. Voor hij weer op reis ging,
stelde hij Jan Trijpmaker als opvolger aan.
In december 1531 bezocht hij in het geheim de stad Straatsburg. Daaraan volgend bracht hij
bezoeken aan de jonge door zijn prediking ontstane gemeenten in de Noordelijke Nederlanden.
Op grond van een profetie van een oude man keerde hij in 1533 openlijk terug naar Straatsburg.
Zijn theologie werd door de leidende kerkhervormers opnieuw veroordeeld en hij werd gevangen
genomen. Blijmoedig en in de volle verwachting over zijn spoedige verlossing door de komst
van het op handen zijnde "Duizend-jarig rijk" ging hij de kerker in, waar hij in 1543 stierf.
Een deel van de toehoorders en van 300 gedoopten in Emden, waren afkomstig uit de
Nederlanden. Sommige van hen waren sacramentisten. Zij geloofden niet of nog maar ten dele in
de sacramenten van de "Kerk": doop, vormsel, boete, eucharistie (het sacrament des altaars: de
Mis), huwelijk, priesterwijding en de laatste zalving. De meesten hadden voor de Mis in het
geheel geen waardering meer. Ze lieten dat openlijk blijken. Bekend is de proces van Wendelmoet Claesdochter, een weduwe uit Monnikendam, die om haar uitlatingen veroordeeld werd
tot de brandstapel. Het vonnis werd op 20 november 1527 ten uitvoer gebracht.
Jan Trijpmaker, de opvolger van Melchior Hofmann, vertrouwde in 1533 de situatie in Emden
niet langer en vluchtte naar Holland. Daar werd hij gevangen genomen en in
's-Gravenhage ter dood gebracht.
De jonge beweging van wederdopers had nu niemand meer, die leiding gaf. Jan Matthijsz uit
Haarlem en Jan Beukelsz uit Leiden namen de leiding in handen. Ze leggen bij de prediking
meer het accent op de spoedige komst van het "Duizend-jarig Rijk". Door de slechte economische toestand was hun invloed zeer groot. - Holland en Zeeland hadden te kampen met overstromingen, in het gehele land waren misoogsten in de jaren 1531 - 1533, invoer uit de Oostzeelanden lag stil tengevolge van de Deense oorlog.
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De Sont tussen Denemarken en Zweden was gesloten met als gevolg werkeloosheid onder de
zeelieden en geringere afzetmogelijkheden voor de handel.
Deze factoren beïnvloeden elkaar en brachten honger, armoede en oproerigheid in Holland met
zich mee.
- Jan Matthijsz zond naar bijbels voorbeeld 12 apostelen uit, die in groepjes van twee, het nabije
Godsrijk moesten aankondigen. Wie door de prediking tot bekering kwam, werd gedoopt. De
apostelen Bartholomeus Boekbinder en Willem de Kuiper doopten in Leeuwarden o.a. Obbe
Philips en Hans Scheerder. Deze beiden werden de volgende dag door hen gewijd tot "Oudste".

In de provincie Groningen zijn de volgende berichten bewaard gebleven:
Viglius van Aytta, de in februari 1534 benoemde bischoppelijk officiaal (ambtenaar) van
Munster in Humsterland, berichtte aan Desiderius Erasmus over de groei van de Nieuwe Secte.
Op 3 mei 1534 vaardigde de Stad Groningen een ordonnantie uit tegen de herdoopten : "dat alle
uytheemse luyden die mit eenyger hande nije secte ofte wederdoepe besmettet sijn, die sullen
sick versien uyt onser stad ende stadsmarke tusschen dit ende twaelff uren naestcomende."
Pogingen om hier ook een "Nieuw Jeruzalem" te stichten vonden plaats in 't-Zandt in de
provincie Groningen (januari 1535). Hierbij werd Jacob Cremer van Winsum, gedoopt door Jan
Matthijsz , die o.a gevangen genomen werd.
In de provincie Friesland werd het Oldenklooster bij Hartwerd, gelegen ten noord-oosten van
Bolsward door Wederdopers bezet (maart 1535) en verjaagd door de troepen van Schenk van
Toutenburg.
In Amsterdam trachtte men het stadhuis in te nemen (10 - 11 mei 1535). De nederlandse pogingen hadden geen succes.
Münster, 1531 - 1536.
Bernhard Rothman – gewezen rooms priester – leidde als lutheraan in Münster de hervorming.
Hij was in 1495 in Stadlohn geboren, studeerde in Deventer en in Mainz. Maar hij had ook
bezoeken gebracht aan de Wittenberg. De preken van hem kregen steeds meer een protestants
karakter en de Stadsrat Münster legde hem in 1531 een preekverbod op. Juist buiten het rechtsgebied van de stad Münster lag Mauritskerk en velen kwamen daar om naar zijn preken te luisteren. Op 23 februari 1532 werd onder leiding van Bernhard Rothmann en de lakenkoopman Knipperdollinck een volksoproer georganiseerd.
De gilden zetten de Stadsraad onder druk en deze gaf toe.
De parochiekerken werden evangelisch, maar de Domkerk en de abdijkerk bleven katholiek. In
augustus 1533 vond er een godsdienstgesprek plaats over de kinderdoop.
De stadsraad was voor handhaving van de kinderdoop. De predikanten, die weigerden werden in
november 1533 de stad uitgezet. Bernhard Rothmann was tegen kinderdoop, maar bleef met
steun van de gilden. Hij publiceerde een geschrift over Doop en Avondmaal. Hij zag het Avondmaal als een gedachtenismaal. In december kreeg ook hij een uitwijzingsbevel, maar negeerde
dat. De stadsraad aarzelde en verloor steeds meer gezag.

8

Op 5 januari 1534 kwamen de twee apostelen, uit gezonden door Jan Matthijs van Haarlem in de
stad aan. Bernhard Rothmann en de lakenkoopman Bernhard Knipperdollinck voelden wel voor
de ideëen van de wederdopers en lieten zich dopen. De invloed van de aanhangers van de
wederdopers groeide.
Eind januari stond het stadsbestuur, bestaande uit voornamelijk lutheranen, volledige geloofsvrijheid toe ook aan de wederdopers. - Zij handelde daarmee in strijd met de Rijkswetten
van 1529.
De beslissingen binnen de stad werden vanaf dat moment ten huize van Knipperdollinck
genomen. Eind februari 1534 kwam Jan Matthijs naar Münster. De vestiging van het "Nieuwe
Jeruzalem" was een feit. Zendbrieven gingen uit. De roep van het "nieuwe Jeruzalem" deed
menigeen van heinde en ver gekomen naar deze stad trekken. De bewoners, die niet mee wilden
doen, werden de stad uitgedreven.
- men dacht God eigenhandig te kunnen helpen in volle verwachting van de spoedige komst van
einde der tijden, daarmee volkomen negerende de mededeling uit de Rede over de laatste dingen
(Math.24: vs 1-51 en in het bijzonder Mathues 24:vs 36 "Doch van dien dag en van die ure weet
niemand ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen" Het principe van weerloosheid werd ter wille van realisatie van het doel : "het Nieuwe
Jeruzalem", verlaten. Intussen belegerde de in 1533 benoemde vorst-bischop Franz van Waldeck
de stad. Hij had Munster wel over gegeven aan de Lutheranen, maar niet aan de Wederdopers.
Bij een uitval op 5 april om het beleg van de stad te doorbreken, verloor Jan Matthijs het leven.
Jan van Leiden werd dadelijk uitgeroepen als profeet.
Hij stelde op grond van de Bijbel een geheel ander bestuur in. Het gezag in handen van 12
Oudsten. Er werd voortdurend uit het Oude Testament gelezen. Op 23 juli 1534 kwam de verplichting dat iedere vrouw getrouwd moest zijn. Er waren ongeveer 6 keer zoveel vrouwen als
mannen in de stad. Een vrijbrief voor Jan van Leiden om te kunnen hertrouwen ? Een andere
lezing is dat het zou zijn voortkomen uit het lezen van het Oude Testament over de veelwijverij
van de aartsvaders. Als derde mogelijkheid is ook genoemd de uitbreiding van het inwonertal tot
het apokalyptische getal van 144.000 personen (Openb. 7 vs 4.) Een deel, voornamelijk
bestaande uit oorspronkelijke bewoners van de stad, waren het hier niet eens en bestormden het
stadshuis. Ze namen de leiders gevangen, maar de reactie van de wederdopers was zeer hevig.
De oorspronkelijk bewoners verloren deze slag. Jan van Leiden en de zijnen maakten plannen
om andere gewesten bij hun situatie te betrekken.
De Vorst-Bisschop kampte met muiterij onder de huursoldaten. De schrijnwerker Hendrik
Gresbeck, inwoner van Munster, pleegde verraad aan de wederdopers en liep over naar de
bisschop. Op 24 juni 1535 werd de stad Munster heroverd door de Landsknechten van de
bisschop. De vele wederdoperse mannen werden gedood, de vrouwen en kinderen uit de stad en
bisdom Munster verbannen.
De leiders Jan van Leiden, Bernhard Knipperdollinck en Bernhard Krechting werden in het
openbaar terechtgesteld. Hun lijken werden in kooien gedaan en ten voorbeeld opgehangen aan
de toren van de Lambertuskerk. Replica’s van de kooien hangen nu nog aan de toren.
Hierna volgde er een periode van verwarring en ontnuchtering onder de aanhangers, die uit
Munster waren teruggekeerd. Dit was ook het geval voor diegenen, die niet waren meegegaan
naar Munster. Na hevige debatten viel de beweging in 1537 uiteen in meerdere groepen :
1. Melchiorieten, volgelingen van Melchior Hoffman;
2. de Obbenieten, volgelingen van de "Oudste" Obbe Philips;
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3. de David Joristen, volgelingen van David Joris;
4. de Batenburgers, volgelingen van Jan van Batenburg uit Overijssel.
Ad1. Melchior's volgelingen geloven nog steeds in de profetiën en visioenen van hun leermeester. Na verloop van tijd verliezen deze ideeen hun kracht en komen er minder aanhangers.
Ad2. De Obbenieten zijn een vreedzame groep. Deze neemt in kracht toe, mede door de keuze
van nieuw gekozen "Oudste". *)
Ad3. De David Joristen werd geleerd : dat het beter was om "metter wereld te veynsen" en
uiterlijk net te doen alsof men de oude kerk trouw bleef. Zij hebben steun aan het boek van hun
leermeester, getiteld : "Het wonderboek van David Joris". Zij bleven tot ca 1597 bestaan.
Ad4. De Batenburgers, bleven bereid hun geloof en de daarbij verworven vrijheden ten alle tijde
met het zwaard te verdedigen. Men noemde hen ook wel "Zwaardgeesten". Geleidelijk aan
daalde het geestelijk niveau en groeide ze uit tot een roversbende. De overheid maakte doorgaans
korte metten hen. Na 1544 werd dan ook, maar weinig meer van deze aanhangers vernomen.
*) Op 30 januari 1536 verliet Menno Simons, een priester uit Witmarsum in de provincie Friesland, de (Roomse) Kerk en vluchtte naar Groningen en daarna naar Oost-Friesland, waar hij in
datzelfde jaar nog gedoopt werd te Oldersum.
Door een deputatie van een gemeente der Obbenieten uit Groningen werd hij in 1537 gevraagd
om het "ambt van Bisschop" of anders gezegd de taak van "Oudste" op zich te nemen en leiding
te geven aan de groep van Obbenieten. Het gebruik van het bisschop werd zoveel mogelijk
vermeden in verband met de associaties, die het opwekte met de gelijknamige ambtsdragers in de
(Roomse) Kerk. De Oudsten moesten naar bijbels voorbeeld rondreizen en de gemeenten regeren, tevens waren zij alleen belast met de bediening van de doop en het Avondmaal. Later geschiedde het aanstellen van nieuwe Oudsten door het geregeld vergaderende college van
Oudsten.
Men keerde terug naar de oorspronkelijk ideëen van de Anabaptisten .
De interne strijd over het ideaal van de zuivere gemeente, zoals deze zijn in de Broederlijk
Vereniging van ettelijke kinderen Gods over zeven punten, verdeelden de "Obbenieten" - zij die
Menno Simons tot hun oudste hadden gekozen - in daaraan volgende deccenia in verschillende
stromingen.
In de gemeente in Embden, waar Leenart Bouwens voorging als Oudste, woonden een echtpaar
Swaen en Rugter. Aan Swaen werd gevraagd om te scheiden van haar man Rutgers, omdat die
zich niet voldoende hield aan de door gemeente gestelde regels. Maar Swaen weigerde dit doen.
Er ontbrandde een interne strijd los over het ideaal van de zuivere gemeente en de toepassing van
de strenge ban en echtmijding boven de huwelijkstrouw.
Echtmijding : wanneer één der echtgenoten uit de gemeente gebannen werd, dan mochten de
echtgenoten niet langer samenwonen of omgang met elkaar hebben. De gebannene moest ook
door de gemeenteleden gemeden worden.
Op een vergadering van Oudste in 1557 in Harlingen kwam het tot een scheuring. Jan Jansz
Scheedemaker, één van de Oudsten uit Emden aanvaardde het principe van echtmijding niet en
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werd daarom gebannen. Op verzoek van zijn aanhangers vestigde hij zich in de Rijp in Broek in
Waterland in de provincie (Noord)Holland. Na enige tijd werden zij Waterlanders genoemd. Dit
geldt ook voor groepen elders in den lande, die hetzelfde principe waren toegedaan.
In Friesland was in 1551 een meer algemene regeling (verbond) ter regeling van allerlei
gemeentezaken ontstaan. Ze was geschreven door Egbert Kuipers. Deze regeling was tussen de
vier steden Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Dokkum gesloten. Andere gemeenten sloten
zich daar later bij aan. Ze zou hebben bestaan uit 19 Artikelen.[1]
In 1566 ontstond hierover onenigheid en de zogenaamde Ordonnantie van Egbert Kuipers moest
vervangen worden. Jeroen Tingieter, (een Vlaamse vluchteling en Vermaner), die ijverde voor
afschaffing van deze ordonnantie. De instrukties, die de bijbel gaf, waren toch genoeg.
Het overleg van Jeroen Tingieters en Laurens Verniers met Ebbe Pieterszoon, dienaar te
Harlingen, over opheffing van de ordonnantie leidden tot een heftige meningsverschillen.
Argumenten en verwijten klonken over en weer. De autochtone Franekers waren in het algemeen
niet voor afschaffing. Het geschil werd voorgelegd aan een Commissie bestaande uit Jan
Willemsz, uit Hoorn en Lubbert Gerritz.
In de broederschap werden in die tijd vele gesprekken gevoerd over de inrichting van de gemeente. Bij zo'n gesprek in Embden op 1 februari 1567 [ 2 ]deed de commissie van arbitrage uitspraak over de ruzie ontstaan tussen autochtone Friezen en Vlaamse vluchtelingen.
Aan het einde van de verzoeningsprocedure lagen de aanwezigen op hun knieën geknield. Er
werd een gebed uitgesproken.
Na het gebed stonden de Friezen na enige tijd daarna langzaam aan weer op. Sommige
Vlamingen wilden hun voorbeeld volgen : "niet alzoo" klonk het van de stoel van de voorzitter,
"zoo is onze meening niet; uit uzelven moogt gij niet opstaan maar, aangezien gij u zwaarder
bezondigd hebt dan dan de anderen, moet gij geknield blijven, totdat wij u met de hand hebben
opgericht".
't Was alsof er een bliksemstraal neerschoot. Vrijwel iedereen sprong gelijktijdig op.
Lag de schuld van de ruzie dan toch bij de Vlamingen ?
Over de partijdigheid van de Commissie barstte toen de "gehele" Broederschap - zonder de
Waterlanders, die zich reeds in 1555 hadden afgescheiden - in tweeën.
Na 1 februari 1567 kon men uit de namen dan ook weinig meer afleiden over de etnische herkomst van haar leden.
In plaats van dat de verzoeningspoging tot eenheid schiep, leidde deze tot nog meer banningen
van diverse personen en een nog grotere verdeelheid.
Vele gemeenten in Holland, Groningen, Overijssel en Oost-Friesland kozen partij voor de
Vlamingen. De benamingen van Vlamingen en Friezen werden nu partijnamen.

1
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Twintig jaar later in 1587 werd er door Thomas Bintgens. een leraar van de gemeente te
Franeker een huis gekocht. Was deze koop wel of niet met steekpenningen geschied [ 3 ]. De
ruzie over handelwijze bij deze aankoop leidde tot een scheuring in de stroming der Vlamingen.
Ze werden voortaan Jonge- en Oude Vlamingen genoemd.
In 1599 gaven de bepalingen, opgesteld door de Oudste Jan Jacobs van Harlingen - zoon van
Jacob de Heere uit Aalst (België) - binnen de Oude Vlamingen in Friesland aanleiding tot een
nieuwe scheuring: de groepen werden genoemd naar de oudsten Pieter Jeltes van Kollum en Jan
Jacobs van Harlingen: het Pieter Jeltjesvolk en het Jan Jacobsvolk.
De Friezen verdeelden zich in 1591 in Oude- en Jonge Friezen. Van de gemeenten der Friese
stroming is zeer weinig bekend.
De landelijke ruzies hebben hun weerslag gehad op de Doopsgezinden van het eiland Ameland.
De situatie op het eiland Ameland.
Op Ameland zijn de volgende stromingen aanwezig: Waterlanders, Jonge Vlamingen, Jan
Jacobsgezinden en Oude Vlamingen. Een exacte reconstructie van de splitsingen der gemeenten
op Ameland is bij gebrek aan archivalia niet mogelijk.

Daarbij komt nog de geloofsvrijheid, die door de Heren van Vrije Heerlijkheid Ameland was
gegeven aan alle gezindten op het eiland. Dus geen conflict met de Overheid, dan ook geen
archivalia. De Heren werden soms zelfs gevraagd te bemiddelen bij onderlinge conflicten onder
de Doopsgezinden op het eiland. Met de schaarse aanwezige gegevens is getracht de situatie
enigzins inzichtelijk te maken.
Uitgaande van de verwijzing van Ds. Gorter was er in de periode 1555-1560 reeds in Nes een
Waterlandse gemeente.
De overige "Mennisten" splitsten zich in 1567 in Vlamingen en Friezen. Die van het eiland
kozen waarschijnlijk in zijn geheel de zijde der Vlamingen. Bij de ruzie van 1587 in Franeker
verdeelden de Vlamingen zich in Jonge- en Oude Vlamingen. Dit heeft ook gevolgen voor de
eilanders, waarschijnlijk ook twee gemeenten, één der Jonge- en één der Oude Vlamingen.
In 1599 ontstond er onder de Oude Vlamingen in Harlingen onder leiding Jan Jacobs en die van
Kollum onder van Pieter Jeltjes opnieuw ruzie. De Oude Vlamingen op het eiland kozen voor
een deel de zijde van Jan Jacobs gezinden.

De stroming der Waterlanders
De Waterlandse gemeente had leden in Nes en Hollum. Ze vergaderden in beide plaatsen in een
schuur gedekt met blauwe geglazuurde pannen. Ze werden ook genoemd: "Doopsgezinden van
de Blauwe Schuur".
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Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 31 (2005), 33-74: Willem Stuve,
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In Nes verenigden in 1708 de Waterlandse gemeente zich met de (jonge) Vlaamse gemeente en
werd voortgezet onder de naam Waterlandse/Vlaamse gemeente. Later meestal genoemd Waterlandse gemeente.
De leden van deze gemeente woonden in Nes en Hollum.
Ze hadden kontakt met de "Lamisten" te Amsterdam.
De draagkracht van de gemeente was niet zo groot. De leraar Douwe Abelz Tichelaar kreeg
reeds in 1708 [ 4 ] een persoonlijke toelage als wel een subsidie voor de gemeente, afkomstig uit
het fonds Deknatel te Amsterdam. Vanaf 1761 gaven gestudeerde en bezoldigde leraren leiding
aan de gemeente.
In de periode 1755 – 1793 [ 5 ] waren ze ook lid van de Humsterlandse Sociëteit.
Vanwege de afstand kwamen ze niet op de jaarlijkse vergadering, die gehouden werd op de
eerste maandag na Pinksteren, maar de eilanders hadden alleen brief (schriftelijk) kontakt.
In 1815 werd Dirk Huisman, gekomen in 1807, afgezet wegens wangedrag. De kerkenraad
bracht een beroep uit op Hendrik Ynsen de Jong, lekenprediker en "Oudste" der Jan Jacobs gemeente. Hij was boer van beroep en woonde te Ballum. Op aanraden van mede-Oudste Cornelis
Pieters Zorgdrager bedankte hij voor dit beroep. De tijd was kennelijk nog niet rijp om te komen
tot één gemeente voor het Ameland. In 1854 ging Julian Hendrik Costers met emeritaat. Op 16
mei 1854 kwamen de kerkeraden bijeen en sloten een overeenkomst. Deze werd door de leden
op de toevingen na de diensten op Pinksteren goedgekeurd [ 6. ] De verenigde gemeente van
"Waterlanders" en "Vlamingen" ging verder onder benaming de "Doopsgezinde gemeenten op
Ameland".
Foppe Ones gemeente.
Uit een aantekening van een familiebijbel is bekend, dat Foppe Onnes op 23 oktober 1626 werd
geboren, in 1655 tot Dienaer in 't Woord verkozen en in 1664 tot Oudste bevestigd. De bevestiging tot Oudste geschiedde door Cornelis Janssen en Teunis Abes.
Onder zijn leiding ontstond er in Ballum en Nes een groep, die later "Foppe Onnes" gemeente of
ook wel Lausooms (Laus Hendriks) gemeente werd genoemd. Ze waren Oude Vlamingen, maar
iets gematigder, dan de Jan Jaobsgezinden van Hollum.
Na verloop van tijd woonden de meesten leden van de Foppe Onnesgemeente in Nes.
Hun Vermaning stond echter in Ballum aan de weg naar de Mieden (nu Gerrit Kosterweg
geheten).
De leden, die in Nes woonden, moesten in Ballum ter kerke. De reis naar Ballum was niet zonder
gevaar. Een slenk tussen Nes en Ballum vanaf het wad deelde het eiland bijna in tweeën. In de
winter van 1801 verdronk leraar Arnoldus Abelz Veenema in deze slenk, nadat hij in Ballum gepreekt had. Hij aanvaardde de terugreis naar Nes, waar hij woonde, maar is aldaar nimmer
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aangekomen. De emeritus Jan Jacobs Kat nam opnieuw de leiding van de Gemeente op zich. Hij
overleed in 1803. Op 26 januari 1804 richtte de herderloze Foppe Onnesgemeente een verzoek
aan de Jan Jacobsgemeente om samen te gaan. De gemeente bezat te weinig geld om nog een
nieuwe leraar te kunnen beroepen. Met grote voortvarendheid werd de samenvoeging door
Oudste Jacob Jops der Jan Jacobsgemeente geregeld. Het ging Cornelis Pieter Sorgdrager te snel
[ 7 ] - "naar mijnes [mening] hebben zij niet gevraagd". De overeenkomst werd op 2 februari
1804 getekend.
De stroming der Jan Jacobsgezinden
De Jan Jacobsgezinden hadden leden in Hollum, Ballum en Nes.
Aanvankelijk hadden de eilanders geen "Oudsten", en werden zij voor Doop en Avondmaal
bediend door de Oudsten van Harlingen. Omstreeks 1650 worden de namen van Jacob Janssen
en Cornelis Janssen als Oudsten op het eiland genoemd. In 1654 werd daaraan nog toegevoegd
de naam Teunis Abes. Wanneer deze bevestigingen hebben plaats gevonden is niet bekend.
Kerkelijk leven.
De Jan Jacobsgemeente werd geleid door liefdepredikers. Ze ontvingen geen vergoeding voor
hun kerkelijke aktiviteiten. De Oudste(n) gaven leiding aan de gemeente, preekten en waren
gerechtigd om Doop en Avondmaal te bedienen. De leraren mochten alleen preken. De proefdienaren waren leraren van de gemeente, die door ledenvertoeving waren verkozen, om oudste te
worden. De keuze van de broederschap werd beschouwd als een roeping van God. De keuze van
de gemeente was niet niet altijd even gelukkig. Niet ieder lid kon deze taak van voorganger in de
gemeente aan. In 1767 gaven de keuzes van Teek Gerrits en Barend Willems grote problemen.
Hun werd uiteindelijk het dienaarschap ontnomen. Pieter Cornelis Sorgdrager werd op 10
febrauri 1782 "tot zijn schrik" tot leraar gekozen. Hij was nog maar 22 jaar. Hij vroeg bedenktijd.
Dit had de oudste Jacob Jobs nog nooit meegemaakt. Maar een broeder uit de gemeente merkte
op dat Sordrager immmers niet geweigerd had, maar dat de taak van leraar gewichtig genoeg
was, om ernst overwogen te worden.
Veertien dagen later aanvaardde hij zijn taak. Op 22 april 1791 werd hij verkozen tot
proefdienaar en twee jaar later op pinkstermaandag 1793 werd hij tot oudste verkozen.
De kerkdiensten werden beurtelings in Hollum, Ballum en Nes gehouden, zodat er in iedere kerk
om de drie weken gepreekt werd. 's-Winters werden er echter te Hollum en Nes extra
middagdiensten gehouden terwille van de verst afwonenden en vanwege de moeilijke reis. De
kerkgang van en naar Nes was niet zonder gevaar. De Nesser diaken Sipke Jurjens op terugreis
van de ochtenddienst te Ballum, verdronk op zondag 29 november 1795 in de slenk. Deze slenk
deelde het eiland bijna in tweeën.
Vernieuwingen in de liturgie.
De Biestkens Bijbel (oorspronkelijk gedrukt in 1560 door Nicolaas Biestkens in Emden - in de
loop van de tijd in zo'n 100 edities uitgegeven) gold voor vele doopsgezinden als de enige juiste
vertaling. Ze had een register met verwijzingen naar teksten, die als antwoord gebruikt konden
worden op vragen, die de overheid stelden. Het gebruik van de Staten-vertaling werd eerst in
1793 in Ballum en in 1804 in Hollum ingevoerd.
7
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Het liedboek dat bij de Amelander doopsgezinden heel lang in gebruik is geweest, is de
"Geestelijke Goudschaele": 'zijnde een versameling van een goedt getal uitgezochte Liedekens
en Psalmen'. Vooreerst verschenen in 1662.
In de bibliotheek is een uitgave van 1751 aanwezig.[ 8 ]
In 1804 werd door Tjepke Leenderts, emeritus van de Foppe Onnes gemeente, ingevoerd het
voorlezen van het gezang, daarna werd het gezongen. Dit gebeurde in de eerste gezamenlijk
dienst van de verenigde gemeenten. De Oudste Jacob Jobs van Hollum had een dergelijk verzoek
in zijn gemeente indertijd afgewezen.
In 1817 voerde Sorgdrager het zingen van evangelische gezangen in.
De godsdienstig scholing was verstard. De oudste Jacob Jobs hanteerde een belijdenis en las de
aanzoekers - zij die de wens te kennen hadden gegeven om gedoopt te worden - eenvoudigweg
de artikelen van die geloofbelijdenis voor. Daarop moesten de aanzoekers met ja beantwoorden.
Na de dood van de Oudste Jacob Jobs in 1804 kon Sordrager meer doen aan godsdienstige scholing. Als leidraad koos hij de geloofbelijdenis der Doopsgezinden, 'bekent onder den naam der
Oude Vlamingen, hunne Societeits-Vergaderinge houdende in de Boteringestraat te Groningen,
1755". Het boekje werd voor rekening van de gemeente herdrukt, waarbij de oorspronkelijke
vragen zonder antwoorden, werden vervangen door drie "Vragen aan de doopelingen, met
derzelver antwoorden"9.
Een huwelijk werd aan het eind van de dienst gesloten. Ten aanzien van het sluiten van huwelijk
had de “Heer van de Heerlijkheid Amelant” het volgende bepaald. De doopsgezinden hadden het
recht een huwelijk te voltrekken, als beide partners gedoopt waren en tot dezelfde gemeente
behoorden. Bij gemengde huwelijken had de hervormde predikant het alleenrecht. Onder invloed
van de Fransen kwam hierin enige verandering
[ 10 ]. Op 13 november 1808 trouwde Engel Douwes (Dekker van Westzaan) en Sijtske Eeltjes
(Klein) kwam oorspronklijk van Hollum. [dit zijn de ouders van Eduard Douwes Dekker, hij
schreef onder de naam: Multatuli]. Ze waren beide lid van een andere doopsgezinde gemeente.
De bruidegom was lid in Amsterdam en de bruid te Zaandam.
Op 15 juli 1810 trouwde Willem Romkes van Holm en Aafke Leenderts van Balm. Hij was lid
in Hollum en zij had geen religie. Met de invoering van de burgerlijke gemeente in juli/augustus
1811, kwam hierin helemaal een verandering: was men verplicht naar de "Officier" (later
geheten Ambtenaar) van de Burgerlijke Stand te gaan. Hierdoor verminderde het aantal
kerkelijke inzegeningen drastisch.
Ten aanzien van de tucht werd op 1 juli 1849 nog een instructie vastgesteld [ 11 ]. De aanleiding
was dat Risje Gerrits Burga, lid van de Jan Jacobsgemeente al een aantal jaren niet meer in de
kerk was geweest en zij had zich intussen bij de Waterlandse gemeente in Nes gevoegd. Hoe
moest men in zo'n geval handelen.
8
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Vereniging van het Jan Jacobsvolk en Foppe Onnesvolk 1804- 1852.
Bij de hereniging in 26 februari 1804, had de Foppe Onnesgemeente in Hollum 1, Ballum 17 en
in Nes 80 leden.
De Jan Jacobsgemeente had in Hollum 313, Ballum 46 en Nes 73. De gefuseerde gemeente had
te samen 530 leden.
Zij voerde in Hollum en Ballum de naam van Jan Jacobsgezinde gemeente en in Nes werd
meestal de naam van Vlaamse gemeente gevoerd.
De gemeente werd geleid door Pieter Cornelis Sorgdrager en Hendrik IJnsen (verkozen op 10
maart 1793 en op 21 januari 1810 tot Oudste bevestigd) en vijf leraren. Na 1840 lukte het niet
meer om leraren uit het midden te verkiezen.
In 1852 beriepen zij vooreerst een predikant, die gestudeerd had: Klaas Simons Gorter.
De Doopsgezinde gemeente Ameland, 1854 - 1882.
In 1854 ging Julian Hendrik Costers van de Waterlandse gemeente Nes/Hollum met emeritaat.
Op 16 mei 1854 kwamen de kerkeraden bijeen en sloten een overeenkomst. Deze werd door de
leden op de vertoevingen na de diensten op Pinksteren goedgekeurd [12.] De verenigde gemeente
van "Waterlanders" en "Vlamingen" ging verder onder de benaming van "Doopsgezinde gemeenten op Ameland".
Oogwaarschijnlijk stemden in 1854 alle leden in met de overeenkomst. Sommige leden waren
toch niet tevreden met de iets liberaler prediking van Klaas Simons Gorter. Zij zochten kontakt
met Jan de Liefde, oorspronkelijk opgeleid doopsgezind predikant, wegens orthodoxie uit de
broederschap gezet en in 1856 leider van de door hem opgerichtte 'Vereniging tot Heil des Volks
[ 13 ]. Zestien orthodox denkende leden van de Doopsgezinde gemeente Ameland, wonende te
Hollum gingen in de jaren 1858-1860 over naar de "Vereniging tot Heil des Volks".
Als kerkgebouw gebruikten zij de "Blauwe schuur" te Hollum, voorheen "Vermaning" van de
Waterlandse gemeente te Hollum. Omdat de afstand minder dan 200 meter ten opzichte van een
ander kerkgebouw was, mochten zij niet ter zelfder tijd een dienst houden.
Op 11 september 1866 ging de Vereniging tot Heil des Volks over tot de Gereformeerden. Zo
ontstond de Gereformeerde kerk van Hollum, voor een deel bestaande uit leden met een
doopgezinde herkomst.
De overige leden lieten op 30 augustus 1854 een notariele akte [ 14 ] opmaken van de fusie van
de Doopsgezinde gemeenten op Ameland. Volgens artikel 1 van deze overeenkomst zouden alle
bezittingen ook worden samengevoegd. Maar in artikel 4 werd bepaald dat: "De fondsen der
gemeente zullen op elk der drie dorpen, Hollum, Ballum en Nes afzonderlijk worden beheerd,
zoveel mogelijk in overleg met de andere leden van den kerkenraad. Tot dat einde zullen er te
Hollum en te Nes, ieder twee boekhouders worden aangesteld, terwijl de diaken te Ballum,
tevens boekhouder met het beheer der daar aanwezige fondsen zullen worden verrigt". Een
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algemene boekhouder werd belast met de eindverantwoording. De inkomsten van de gemeente
werden verkregen uit plaatsgelden (verhuur van zitplaatsen en landverhuur). De landverhuring
geschiedde onderhands en was zeer ondoorzichtig. Men had het gevoel dat de lasten daardoor
niet evenredig verdeeld werden. Pogingen om te komen tot een publieke landverhuring liepen
stuk. De moeilijkheden stapelden zich op.
In 1881 kwamen er besprekingen, die op 31 maart 1882 werd afgesloten met een officieel
scheidingscontract. [ 15 ].
Bij de overeenkomst van 1854 was afgesproken, dat er twee predikantsplaatsen zouden zijn: één
te Hollum en één te Nes. De vervulling van de predikantsplaats te Nes verliep zeer moeilijk.
Eerst in 1870 werd Willem Cato Schiff beroepen als tweede predikant en na diens vertrek in
1876, werd deze plaats in 1878 vervuld door Geerd Elias Frerichs.
De drie Doopsgezinde gemeenten Hollum, Ballum en Nes, 1882 - 1992.
In Hollum en in Nes werden zelfstandige gemeenten gevormd met een eigen financieel beheer
over bezittingen, kerkgebouw, predikant, enz. Bij deze verdeling kwam de gemeente van Ballum
er bekaaid af, doordat de landerijen meer in de buurt van Hollum en Nes dan Ballum lagen. Dit
werd verrekend door de regeling dat predikantswerk van Hollum en Nes buiten bezwaar van de
Kas van Ballum het predikantswerk daar zouden verzorgen. De gemeente van Ballum heeft deze
regeling in 1905 nog eens officiel in een verklaring bevestigd. Later werd werd deze bijzondere
positie van Ballum opgenomen in de "huishoudelijk bepalingen" van 1905 en 1925, waarin de
verhouding van de drie gemeenten in verband met vacatures en consulentschappen geregeld
werd.
Er werd nu een combinatiereglement voor de drie gemeenten opgesteld, dat in 1942 insnijdend
gewijzigd werd door het opnemen van de bepaling, dat bij elke vacature, ontstaan door het
vertrek van de predikant, de gemeenten Nes en Hollum, afgezien van de verplichtingen van de
gemeente Ballum, volkomen vrij waren in hun handelen. Wanneer men samen nieuw beroepingswerk wilde beginnen, dan werd daarvoor opnieuw contact gezocht.
Het combinatiereglement van 1942 is tot 1992 het vigerende reglement van de drie gemeenten
op Ameland: samen één predikant, en ieder baas in eigen huis.
Door de achter uitgang van het aantal leden - door versterf, vertrek van het eiland of gemengde
huwelijken - heeft men in 1992 besloten opnieuw te trachten één gemeente te zijn onder de
naam: " Doopsgezinde gemeente Ameland".
Predikanten/leden.
De twee predikantsplaatsen werden op enkele vacature periodes na regelmatig vervuld. In 1930
was de financiele positie van de gemeenten dermate verslechterd, dat er slechts geld overbleef
voor één predikantplaats in de drie gemeenten.
Met de komst van ds. W. Broer in 1933 ontstond de nieuwe figuur van één predikant voor het
hele eiland. Deze situatie is nog steeds van kracht.
Het ledental bedroeg bij de volkstelling van 1889 nog 312, in 1914 was dat 272 en in 1992 139.
Deze achtergang is voor te verklaren door dat leden overgingen naar een ander kerkgenootschap,
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door vertrek van het eiland omdat men door de veranderde economisch omstandigheden op het
eiland, geen werk meer kon vinden.
Keerde men vroeger nog wel eens terug, tegenwoordig is dat veel minder het geval.
Kerkgebouwen te Nes

Waterlandse gemeente te Nes.
De Vermaning van de Waterlandse gemeente staat aan de zuidzijde van het dorp en is nog
ingebruik. In 1843 werd ze vertimmerd. Voor de oude gevel werden twee kamers met een
portaal in het midden gebouwd. De oude recht opgetrokken gevel werd gedeeltelijk afgebroken
en de rest verdween onder het dak.
De nieuwe gevel werd afgesloten met een wolvedak. De gaanderij werd afgebroken. De kansel
met kerkenraadsbanken werden van de Westmuur verplaatst naar de Zuidmuur. in 1956 werd het
interieur weer gewijzigd, doordat de kansel met de kerkenraadsbanken opnieuw naar de
westmuur werden verplaatst. De kerkgangers kijken nu in de wintermaanden niet meer in de laag
aan de hemel staande zon.
Orgel
Een pijporgel is in de Vermaning in Nes nimmer aanwezig geweest. De begeleiding bij het
zingen geschied nu met elektronisch orgel.
Vlaamse gemeente te Nes
De Jan Jacobsgezinde gemeente te Nes, noemde zich na 1804 meestal "Vlaamse" gemeente. Hun
Vermaning stond aan de noordzijde van Nes en werd omstreeks 1650 gebouwd.
Volgens het minuutplan van het kadaster was het een rechthoekig gebouw met aan de zuidzijde
een ingangsportaal. Naast de kerk stond aan de oostzijde een woning, die werd aangemerkt als
pastorie.
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In het najaar van 1794 werd een klankbord boven de preekstoel gemaakt. Toen Cornelis
Sorgdrager op 12 oktober aldaar preekte zag hij dit klankbord voor het eerst. [ 16 ]
In 1801 was het omstreeks kerstmis zeer nat. "In dese dagen is het aardrijk zo vol dat in de
vermaning te Nes de houten vloer is opgeborsten (opengebarsten) en beneden geen of weinig
mensen aan het zuidend kunnen sitten en wij te nau(we)ur nood, in hekjen komen, de hoorders
moeten op Souder (gaanderij) sitten" [ 17.]
In 1819 werd de Vermaning verbouwd. De nattigheid had in de loop van jaren zijn werk gedaan.
Wegens bouwvalligheid werd de gaanderij gesloopt. Door de vermindering van de opkomst van
leden was zij ook niet meer nodig. De glazen (ruiten) waren door ouderdom zeer dikwandig
geworden en gaven zeer weinig licht in de kerk. De kozijnen werden vergroot en van nieuwe
ruiten voorzien. De vloer, die voorheen laag was en in natte tijden het water tot op de vloer
stond, is 2 voet (ca. 61 cm.) opgehoogt, en zo ook de bank van de oudsten werd verhoogd. De
verbouwkosten bedroegen 421 gulden, 10 stuivers en 4 cent. [ 18 ]
Ze werd in 1857 verkocht door koopman Jan Scheltema te Nes. Deze verkocht haar in 1869 door
aan Schelte Scheltens Scheltema, zeeman te Nes. Deze liet de Vermaning afbreken en bouwde
op die plaats een boerderij. Ze heeft gestaan aan de noordzijde van de Jan Jacobsstraat, waar
deze een hoek vormt met de Kolkweg. Nu is er op die plek een winkel gevestigd.
Kerkgebouwen te Ballum
De gemeente der Jan Jacobsgezinden
De oude Vermaning stond aan de oostzijde van het dorp Ballum aan de weg naar Nes, ongeveer
80 meter binnen het (tol)hek.
Een rechthoekig gebouw met een klein tochtportaal aan de voorzijde.
Op 15 april 1883 werd de laatste dienst gehouden in de oude Vermaning.
De afbraak van de oude Vermaning bracht nog 342 gulden en 66 cent op.
Het vrijgekomen terrein werd als bouland/weiland toegevoegd aan het grondbezit van de
Doopsgezinde gemeente Ballum.
Tijdens de bouwperiode huurde men een ander gebouw en betaalde hiervoor ƒ 46,- aan de
burgerlijke gemeente.
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Op het terrein aan de Camminghastraat werd een kerk gebouwd door Pyter IJensen uit Hollum.
De bouwmaterialen werden aangevoerd vanuit Amsterdam. Het vervoer werd aanbesteed.[ 19 ]
Het is een langwerpige één beukige gebouw, oost-west georïenteerd met de ingang aan de van
Camminghastraat. De gevels zijn voorzien van metalen ramen met gebogen bovendorpels en
bezet met kleine ruitjes. Het gebouw is gedekt met oud-hollandse dakpannen tussen de
topgevels. De topgevels zijn afgedekt met een rollaag van baksteen.
Op 21 oktober 1883 werd de nieuwe kerk aan de Camminghastraat ingewijd.
Orgels.
Een pijporgel is in de Vermaning van 1884 te Ballum nimmer aanwezig geweest.
Het harmonium werd in 1990 vervangen door een electronisch orgel Gem. Chorus III [ 20.]

Kerkgebouw van de Foppe Onnes gemeente te Ballum.
Het gebouw stond in 1818 te Balum op het zuidoost, bij de weg der Mieden [21], nu bekend als
Gerrit Kosterweg.
Het Rekenboek van de Jan Jacobsgemeente vermeld in 1819 een post [22] van ƒ 290.-- voor de
"afbraak van Foppe Ones gemeente". Volgens de oorspronkelijk aanwijzende tafel (O.A.T.) van
grondeigenaren van de kadastrale gemeente Ballum van 1832 bezit de doopsgezinde gemeente
aan de weg der Mieden slechts één perceel, sectie A, perceel no. 1142.
In 1848 werd vermeld dat dit eigendom is overgedragen aan de burgerlijke gemeente Ameland.
Op welk tijdstip deze overdracht is geschied is niet meer vast te stellen.[23]
Op het oorspronkelijk perceel staan nu aan de Gerrit Kosterweg de huizen met nrs. 4 en 6 en aan
de Douwe Klipweg de huizen met nrs. 1, 3, 5 en 7.
Kerkgebouwen te Hollum
Volgens overlevering zou er een Vermaning hebben gestaan aan de westzijde van het dorp op het
"Hoog" [24], nabij het huidige verzorgingshuis " De Stelp" te Hollum. Aan welke gemeente deze
Vermaning toebehoorde is niet bekend.
19

inv.nr. 298

20

inv.nr. 310

21

DB. 1889, blz. 13.
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Memorij, het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager uitgave W.J.Maas,
blz. 171.
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Brief van B en W van Ameland aan het kadaster in Friesland : Een
brief, waarin zij klagen over de slechte registratie van overdracht
van de eigendommen van percelen op het eiland. Zij overwegen zelf
maar een register aan te leggen, van wege de ± 2300 mutaties die in
de jaren 1832 - 1846 reeds hebben plaats gevonden en de welke niet
verwerkt zijn.
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De gemeente der Jan Jacobsgezinden
De Vermaning van de Jan Jacobsgemeente aan de Hereweg zou gebouwd zijn volgens de
muurankers in 1708 [25] en werd in 1709 ingebruik genomen.
De kosten van de bouw bedroegen ƒ 1846.15.0.(1846 gulden, 17 stuivers en 0 cent). Cornelis
Manje maakte een pentekening van deze Vermaning Het voorste gedeelte was het "kamertjen"
gelegen voor de Oudsten en predikers. [26] Of het kamertjen nu naast of boven de ingang lag,
heeft Sorgdrager niet aangetekend
Aan de noordzijde van de Vermaning was de "bank" voor de Oudste en predikers met daarvoor
een stoel voor de woordvoerende prediker. In 1824 werd Vermaning grondig gerestaureerd. Er
werden nieuwe glazen aangebracht en het donkergele interieur werd helder blauw geschilderd.
Verder maakte Sorgdrager eigenhandig een klankbord boven de preekstoel. [27]
In 1867 werd deze Vermaning van 1708 afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. Het
gebouw draagt duidelijk de kenmerken van een zgn. "Waterstaatskerk" - een kerkgebouw
getekend door een ambtenaar van "Den Waterstaat" - maar wie de architekt is, is niet duidelijk.
Bij de openbare aanbesteding werd de opdracht gegund aan aanemer L. Jongedijk van Holwerd.

Tijdens het afbreken van de oude kerk [28] vond men een pot met 103 gouden munten en 1 ring.
Een zestal munten zijn opgenomen in het Rijks- penningenkabinet. De overige en ring zijn
omgesmolten en verkocht. De inkomsten daaruit verkregen werden toegevoegd aan het
kerkefonds.
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De inrichting van de kerk geschiedde naar de geest van die tijd. De nieuwe kerk kreeg aan beide
zijden een rij banken en een middengedeelte met stoelen. Aan de noordzijde een preekstoel met
aan weerszijden twee kerkenraadsbanken. Naast de preekstoel zijn twee deuren, die toegang
geven aan de 'consistorie'(kerkenraads)kamer. Deze werd in 1916 verbouwd. In 1955 werden in
de westgevel nog twee kozijnen aangebracht.
Orgel
In 1903 werd er boven de preekstoel een balkon gemaakt, waarop door de firma Bakker &
Timmenga uit Leeuwarden een pijporgel werd gebouwd.
Indeling: [29]
Prestant 8 voet, Voix Celste 8 voet, Viola di Gamba 8 voet, Bourdon 8 voet,
Octaaf 4 voet , Fluit 4 voet, Octaaf 2 voet, Klarinet 8 voet (in 1983 geplaatst, afkomstig uit de
Singelkerk te Amsterdam).
Manuaal C-f’’, aangehangen C-g.
Stemming evenredig-zwevend, a=435 Herz.
Mechanische tractuur, speeltafel aan de rechter zijkant (vanuit de kerk gezien)
Onderhoud: Mense Ruiter
De Waterlandse gemeente te Hollum
De Vermaning van de Waterlandse gemeente stond aan Tussendijken. Ze was opgetrokken uit
gele steen en gedekt met blauwe geglazuurde pannen. Vandaar de naam "Blauwe schuur", ook
wel Blauwe schuurgemeente genoemd. Ze stond om de hoek van de Hereweg op Tussendijken.
Ze werd in 1854 buiten gebruik gesteld en gebruikt als pakhuis door de strandvonder. In 1857
werd het gebouw verkocht aan Jan Eeuwes Visser, zeeman te Hollum. In 1859 werd ze doorverkocht aan Folkert Jacobs Visser, Lauw Martens Sparrius en Barend Hanssen de Boer,
bestuursleden van de 'Vereniging tot Heil des Volk', gesticht door Jan de Liefde. Tegen het
opnieuw ingebruiknemen als kerkgebouw, maakte de Doopsgezinde gemeente Ameland (de
voorkort nog genoemde Jan Jacobsgemeente aan de Hereweg) bij de burgerlijke gemeente van
Ameland [30] bezwaar. Op grond van het Staatsblad 102/1853 moest de afstand van een nieuw in
te richten kerkgebouw minimaal tweehonderd meter liggend van een bestaand kerkgebouw. De
afstand tussen de twee kerkgebouwen bedroeg slechts 22 meter en 7 decimeter. Door
tussenkomst van Provinciale Staten van Friesland werd overeengekomen, dat net als vroeger,
zouden de twee groeperingen op verschillend tijdstippen dienst houden. De Vereniging tot Heil
des Volk sloot zich op 11 september 1866 aan bij de Gereformeerden.
In 1878 werd het kerkgebouw eerst officieel bij het Kadaster ten name van de Christelijke
Gereformeerde gemeente te Hollum geregistreerd. De woning achter het kerkgebouw diende als
pastorie. In 1912 werden het kerkgebouw en pastorie beiden gesloopt. Een nieuwe
Gereformeerde kerk werd gebouwd aan de Westerlaan. Op de tuin begrenzend ten noorden door
de Hereweg en ten oosten door Tussendijken werd een nieuwe pastorie - met de voorgevel naar
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de Hereweg - voor de Gereformeerde predikant gebouwd. Op de zijkant van deze inmiddels
voormalige pastorie staat ten onrechte geschilderd "Blauwe Schuur". De "Blauwe Schuur"- de
oorspronkelijke Vermaning- heeft gestaan achter op dit zelfde perceel. Een stukje van de
voorgevel rest nog. Dit stukje muur is onlangs opnieuw gevoegd en van een tekstbord voorzien.
Pastorie te Hollum.
Met de beroeping van ds. Klaas Gorter in 1852, kwam voor het eerst de behoefte aan de orde om
een pastorie voor een predikant te bezitten. Daarvoor waren eigenlijk alle leraren (predikanten)
verkozen uit de eigen gemeente en woonden reeds in het dorp. Door ruiling met de heer Rinze
Foppes Gorter, landbouwer te Hollum van een perceel hooiland werd op 29 juli 1853 [31]
verkregen de woning op de hoek van de Oosterlaan en Hereweg. Het perceel groot 480 m2 werd
vergroot met delen van de aangrenzende percelen ten behoeve van erf en tuin tot een oppervlakte
926 m2. In 1908 werd de pastorie [32] vergroot met een serre en een andere ingang aan de
achterzijde. In 1948-1950 werd de pastorie gerenoveerd [33] en in 1970 voorzien van een centrale
verwarming [34].
Sociëteiten
Op regionaal niveau was de Vlaamse gemeente (Foppe Onnes gemeente) te Nes-Ballum [35] in
de periode 1755 - 1793 lid van de "Humsterlandse Societeit". Vanwege de afstand kwam er geen
afgevaardigen naar de vergadering, maar was er alleen brief-contact.
Verder had de Waterlandse/Vlaamse gemeente Nes/Hollum kontakt met de Waterlandse
Societeit in Noord-Holland (Lamisten) in Amsterdam. De Jan Jacobsgezinde gemeenten van
Hollum/Ballum hadden kontakt met de Zonsche Sociëteit in Amsterdam.
Op 3 juni 1852 werd de Jan Jacobsgemeente/VLaamse gemeente van Hollum, Ballum en Nes lid
van de Friese Sociëteit. Men bezocht wel de jaarvergaderingen, maar aktief deelnemen aan het
werk van de Ring Dantumawoude kwam het niet. Dit hield verband met de moeilijke bereikbaarheid van het eiland voor de ringpredikant, die een beurt moest vervullen. Eerst in 1903 werd
men lid van Ring Dantumawoude.[36]
Op landelijk niveau werden de gemeenten Hollum, Ballum [37] en Nes bij de herziening van de
struktuur van de ADS. in 1921 lid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (A.D.S.) te Amsterdam.
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Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
De archiefbescheiden van de Doopsgezinde gemeenten op Ameland zijn slechts gedeeltelijk
bewaard gebleven.
Om te beginnen hebben de doopsgezinde gemeenten op Ameland geen doop- en trouwboeken
ingeleverd in 1811 bij de Maire’s (burgemeesters in de franse tijd op Ameland) van Ballum en
Nes. Het eiland was verdeeld in twee Mairie’s (gemeenten).
In 1855 zag ds. K.S. Gorter bij één van zijn buren in Hollum een geschrift. De buurman had op
een boelgoed een paar boeken gekocht. Een handgeschreven boekje kon hij niet lezen en deze
mocht dominee wel hebben. Dit boekje was van Wouter Jacobs, Vermaner op Ameland. Het was
door hem [af] overgeschreven op 13 april 1714 [38] en had betrekking op de aantallen dopelingen
die door Leenart Bouwens in de jaren 1551 – 1581 gedoopt waren. Namen worden niet
genoemd, wel aantallen en de plaatsen waar dit is geschied. De lijst werd door ds. Gorter
overgebracht naar het archief van de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam.
Speuren naar meer oude geschriften kwam ds. Gorter in gesprek met Dieuwke [39], de
kerkoppaster van de Jan Jacobsgemeente te Ballum. Ze liet dominee een kist zien, die diende als
turfbak. Deze kist" was in 1794 te Ballum in het kerkekamertje [van de Jan Jacobsgemeente] geplaatst, om daarin de papieren, die betrekking hadden op de gemeente" op te bergen. Enige
decenia later, vroeg Dieuwke, de kerkoppaster, die toentertijd woonde in het kamertje naast de
kerkenraadskamer, aan de diakenen of zij die kist mocht gebruiken voor het opbergen van de
koloniaalwaren, (koffie, thee, specerijen ed.), waarmee zij liep te venten. Met toestemming van
twee diakenen werden de papieren verbrand.
In de jaren 1902-1908 was Menno Huizinga, predikant van de doopsgezinde gemeente te Nes.
Bij onderzoek bleek, dat hij inderdaad archiefbescheiden had meegenomen van het eiland.
In 1926 werd bij reorganisatie van de Algemeene Doopsgezinde Sociëteit een archiefcommissie
ingesteld. Ds. A. de Bussy, 1e secretaris, kreeg bij zijn onderzoek naar oude archiefbescheiden,
"Het dagboek van Sordrager" in handen en bracht dit met toestemming van de doopsgezinde
gemeente Hollum ter bewaring over naar Amsterdam.[40]
In geschrift: “Vermaningen op Ameland”, vervaardigd bij de tentoonstelling “Menno Simons
500” in 1996 is vermeld dat oud-predikant Ds. H.D. Woelinga in bezit was van een
Geloofbelijdenis der Groninger Oude Vlamingen uit 1755, die in 1804 in opdracht van Cornelis
Pieter Sorgdrager ten dienste van de catechisatie opnieuw is gedrukt. Aan de druk zijn vragen en
antwoorden aan de dopelingen toegevoegd. Een dergelijk exemplaar werd meer bij de
archiefbescheiden aangetroffen.
Op 26 april 2002 bracht Leendert Nobel, wonende te Ballum, nog aanvullende archiefbescheiden
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van de doopsgezinde gemeente Ballum, Deze zijn genummerd: inv.nrs. 664, 665, 666, 667.
In de jaren 2004-2006 zijn pogingen ondernomen afgedwaalde archiefbescheiden terug te
brengen naar het eiland Ameland. Gedeeltelijk is dit met succes geschied.
Doop-en trouwboeken zijn nooit ingeleverd bij de Overheid. In 1811 derhalve is men voor het
genealogisch onderzoek in de doop- en trouwboeken van vóór 1811 voornamelijk aangewezen
op de in dit archief bewaarde bescheiden. Voor eventuele gemengde huwelijken kan men ook
terecht bij de archiefbescheiden van de Hervormde Kerken en bij de Overheid ingeleverde Doopen trouwboeken (D.T.B.)
De dooplijst van Leenert Bouwens, afgeschreven door Wouter Jacobs in 1714, is vanwege de
moeilijke bewijsbaarheid ten aanzien van het eigendom, in kopie aan de archiefbescheiden
toegevoegd. (zie inv. nr. 5.)
De archiefbescheiden aanwezig in de kist uit 1794 in Ballum zijn, helaas met toestemming
verbrand en niet meer ter onzer informatie beschikbaar.
De archiefbescheiden medegenomen door Menno Huizinga, werden in 1932 overgedragen aan
de Algemeen Rijksarchivaris te ’s-Gravenhage. Deze heeft ze in 1934 geschonken aan het
Rijksarchief in Friesland. Op 19 december 2005 werd deze schenking overgedragen aan het
Streekarchivariaat Noordoost-Friesland. Deze archiefbescheiden van de doopsgezinde gemeente
te Nes toegevoegd. Van een deel kon de relatie met de Doopsgezinde gemeente niet meer
worden vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de rubriek: Stukken waarvan de samenhang van het
archief niet is gebleken. ( zie inv. nrs. 671 t/m 706)
Het dagboek van Pieter Cornelis Sorgdrager werd met enkele andere stukken in 1986 in
bewaring gegeven bij het Rijksarchief In Friesland.
Bij het Rijksarchief in Friesland werden deze in 1986 geregistreerd en geplaatst in de collectie:
“Verzameling van Aanwinsten, nrs. 474, 475, 476 en 481”. De overeenkomst van inbewaring is
op 1 december 2005 overgedragen aan het streekarchivariaat Noordoost-Friesland. De
desbetreffende archiefbescheiden zijn aldaar op 19 december 2005 in ontvangst genomen. De
archiefbescheiden van de doopsgezinde gemeente Hollum toegevoegd. De beschrijvingen zijn
verwerkt in de inventaris. (inv.nr. 707, 708, 709, 525 en 6)
De uitgave van de in 1804 door Pieter Cornelis Sorgdrager van de Belijdenisse der
Doopsgezinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen is ter informatie in kopie
toegevoegd aan de archiefbescheiden. (inv.nr. 710)
Verantwoording van de inventarisatie
In 1995/'96 vroeg de heer A. Nobel uit Hollum (overleden op 29 januari 2006 te Hollum) aan de
heer J. Roosma als lid van de commissie tot de archieven van de ADS. om assistentie bij de
ordening van de archiefbescheiden van de Doopsgezinde Gemeente Ameland. Hierbij was wel
de voorwaarde dat de archiefbescheiden ter plaatse zouden worden geïnventariseerd.
De archiefbescheiden van de gemeente werden in september/oktober 1997 in de kerkenkamer
door twee leden van de archiefcommissie ontdaan van allerlei verpakkingen, enveloppen,
doubletten en andere conform de richtlijnen vernietigbare archiefbescheiden. In overleg met de
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secretaris van de gemeente: G. M. de Boer werd het archief daarna overgebracht naar de
archiefbewaarplaats van de Burgerlijke Gemeente Ameland in Ballum.
In mei 2000 werd de inventarisatie door twee leden in het gemeentehuis voortgezet.
In de periode 2001 -2003 heeft de heer J. Roosma alle brieven van een korte omschrijving
voorzien en samengevat in een boekwerk (nadere toegang)
In diezelfde periode heeft de heer S. Koorn een inleiding geschreven over de inventaris.
Vanwege de gecompliceerde geschiedenis en structuur van de Doopsgezinde gemeenten op
Ameland is deze uitgebreider dan in het algemeen gebruikelijk is.
In de jaren 2004 – 2006 zijn afgedwaalde archiefbescheiden opgespoord en toegevoegd. Daar
waar, dat niet om juridisch wegen niet mogelijk was, is de informatie in kopie toegvoegd.
De archiefbescheiden, die na 2000 zijn toegevoegd hebben een hoger inventaris nummer
ontvangen. Deze archiefbescheiden zijn achteraan de reeds ingeventariseerde archiefbescheiden
uit de periode 1997-2000 toegevoegd. In de inventarislijst zijn ze opgenomen, waar deze
overkomstig naar herkomst behoren.
De archiefbescheiden werden geordend, geschoond en geïnventariseerd in 1997- 2006. Bij de
inventarisatie is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor het beheer van de archieven van de
Doopsgezinde Broederschap in Nederland, uitgegeven in 1988 door de Commissie tot de
Archieven van de Algemene Doopsgezinde Societeit (A.D.S.) te Amsterdam.
Openbaarheid
Voor raadpleging van de archiefbescheiden jonger dan 30 jaar is schriftelijk toestemming vereist
van de eigenaar (rechtsopvolger), de Doopsgezinde gemeente "Ameland"
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BIJLAGE : Lijst van Oudsten, Vermaners, Leraren en Predikanten
De Waterlandse/Vlaamse gemeente te Nes/Hollum (Ameland)
Douwe Abes Tichelaar, 1709. overleden 1746.
Sybrand Jans Bakker, 1718, overleden 1761.,
Ids Aldertsz. 1735, met emeritaat 1762.
Nolle Abels Veenema (Arnoldus Abels Veenema), geboren 1739, gedoopt voor 1762 te
Buitenpost, verkozen tot vermaner te Rottevalle, vertrokken naar Nes/Hollum (gem. Ameland)
11 april 1762 - 1768, vertrokken naar Aalsmeer.
Paulus Simons de Vries, 1769, met emeritaat 1804, overleden in 1806
Dirk Huisman, 1807, in 1815 afgezet.
Wybe Gosses Hulsinga, 16 juni 1816, in 1820 vertrokken naar Grouw
Yme Pieters van der Woude, geboren ca. 1789, 1821 - 1833, vertrokken naar Oldeboorn (Oude
Huis).
Vacature, 1833 - 1840
Julian Hendrik Costers, 1840 proponent, intrede 1840 - 1854 met emeritaat, overleden in 1857.
De (Oud-) Vlaamsche gemeente (Foppe Onnesgemeente geheten, later soms ook
Lausoomsgemeente genoemd) te Ballum/Nes (Ameland)
Foppe Ones, geboren 1626, 1655, 1664 verkozen tot Oudste, overleden 27 januari 1696.
Laus Hendriks, geboren 1683
Cornelis Jelles
Onne Foppes, geboren 4 oktober 1658, verkozen tot dienaer in 't woord 4 oktober 1704
Jelle Wietjes, met emeritaat 1762
Leendert Tjipkes
Jan Barends
Jacob Cornelisz
Jan Brouwer,
Hendrik Keympes, 1730 Oudste
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Jacob Pieters, 1742, Oudste, met emeritaat in 1762
Haaije Jansz. 1742 verkozen, met emeritaat in 1767
Klaas Jelles, 1742, verkozen, met emeritaat in 1765
Rimmert Johannes, verkozen 1757
Jan Piers, 1761, met emeritaat in 1773
Rommert Piers, 1761 verkozen, met emeritaat in 1765
Jan Jacobs Kat, 1762, 1777 afstand gedaan van de dienst),[na het overlijden van Veenema in
1801] opnieuw aangevangen 1801 - 1803, overleden in 1803.
Eesge Hendriks, 1762, met emeritaat 1781, in 1810 overleden.
Wietje Jelles, 1767, met emeritaat 1773.
Jan Cornelissen, 1767, met emeritaat 1773.
Tjipke Leenderts [van der Mey], 1767 verkozen, 1804 emeritus [41], overleden 4 mei 1816 te
Ballum.
Jelle Pieters, 1767, in 1789/90, emeritus of overleden ?
Arnoldus Abelsz. Veenema (Nolle Abels Veenema), gekomen van Aalsmeer, 1789 - 1801
overleden.
[in de winter van 1801 nadat hij in Ballum had gepreekt, is hij vertrokken naar Nes, waar hij
woonde, aldaar is hij nimmer aangekomen]
Jan Jacobs Kat, emeritus, opnieuw aangevangen, 1801 - 1803 overleden

Bij de Oude-Vlamingen (Jan-Jacobs-gemeente)
Jacob Janssen, 1650 Oudste
Cornelis Janssen, 1650 Oudste
Teunis Abes, 1654 Oudste
Gerrit Jacobs, 1680 Oudste
Foppe Cornelis, 1731 - 1743
Jan Barends, Oudste, 1731 - 1743
41

Memorij, het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager, folio 133,
135, 137.
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Barend Hanssen, 1731 - 1743
Anne Sjoerds, 1731 - 1743
Jacob Cornelis, 1702, Oudste, 1765.
Dirk Pieters Manje, 1724, 1743 - 1755
Jan Jeltjes Bakker, 1724, 1743 - 1755.
Jacob Jetses, 1729, 1743 - 1755.
Jan Tjeerds, 1736, Oudste, in 1773 overleden.
Willem Jansz, in 1765 overleden.
Jacob Pitersz. 1737, in 1773 overleden.
Gerrit Jansz., 1737, 1766 Oudste, in 1772 overleden.
Teeke Gerrits, 1762, 1767 Proefdienaar, proefdienaarschap ontnomen 8 januari 1775,
leraarschap ook ontnomen 18 oktober 1778: "uit naam van de dienaren en de gemeente wort gij
van u Leraarampt broederschap afgeset" [42]
Hij accepteerde het niet, pas na reprimande van Prins Willem V - Vrijheer van Ameland - op 12
november 1780 gaf hij zijn verzet op.
Barend Willems, 1762, 1767 proefdienaar, proefdienaarschap ontnomen 8 januari 1775,
leraarschap ook ontnomen 18 oktober 1778: "uit naam van de dienaren en de gemeente wort gij
van u Leraar ampt broederschap afgeset". Hij accepteerde het niet, pas na reprimande van Prins
Willem V - Vrijheer van Ameland - op 12 november 1780, gaf hij zijn verzet op.
Jacob Jobs, 1765, 1769 Oudste, overleden 25 april 1804
Tjeerd Janssen, 1765, 8 januari 1775 proefdienaar.
Kersjen Bootes, 14 janauri 1773, 8 januari 1775 proefdienaar, 23 januari 1780 Oudste, overleden
22/23 februari 1798.
Gerrit Ages, 14 januari 1773, vóór 1791 proefdienaar, overleden 20 december 1803
Pieter Gerrits, vóór 1775 verkozen
Jacob Haayes, 25 december 1777, overleden 4 mei 1804
Hendrik Wybes, 25 december 1777, 25 december 1782 op eigen verzoek met emeritaat.

42

inv.nr. 1, folio 14.
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Cornelis Pieters Sorgdrager, geboren 19 september 1759 te Hollum, 25 december 1782, 22 april
1791 proefdienaar, 10 maart 1793 verkozen en 20 mei 1793 bevestigd als Oudste, overleden 9
augustus 1826 aan boord van zijn schip op de terugvaart van Amsterdam naar Ameland.[43].
Lammert Willems, 25 december 1782, overleden in 1809 te Nes,[44]
Hendrik Ynsen de Jong, 10 maart 1793, 1810 Oudste, met emeritaat in 1844, op 24 augustus
1849 te Ballum overleden.
Pieter Jacobs Prater, 10 maart 1793, overleden 11 mei 1831 te Ballum
Freerk Pieters Visser, verkozen 16 september 1804, overleden 4 meij 1814 te Hollum.
Harmen Jacobs Veltman, 15 september 1805, in 1814 vertrokken, overleden 23 mei 1819 te
Leeuwarden.
Tjerk Pieters Akkerman, 15 september 1805 verkozen, in 1827 Oudste, met emeritaat in 1851,
overleden 14 november 1856.
Sjoerd Barends de Boer, 30 oktober 1814 [45], overleden 18 juni 1841 te Hollum.
Gerben Gerrits Roep, 30 oktober 1814, overleden 1 juni 1870 te Hollum.
Jan Douwes Dekker, 17 februari 1822, met emeritaat 1852, overleden 1 mei 1872 te Hollum.
Douwe Klazen Hennes, 17 februari 1822, overleden 18 oktober 1853 te Hollum.
Pieter Jacobs Kat, 1829, 1843 Oudste, met emeritaat 1851, overleden 30 augustus 1864 te
Hollum.
Hans Jans Barends, 1829, met emeritaat 1852, overleden 27 december 1861 te Hollum.
Andel Synco Hoitsema Fz., 1850 proponent, 9 maanden in commissie, 1850 vertrokken naar
Oude Sluis (gem. Zijpe, NH).
Karel de Lanoy, 1852 proponent, April-juni 1852 in commissie, vertrokken naar Oldeboorn (Fr.).
Doopsgezinde gemeente Ameland: 1852 - 1882
Klaas Gorter, 1850 proponent, gekomen van Den Ilp (NH), intrededienst 1852, na splitsing op 31
maart 1882 alleen Hollum en Ballum, met emeritaat 17 september 1895 te Hollum, overleden 25
juni 1901 te Hollum.
43

Memori Boeck; de wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager,1779-1826,
inleiding VI

44

overlijdendatum zie :" register van de deurbelasting van het eiland
Ameland, klapper FAF. 37"

45

inv.nr. 1, folio 187
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Willem Cato Schiff, 1870 proponent, intrededienst 1870 - afscheidsdienst 12 maart 1876,
vertrokken naar Berlikum (Fr.), overleden 5 februari 1892 te Dantumawoude
Geerd Elias Frerichs, 1878, na de splitsing op 31 maart 1882 - 1884 alleen te Nes, 23 november
1884 vertrokken naar Oude Bildtzijl (Fr.)
Doopsgezinde gemeente te Hollum/Ballum

Klaas Gorter, proponent 1851, gekomen van den Ilp, intrede 1852, na splitsing op 31 maart 1882
alleen Hollum en Ballum, met emeritaat 17 september 1895, overleden 25 juni 1901 te Hollum.
vacature 1895 - 1898
Albert Stiel, 22 jui 1898 proponent, intrededienst 23 oktober 1898, afscheidsdienst 1 oktober
1905 vertrokken naar Terhorne (Fr.)
Johannes Marinus Erkelens, 1905 proponent, 1906 - 1908 (18 okt) vertrokken naar Stavoren
gecombineerd met Molkwerum en Warns.
Mr. Jacob Loosjes, 1908 proponent, intrededienst 23 mei 1909 - 1914 vertrokken Tiel en aldaar
beroepen als predikant van de Lutherse kerk in Tiel
Johan Engelbert van Brakel, 1907 proponent, gekomen van Witmarsum/Pingjum 23 juni 1914,
1928 vertrokken naar Koog/Zaandijk.
Wolter Schopenhauer, 1926 proponent, gekomen van Oudorp (ZH) 1928 - 8 april 1932
overleden te Holwerd [onderweg van Amsterdam naar Hollum, wachtende op de bus die hem
naar de veerboot zou brengen [46]
Gecombineerde gemeenten Hollum, Ballum, Nes, 1933 - 1992.
Wouter Broer, 1933 proponent, intrede 1933 - 1941 vertrokken naar Warns
Arend Jan van der Sluis 1935 proponent, 1935 plaatsvervangend voor enige maanden van Ds.
Broer wegens ziekte, vertrokken naar Giethoorn (Ov.)
Zr. Fransina Tieks Koening, 1935 proponent, plaatsvervangster voor enige maanden van Ds.
Broer wegens ziekte [47], 2 augustus 1936 vertrokken naar Noordhorn (Gr.)
zr. Catherina Rinsma-Schippers, werkzaam als pastoraal medewerkster, 1942 - 1946

46

De zondagsbode, 45e jrg. no. 25, dd. 17 april 1932. In memoriam,
geschreven door ds. S.D.A. Wartena, blz. 102, bericht van de
gemeente Ameland, overlijdensadvertentie, blz. 103

47

Zondagsbode 49e jaaargang, nr. 42, blz. 167
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Haeyo Douwe Woelinga, 1947 proponent, 1947 - 1949 waarnemend, 1950 beroepen - 1957,
vertrokken naar Dordrecht/Breda
Binse Klaas Homan, 1950 proponent, 1958 gekomen van Blokzijl, 8 mei 1960 vertrokken naar
Holwerd/Blija (Fr.).
Heron Kossen, 1961 proponent, intrede 14 mei 1961 - 28 augustus 1977 afscheidsdienst en
vertrokken naar combinatie Barsingerhorn-Zijpe Noord-Zijpe-Zuid-Wieringermeer-Medemblik
Willem Jan Maas, 9 oktober 1977 gekomen van van de combinatie St. Anna Parochie-Oude
Bildtzijl-Stiens, 26 januari 1986 vertrokken naar de combinatie Sneek-Ijlst.
Wiske Ida Zijlstra-Beuker, beroepen op 2 augustus 1987, werkzaam in de gemeente vanaf 1
februari 1988, 1 februari 1996 vertrokken naar Warns (Fr.)
G. ten Klooster, 1990 proponent, gekomen van Rotterdam, intrededienst 7 juli 1992,
afscheidsdienst 6 juni 2005, met emeritaat.
Rob B. Workel, 1989 proponent, gekomen van Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen), intrededienst
3 juli 2006 (eveneens predikant in de Gereformeerde Kerk in Hollum).
Doopsgezinde gemeente te Nes
Geerd Elias Frerichs, 1861 proponent, gekomen van Warns, intrededienst in de gemeente
Ameland 1878 - 32 maart 1882, daarna alleen te Nes, 1 april 1882 - 23 november 1884
vertrokken naar Oude Bildtzijl (Fr.)
vacant 1884 - 1895
Jean Bernard du Buy, proponent 1895, drie maanden in commissie, daarna beroepen, intrededienst 5 mei 1895 - afscheidsdienst 9 september 1902, vertrokken naar Borne (Ov.)
Menno Huizinga Jr., 1902 proponent, intrededienst 23 november 1902, afscheidsdienst 19 juli
1908, vertrokken naar Zwartsluis (Ov).
dr. Willem Leendertz, 1908 proponent, intrededienst 10 januari 1909 - 1922, bediening
neergelegd ivm. zijn benoeming tot bibliothecaris te Rotterdam.
Mej. Metje Tjitske Gerritsma, 1917 proponent, gekomen van Baard (Fr.) 1923 - 1926
Jan Adrianus Pieter Bijl, proponent 1914, gekomen van den Horn (Gr), 1926 - 1 juli 1930 met
emeritaat, overleden 27 augustus 1967 te Putten (Gld.)
1930 - 1933 : vacant
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INVENTARIS
Archief van de Jan Jacobsgemeente te Nes, Ballum en Hollum en de Foppe Onnes
Gemeente te Nes en Ballum, na 1804 voortgezet als Vlaamsche Gemeente.
BESLUITVORMING EN ALGEMENE CORRESPONDENTIE
708

Aantekeningen van Cornelis P. Sorgdrager, leraar en oudste van de Doopsgezinde
gemeente Hollum, Balm en Nes, 1773-1810, 1 deel.
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Aantekeningen van Cornelis P. Sorgdrager, leraar en oudste van de Doopsgezinde
gemeente Hollum, Balm en Nes, 1810-1826, 1 deel.

1.

“Memorij, het dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager, 1773 - 1826, uitgegeven door
en van een inleiding voorzien door W.J. Maas, 1982. gedrukt, 1 deel
Nb. transcriptie van inv.nrs. 708 en 709: zie inv.nr. 1: blz. 11- 142.

2.

Ingekomen- en minuten van uitgegane stukken, 1850-1852, 1 omslag

Organisatie
3.

Akte van vereniging van de Jan Jacobsgemeente te Hollum, Ballum en Nes met de
Foppe Ones Gemeente te Nes en Ballum, 2 februari 1804, 1 afschrift.

4.

Circulaire voor het lid zijn van de Vlaamsche gemeente en hoe te handelen als leden
jaren lang zonder kennisgeving niet meer komen, 1849, 1 stuk.

Ledenadministratie
5.

Aantekeningboekje van Wouter Jacobs, houdende:
1. een geestelijk lied, geschreven door Corn. Hiddes, 1716;
2. een afschrift van de dooplijst van Leenert Bouwens, 1551- mei 1557, 1563, 1568;
3. lijst van oudsten van 1535 – 1702; afgeschreven [op Ameland] den 13 April 1714,
kopie, 1 deel
Nb. Op titelblad onderaan: Aantekening van de begrafenis van Nanne
Heeris, 1822.

6.

Lijst van Oudsten bij de Doopsgezinden in de periode 1535-1702, opgemaakt door
Wouter Jacobs, leraar bij de Jan-Jacobsgezinden op Ameland, 1714; afgeschreven
door prof. Dr. J.G. de Hoop Scheffer, 19e eeuw, 2 stukken.

7.

Lijst van gedoopten van de Jan Jacobsgemeente, 1709-1779, alsmede met
aantekeningen van attestatie en inkomsten en uitgaven van de diaconie, 1 stuk.

8.

Kopie van lijst van gedoopten van de Jan Jacobsgemeente, 1709-1779.

9.

Attestaties, 1785 – 1837, 1 omslag.

10.

Attestaties, 1840 – 1853, 1 omslag.
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11.

Lijst van leden van Jan Jacobsgemeente, die met attestatie vertrokken zijn, 1798-1842,
1 katern.

12.

Lijst van leden van de Jan Jacobs gemeente te Hollum en de Foppe Ones Gemeente te
Nes tijdens hun vereniging, 2 februari 1804 opgemaakt en bijgehouden t/m 1826. 1 katern.

13.

Register van huwelijksinzegeningen, 1777-1835, 1911, 1 omslag.

14.

Register van de leden van de Jan Jacobs gemeente te Hollum, Ballum en Nes, aangelegd van 1804, retro-gegevens vanaf 1774 en bijgehouden tot en met 1852, opnieuw
aangelegd 1853-1995, achterin lijst van leden van Ballum, 1836-1925, alsmede
statistiek, 1853-1908, 1 deel.

GEMEENTELEVEN
707.

Aantekeningen van Cornelis P. Sordrager, betreffende hoogtepunten als dienaar der
gemeente alsmede teksten die gebruikt kunnen worden bij de bepaalde diensten,
1782-1793, 1 omslag

710.

Geloofsbelydenisse der Doopsgezinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen,
1755. Uitgegeven volgens besluyt der Algemeene Societeits Vergaderingh. [herdrukt
+ toegevoegde] Vragen aan de dopelingen met derzelver antwoorden opgesteld door
Cornelis P. Sorgdrager, Leraar by de Mennonite Doopsgezinde Gemeente, te Holm,
Balm en Nes, Op Ameland, [1804]. Kopie, 1 deel

15 – 31 Preken van Hendrik Ynsen [de Jong], 1813, 1837, z.j. 17 omslagen
15.
tekst : 1. Joh. 4 vs 16
16.
tekst ; Klos. 3 vs 25
17.
tekst : Ez. 33 vs 15
18.
tekst : Jes. 55, Doopdienst door Hendrik Ijnsen 14 februari 1813.
19.
tekst : doopvragen
20.
tekst : Matt. 22 vs 2
21.
tekst : 2 Samuel 6 vs 9.
22.
tekst : "Horen wij den heiligen Asaf soo sielvoeren opsingen"
23.
tekst : Joh. 14 vs. 6
24.
tekst : Petrus 1 vs. 11
25.
tekst : Joh. 3 vs 16
26.
tekst : Num. 6 vs 22
27.
tekst : hfdst. 53 "Messias", Psalm 22
28.
tekst : Psalm 5 vs. 8
29.
tekst : Psalm 50 vs 1
30.
tekst : Jeza 55 vs 9
31.
tekst : Salomo 5 vs 8. , "1837"
SOCIALE ZORG
32.

Staat van inkomsten en uitgaven van de diakonie Jan Jacobsgemeente te Nes, 18021806, opgemaakt 7 augustus 1807, 1 stuk.
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33.

Register van inkomsten en uitgaven van de diakonie Jan Jacobsgemeente te Ballum,
geschreven door Jan Rinses te Ballum, 20 december 1795-1810. 1 deel.

34.

Stukken betreffende de diaconie van de Jan Jacobsgemeente te Nes, 1806-1807, 1
omslag.

35.

“Korte Staat”: Jaarrekening der diakonie, 1805-1810, 1 omslag.

36.

Register van ontvangsten en uitgaven der diakonie, 1710-1785, achterin lijsten van
preekgeld, 1772, 1 deel.

37.

Register van inkomsten en uitgaven der diakonie te Hollum, 1795-1823, 1 deel.
Nb. diaken Hans Hansen (Barents)

38

Register van ontvangsten en uitgaven der diakonie van de Jan Jacobsgemeente, 18101836; Jan Barents Nagtegaal zijn schrijfboek, Anno 1810. 1 deel.

39

Register van inkomsten en uitgaven van de Jan Jacobsgemeente, 1836 - 1851, 1920, 1
deel

40

Statistische gegevens van gelden afgedragen aan de Friese Doopsgezinde Sociëteit,
1806-1856. 1 deel.

GEMEENTEFONDS
Beheer van bezittingen
41

Akte van ruiling tussen Rinze Foppe Gorter en de Vlaamse Doopsgez.Gem. Hollum,
Ballum en Nes van de percelen kadastrale gemeente Ballum nr. 5834 tegen 5476, 29
juli 1853, 1 stuk.

Financiële administratie
42

Rekenboeck van Jan Jacobsgemeente te Holm, Balm en Nes op Ameland, nieuw
aangelegt in de den jare 1804 onder directie van Cornelis P. Sorgdrager, Leraar en
Oudste der Gemeente en schrijver deses, 1804-1901, voorin retrogegevens, 1647-1804,
achter in (na 1899) lijst van bijdragen voor het orgel, 1899-1903, lijsten van effecten,
1857 staat van bezittingen, 1899, 1 deel.
Nb. zie inv.nr. 1, blz. 147 - 187.

AANHANGSEL
43

't-Lied van Cornelis Hiddes aan Foppe Onnes, z.j. 1 stuk

44

Rede, uitgesproken bij het 25-jarig ambtsjubileum van Joannes Albertus Sjoerdz
Hoekstra, 8 oktober 1809. 1 katern.
Nb. eigendom van Capitein Stoffels.
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45

Rede, uitgesproken bij de vijftig jarige ambtsverrigting in de Oude Vlaamsche
gemeente op het eiland Ameland, gehouden door Hendrik Yenzen de Jong,
liefdedienaar op 17 juli 1842, Amsterdam, bij Allart, 1850, [2x autentiek, 1x facsimile],
1 omslag

STUKKEN WAARUIT IS GEBLEKEN DAT ER GEEN VERBAND IS MET DE
DOOPSGEZINDE GEMEENTEN
46

Akte van verkoop door Gurt Gaatjes, weduwe van Gerrit Tjepkes, wonende te Hollum
aan Jan Gerbens ende Gurt Jacobs, van een behuisinge voor de som van 86 Carolus
guldens en 10 stuiver, 5 juli 1695 met kwitering, 1 stuk.

47

Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Jacob Jans, cum more rechter
tot Hollum aan de erfgenamen van Jan Gerbens van een behuisinge te Hollum, 1711
met kwiteringen 1711-1714, 1 stuk.

48

Akte waarin Age Lijkeles Haarsma van Veenwoudsterwal en Pieter Johannes Boonstra
van Grouw, als voogd en toeziend voogd van de minderjarige Gosse Wijbes Hulsinga
(zoon van wijlen de Doopsgez. leeraar te Tjalbert Wijbe Gosses Hulzinga) een schuld
van f.300,-- (met als onderpand een huis te Nes) aan Hillebrand Gerrit Burga, schipper
te Nes willen aflossen, 1830, 1 stuk

Archief van de Waterlandse Gemeente Nes en Hollum

BESLUITVORMING EN ALGEMENE CORRESPONDENTIE
49 – 55 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1775-1845, 7 omslagen
49.
1775.
695.
Brief van de Doopsgezinde Gemeente Almelo aan de Doopsgezinde Gemeente
Nes op Ameland. Overdraagt een kollekte die de Gemeente Almelo gehouden
had in verband met de rampen der oorlog, die Ameland had getroffen, een som
van 62,-- gulden, 30 oktober 1810, 1 stuk.
50.
1821-1825
52.
1834-1836
53.
1837-1839
54.
1843-1845
Organisatie
55.

Model van beroepsbrief van de Waterlandse Gemeente van Nes en Hollum, 1835, z.j. 2
stukken

56.

Register van gedoopte leden van de Waterlandse Gemeente van Nes en Hollum met
aantekeningen betreffende vertrek of overlijden, 1772-1852, 1 deel

Taakvervulling door leden en betaalde krachten
57.

Beroepsbrief van Ynse Pieters van der Woude, 1821. 1 stuk
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GEMEENTELEVEN
686.

Preek: “Voorrede, waarde vrienden, reisgenoten na de haven onzer wenschen
Broeders en Zuster in den Heere. De jongst verleden rampen en het gevaar aan
hetzelve verknogt. etc. zj., 1 stuk.
Nb.1. geen signatuur

687.

Preek: “ oneens met soecke .... etc., geschreven door Frederik Romkes Kleijn, met
daaronder: “Nieuwjaarsgedigt”, zj., 1 stuk
Nb. beschadigd

688.

Preek: “Merkwaardige beschrijving buyten de stad Hoorn in Noordholland van
Eve[rt Lukens] bedienaar des Goddelijken woord in Deventer in Overijssel”,
[af]geschreven door Fedderik Romkes, Ameland, 5 mei 1811, 1 stuk

689.

Rijmlijst van de boeken des Oude- en Nieuwe testament op de wijze van Psalm 36 of
68, 23 augustus 1745, 1 stuk

690.

Rijmlijst van de boeken des Oude- en Nieuwe testament op de wijze van Psalm 36 of
68, geschreven door Romke Federicks, 20 november 1778, 1 stuk
Nb. in dorso: Aan Pieter Fedriks Klein op Ameland

691.

Een lied voor voor een op Ameland gevallen broeder, op de wijze van de Spaanse
ruyter, 1764, 1 stuk.
Nb. Beschadigd

692

Hij zent twee brieven met en kus… Aen sijnen zoon Timotheus..., etc., 1 stuk.
(fragment)

SOCIALE ZORG
684.

Akte van verkoop door Klade Teunis te Nes op Ameland aan Sipke Minnes en zijn
vrouw Antke Dirx, wonende aldaar, van eene huizinge staande op het westeinde van
het dorp Nes voor de som van 195 carolus guldens, 6 maart 1710 met kwiteringen
Nb. in dorso: nr. 6

680.

Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Sipke Minnes en zijn vrouw
Antke Dirx aan Klade Teunis, de som van 195 gulden met als onderpand van een
woning op het Westeinde van het dorp, 6 maart 1710, met kwiteringen, 1711 – 1729,
waarbij de laatste betaling werden verricht door de arme dienaars van de Blauwe
Schuur, Doopsgezinde gemeente tot Nes,. 1 stuk
Nb. nummer 10

696.

Akte, waarbij Tjerk Jelmers en zijn vrouw Pietje Heins te Nes overdragen aan de
diaconie der Blauwe Schuur hun woning met behoud van woonrecht en
levensonderhoud, 3 februari 1754, 1 stuk.

697.

Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Pytter Jops en zijn vrouw
Brechje Tjerks te Nes aan ons vader alsmede de armvoogden van de Blauwe schuur
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te Nes, de som van 165 gulden met als onderpand de gekochte behuizinge op het
Oosteinde te Nes, 30 juli 1766 met kwiteringen 1767-1768, 1 stuk.
698.

Testament van Stijntje Sents, weduwe Dirk Pietersz Sluijter, wonende op de
Haarlemmerdijk, schuin over de baan, Brugsteeg te Amsterdam, waarbij zij haar
nalatenschap onder voorwaarden legateert aan de behoeftige Mennonieten van de
Blauwe Schuur tot Nes op Ameland, 29 september 1770, 1 stuk

58.

Nota's aan de Diaconie, 1835-1838, 1 omslag.

59

Nota's aan C.J. Bakker bestemd voor de diaconie, 1840-1844, 1 omslag.
Nb. (Cornelis J. Bakker was diaken van de Waterlandse Gemeente Nes en
Hollum)

GEMEENTEFONDS
Financiële administratie.
60.

Jaarrekeningen, 1820/1821, 1821/1822, 1832,1833, 1 omslag

61.

Register van ontvangsten en uitgaven van de Waterlandse Gemeente van Nes en
Hollum, 1788-1845, 1 deel.

Hulpbescheiden.
62.

Kwitanties van de Waterlandse Gemeente te Nes en Hollum, 1829, 1844, 1845, 1
omslag.

63.

Brief van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam betreffende de
schenking van f.80,-- aan de Waterlandse Gemeente van Nes en Hollum, 11 november
1809, . 1 stuk.

64.

Testament van Anke Tjalles, nalatende haar goederen aan Cornelis Jacobs Schots en bij
diens eerder overlijden aan de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente te Nes.

BEHEER VAN BEZITTINGEN
Kerk.
64a.

Stukken betreffende de herstelling en vernieuwing van de kerk van de Waterlandse
Doopsgezinde gemeente te Nes, 1 omslag.

Pastorie.
65.

Nota's betreffende de verbouwing en onderhoud van de pastorie van de Waterlandse
Gemeente te Nes en Hollum, 1835-1838, 1 omslag.

66.

Rekeningen van de pastorie van de Waterlandse Gemeente te Nes en Hollum, januari
1840, 2 stuks.
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67.

Stukken betreffende het herstel en verbouw van de pastorie der Waterlandse Gemeente
te Nes, 1844, 1 omslag.

AANHANGSEL.
671.

Aantekeningen over de Heerlijkheid van Ameland, 17e eeuw, 1 stuk

672.

Aantekeningen gemaakt bij de losse stukken van de Verzameling van Aanwinsten
1934/113, zj., 1 stuk

693.

Gedicht : “Wat worter meest gesocht. Het is Cofje en thee”, etc., zj., 1 stuk.
Nb. Beschadigd.

694.

Extract uit ‘t 13 de Boeck van de Friesche historiën, bladzijde 478: Aantekeningen
over het geslacht Cammingha en de Vrije Heerlijkheid Ameland, met gegevens uit de
periode 1405-1494, zj., afschrift, 1 stuk.

STUKKEN WAARVAN DE SAMENHANG MET HET ARCHIEF NIET IS
GEBLEKEN.
Stukken betreffende onse gemeentsaeken overgedragen door Jan Brouwer, 1763.
673.

Akte, waarbij schout van Westzaandam ende Kromenie alsmede schepenen van
Westzaandam verklaren, dat Heijndric Jacobs geboren op Amelant en zijn vrouw
Grietius Corneles, geboren te Saerdam [Zaandam] goede getrouwe inwoners en
buurlieden zijn, 1 mei 1659, 1 stuk

677.

Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Hendrik Jacobs, meester
timmerman en zijn vrouw Grietie Cornelisz te Nes aan Haije Jansen, houtkoper te
Harlingen van de som van 100 carolus gulden vanwege geleverd hout met als
onderpand zijn huidige woning in Nes op Ameland, 24 juni 1665, met kwiteringen,
1666-1695, 1 stuk.

674.

Akte van verkoop door Willem Harmens en zijn vrouw Ida Lammertsz, woonachtig
te Nes op Ameland aan Hendrik Jacobs, meester timmerman en zijn vrouw Grietie
Cornelisz te Nes van een schuur met de ledige plaats, 185 gulden, 27
september 1665, 1 stuk.

675.

Akte van verkoop door Willem Harmens en zijn vrouw Ida
Lammertsz,
woonachtig te Nes op Ameland aan Hendrik Jacobs, meester timmerman en zijn
vrouw Grietie Cornelisz te Nes van onze tegenwoordige bewoonde “camers”
[woning] met de gerechtigheid, voor de som van 150 carolus-guldens, 27 september
1665, 1 stuk.

676.

Akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling door Hendrik Jacobs, meester
timmerman en zijn vrouw Grietie Cornelisz te Nes aan Willem Harmens en zijn
vrouw Ida Lammertsz, woonachtig te Nes op Ameland voor de som van 150
gulden,met als onderpand zijn huidige woning, 27 september 1665, met kwiteringen,
1666-1672, 1 stuk.
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682.

Akte van verkoop door Tierck Frercks, wonende te Holllum op Ameland en zijn
vrouw Hemeke Meyes aan Teunis Jansen en zijn vrouw Pitieke Fockes, wonende te
Nes, van een huis te Nes, 15 februari 1669met kwitering, 1669, 1 stuk.
Nb. nummer 8

679.

Kwitantie voor Claas Ydes tot Nes, waarbij deze 30 gulden
ontvangt van Mient
IJnties vanwege de administratie van het beheer van de goederen van wijlen Wietske
Tjerx van Adonis, 24 september 1684, 1 stuk.
Nb. nummer 11

683.

Akte van verkoop door Tonis Hendrix tot Nes op Ameland en zijn vrouw Anekjen
Arens aan Jacob IJnses, backer tot Nes, waarbij deze geld leent van Jan Jansen,
Harmen Bottes, Cornelis Roos, Hendrick Jansen, Pieter Andries, Tijs Sapes en
Spikes Sibbes, inwoners van Nes ter verkrijging van de koopsom van 35 carolus
guldens voor een huijsplaats te Nes, 18 september 1695m 1 stuk.

678.

Akte van verkoop door Reintie Dirx ende Risch Gerloffs te Nes aan Claas Andries en
de Engel Reuickes op Ameland van een behuizinge, 1 oktober 1697, met
kwiteringen, 1697-1699, 1 stuk

681.

Akte van verkoop door Antie Alberts, weduwe van Hendrik Pijtters, wonende in de
Buren op Ameland aan Lijsbeth Hendrix, wonende in der dorpe, van een schuur voor
de som van vijftig gulden, 21 maart 1699, 1 stuk.
Nb. nummer 9

700.

Akte van schuldbekentenis door Claes Jansz Sybrands, smackschipper en zijn vrouw
Janktie Theunis te Nes aan de oude burgemeester Broer Sioedts en zijn vrouw Antke
Anes, de som van 150 gulden, 28 mei 1714, met kwiteringen, 1715-1723, in dorso:
no. 9, 13 (in potlood), no. 36.

699.

Akte van schuldbekentenis door Claes Jansz Sybrands, smackschipper en zijn vrouw
Janktie Theunis te Nes aan onse Moey Jantie Louisa, weduwe van wijlen Gosse
Janssen, tot Nes woonachtig, van een som honderd carolus guldens, 8 februari 1717,
met kwiteringen, 1718-1724, 1 stuk.
Nb. in dorso: no. 1

701.

Akte van verkoop door de curators over de wees Klaas Andries, cum exore, met
toestemming van Neel Sjoerdts aan Gellof Duikes, cum exore, van een behuisinge tot
Nes, 17 februari 1717.
Nb.1. in dorso: nr. 3
Nb.2. in dorso: die oude brieven van de ons gemeentensaeken bij mij
ontvangen van Jan Brouwer, 2 februari 1763

702.

Kwintantie aan Albert Jansen als testementair ontvangt van
Jan Reinders een
som voor de koop van een behuizinge, afkomstig uit de nalatenschap van Dirk
Gabbes Cosse en Dirkje Eelkes, 16 januari 1733, 1 stuk.
Nb. In dorso Albert 14, 17 of 41?

703.

Regeling tussen Jouke Sytses, meester Gortmaker en Rinske Rinse betreffende het
afbreken van een hut belendende aan
het huis van Rinske Rinses alsmede de
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opbouw van een nieuwe zodanig dat aan het huis van Rinske Rinses gene schade
ontstaat, 18 juni 1741, 1 stuk.
685.

“Decretbrief”, akte van schuldbetekenis, opgemaakt door de crediteuren W. Scholte
Gerbens en Baukjen Dirx sijn nagelaten wed[uwe] Anthie Klases alsmede Lucas
Kraft ten laste van Foppe Andries, de som van 84,-- gulden, 3 januari 1763, 1 stuk.
Nb. Nr. 4

704.

Akte van machtiging door Keimpe Pytters Hoop aan Burgemeester Barent Brand en
Kersje Helbrands in de zaak tegen Stijntje Jouwes over de onenigheid van ene
gemeenschappelijke waterlossing, 4 februari 1770, 1 stuk.

705.

Akte van verkoping door Barent Brand, burgemeester te Nes aan Mr. J. Meyer,
chirurgijn van een behuizinge te Nes, waarbij Ceimpe Pijters Hoop in het oosten in
beklemd is, februari-maart 1773, 1 stuk.

68.

Akte van verkoop door de erfgenamen van Jan Piersen in leven meester timmerman te
Nes aan Tjalle Cersies en Antke Jans van diverse percelen, 1785, met aantekeningen uit
1829, 1 stuk.

706.

Akte van ruiling van diverse percelen tussen Engel Cornelisz en zijn zuster Jantje
Cornelisz ter eenre zijde, en ter andere zijde Jitske Gabbesz met een bijbetaling van
fl.50,-- aan Jitske Gabbesz, 6 december 1798, 1 stuk.

Archief van de Doopsgezinde Gemeente van Ameland:
Verenigde Vlaamse Gemeente Nes, Ballum, Hollum
en Waterlandse Gemeente Nes en Hollum,
periode 1852 - 1882.
BESLUITVORMING EN ALGEMENE CORRESPONDENTIE.
69.

Notulen van de kerkenraadsvergaderingen te Hollum, 1 maart 1853-1859, 1 omslag.

70 – 76. Ingekomen- en minuten van uitgegane stukken, 1852-1882. 7 omslagen
70.
1852-1855.
71.
1856-1860.
72.
1861-1865.
73.
1866-1870.
74.
1871-1875.
75.
1876-1880.
76.
1881-1882.
Organisatie.
77.

Akte van samenvoeging van de Vlaamsche Gemeenten te Nes, Ballum en Hollum met
de Waterlandse gemeenten Nes, Ballum en Hollum, 30 augustus 1854, 1 afschrift.
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78 / 668.

Correspondentie tussen ds. K.S. Gorter en J.G.de Hoop-Scheffer betreffende interne
zaken in de gemeente Ameland, 1876-1877, 1 omslag.
78: origineel (klein formaat)
668: vergrote kopie, 2005.

79.

Stukken betreffende de splitsing van de Doopsgez.Gemeente Ameland in drie
zelfstandige gemeenten te Hollum, Ballum en Nes, jan-mrt. 1882, afschrift, 1 stuk.

80.

Akte van scheiding van de Doopsgezinde Gemeente Ameland in drie zelfstandige
gemeenten, gevestigd te Nes, Ballum en Hollum, 31 maart 1882 + correspondentie,
1883-1883, 1 omslag.

81.

Reglement en concept-reglementsherziening, 1852, 1857, 1 omslag.

Ledenadministratie.
82.

Lijst van de leden van de Doopsgezinde Gemeente Ameland met vermelding van het
aantal kinderen, z.j., 1 omslag.

83.

Lijst van leden aangelegd december 1870, doop bijgehouden tot 1884, vertrek en
overlijden bijgehouden tot en met 1895, 1 stuk.

84.

Attestaties, 1854 –1862, 1 omslag.

85.

Attestaties, 1863 - 1868, 1 omslag.

86.

Attestaties, 1869 - 1873, 1 omslag.

87.

Attestaties, 1874 - 1882, 1 omslag.

88.

Stukken betreffende het bedanken als lid van de gemeente, 1857, 1859, 1866, 1 omslag.

SOCIALE ZORG.
Beheer van bezittingen en leningen onderstand
89.

Akte van lening door Gerrit Gabes Appelman en Natje Hiddes Appelman aan de
Doopsgezinde Gemeente Ameland, groot f.2200,--, onder last levensonderhoud, 1859.
concept, 1 stuk.

90.

Extract uit een akte van publieke verkoop van een behuisinge genummerd 58 met
pakhuis door Pieter Cornelis Bakker en Johannes Lolkes Wagenaar in qualité als
diakenen van de Doopsgezinde Gemeente Ameland voor de som van 1050,--, 29
oktober 1862, 1 stuk.

91.

Akte van verkoop door Jurjen Kornelis Kolmer, arbeider te Nes aan de Doopsgezinde
Gemeente Ameland van een perceel, gelegen in de Duinlanden, sectie A., no.461, 16
november 1868, 1 stuk.

92.

Verklaring van verkoop door Tietje A. Mosterman aan de Doopsgezinde Gemeente
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Ameland van een half grazing voor de som van 40,--, 28 januari 1869 met aantekening
omtrent kwitering, 1 stuk.
93.

Akte van lening door Willem Abes Hiddema aan Pieter Arjens Former en Tietje Arends
Mosterman, groot 200,--, 14 november 1864, 1 stuk.

94.

Akte van verkoop door de diaconie van de Hervormde kerk aan de diaconie van de
Doopsgezinde gemeente Ameland van een perceel land sectie A., no.933, 12 januari
1871, 1 stuk.

95.

Akte van verkoop door Tietje Arends Mosterman, weduwe van Pieter Arjens Former,
te Nes aan de diaconie van de Doopsgezinde gemeente Ameland van een perceel De
Wrutte, sectie A., no.879 en een perceel in het Duinland, sectie A., no.875, 18 januari
1872, 1 stuk.

96.

Akte van verkoop door de Gemeente Ameland aan de diaconie van de Doopsgezinde
gemeente Ameland, van een perceel gemeentegrond als ligger als weg tussen de
percelen, sectie A., no. 245 en tussen Sectie A., no.344 en 345 te Nes, 14 september
1875, 1 stuk.

97.

Akte van verkoop door Jan Haayes Plaske aan de diaconie van de doopsgezinde
gemeente te Hollum van vijf perceeltjes bouw en hooiland te Hollum, 19 februari 1877
met kwitering, 1 stuk.

98.

Opzegging van huurovereenkomst van de pastorie te Nes tussen Doopsgezinde
gemeente Ameland en J.J.Buwalda, dokter te Nes

Financiele administratie der diaconie:
99.

Nota van de notariele kosten van de verkoop van een huis te Nes, 13 juli 1863, 1 stuk.

GEMEENTEFONDS.
Beheer van bezittingen
100.

Akte van verkoop door Roelof Roelofs de Jong en zijn vrouw Geertje Jurgens de
Ruiter, te Hollum aan de Verenigde Doopsgezinde gemeente Ameland diverse percelen
bouw- en hooiland onder Hollum, 16 oktober 1855, 1 stuk.

Legaten
101.

Testament van Jan Haayes Plaske te Hollum, waarbij de doopsgezinde gemeente tot
universeel wordt benoemdd, 13 februari 1877, 1 stuk

Stukken, mede gekomen met het testament van de heer J.H. Plaske te Hollum.
102.

Testament van Rijndert de Ruyter, zeeschipper, gehuwd met Jetske Willems, nalatende
al zijn goederen aan de langst levende, verleden te Dordrecht, 28 september 1780, 1
stuk.
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103.

Akte van verkoop door Jan Reintties Nobel te Amsterdam aan Roeloff Hiddes en
Lutske Roeloffs e.l. te Hollum van een behuisinge met een bleekie op de duinen, 30
augustus 1786, 1 stuk.

104.

Testament van Klaas Lubberts de Ruiter, oud-schipper te Hollum, waarbij legateert aan
zijn dochter Janke Klaassens de Ruiter zijn huis en de overige goederen aan zijn andere
kinders en kleinkinderen, 19 december 1789, 1 stuk.

105.

Testament van Trijntje Klaassens de Ruijter, wonende te Amsterdam, nalatende haar
goederen aan hare erfgenamen, 3 november 1790, 23 april 1791, 28 februari 1828, 1
omslag.

106.

Akte van verkoping door Gerrit Gabbes en Bintke Douwes e.l. aan Jan Dirks en zijn
vrouw Tijtje Clasen te Hollum van een behuizinge te Hollum, 22 juli 1792, met
kwiteringen, 1793-1849, 1 stuk.

107.

Akte van verkoop door Doede Pieters en Aaltje Jans e.l. aan Jan Dirks en zijn vrouw
Tijtje Klases te Hollum van een huisstede en een stukje land te Hollum, 1804, 1 stuk.

108.

Lijst van eigendommen van Roelof Roelofsen, 1818, z.j. 2 stukken.

109.

Onderhandse akte van verkoop door Teunis Jans Bakker aan Roelof Roelofs de Jong
van een 1/3 Viveland, gelegen in de Westermieden onder Hollum, 13 december 1825, 1
stuk.

110.

Akte van verkoop door Roelof Roelofs de Jong en zijn vrouw Geertje Jurgens de
Ruiter, te Hollum aan Willem Romkes Etzen van ene behuizing, 22 februari 1826, 1
stuk.

111.

Testament van Roelof Roelofs de Jong, echtgenoot van Geertje Jurjens de Ruyter, nalatende de goederen aan zijn vrouw, 5 december 1846, 1 stuk.

112.

Testament van Geertje Jurjens de Ruyter, huisvrouw van Roelof Roelofs de Jong te
Hollum, 5 december 1846, 1 stuk
Nb. zie nr. 113 : schrijfinstruktie

113.

Instruktie door J. Schets aan Roelof de Jong te Hollum voor het ondertekenen van een
officieel stuk door zijn vrouw, die geen schrijven heeft geleerd, z.j., 1 stuk.

114.

Testament van Antke Gabbes Appelman, huisvrouw van Jan Haayes Plaske, haar
goederen nalatende aan de erfgenamen, 7 februari 1849, 1 stuk.

115.

Testament van Jan Haayes Plaske, gehuwd met Antke Gabbes Appelman, nalatende de
onroerende en roerende goederen aan zijn vrouw , 7 februari 1849, 1 stuk.

116.

Akte van scheiding tussen Roelof Roelofs de Jong en Maartje Hiddes de Jong,
huisvrouw van Gerrit Gabbes Appelman, van de goederen van wijlen Douwe Roelof de
Jong, 20 september 1853, 1stuk.
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117.

Akte van scheiding van de nagelaten goederen van Gabbe Gerrits Appelman en IJlkje
Gerbens Molenaar te Hollum, 1854, 1 stuk.

[118 - 119]

nummers zijn vervallen

ONROEREND GOED
Kerkgebouw
---

Bestek en voorwaarden voor de bouw van de kerk te Hollum, 1867, 1 omslag.
Nb. zie inv.nr. 428

---

Tekening voor de bouw van de kerk te Hollum, 1867, 1 stuk.
Nb. zie inv.nr. 430

Pastorie
120.

Correspondentie met de Commissaris van de provincie Friesland betreffende de bouw
van de pastorie te Hollum, 1853-1854, 1 omslag.

121.

Stukken betreffende bijdragen voor de nieuwbouw van de nieuwe pastorie van de
Doopsgezinde gemeente Ameland te Hollum, 1853, 1 omslag.

122.

Begroting voor de bouw van de nieuwe pastorie te Hollum, 1853, 1 stuk..

123.

Nota's betreffende de bouw van de nieuwe pastorie te Hollum, 1853-1854, 1 omslag

GEMEENTEFONDS.
124.

Rekenboek van de Vlaamse Doopsgezinde gemeente te Hollum, Ballum en Nes op
Ameland, periode 1853-1882, voortgezet als register van ontvangsten en uitgaven van
de Doopsgezinde gemeente te Hollum, 1882 – 1903, 1 deel.

Hulpbescheiden:
125.

Spaarbankboekje voor de Doopsgezinde gemeente Ameland, 1855-1856, 1 deel.

126.

Spaarbankboekje voor de Doopsgezinde Gemeente Ameland, 1882-1883, 1 deel

STUKKEN WAARVAN DE SAMENHANG MET HET ARCHIEF
NIET IS GEBLEKEN.
127.

Akte van schuldbekentenis door Rinse Jans Bakker ten gunste van mej. Catherina Griffioen, wonende te Nieuwkoop (ZH.), groot ƒ 200,--, waarbij de boerderij met landerijen
als onderpand dienen, 21 oktober 1874, 1 stuk.
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Archief van de Doopsgezinde Gemeente Nes, 1882-1992:
BESLUITVORMING EN ALGEMENE CORRESPONDENTIE.
128.

Register houdende:
-notulen van 23 november 1884;
-reglement, sept. 1882;
-notulen van de scheidingsvergadering van 31 maart 1882 met
-presentielijst van de aanwezige leden van de drie gemeenten
-kopie van de brief betreffende de nieuwe gemeente te Nes;
-staat van huizen;
-staat van inkomsten uit verhuur van huizen en landerijen, 1853-1898.
-intrekking van de steun verkregen uit het Deknatelfonds.
-lijst van aantekeningen, aangelegd 1870 en bijgehouden tot en met 1903.

129-130.

Registers van notulen van de leden- en kerkenraadsvergaderingen, 1896-1985, 2 delen
Nb. na 1985 zijn er geen vergaderingen meer gehouden te Nes.
129.
1896-1918
130.
1919-1985, achterin verslagen 1927 -1930.

131-165

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1882-1990, 35 omslagen.
131.
1882-1883
132.
1884-1885
133.
1886-1887
134.
1888-1889
135.
1890
136.
1891
137.
1892
138.
1893
139.
1894
140.
1895
141.
1896
142.
1897
143.
1898
144.
1899
145.
1900-1901
146.
1902
147.
1903
148.
1904
149.
1905
150.
1906
151.
1907
152.
1908
153.
1909
154.
1910-1911
155.
1912-1914
156.
1915
157.
1920
158.
1921
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159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

1924-1926
1941-1949
1960-1966
1971-1979
1981-1985
1986-1989
990

Register van ingekomen- en minuten van uitgegane stukken, 1903-1928, achterin
modelbrieven o.a. een beroepsbrief, 1 deel.

Organisatie.
167-168.

169.

Aantekeningen inzake een beroep te Nes en over combinatie van de drie Gemeenten,
30 januari 1922 - 23 februari 1923, met afschriften van uitgegane stukken, 2
katernen.
167.
katern A
168.
katern B
Stukken betreffende de samenvoeging van de gemeenten, 1905, 1984-1989, 1 omslag.

Reglementering.
170.

Reglement en -herzieningen, 1884-1991, 1 omslag..

Statistieken en grafieken.
171.

Statistisch overzicht van de doopsgezinde gemeenten in Nederland en Pruisen, 1885,
gedrukt, 1 deel.

172.

Statistisch overzicht van de doopsgezinde gemeenten, aangesloten bij de FDS, 1880,
1890, 1895, gedrukt. 3 stukken.

Archivalia.
---

Staat van bezittingen, aangelegd in 1903 en bijgehouden tot en met 19 juli 1908, achterin lijst van archivalia, 1 katern.
Nb. zie inv.nr. 188.

173.

Lijst van archivalia, 1910, 1 stuk.

174.

Akte van bruikleen aan de Stichting Ouwe Polle van avondmaalsbekers, 1989 met een
brief over een bijbel, z.j., 2 stukken.

Ledenadministratie.
175.

Lijst van leden met aantekeningen betreffende vertrek of overlijden,
januari 1903 en bijgehouden tot en met 11 oktober 1908. 1 stuk.

aangelegd 1

176.

Lijst van leden, aangelegd 1 januari 1942 en bijgehouden tot met 1987, 1 deel.
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177 – 178.

Attestaties, 1884 – 1991, 2 omslagen.
177.
1884 – 1900.
178.
1902 – 1991.

Taakvervulling door leden en betaalde krachten.
179.

Stukken betreffende ds. H. D. Woelinga, 1947, 1950, 1987, 1 omslag.

180.

Stukken betreffende ds. Heron Kossen, 1961, 1 omslag.

GEMEENTELEVEN
181.

Vragen, die na de belijdenis aan de gemeente gesteld moeten worden, z.j., 1 stuk.

182.

Liturgieën, 1984-1989, 1 omslag.

SOCIALE ZORG.
183.

Stukken betreffende de verzorging van de weeskinderen van Pietje Kat en Jacob Schots, 1908-1913, 1 omslag..

Boekhouding der Diaconie.
184.

Register van ontvangsten en uitgaven der Diaconie, 1856-1936, 1 deel.

Hulpbescheiden.
185.

Spaarbankboekje der diaconie, 1958-1980, 1 deel.

186.

Rekening voor de aan weduwe Hiddema geleverde goederen, juli-oktober 1908, 1 stuk

GEMEENTEFONDS.
Beheer van bezittingen.
Overzicht van landerijen:
187.

Staat van landerijen huizen of huisplaatsen welke bezwaard zijn met grondrenten ten
name van de Doopsgezinde gemeente te Nes, 1875. 1 stuk.

188.

Staat van bezittingen, aangelegd in 1903 en bijgehouden tot en met 19 juli 1908,
achterin lijst van archivalia, 1 katern.

189.

Register van bezittingen, schulden, balans met aantekeningen, 1933-1940, 1 deel.

190.

Overzicht van de spaarrekeningen op NMB/RABO-bank, 1986-1987, 1 katern.
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191.

Verklaring van de pachters dat hen door de verpachter is medegedeeld dat opzegging
van de pacht is gedaan tegen het tijdstip waarop de nieuwe kavels na de ruilverkaveling
in gebruik genomen worden, 7 april 1941, 1 stuk.

Verkoop/ Aankoop.
192.

Onderhandse akte van verkoop door Leendert Teunis Brouwer, landbouwer te Nes van
3/4 paarden grazing en 1/4 koegrazing aan de Doopsgezinde Gemeente Nes voor de
som van 157,50, 9 maart 1888, 1 stuk.

193.

Akte van verkoop door Egbert Klazes van der Kooi te Nes aan de Doopsgezinde
Gemeente te Nes, 24 are hooiland in de Bloedige Nek en 1/7 onverdeeld in het zgn.
Leene Grootland, 23 november 1889, 1 stuk.

194.

Akte van wijziging door Doopsgezinde Gemeente te Nes van akten uit 1859, 1875 en
1897, 1 omslag.

195.

Bewijs van eigendom, verkregen bij de verdeling van de gronden van de Marke, de
gemene wiede te Nes en de Leyen, sectie A., no.1719, 1720, 22 december 1905, 1 stuk.

196.

Akte van verkoop door de Doopsgezinde gemeente te Nes aan de Noord-en Zuidhollandse Reddingsbootmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, van een gedeelte van de
percelen sectie A., no.151 en 1423, 1 mei 1906, 1 stuk.

197.

Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Anna Klazina Lourens,
1910-1913, 1 omslag.

198.

Aankondiging van een provisionele verkoping van huizen en percelen naast de
Doopsgezinde kerk te Nes, 1930, 1 stuk.

199.

Akte van publieke verkoop op last van de leden van de familie Soepboer, wonende te
Michigan (VS.) aan de hoogste bieder Klaas Jacob Mook, timmerman wonende te
Dokkum, van een huis met voormalige timmerwerkplaats te Nes, Ameland voor de som
van 800,--, 13/27 juni 1935, 1 stuk.
Nb. zie ook nr. 87

200

Akte van verkoop door Petronella Andries Mosterman, wonende te Nes, aan de
Doopsgezinde Gemeente te Nes van een perceel greidland, deel van sectie A., no.1231,
12 september 1935, 1 stuk.

201.

Akte van ruiling tussen Klaas Mook en Gepke Woudstra, betreffende een gedeelte van
het perceel sectie A., no. 1986. 18 april 1941.
Nb. zie inv.nr. 202.

202.

Akte van verkoop door Gepke Woudstra, huishoudster te Willemsoord aan de
Doopsgezinde gemeente te Nes van de percelen sectie A., no.2712, 2045, 1986, 21 april
1941, 1 stuk.
Nb. zie inv.nr. 201
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203.

Akte van verkoop door Klaas Jacobs Mook te Nes aan de Doopsgezinde gemeente te
Nes van een huis met erf te Nes voor de som van 1150,--, 23 juni 1941, 1 stuk.
Nb. zie inv.nr. 201

204.

Akte van schenking door mej. Frederika Jacobs Visser, wonende te Grouw aan de
Doopsgezinde gemeente te Nes, Ameland van drie percelen weiland en bouwland onder
Nes en Buren, sectie A.nr.22 en 2563, sectie B.nr.1699, 21 december 1950, 1 stuk

205.

Akte van verkoop door de Doopsgezinde gemeente te Nes aan Dr.C.W. Klarenbeek,
arts wonende te Oenkerk van een zomerwoning Menno, gelegen aan de Burgemeester
Waldaweg nr.6 te Nes, voor 135.000,-- gulden, 1 februari 1979, 1 stuk

206.

Akten van verkoop van diverse percelen land onder Nes en in de Vleyen, 1984, 1
omslag.

207.

Akte van verkoop door de Doopsgezinde gemeente te Nes aan de Gemeente Ameland
van de percelen sectie A., no. 1026 en 1974, samenvormende nieuwe sectie A.,
no.2955, z.j., concept, 1 stuk.

Pacht/verhuur.
208.

Lijst van verhuur van landerijen, 1888-1897, 1 omslag.

209.

Staten van verhuurde percelen, 1894-1913, 1 omslag.

210.

Memorie van algemene pachtvoorwaarden, 1939, 1 omslag.

211.

Akten van pachtovereenkomsten, 1876-1959, 1 omslag.

212.

Affiche van publieke verhuring van landerijen en grazingen, 1903, 1 omslag.

213.

Huurovereenkomsten van huizen en landerijen, 1876, 1895, 1906, 1984, 1988-1989, 1
omslag.

214.

Stukken betreffende de verhuur van het kampeerterrein aan het Westerpad 8 te Nes,
1968-1985, 1 omslag.

Belastingen.
215.

Stukken betreffende de betaling van grondrente, 1821-1896, 1 omslag.

216.

Lijsten van aanslagen van de grondbelasting, 1832-1921, 1 omslag.

Leningen.
217.

Akte van publieke verkoop door Pier Jans Kat, bezwaard met hypotheekstelling aan
Schelte Scheltens aan de Doopsgezinde gemeente te Nes van een behuisinge, bleek en
tuin, gekocht door de Doopsgezinde Gemeente te Nes, 20 november 1885, 1 stuk.
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218.

Akte van lening door Phoebus Hitzerus Themmen de Lang, wonende te Oldeboorn aan
de Doopsgezinde gemeente te Nes, groot f.800,-- à 4% 's-jaars, 25 januari 1897, 1 stuk.

219.

Akte van lening door Cornelis Nagtegaal, huisschilder te Nes, Ameland, aan de
Doopsgezinde gemeente te Nes, groot f.500,--, 1906, 1 stuk.

Effecten.
220.

Staat van effecten, 1840, 1845, 1908, 1 omslag.

221.

Obligatie van de Stichting Menno-fonds, groot 10,--, 1920, 1 stuk

ONROEREND GOED.
Verzekeringen.
222.

Stukken betreffende verzekeringen tegen brandschade, 1894- 1962, 1 omslag.

Verhuur of beschikbaarstellingen van gebouwen
223.

Stukken betreffende de huur van de kerk door en de opslag van meubilair van de
Gereformeerde Kerk Blija-Holwerd, 1985, 1987, 2 stukken.

224.

Overzicht van de kerkenpadroutes in Nederland + instructieboek, 1989, 1 omslag.

225.

Correspondentie, betreffende de organisatie van de kerkenpadroute op Ameland, 19891990, 1 omslag.

226.

Kerkenpad-N.C.R.V., gastenboek, 16 juni 1990, 1 deel.

227.

Kerkenpad-N.C.R.V., gastenboek, 23 juni 1990, 1 deel.

Orgel.
228.

Stukken betreffende de aankoop van een nieuw orgel, 1988. 1 omslag.

Pastorie.
229.

Stukken betreffende de verbouw van de pastorie, 1908,1 omslag.

230.

Nota betreffende onderhoud aan de pastorie, 1987, 1 stuk.

Woningen.
231.

Stukken betreffende de bouw en renovatie van de woningen aan de Rixt van Doniaweg
9 en 11 te Nes, 1965-1991, 1 omslag.

Graven.
232.

Stukken betreffende grafrechten, 1911-1981, 1 omslag.
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GEMEENTEFONDS.
Jaarstukken.
233.

Overeenkomst tussen de Doopsgezinde gemeente Nes en het Pensioenfonds van de
ADS, 1977, 1 stuk.

234.

Financiële jaargegevens verstrekt aan de ADS alsmede aan de FDS in verband met
vaststelling van de bijdrage, 1988, 1 omslag.

235.

Jaarrekeningen, 1903, 1907, 1987-1990, 1 omslag.

236.

Balansoverzichten, 1951-1964, 1 deel.

237.

Jaaroverzicht van de inkomsten en uitgaven van de bibliotheek van de Doopsgezinde
Gemeente te Nes, 1896-1897, 1 stuk.

Boekhouding.
238 – 243.

Register van ontvangsten en uitgaven, 1849-1983, 6 delen.
238. 1849-1877.
239. 1878-1914.
240. 1915-1946.
241. 1947-1950, 1951 - 1995 (concept).
242. 1951-1971, jaarlijks afgehoord.
243. 1971-1983.

Boekingsbescheiden van het Gemeentefonds.
244.
245-249.

Register van kollekten voor het gemeentefonds en de diaconie, 1952-1991. 1 deel.
5 Spaarbankboekjes, 1974 - 4 maart 1981, 5 delen.

250.

Spaarrekening bij de NMS-bank, 1984-1986, 1 stuk.

251.

Spaarrekening bij de NMS-bank, 1982-1984, 1 stuk.

252.

Spaarbankboekje van de zusterkring, 1958-1985.,1 deel.

253.

Nota's wegens de betaling van erfpacht, 1820-1822, 1 omslag.

254.

Nota van kosten van onderhands verkochte percelen, 18 juli 1887, 1 stuk.
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Archief van de
Doopsgezinde Gemeente Ballum.
BESLUITVORMING EN ALGEMENE CORRESPONDENTIE.
255.

Register van verzonden brieven, 1914-1926, 1 katern

Organisatie.
256.

Stukken betreffende de oprichting en erkenning van de zelfstandige gemeente Ballum,
1883, met verlenging in 1912, 1 omslag.

257.

Stukken betreffende de reglementen, 1925, 1984, 2 stukken.

Ledenadministratie
---

Register van leden, 1900 – 1965.
Nb. zie inv.nr 664

258.

Attestaties, 1889 – 1929, 1 omslag.

259.

Attestaties, 1931 – 1991, 1 omslag.

260.

Systeemkaarten van de ledenadministratie, 1950-1977, 1 omslag.

261.

Lijsten per jaar met gegevens van het aantal leden in de Doopsgezinde Gemeente
Ballum, 1950-1962, 1 omslag.

GEMEENTELEVEN.
262.

Preekroosters voor het jaar 1988, 1 stuk.

SOCIALE ZORG.
263.

Statistische gegevens betreffende de armenzorg, 1951-1962, 1 omslag.

BEHEER VAN BEZITTINGEN.
264.

Kadastrale gegevens betreffende het grondbezit der diaconie te Ballum, 1888, 1897, 2
stukken.

265.

Akte van scheiding van de markgronden van Hollum en Ballum op Ameland aan de
Diaconie van de Doopsgezinde gemeente Ballum, gerechtigd voor 17,5 achtendeel, nu
de kadastrale percelen, 610, 206 en 210, d.d. 27 december 1901, 1 stuk.

266.

Pachtcontracten afgesloten door de diaconie met Bertus B.Visser, Leendert F. van der
Mey en Leendert J.van der Mey, 1968,1969, 1 omslag.
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DIACONIE.
Financiële administratie.
267.

Register van ontvangsten en uitgaven der Diaconie te Ballum, 1865-1905, 1 deel.

268.

Register van ontvangsten en uitgaven der Diaconie, 1906-1993 en van het
Gemeentefonds, 1985-1993, 1 deel.

269.

Spaarbankboekje van de Diaconie, 1961-1981, 1 deel.

GEMEENTEFONDS.
Beheer van bezittingen
270.

Polis tegen brandschade aan het kerkgebouw te Ballum, afgesloten in 1902 met
verlengingen tot 1956, 1 stuk.

271.

Polis tegen brandschade aan het kerkgebouw aan de Camminghastraat, 1959-1983, 1
omslag.

Legaten.
272.

Stukken betreffende een gewijzigd extract van het testament van mej. Hieke de Boer,
weduwe van de heer E. Koekoek, 1896, 1898, 2 stukken.

273.

Akte van legaatstelling door mej. Geertruida de Leeuw, weduwe van de heer Cornelis
de Boer van enige percelen land, 22 juli 1897, 1 stuk.

Zakelijke rechten op onroerende goederen
274.

Correspondentie over landhuur, 1927, 1950-1962, 1 omslag.

275.

Pachtovereenkomsten, afgesloten door de doopsgezinde gemeente Ballum met
verschillende landbouwers, 1940-1945, 1950, 1966, 1 omslag.

276.

Stukken betreffende de pachtregistratie tijdens de ruilverkaveling de Grieën, 19601965. 1 omslag.

ONROEREND GOED.
Kerkgebouw
277

Circulaire met bijbehorende correspondentie voor bijdragen voor de bouw van de kerk
te Ballum, 1882. 1 omslag.

278.

Lijst van bijdragen en giften tot de bouw van de nieuwe kerk te Ballum, alsmede een
overzicht van ontvangsten en uitgaven, 1883, 1 omslag.

55

279.

Stukken betreffende de verkoop door de voogd en toeziende voogd van de minderjarige
kinderen van wijlen Gerben Douwes de Vries aan de Doopsgezinde gemeente te
Ballum van een perceel grond om daarop een nieuwe kerk te bouwen, 2 mei 1883, 1
stuk.

666.

Rapport ten behoeve van de restauratie van de kerk met gegevens betreffende het
historisch onderzoek, omschrijving van de werkzaamheden en begroting, 1984, 1
omslag

667.

Foto’s van de kerk gemaakt ten behoeve van zojuist genoemd rapport (1984). 1 omslag

280.

Stukken betreffende de restauratie van de kerk, 1984-1987, 1 omslag.

Orgel
281.

Lijst van bijdragen voor het orgel, z.j., 1 stuk.

GEMEENTEFONDS.
Financiële administratie.
282.

Financiële gegevens over de gemeente, ingezonden aan de ADS en vaststelling van de
bijdrage aan de ADS, 1933, 1949, 1989, 1 omslag.

283.

Stukken betreffende de financiële verhouding ten opzichte van de gemeente Ballum en
de ADS, 1954-1971, 1 omslag.

284.

Financiële jaaroverzichten van de gecombineerde rekening van de gemeenten HollumBallum-Nes, 1950-1990, 1 omslag.

285.

Financiëel jaaroverzicht, 1992, 1 stuk.

Boekhouding
286.

Register van ontvangsten en uitgaven van het gemeentefonds, 1865-1905, achterin lijst
van ontvangsten en uitgaven voor de kerkbouw, 1882-1883, 1 deel.

---

Register van ontvangsten en uitgaven der diaconie, 1906-1993 en van het
gemeentefonds, 1985-1993, 1 deel
Nb. zie Ballum nr. 22

Boekingsbescheiden
287.

Lijst met bijdragen door de leden voor het gemeentewerk, 1949, 1 omslag.

288.

Voorschotboekje nr. 68, 1918-1921, 1 deel.

289.

Voorschotboekje no. 68 voor het lid van Doopsgezinde gemeente te Ballum, 19261934. 1 deel
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290 – 292.

Spaarbankboekjes, 1945-1973, 3 delen.
290.
1945-1956
291.
1958-1968
292.
1968-1973

293.

Bijdragen door leden en inkomsten uit kollekten, 1949-1988, 1 omslag.

294.

Register van kollekten, 1963-1966, 1 katern.

Kerkgebouw
295.

Nota's van de verkoop van het perceel grond te Ballum bestemd voor de bouw van de
kerk, 1883, 1 omslag.

296.

Nota's betreffende de bouw van de kerk te Ballum, 1883, 1 omslag.

297.

Bijlagen tot nota's betreffende de bouw van de kerk te Ballum, 1883, 1 omslag.

298.

Inschrijvingsbiljetten op het vervoer van het materiaal bestemd voor de bouw van de
kerk te Ballum, 1883, 1 omslag.

299.

Nota voor werkzaamheden aan de kerk te Ballum, 1989, 1 stuk.

Orgel
300.

Spaarbankboekje van het orgelfonds, 1948-1963, 1 deel.

301

Nota voor geleverd orgel Gem. Chorus III met inruil harmonium, 25 juni 1990,1
omslag.
AANHANGSEL.

302.

Lijst voor het circuleren van lectuur onder de leden van de gemeente Ballum (voor
1947), z.j.. 1 stuk.

Archief van de
Doopsgezinde Gemeente Hollum
1882 - 1992
BESLUITVORMING EN ALGEMENE CORRESPONDENTIE.
Leden - en kerkenraadsvergaderingen
303

Agenda's voor de ledenvergaderingen, 1972 – 1988, 1 omslag.
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304 – 306

Registers van notulen van leden- en kerkenraadsvergaderingen, 24 juli 1916 - 24 mei
1971, 3 delen.
304.
24 juli 1916 - 24 november 1929.
305.
27 december 1929 - 27 februari 1954.
306.
10 februari 1955 - 24 mei 1971.

307.

Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de kerkeraden te Nes, Ballum en
Hollum, 27 oktober 1931, 1 stuk.

Centrale kerkenraad.
308 - 309.

Registers van notulen van de centrale kerkenraad, 12 mei 1958 – 8 februari 1980, 2
delen.
308.
12 mei 1958 - 2 juni 1960.
309.
24 februari 1970 - 8 februari 1980.

310.

Register houdende :
-notulen van kerkenraadsvergaderingen, 24 augustus 1978 - 18 februari 1983,
jaarverslagen, 1980/1981, 1981/1982;
-notulen van de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, 15 juni 1978 –11 maart 1982
1 deel

311.

Register houdende :
- notulen van de kerkenraadsvergaderingen, 4 februari 1982 - 12 oktober 1988;
- jaarverslag 1982/1983 - 1987/1988
- notulen van de gezamenlijk kerkenraadsvergaderingen, 8 maart - 12 april 1983.
1 deel

312.

Register houdende
-notulen van de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, 1988-1991,
-notulen van de Centrale kerkenraad, 1992-20 augustus 1997,
-notulen van ledenvergaderingen en gemeenteavonden, 15 december 198813 maart 1996.
-jaarverslagen, 1988-1995.
:1 deel.

313.

Stukken betreffende de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen van de Doopsgezinde
gemeente te Hollum, Hervormde en Gereformeerde kerk, 1983 – 1992, 1 omslag.

Jaarverslagen
314.

Verslagen van de secretaris van de kerkenraad, uitgebracht op de ledenvergaderingen,
1973 – 1983, 1 omslag.

315.

Verslagen van de zusterkring uitgebracht op de jaarvergaderingen, 1975/76 – 1978, 1
omslag

316.

Verslag van de kontaktgroep 1976-1978, uitgebracht op de ledenvergadering 1978, 1
stuk.
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317 – 333.

Ingekomen- en minuten van uitgegane stukken, 1883 – 1989, 17 omslagen.
317.
1881 – 1890.
318.
1891 – 1895.
319.
1896 – 1900.
320.
1901 – 1905.
321.
1906 – 1910.
322.
1911 – 1915.
323.
1916 – 1920.
324.
1921 – 1925.
325.
1932 – 1950.
326.
1957 – 1959.
327.
1960 .
328.
1961 – 1965.
329.
1968 – 1969.
330.
1971 – 1975.
331.
1976 – 1980.
332.
1981 – 1985.
333
1986 – 1989.

334.

Register van minuten van uitgegane stukken, 1906 – 1918, 1 katern.

335.

Register van minuten van uitgegane stukken, 1919 – 1934, 1 deel.

336.

Register van ingekomen - en uitgegane stukken, 15 december 1959 - 31 december
1965, achterin aantekening betreffende de rekeningen bij de Boerenleenbank en
Rijkspostspaarbank, 1959 – 1965, 1 katern.

Organisatie.
337.

Stukken betreffende de onderlinge verhoudingen tussen de Doopsgezinde gemeenten
Hollum, Ballum en Nes, 1899 – 1903, 1 omslag.

338.

Reglement en reglementsherzieningen, 1883 – 1990, 1 omslag.

339.

Reglement behorende bij de overeenkomst betreffende de éénwording van de drie
gemeenten, 13 november 1989, met voorwoord maart 1993, 1 omslag.

340.

Notulen van de reglementscommissie, 1958, 1 omslag.

Statistieken en grafieken.
341.

Statistische gegevens betreffende het aantal doopsgezinden op het eiland Ameland,
1859 - 1971/1972, 1 omslag.

342.

Statistische gegevens betreffende de doopsgezinde gemeenten te Nes, Ballum en
Hollum, verstrekt aan de ring Dantumawoude van de FDS., 1973 – 1984, 1 omslag.
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Archivalia
343.

Lijst van archiefstukken, z.j., achterin lijst van bijdragen voor de zending, 1912 – 1916,
1 katern.

344.

Brief betreffende de verzorging van de archivalia, 31 mei 1926, 1 stuk.

---

S. Koorn, J. Roosma, A. Nobel, Inventaris van de archieven van de doopsgezinde
gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland, 1695 - 1992 (1997),
vervaardigd in 1997 - 2006. 1 deel
Nb. zie inv.nr. 519

---

J. Roosma, Nadere toegang op diverse inventarisnummers van de archieven van de
doopsgezinde gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland uit de periode
1695 - 1960, vervaardigd in 1997 – 2001, 1 deel
Nb. zie inv.nr. 520

---

J. Roosma, Nadere toegang op diverse inventarisnummers van de archieven van de
doopsgezinde gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland uit de periode
1961 - 1992, vervaardigd in 1997 – 2001, 1 deel 2001
Nb. zie inv.nr. 521

Ledenadministratie.
345.

"Kinderboek", register van kinderen van de leden, geordend per gezin, achterin lijst van
oudere niet-gedoopte personen alsmede notulen van de kerkenraad, maart 1885, 23
januari 1899, 1 deel,

346.

Register van geboortedankzeggingen, 1959, 1 katern.

347 – 357.

Attestaties, 1884 - 1992. 11 omslagen
347.
Attestaties, 1884 – 1890.
348.
Attestaties, 1891 – 1900.
349.
Attestaties, 1901 – 1910.
350.
Attestaties, 1911 – 1920.
351.
Attestaties, 1921 – 1930.
352.
Attestaties, 1931 – 1940.
353.
Attestaties, 1941 – 1950
354.
Attestaties, 1951 – 1960.
355.
Attestaties, 1961 – 1970.
356.
Attestaties, 1971 – 1980.
357.
Attestaties, 1981 – 1992.

358.

Systeemkaarten van de administratie betreffende vertrokken of overleden leden, 1975 –
1997, 1 omslag.

359.

Stukken betreffende het bedanken als lid van de gemeente, 1980, 1 stuk.
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TAAKVERVULLING DOOR LEDEN EN BETAALDE KRACHTEN.
Algemeen
360.

Model-beroepsbrief voor de gemeente Ameland, 1920, 1 stuk.

361.

Lijst van bijdragen aan de ADS. om meer proponenten te kunnen opleiden, z.j., 1 stuk

362.

Correspondentie met de predikanten betreffende het vervullen van een preekbeurt, 1956
– 1958, 1omslag.

Leraren.
363.

Rede, uitgesproken door K. S. Gorter bij zijn veertig-jarig Evangelie bediening in de
Doopsgezinde gemeenten op Ameland, te Hollum, 30 oktober 1892, gedrukt, 1 katern.

364.

Rede, uitgesproken door K. S. Gorter bij zijn afscheid te Hollum, op 17 november
1895, gedrukt, 1 katern.

365.

Stukken betreffende het beroep van Mr. J. Loosjes, 1908, 1 omslag.
Nb. zie ook inv.nr. (bibliotheek)

366.

Stukken betreffende predikant J. E. van Brakel, 1914, 1 omslag.

367.

Stukken betreffende predikant W.J. Maas, 1977 – 1986. 1 omslag.

368.

Stukken betreffende mevr.Wiske Ida Zijlstra-Beuker als pastoraal medewerkster, 1987
– 1996, 1 omslag.

369.

Proponentsscriptie, geschreven door W.I. Zijlstra-Beuker : "Speuren naar sporen van de
Heilige Geest bij Menno Simons, 10 januari 1996, 1 deel.

GEMEENTELEVEN.
370.

Preekroosters, 1973 – 1988, 1 omslag.

371.

Liturgien, 1976 – 1985, 1 omslag.

372.

Liturgiën 1986 – 1989, 1 omslag.

373.

Liturgie van de doopdienst van Barbara Esser, 12 januari 1986, 1 stuk.

374.

Preek: tekst EF. 4 : 32 Vergeeft elkaar, gelijk God in Christus U vergeven heeft, z.j., 1
katern.

375.

Catechisatievragen opgeschreven door Jan Tromp, oud 23 jaar te Hollum, (na 1923)
z.j., 1 katern.
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376.

Stukken betreffende Foppe Brouwer en Aaltje Brouwer-Hazenberg, vertrokken naar
Australië, om daar een gemeente te stichten, 1978 + overzicht van geëmigreerde
doopsgezinden, z.j., 1 omslag.

377.

Stukken betreffende de deelname aan het adoptie programma van de Stichting Bijzondere Noden, 1983 – 1989, 1 omslag.

378.

Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het feit van het samengaan van de
Jan Jakobs gemeente en Waterlandse gemeente, 1854 – 1954, 1 katern.

379.

Certificaat van het planten van 12 bomen in het Mennonietenpark in Israël namens de
Doopsgezinde gemeente Hollum, 1983, 1stuk.

380.

Tekst voor een affiche betreffende de doperse geschiedenis, [1996], 1 stuk.

Kontakten met de FDS
381.

Enquête-lijst behorende bij het projekt: Gesprekken met de gemeenten, z.j., 1 stuk.
Nb. Menniste Rounte foar tarissing.

Kontakten met de Ring Dantumawoude
382.

Reglementen van de Ring Dantumawoude, 1883 met aanvulling 1888, 1923, z.j., 1
omslag

383.

Extract uit de notulen betreffende de betaling van een predikant, die een Ringbeurt
vervuld, 24 oktober 1957, 1 stuk.

SOCIALE ZORG.
384.

Minuut van een brief met verzoek om subsidie voor de Diaconie, 1900, 1 stuk.

Beheer van bezittingen
385.

Akte van redres door de Diaconie van de Doopsgezinde gemeente Hollum en leden van
de familie Bakker over rechten en eigendommen van diverse percelen land, 20
december 1884, 1 omslag.

386.

Akte van lening door Tjebbe Poelstra, notaris te Heeg aan de Diaconie der doopsgezinde gemeente te Hollum, groot ƒ 600 à 4% 's-jaars, 24 oktober 1890. 1 stuk

Financiële adminstratie Diaconie
Jaarstukken
387.

Financieel jaaroverzicht der Diaconie, toegezonden aan de FDS, 1904 – 1913, 1
omslag.
Nb. Staat B.

388.

Financieel jaaroverzicht der Diaconie, ingezonden bij de F.D.S. 1918 – 1929, 1 omslag

62

389.

Jaarrekening der Diaconie, 1971, 1972, 1977, 1979, 1 omslag.

Boekhouding
390.

Register van ontvangsten en uitgaven der Diaconie, aangelegd door W.W. de Boer,
1855 en bijgehouden tot en met 1901, 1 deel.

391.

Register van inkomsten en uitgegaven der Diakonie, 1901 – 1940, 1 deel.

392.

Register van inkomsten en uitgaven der Diaconie te Hollum, 1941 – 1997, 1 deel.

Hulpbescheiden.
393.

Spaarbankboekje der Diaconie, 1933 – 1956, 1 deel.

394.

Spaarbankboekje der Diaconie, 1958 – 1991, 1 deel.

Stichting Federatie Gezinszorg Ameland
395.

Akte van oprichting van de Stichting Federatie gezinsverzorging Ameland, 1965, 1
stuk

396.

Stukken betreffende de bijdragen aan de Stichting Federatie Gezinsverzorging Ameland, 1965, 1976 – 1978, 1 omslag.

GEMEENTEFONDS.
Correspondentie.
397-400.

Correspondentie betreffende de eigendommen van huizen en landerijen, 1949 –1991,
4 omslagen.
397.
1949 – 1960.
398.
1961 – 1964.
399.
1968 – 1969.
400.
1971 – 1991.

401.

Stuk met voorstel om de landverhuring te reorganiseren, z.j., 1 stuk.

402.

Brief van het Friesch Grondbezit betreffende de clausule van een lidmaatschap van een
kerkgenootschap in een pachtkontrakt en de mogelijke konsekwenstie daarvan, 1987, 1
stuk.

BEHEER VAN BEZITTINGEN.
Landerijen
403.

Lijst van de Achtendelen, z.j.,1 stuk.
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404.

Extrakten uit de kadastrale plans betreffende de onbebouwde eigendommen van de
Doopsgezinde gemeente te Hollum, 1888 – 1903, 1 omslag.

405.

Kadastrale gegevens betreffende de eigendommen van DG te Hollum, 14 september
1897, 2 stukken.

406.

Stuk betreffende de verdeling der landerijen te Hollum en Ballum, (1901). kopie, 1 stuk

407.

Overzicht van inkomsten uit verhuur van landerijen, 1951, 1 stuk.

408.

Register van aankopen, verkopen en inkomsten uit effecten en landerijen, 1960 – 1963,
1 katern.

409.

Register van verhuring van landerijen van Doopsgezinde gemeente te Hollum, z.j., 1
katern.

410.

Kadastrale uittreksels in verband met het aanvragen van uitkering voor het gebruik van
percelen door de NAM., 1969, 1 omslag.

Verkoop/aankoop
411.

Akte van verkoop door Jacob Douwes de Boer aan de Doopsgezinde gemeente Hollum
van 12 percelen land voor de som van ƒ 800,--, 10 augustus 1877, 1 stuk.

412.

Extract uit het testament van mej. Hieke de Boer, weduwe van de heer Engelbert
Koekkoek, waarbij zij legateert haar huis en erf op Ameland aan de Doopsgezinde
gemeente Hollum, 24 december 1896, 1 stuk.

413.

Akte van legaatstelling door mev. G. de Leeuw, weduwe van de heer C. de Boer, van
een en erf, no 248a te Hollum, 22 juli 1897, 1 stuk.

414.

Overeenkomst met Lolke A. Kanger, graanhandelaar betreffende het bouwen van een
schuurtje op het erf. Bij opzegging van de huur blijft het schuurtje eigendom van de
gemeente, 15 juli 1900, 1 stuk.

415.

Brief van notaris Y. K. de Boer te Leeuwarden betreffende een legaat van mevrouw
Beatrix Appelman, 1960, 1 stuk.

416.

Akte van verkoop door de Doopsgezinde gemeente te Hollum aan de heer P. de Boer,
van een perceel tuingrond, gelegen aan de Westerlaan, Kadastraal gemeente Ballum,
sectie G, nr. 183, juni 1972, 2 stukken.

417.

Extract van het kadastrale plan met betrekking tot het perceel van de doopsgezinde
kerk, waarvan een strook grond aan de westzijde door Piet Visser in gebruik is voor het
weiden van schapen, 1988, 1 stuk.

418.

Akte van bewijs van eigendom voor de Doopsgezinde gemeente te Hollum van de
percelen, kad. gem. Ballum, sectie G, nr. 1261 en 2430 (gedeeltelijk), 20 november
1990, 1 stuk.
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Leningen.
419.

Lening verstrekt door de Doopsgezinde gemeente Hollum aan mej. Alida Stiel,
wonende te Enkhuizen, groot ƒ 300,-- à 5% jaars, 15 mei 1904, 1 stuk.

420.

Akte van schuldbekentenis verleend door ADS te Amsterdam aan de DG te Hollum,
groot ƒ 13.000 gulden a 3 % 'jaars, 1951, 1 stuk.

Effecten.
421.

421a - 421b

Effecten (russische) aandelen, 3x 625 Goud-roebels a 1195 Ned.gld, 4x 125
Goudroebels à 239 ned.gld., 1 omslag.
Correspondentie betreffende de bewaring van waardepapieren bij de FDS., 1917 –
1969, 2 omslagen.
421a. 1917 - 1950
421b. 1951 - 1969

ONROEREND GOED.
Kerkgebouw
422.

Correspondentie betreffende de bouw van de kerk te Hollum o.a. met het Ministerie van
Financiën, 1865 – 1868, 1 stuk.

423

Correspondentie tussen Ds. de Hoop Scheffer en Ds. K.S. Gorter te Hollum betreffende
voorstellen voor nieuwbouw van de kerk te Hollum, hierbij gebruikmakend van de
plannen ontwikkeld voor Appelscha (Fr.) , 1865 – 1868, 1 omslag.

424.

Circulaire om een bijdrage voor de nieuwbouw van de kerk te Hollum, 1865, 1 stuk.

425.

Lijst van bijdragen door de leden voor de bouw van het nieuwe kerkgebouw, (1867). 1
omslag.

426.

Correspondentie betreffende de bijdragen voor de bouw van de kerk te Hollum, 1865 –
1866, 1 omslag.

427.

Stukken ter verkrijging van de subsidie, gezonden aan de Commissaris van de provincie
Friesland. Hierbij de rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven voor
de bouw van de kerk te Hollum, na goedkeuring werden archiefbescheiden
teruggezonden, 1868, 1 omslag.

428.

Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een nieuwe kerk en pastorie, met ondertekening door kerkenraad en aannemer, (1867), 1 katern.

429.

vervalt.

430.

Tekening voor de bouw van de kerk te Hollum, 1867, 1 stuk.

431.

Rapport betreffende onderhoud (restauratie) van het kerkgebouw, 1913., 1 stuk.
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432.

Correspondentie met de bouwkundige J. Scheltema te Leeuwarden betreffende de
restauratie van het kerkgebouw, 1914 – 1916, 1 omslag.

433.

Tekening van twee raamkozijnen aan te brengen in de westgevel van de consistorie-kamer, 1955. schaal 1 : 100, 1 stuk.

434.

Ontwerp en begroting voor het hek voor het kerkgebouw, z.j., 1 omslag.

435.

Tekening van de Doopsgezinde kerk te Hollum met verlichtingsplan, 1948. 1 lichtdruk

436.

Tekening van de Centrale verwarmingsinstallatie in het kerkgebouw en consistorie,
1981, 1 stuk.

437.

Stukken betreffende de vondst van 103 gouden munten en 1 ring op het bouwterrein
van de kerk te Hollum, 1867. 1 omslag.

438.

Beschrijving van het doopbekken, gemaakt in 1880, z.j., 1 stuk.

Verzekeringen.
439.

Polis tegen brandschade aan het kerkgebouw, afgesloten 1902 en verlengd t/m 1942, 1
stuk

440.

Polis tegen brandschade van een woning afgesloten 1903 en verlengd t/m 1942;
ingebruik voor opslag van veevoer tot 1942, 1 stuk.

Verhuur/beschikbaarstelling van het kerkgebouw
441 – 442.

Registers van mensen, die deelhebben genomen aan door de N.C.R.V georganiseerde
kerkenpadtocht op 16 en 23 juni 1990, 2 delen.
441.
16 juni 1990.
442.
23 juni 1990.

443.

Bruikleenovereenkomst met de stichting de "Ouwe Polle" betreffende lenen van
zilveren voorwerpen in de periode juni-sept. 1988, 1 stuk.

444.

Bruikleenovereenkomst voor een tentoonstelling met de stichting de Ouwe Polle
Herenweg 1, 10 november 1989, 1 stuk.

445.

Lijst van stukken uitgeleend ten behoeve van "De wereld van Sorgdrager", 2 april - 31
mei 1996, 1 stuk.

Orgel.
446.

Stukken betreffende de bouw en plaatsing van het orgel in de kerk te Hollum, 1903, 1
omslag.

447.

Stukken betreffende bijdragen voor het orgel, 1900 – 1903, 1 omslag.
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448.

Lijst van bijdragen voor het orgel, 1900 - 1903, 1 stuk.

449.

Correspondentie betreffende het orgel, 1901 – 1903, 1 omslag.

450.

Stukken betreffende het onderhoud van het orgel, 1963 – 1987, 1 omslag.

Pastorie.
451.

Bouwvergunningen voor de verbouwingen van de pastorie, 1906, 1909 + stukken
betreffende het verfwerk, 1917, 1 omslag.

452.

Stukken betreffende de verbouwing van de pastorie, 1948 – 1950, 1 omslag.

453.

Tekeningen van de verbouwingen van de pastorie, lichtdrukken, 1948 – 1950, 1 omslag

454.

Offerte voor de installatie van de C.V. in de pastorie, 1970, 1 omslag.

Andere gebouwen
455.

Stukken betreffende de verhuring aan de stichting "Ouwe Polle" te Nes van het pand
Oosterlaan 31 te Hollum, 1958, 1971-1972, 1 omslag.

456.

Akte van publieken verkoop door de erven de Boer aan de hoogste bieder, zijnde de
Doopsgezinde gemeente te Hollum van het pand Hereweg nr. 3 te Hollum, 1962, 1
stuk.

457.

Stukken betreffende het Huisje "Bij de Bron", Hereweg 3 te Hollum, 1984 – 1986, 1
omslag.

458.

Tekening met goedkeuring verleend door B en W. van Ameland van de renovatie van
het Huisje "Bij de Bron", Hereweg 3 te Hollum, 1984, 2 lichtdrukken, 1 omslag.

459.

Bestek en voorwaarden voor de renovatie en restauratie van het huisje "Bij de Bron",
Hereweg 3 te Hollum, 1984, 1 deel.

460.

Stukken betreffende lening ten behoeve de restauratie "Bij de Bron", 1985, 1 omslag.

461.

Akte van huurovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, van het pand, Hereweg
nr. 3 te Hollum, 1986, 1 stuk.

462.

Akte van huurovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, van het pand, Hereweg
nr. 3a te Hollum, 1986, 1 stuk.

463.

Huurovereenkomst met M. Arnoldussen-Brouwer van het pand Herenweg 3A te
Hollum, 1991, 1 stuk.

464.

Schetsontwerp voor een woonhuis met verenigingslokaal voor de doopsgezinde
gemeente te Hollum, 1 juli 1963, 1 omslag
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Graven.
465.

Akte betreffende de grafrechten, vak Z, regel 10, graf no 15 voor dertig jaar betreffende
het graf van W. Schopenhauer, aangegaan 12 april 1962, 1 stuk.

GEMEENTEFONDS.
Jaarstukken van de financiële administratie.
466.

Financiële jaaroverzichten, 1870, 1871, 1890 – 1901, 1 omslag.

467.

Financiële jaaroverzichten, 1902 – 1925, 1 deel.

468.

Jaarrekening met begrotingen van het gemeentefonds, toegezonden bij de FDS, 1903 –
1912, 1 omslag.
Nb. Staat A.

469 – 471

Financiële jaaroverzichten, 1935 – 1992, 1 deel + 2 omslagen.
469.
1935 - 1965. 1 deel.
470.
1966 – 1982.
471.
1983 – 1992.

Boekhouding.
---

Register van inkomsten en uitgaven van de Jan Jacobsgemeente, 1836 - 1851, 1920. 1
deel
Nb. zie inv.nr. 39

472-474

Tabellarisch kasboek, jan. 1955 - 1981, 3 delen.
472.
jan. 1955 - sept. 1968.
473.
aug. 1968 – 1978.
474.
1979 – 1981.

475 – 485.

Rekeningkaarten, 1982 – 1992, 11 omslagen.
475.
1982
476.
1983
477.
1984.
478.
1985.
479.
1986.
480.
1987.
481.
1988.
482.
1989.
483.
1990.
484.
1991.
485.
1992.

Hulpbescheiden der boekhouding.
486.

Stukken betreffende de verhuur van zitplaatsen in de kerk te Hollum, z.j., 1 omslag.
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487.

Register van kollekten, 1971 – 1978, 1 deeltje.

Nota's-Kerkgebouw.
488.

Declaratie van de aannemer S. Jongedijk te Holwerd aan de DG te Hollum van de
gemaakte kosten, 1867, 1 stuk.

489.

Stukken betreffende de betalingen aan de aanemer L. Jongedijk te Holwerd via de
deposito-rekening ten name van de heer J.G. Hoop Scheffer te Amsterdam, 1867, 1
omslag.

490.

Nota van notaris Heep te Marrum vanwege de kosten van een boelgoed van diverse
voorwerpen, 20 februari 1867, 1 stuk.

491.

Kwitanties betreffende de aflossing van een obligatie, 1868 – 1874, 1 omslag.

492.

Nota's betreffende onderhoud aan het kerkgebouw, 1962, 1984, 1 omslag.

493.

Nota van de verwarming en gasinstallatie in de Doopsgezinde Kerk, z.j., 1 omslag.

494.

Kwitanties betreffende de betaling van grondrenten, 1897, 1 omslag.

495.

Kwitantie van de notaris Frederik Witteveen te Ternaard aan de doopsgezinde gemeente
te Hollum voor de verkoop van een perceel grond, kad.gem. Ballum, sectie G B. 8357,
1 januari 1900, 1 stuk.

496.

Spaarbankboekje, 1900, 1 deel.
Nb. ivm. orgel ?

497.

Spaarbankboekje van het Fonds tot herstel der Doopsgezinde kerk en pastorie te Hollum, 1944 – 1949, 1 deel.

GEDEPONEERDE ARCHIEVEN.
Doopsgezind kerkkoor te Hollum.
498.

Nota's van ,(ingeplakt in een plakboek), 1930 - 1938, voorts nota's voor weidegeld,
betaald door leden van de familie Tromp, 1926 - 1943, achterin lied gezongen bij het
afscheid van ds. K.S. Gorter, 17 november 1895, 1 deel.

Archief van de zusterkring.
499.
500-501.

502.

Register van notulen van de zusterkring, 1969 - 1990. 1 deel
Jaarverslagen van de zusterkring, 1959/60 - 1972/73, 2 omslagen.
500.
1959/'60 - 1968/'69.
501.
1969/'70 - 1972/'73.
Overzichten van de opbrengsten van verkopingen door de zusterkringen, 1970 – 1988,.
1 stuk.
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Archief van de Jongerenkring.
503.

Ingekomen- en minuten van de uitgegane stukken bij de Jongerenkring, 1942 – 1951, 1
omslag

504.

Verslag van de Jaarvergadering 1948 met een overzicht van het 10-jarig bestaan van de
Jongerenkring, 1948, 1 stuk.

505.

Tekst van de het Bounsliet van F.D.J.B., z.j. handschrift, 1 stuk.

506.

Liederenbundel ten dienste van de Doopsgezinde jongeren, 1946, 1 deel.

507.

Aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap van de D.J.B., 1949 – 1950, 1 omslag.

508.

De Voorbode, orgaan van de D.J.B. december 1945, 1 stuk.

509.

Contactbrief, orgaan van de D.J.B., 1949 – 1951, 1 omslag.

Archief van de Zondagsschool.
510.

Verslagen van de Zondagsschool, 1977, 1983, 2 stukken.

511.

Liederen ingebruik bij de Zondagschool, zj., 1 omslag.

512.

Bijbelse platen, die aan de kinderen van de Zondagschool werden meegegeven, zj., 1
omslag.

513.

Tekeningen gemaakte door de zondagschoolkinderen, z.j.,1 omslag.

514.

Aantekeningen betreffende de zondagschoolkinderen, z.j., 2 katernen.

515.

Kerstboek "De Vonk", 1949, uitgegeven bij Van Gorcum & comp. te Assen.

516.

Register van bijdragen door de zondagsschoolkinderen, 1967 – 1970, 1 deel.

Stukken waarvan de samenhang met het archief niet is gebleken
517.

Testament van Rinze Jans Bakker, echtgenoot van Sijtske Pieters Kanger, nalatende
alles aan zijn echtgenote, 28 oktober 1863, 1 afschrift.

518.

Testament van Sijtske Pieters Kanger, huisvrouw van Rinze Jans Bakker, nalatende alles aan haar echtgenoot, 28 oktober 1865, 1 stuk.

Archivalia
519.

S. Koorn, J. Roosma, A. Nobel, Inventaris van de archieven van de Doopsgezinde
gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland, 1695 - 1992 (1997),
vervaardigd in 1997 – 2001, 1 deel.
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520.

J. Roosma, Nadere toegang op diverse inventarisnummers van de archieven van de
Doopsgezinde gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland uit de periode
1695 - 1960, vervaardigd in 1997/ 2006, 1 deel.

521.

J. Roosma, Nadere toegang op diverse inventarisnummers van de archieven van de
Doopsgezinde gemeenten Nes, Ballum en Hollum op het eiland Ameland uit de periode
1961 - 1992, vervaardigd in 1997/ 2006, 1 deel.

669.

Correspondentie betreffende de bewerking van de archiefbescheiden, 1997, 1 omslag.

Aanhangsel
522 – 525

Gemeenteblad : Doperse geluiden, 1970 - 1992. 4 omslagen
522.
1970 – 1981.
523.
1982 – 1985.
524.
1986 – 1989.
525.
1990 – 1992.

526.

Uittreksel gemaakt door K.S. Gorter, predikant te Hollum op Ameland (1852 - 1895)
, uit de aantekeningen van Cornelis P. Sordrager, 1773-1810, bestaande uit:
1. De twistzaak van Teeke Gerrits en Barend Willems als proefdienaars doch niet
verkozen tot oudsten vanwege hun houding en gedrag ten aanzien van de Gemeente,
periode ----, pag. 1-49;
2. Onderlinge betrekkingen tusschen de leraren, kerkelijke gebruiken ed., 1773 1810, pag.50-72;
3. De vereniging van de Fope Onnes en de Jan Jacobs gemeenten, 1804, pag. 73-77;
4. Brief van Obe Johannes, Oudste te Balk aan de leraars van de Jan
Jacobsgemeenten, 17 juli 1832, pag. 78-80;
5. Uittreksel uit de aantekeningen van Cornelis P. Sordrager, 1810-1826, pag. 81 –
89, 1 omslag.

527.

K.S. Gorter, Uit de vroegere geschiedenis der Doopsgezinden op Ameland. Overdruk
uit Doopsgezinde Bijdragen, 1889 + 1890. blz. 1 – 88

528.

Mr. J. Loosjes, leraar der Doopsgezinde Gemeente te Hollum op Ameland.
De
Gereformeerde kerk van Ameland, 1611 - 1816. Boekhandel en drukkerij voorheen E.J.
Brill, Leiden, 1912.

529.

Het getuigenis van Israël en onze neutronenbom, geschreven door W.J. Maas te
Ameland, z.j., 1 stuk.

530.

Brief van Leupolt Scharnechtlager aan de Raad van de Stad Straatsburg; vertaald uit het
Duits door W.J. Maas, Ameland, september 1979.

531.

W.J. Maas, Waarheid in wording; Onderzoek naar de wortels van geloof, verkondiging
en schrift in vergelijk tussen de theologie van A. Szekers en de Doperse Traditie - in
dankbaarheid opgedragen aan Attila Szekers, (+1974) en Trijn Blanksma van der
Zwaag (+1978), Ameland, 1980.
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532

W.J.Maas, Memorij, het Dagboek van Cornelis Pieter Sorgdrager, uitgegeven en van
een inleiding voorzien door W.J. Maas, Hollum, 1982.

533.

Maas, W.J., Rappard, M.C.,Rappard. Schuiringa, P.B., Sorgdrager, C., e.v.a. Memori
Boeck; De wereld van Cornelis Pieter Sorgdrager, 1779 - 1826. Hollum, Ameland,
1983.

534.

W.J. Maas, Een rest keert weer, studiemateriaal ten behoeve van Doopsgezinden,
september 1985.

535.

W.J. Maas,
dl 1. Een kursus voor bijbel gebruik;
dl 2. De betekenis van de Martelaers-Spigel voor deze tijd,
september 1985.

536.

Winsemius-Oosterbaan, Ruth. Vermaningen op Ameland -[in het kader van de viering
van Menno's 500] Stichting de Ouwe Polle, [1996]

537.

Lijst van boeken en brochure's aanwezig bij het archief, vervaardigd in 2000, 1 stuk.

Foto's
538.

Foto (reproductie) van een groep dopelingen, gedoopt door ds. W. Broer op 10 mei
1938, 1 stuk.

539.

Foto (reproductie) ter herinnering aan 17 jaren trouwe dienst als kerkenraadlid, 31
januari 1962. reproductie.
Nb. namen ontbreken.

540.

Foto's van de viering van de éénwording van de Doopsgezinde gemeente Ameland, 22
november 1992, 1 plakboek.
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BIBLIOTHEEK
541.

Martelaers-spiegel der weerlose Christenen 't-zedert 1524 ... gedrukt tot Haarlem, bij
Hans Passchiers van Wesbusch in 't Jaer onses Heeren, 1631. Titel in gegraveerde
omlijsting,. 1 deel.
Nb. op binnenkant kaft : Gerrit Luca Kleermaker.

542.

De Keten der Bybelsche Godgeleertheit, Soo als die in haar daad en samen-hang van de
eerste waarheid af, door alle de wegen Gods aan een geschakelt is, Vervattende de dry
Staten van den Mensch, de dryderkomste Huis-houding, en de teekenen voor en na
Christuskomste, tot de der tijd, dat de Sone het Rijk aan de Vader sal overgeven.
Samen-gesteld door Fredericus van Leenhof, Predikant te Zwolle.
Den derden druk, van den Autheur selfs oversien en vermeerderd. Begreepen in twee
Deelen. Waar nieuwelijks bygevoegd is, een beknopte ontledinge van de Boeken des N.
testam. als mede een verandwoord-schrift eb verdediging bysonder van de Keten, tegen
de E. Broederen des Clas. van Sevenwolden. (Daar in Cocceji God-geleerheid met de
Keten verdedigd). Door den selven Autheur. t'Amsterdam, By Wilhelmus Goeree,
Boek-verkoper op de Leidse-staar, tussen de Keisers en Prince-gragt. 1684, 1 deel.

543.

De Huys-houding Gods in syn Kerk,
Na de Sund-vloed Tot aan de Geboorte van Isaak.
Door P. VAN STAVEREN.
Tot Leyden by Frederik Haaring, Boekverkoper op Raapenburg, nevens de Academie.
Ao 1694, 1 deel.
Bijz.: - Op pag. met drukfouten : tussen twee sierranden : Tot Leyden, bij
Johannes van de Kellenaar op de hoek van de Heerensteeg, bij de Pieterskerk,
1693

544.

Leere der waarheid;
In haar voornaamste gronden geestelijk vergeleken, en openbaar gemaakt aan de
conscientie Tot Verliging, Heiligmakinge, en Vertrostinge der Zielen.
Door HERO SIBERSMA, Dienaar Jesu Christi in Amsterdam.
De vyfde Druk. Te Leeuwarden, 1693 (?) 1 deel
By titelplaat: 1686

545.

42 Predikatien over uitgeleze texten des Ouden en des Nieuwen Testaments, gedaan
door Michael Fortgens, In zijn leven Leerar der Weereloze en Doopsgezinde Christen
tot Amsterdam,
T'Amsterdam, By Dirk Boeteman.
En zijn te bekomen bij de weduwe van den Auteur op de Nieuwen-dijk, en de
Boekverkoopers Jan van Veen, in de Hoogstraat, en Jacobus van Nieweveen, in de
Nieuwestraat. Met privilegien voor 15 Jaren in Amsterdam den 25 oktober 1696. 1 deel

546 – 547.

Het Evangelium Beschreeven door den H. Apostel Johannes, Tot bewys dat Jezus is de
Christus de Zoone Gods. Ontleedt, geopent en betoogt door JAKOBU DU TOIGT,
Bedienaar van het H. Evangelium te Leyden.
Nb. : Eerste stuk ontbreekt.
546.
Tweede stuk. Te Leyden, By Samuel Luchtmans. 1727. 1 deel
547.
Idem, Derde stuk. 1 deel
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548.

Beletzelen des Geestelyken Levens; Zo tot eene ernstige waarschouwinge voor veele
onder het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts koningrijk
over te gaan; Als tot eene ernstige aansporing der gelovigen, om dappere voortgangen
te maken in 't Geestelijke leven door HERMANNUS SCHYN, M.D. en Leeraar onder
die Christenen, die men Mennoniten noemt, hunne vergadering houdende op de Cingel,
in de Son.
Te Amsterdam. By Jacobus Borstiu, Boekverkoper op den Nieuwendyk, het vyfde huys
van den Dam. 1727., 1 deel.
Illustr. Ottens (?)

549–552.

Historie der Jooden of alle de werken van Flavius Josephus Behelzende de Joodseche
oudtheden en derzelver verdeediging tegen Apion, zyn leven, de Joodsche oorlogen en
Marteldood der Makkabeen; Nevens Philoos gezantschap aan Kaligula, en Egezippus
verhaal van de Oorlogen der Jooden. Alles naar 't Fransch van den Heere d'Andilliy
vertaal door Willem Sewel; etc.
Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken.
Nieuwe Druk. T'Amsterdam, by Marten Schagen, 1736.
549.
eerste - zevende boek, 1736, 1 deel.
550.
Idem, eerste, tweede en derde boek, 1737, 1 deel.
551.
Idem, vyfde, zesde en zevende boek, 1737, 1 deel.
552.
Idem, vyftiende , zestiende, zeventiende en achttiende boek, 1737, 1 deel.

553 – 555.

Geschiedenis Dier Christenen, welke in de Vereenigde Nederlanden onder de
protestanten Mennoniten genaamd worden; In welke, benevens derzelver Oorsprong,
Voortgang, hedndaagse Staat, en belydenisse des geloofs, ook het groot onderscheid
tusschen hen, en de Hoogduitsche, en Munstersche Wederdoopers aangetoond word:
Waar by noch komt een naukeurig onderzoek wegens de oudheid van den doop der
Jooden-genooten onder de Jooden;door HERMANNUS SCHYN, In zyn Leeven Bedienaar des Goddelyken Woords onder Mennoniten, en der Medicynen Doctor.
Zynde deeze Tweede Druk op nieuws uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met enige
Aantekeningen en een Voorbericht, dienende tot nader ophelderinge, en betooginge van
verscheidene Zaaken, in dit Werk voorkomende, door GERARDUS MAATSCHOEN,
Bedienaar des Goddelyken Woords onder de Mennoniten, hunne vergaaderinge
houdende te Amsteldam, op Cingel in de Zon.
553.
1. Deel, Met Koperen Plaaten (compleet aanwezig! RWO)
Te Amsteldam, By Kornelis de Wit, Boekverkooper. 1743, 1 deel.
Bijz.: Aanhangsel over verschil doopsgezinden en wederdoopers, geschrven
door Adriaan Spinniker.
554.
Idem, II. Deel. 1744, 1 deel.
Kopergravure compleet.
Eén plaat is uitgeknipt geweest en weer op de oorspronkelijke plaats in het
boek teruggelegd.
555.
Idem, III. Deel. 1745, 1 deel.
Kopergravures compleet

556.

Paulus leven, of 27 predikaatsien over 't voornaamste werk van zyn Aposteschap,
uitgesproken in de Remonstransche Kerke van 's-Gravnhage door JOANNES BRANT.
t'Amsterdam. By de Wed. B. Visscher, Boekverkoopster in de Dirk van Hasseltsteeg.
1724, 1 deel.
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Nb. 1 : - Inscriptie schutblad : Douwe Dirks [...] van Ameland en jaar 1784.
Nb.2 : - in zeer slechte staat.
557–558.

De Geestelijke Goudschale. Zijnde Een Versameling van een goedt getal uitgesochte
geestelijke Liedekens en Psalmen. (Etc.) 1751. 2 indentieke exemplaren

559.

Comb. Nieuwe Testament/Goudschale:
Het Nieuwe Testament, ofte Alle de boeken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu
Christi Door last Van de Hoog-mog. Heeren Staten Generaal. (Etc.)
Te Amsterdam, By H. Brandt, J. de Groot en Ph. Losel. 1775
De Geestelijke Goud-schale, Zijnde Een versameling van een goedt getal uitgesochte
geestelijke Liedekens, Psalmen en Lof-zangen. Bequam Om voor en na de predikatie
gebruikt worden. Den vierden druk, vermeerdert en verbeetert. Uitg. door Wiger Jansen
te Leeuwarden, gedrukt by Abraham Ferwerda. 1751. 1 deel
Bijz.: - Bijvoegsel van eenige Nieuwe Lidekens Van verscheidene Personen
gemaakt tot Stichtinge en Troost der Vroomen.

560.

Christelijke gezangen voor de openbare godsdienstoefeningen te Amsterdam, B.......(?,
Onleesbaar, blad is vergaan) J.C. Sepp & Zoon ( jaar ??, blad is vergaan)
Bijz.: - inscriptie verso beginp.: J (?). Hasselman & Blokzijl.
Daaronder nog iets onleesbaars.
Uitg. onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente
binnen Amsterdam. Derde Druk, blijkens 'Aan den leezer': de eerste druk werd
in 1796 uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad der
Doopsgezinde Gemeen(t)e vergaderende in de kerk de Zon te Amsterdam.
Voor de verschijning van de derde druk vond de vereniging met de gemeenten
bij het Lam en de Toren plaats, 1 deel.

561.

Het Boek der Psalmen.
(Titelpagina ontbreekt.) Jaar ??
O.a. Psalmen uit: - de Berijminge van den Heere Johannes Eusebius Voet; de
Berijminge van 't genootschap Laus Deo Salus Populo; - de Berijminge van Hendrik
Ghijsen. Gevolgd door
- Catechhismus, ogte Onderwijsinge in de Christelyke Leere, (etc.)
Belydenisse des Geloofs der Gerformeerde Kerken in Nederlandt.
(Dordrecht 1618, 1619.)
Kort begrijp der Christelyke Religie. Voor die haar willen begeven tot des Heeren
Heyligh Avontmael./Formulier om den Heyligen Doop te Bedienen, (etc.)
Bijz.: - voorzien van muzieknoten, alleen de melodie.
Muziek genoteerd in C-sleutel, 1 deel.

562.

Kort Onderwijs des Christelyken Geloofs, voor de Jeugd geschikt na de Belydenissen
der Doopsgezinden : en uitgegeven Volgens last van zekere Kerkvergadering, gejouden
binnen Amsterdam den 12 juni 1697. Met eenige Gebeden vermeerderd, zesde Druk.
Te Amsterdam, By F. Houttuyn, Boekverkoper op 't Water, over den Papenburg, 1753,
1 deel.

563.

Blaupot ten Cate, S., Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel, OostFriesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tyd uit oorspronkelijke stukken en echte
berigten opgemaakt. Met Bijlagen en kaarten.
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Eersten Deel.
Te Leeuwarden en te Groningen,
Bij W. Eekhoff en J.B. Wolters, 1842, 1 deel.
564.

S. Hoekstra Bz., theologisch Dr. en Hoogleraar te Amsterdam. Het Evangelie der
Genade in de gelijkenis van den verloren Zoon.
Tweede herziene druk
Sneek bij Van Druten en Bleeker, 1860. 1 deel

565.

Johannes Muller, Menno Simons; uitgang van het Pausdom : Tractaat over zijn uitgang
van het Pausdom voor het eerstgedrukt in 1554, zijnen Vrienden in nieuwe uitgave
aangeboden. Amsterdam, 1885, 1 deel.

566.

Johannes Muller, Feestgave Op Menno Simons, 4de eeuwfeest, 1492 - 1892.
Amsterdam, 1892, 1 deel.

567.

G.E. Frerichs, pred. te Borne, De betekenis van Menno Simons voor onze
Broederschap. Meppel, Kuiper en Taconis, 1893, 1 brochure.

568.

Het boek der psalmen bij de Hervormde kerk van Nederland door last van de Hoog
mogende Heeren Staten Generaal der verenigde Nederlanden en uit drie berijming in
het 1773 uitgekozen, uitgave 1896, 1 deel.
Nb. voorop Doopsgezinde gemeente te Hollum, 1901.

569.

H. Bakels, Het Volk van Menno; de volgelingen van Menno Simons, de schippers en
boeren van Friesland in hunne Menniste Gemeentezaken. - met het Utrechtse portret
van Menno Simons en afb. van de aan hem gewijde gedenkteekenen te Witmarsum en
te Oldesloe benevens nog andere verluchtigen.
Leiden, Boekh. en Drukkerij v/h
E.J. Brill, 1908, 1 deel.

570.

W. Koekebakker, leraar der Doopsgezinden te Dordrecht en Breda., Ons belijden.
Wolvega, N.V. Drukkerij en Boekhandel v/h G. Taconis, 1928, 1 brochure.

571.

Gemeentedagbundel; samengesteld door de liederenbundel commissie voor
Gemeentedagen van Doopsgezinde gemeenten in Nederland, genaamd de Elspeetse
vereniging. 3e druk, 1938, 1 deel.

572.

Brochure : wat is toch het Doopsgezind eigene, geschreven door P. Vis. 1939, 1
brochure.

573.

Menno Bundel, samengesteld en uitgegeven in opdracht van de D.J.B.; met een
algemene orientatie over de verhoudingen in de Doopsgezinde Broederschap. (1948), 1
deel.

574.

Harold S. Bender, De Doperse visie. vertaald door J.Gleysteen, Amsterdam, 1948, 1
brochure.

575.

Doopsgezind Belijden nu. Uitg.m. Holland, A'dam, 1954, 1 brochure.
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576.

H.W. Meihuizen. Het restitutie in het Noordwestelijke Doperdom, 1966, 1 brochure.

577.

500.000 Doopsgezinden: een schets. ADS., Amsterdam, 1966, 1 deel.

578.

Uit Menno Simons Godtgeleerde wercken, z.j., gestencild, 1 omslag.

579 – 581.

Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de Verstrooiing, nrs. 20-26, 28, 29,
32, 34, 36, 38, 43, 45, 48-50, 56, 58. 3 omslagen
579.
nrs. 20-26, 28, 29,
580.
nrs. 32, 34, 36, 38, 43, 45,
581.
nrs. 48-50, 56, 58.

582.

De Wegwijzer, Doopsgezind maandblad, uitgegeven door ds. W. Broer, 8e jrg. nrs. 9,
10, mei-juni 1945, 9e jrg. nr. november 1945, 1 omslag.

583.

Preken van ds. W. Broer, De wegwijzer, 28 jrg nr. 4, 29e jrg nrs 1,3, 6-12. dec. 1964 aug. 1965, 1 omslag.

584.

Preken van ds. W. Broer, 30e jrg. 2 - 12, 1 okt 1966 - 1aug. 1967, 1 omslag.

585.

Preken van ds. W. Broer, 31e jrg 1 - 7B (ontbreken nrs 5 en 7A), .sept. 1967 – 1968, 1
omslag.
Nb. ds. W. Broer is overleden op 29 feb. 1968.

586 – 610.

Doopsgezinde Bijdragen, 1876 - 1919, 25 delen.
Nb. diverse delen ontbreken.
586.
1878.
587.
1885.
588.
1886.
589.
1888.
590.
1891.
591.
1892.
592.
1893.
593.
1894.
594.
1895.
595.
1896.
596
1897.
597.
1900.
598.
1901.
599.
1902.
600.
1903.
601.
1904.
602.
1905.
603.
1906.
604.
1907.
605.
1909.
606.
1910.
607.
1916.
608.
1917.
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609.
610
611 – 663.

1918.
1919.

Doopsgezinde jaarboekjes, 1935 - 1992.
Nb. niet 1944 - 1948 niet verschenen.
611.
1935.
612.
1936.
613..
1937.
614.
1938.
615.
1939.
616.
1940.
617.
1941.
618.
1942.
619.
1943.
620.
1949.
621.
1950.
622.
1951.
623.
1952.
624.
1953.
625.
1954.
626.
1955.
627.
1956.
628.
1957.
629.
1958.
630.
1959.
631.
1960.
632.
1961.
633.
1962.
634.
1963.
635.
1964.
636.
1965.
637.
1966.
638.
1967.
639.
1968.
640.
1969.
641.
1970.
642.
1971.
643.
1972.
644.
1973.
645.
1974.
646.
1975.
647.
1976.
648.
1977.
649.
1978.
650.
1979.
651.
1980.
652.
1981.
653.
1982.
654.
1983.
655.
1984.
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656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.

1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.

Aanvullende archiefbescheiden,
toegevoegd na de inventarisatie, werkzaamheden na 2000:
Archiefbescheiden van de Doopsgezinde gemeente Ballum, verkregen van Leendert K.
Nobel op 26 april 2002:
664.

Register van notulen van de ledenvergadering van maart 1885, voorgezet als register
van leden, aangelegd met gegevens uit de periode, 1836 – 1889 en bijgehouden tot en
met 1965, 1 deel.

665.

Register van notulen van leden- en kerkenraadsvergaderingen, 1908 – 1955, 1 deel.

666.

Rapport ten behoeve van de restauratie van de kerk met gegevens betreffende het
historisch onderzoek, omschrijving van de werkzaamheden en begroting, 1984. 1
omslag.

667.

Foto's van de kerk gemaakt ten behoeve van zojuist genoemd rapport, 1984. 1
omslag.

668.

Correspondentie tussen ds. K.S.Gorter en J.G.de Hoop-Scheffer betreffende interne
zaken in de gemeente Ameland, 1876-1877, vergrote kopie, 2005. 1 omslag.

670.

vacat., dwz. dit nummer is niet gebruikt in deze inventaris

Aanvullende archiefbescheiden, overgedragen door Tresoar” (voorheen Rijksarchief in
Friesland) aan het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland op 14 december 2005.
"Tresoar",Verzameling van Aanwinsten 1934/112, 113.
Zie verslagen omtrent Rijks Oude Archieven, 1934, tweede serie, blz. 77, afd. III.
Ten geschenke ontvangen van ds. Menno Huizinga te 's-Gravenhage.
671.

672-706

Aantekeningen over de Heerlijkheid van Ameland, 17e eeuw. 1 stuk
Nb. Verzameling van Aanwinsten 1934/112
Contracten van allerlei aard tussen particulieren (te Nes) op Ameland, 1659-1798,
met enige stukken betreffende de Doopsgezinde gemeente "de Blauwe Schuur"
aldaar, 1754-1810 en enkele varia. 1 omslag
NB. nummer 113 uitgesplitst in nummers 672 t/m 706.
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"Tresoar",Verzameling van Aanwinsten 1986, nummers: 474, 475, 476 en 481.
In 1986 door de Verenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam in
bewaring gegeven bij het Rijksarchief in Friesland.
707.

Aantekeningen van Cornelis P. Sordrager, betreffende hoogtepunten als dienaar der
gemeente alsmede teksten die gebruikt kunnen worden bij de bepaalde diensten,
1782-1793, 1 omslag.
Nb.1. In 1926 door de 1e secretaris van de Archiefcommissie van de ADS
overgebracht naar Amsterdam en toegvoegd aan de “Inventaris van de
archiefbescheiden van Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam,
1884, II, Afdeling. C, inventarisnummer 11
Nb2. "Tresoar", afkomstig uit Verzameling van aanwinsten 1986, nr. 474.

708

Aantekeningen van Cornelis P. Sorgdrager, leraar en oudste van de Doopsgezinde
gemeente Hollum, Balm en Nes, 1773- 1810, 1 deel.
Nb.1. In 1926 door de 1e secretaris van de Archiefcommissie van ADS
overgebracht naar Amsterdam en toegvoegd aan de “Inventaris van de
archiefbescheiden van Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam,
1884, II, Afdeling. C, inventarisnummer 11
NB. 2. In 1986 inbewaring gegeven bij het Rijksarchief in Friesland
(rechtsopvolger: Tresoar), geregisteerd in de “Verzameling van
Aanwinsten”, nr. 474

709.

Aantekeningen van Cornelis P. Sorgdrager, leraar en oudste van de Doopsgezinde
gemeente Hollum, Balm en Nes, 1810-1826, 1 deel.
Nb.1. In 1926 door de 1e secretaris van de Archiefcommissie van ADS
overgebracht naar Amsterdam en toegvoegd aan de “Inventaris van de
archiefbescheiden van Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam,
1884, II, Afdeling. C, inventarisnummer 11
Nb. 2. In 1986 inbewaring gegeven bij het Rijksarchief in Friesland
(rechtsopvolger: Tresoar), geregisteerd in de “Verzameling van
Aanwinsten”, nr. 475

526

Uittreksel gemaakt door K.S. Gorter, predikant te Hollum op Ameland (1852 1895), uit de aantekeningen van Cornelis P. Sordrager, 1773-1810, 1 omslag.
1. De twistzaak van Teeke Gerrits en Barend Willems als proefdienaars doch niet
verkozen tot oudsten vanwege hun houding en gedrag ten aanzien van de gemeente,
periode ----, pag. 1-49;
2. Onderlinge betrekkingen tusschen de leraren, kerkelijke gebruiken ed.1773 -1810,
pag. 50-72;
3. De vereniging van van de Fope Onnes en de Jan Jacobs gemeenten, 1804, pag. 7377;
4. Brief van Obe Johannes, Oudste te Balk aan de leraars van de Jan Jacobs
gemeenten, 17 juli 1832, pag. 78-80;
5. Uittreksel uit de aantekeningen van Cornelis P. Sordrager, 1810-1826, pag. 81 –
89.
Nb.1. Orgineel wordt genoemd in de Inventaris van de archiefbescheiden
van Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam, 1884, II, Afdeling. C,
inventarisnummer 11. In 1986 inbewaring gegeven bij het Rijksarchief in
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Friesland (rechtsopvolger: Tresoar), geregisteerd in de “Verzameling van
Aanwinsten”, nr. 476
6.

Lijst van Oudsten bij de Doopsgezinden in de periode 1535-1702, opgemaakt door
Wouter Jacobs, leraar bij de Jan-Jacobsgezinden op Ameland, 1714; afgeschreven
door prof. Dr. J.G. de Hoop Scheffer, 19e eeuw, 1 stuk.
Nb.1. Orgineel wordt genoemd in de Inventaris van de archiefbescheiden
van Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam, 1884, II, Afdeling. C,
inventarisnummer 10. In 1986 inbewaring gegeven bij het Rijksarchief in
Friesland (rechtsopvolger: Tresoar), geregisteerd in de “Verzameling van
Aanwinsten”,
nr. 481

5.

Aantekeningboekje van Wouter Jacobs, houdende:
1. een geestelijk lied, geschreven door Corn. Hiddes, 1716;
2. een afschrift van de dooplijst van Leenert Bouwens, 1551- mei 1557, 1563, 1568;
3. lijst van oudsten van 1535 – 1702;
afgeschreven [op Ameland]den 13 April 1714. kopie, 1 deel.
Nb.1. Op titelblad onderaan :Aantekening van de begrafenis van Nanne
Heeris,1822.
Nb.2. Orgineel berust in de Inventaris van de archiefbescheiden van
Vereenigde Doopsgezinde gemeente Amsterdam, 1884, II, Afdeling. C,
inventarisnummer 9
In Augustus 2005 is hiervan een kopie gemaakt, ingebonden en ter informatie
toegevoegd.

710.

Geloofsbelydenisse der Doopsgezinden, bekent onder de naam van Oude Vlamingen,
1755. Uitgegeven volgens besluyt der algemeene Sociëteits Vergaderingh. [herdrukt
+ toegevoegde] Vragen aan de dopelingen met derzelver antwoorden opgesteld door
Cornelis p. Sorgdrager,
Leraar by de Mennonite Doopsgezinde Gemeente, te
Holm, Balm en Nes, Op Ameland, [1804], 1 deel
NB. kopie, samengesteld uit kopieën uit het archief en kopie van een
orginele gedrukte belijdenis uit 1755.
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