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Uit De Geschiedenis Van Hervormd Putten: Dominee Sypkens
K.A. Gort
Tijdens de gemeenteavond van de Hervormde Gemeente te Putten, gehouden op 5 oktober 2006, werd het boek Uit de geschiedenis van hervormd Putten gepresenteerd. In dit kwartaalnummer van De Graver (blz. 13 en 14) wordt door de heer G.C.J.M.
Hollanders een bespreking van het boek gegeven.
Door mij werden ook enkele bijdragen in de uitgave verzorgd.
Niet alles wat ik wilde vertellen kon worden opgenomen. Zo bleven een drietal details met betrekking tot ds. Sypko Haijo Sypkens (1805-1844) achterwege. Graag geef ik deze alsnog in De
Graver door.

Traktement
In de vergadering van de Kerkvoogden van 19 maart 1844 waren
‘present: de heren C.I. Baron van Dedem; J.V. Baron van Lijnden; G. Slot; H.B. Pasman, en H. Gouwelus Gunning. Pres t. &
Secret.’ Nadat, volgens deze notulen, enkele zaken zijn besproken lezen wij:
‘Wijders is door het lid G. Slot, tevens ouderling, namens
de Kerkeraad verzoek gedaan, dat aangezien het tractement van den Predikant alhier niet zeer hoog is, voortaan
op de begrooting, zoo lange de fondsen der Kerk zulks veroorloven, moge voorkomen eene som van honderd vijf en
twintig gulden tot verhooging van het tractement der
nieuw te beroepen Leeraar.
Om van af den eersten april e.k. jaarlijks gedurende een
half jaar, gelijk zulks in naburige en andere gemeenten
plaats heeft te mogen collecteren in de kerk, ten einde die
gelden aan te wenden tot een vruchtdragend kapitaal, uit-
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sluitend voor de nieuw te beroepen Leeraar, mede tot verhooging van deszelfs tractement; welke gelden onder administratie van den kerkeraad zouden verblijven.
En is besloten:
die beide verzoeken door den ouderling G. Slot namens de
kerk raad gedaan in te willigen. Geen der leden niets meer
voor te stellen hebbende is de vergadering gesloten.’

Van ’s-Grevelduin-Vrijhoevekapelle naar Putten
In de vergadering van (?) juli 1844, waarin Baron van Lijnden afwezig is, wordt gesproken over de aanstaande komst
van ds. Sypkens. ‘De President geeft de vergadering kennis
dat dezelve geconvoceerd is naar aanleiding van de aan
hem door de commissie uit den Kerkeraad, bij monde van
G. Slot, ouderling, en W. Bouw, diaken, gedane bekendmaking dat door Z.M. de Koning te dezer plaatse benoemden
Leeraar S.H. Sypkens, voornemens is den 12 en dezer
deszelfs afscheid te prediken te ‘s‘Grevenduin Kapelle (sic),
en Zijne intree rede op den 28 en dezer alhier te houden; ten einde het noodige te bewerkstelligen op dat zijn weleerwaarde persoon met deszelfs huisgezin en goederen naar
hier worde overgebracht.
Op voorstel van den Pres. Tot het benoemen van twee leden
van dit College. Ten einde daarover met een schipper en
voerman te onderhandelen en daarin ten zuinigste te werk
te gaan […], - worden benoemd de leden H.B. Pasman en G.
Slot, met last om van alles voldoende kwijtinge over te leggen; welke heeren die commissie op zich hebben genomen.
Niets meer te verhandelen zijnde is de vergadering gesloten.’

Overlijden mevrouw Sypkens
Mijn artikel in voornoemd boek eindigt met de mededeling, dat
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mevr. Sypkens op 20 januari 1865 te Loosduinen is overleden.
De relatie met Loosduinen is spoedig gelegd, als we bedenken
dat haar zoon Willem (1828-1906) aldaar in de periode 18621865 predikant was. Moeder (geb. 1808) is na het overlijden van
ds. Sypkens eerst naar Harderwijk verhuisd en nadien naar
Loosduinen en toen denkelijk bij haar zoon ingetrokken. Haar
graf is te vinden op de begraafplaats bij de fraaie Abdijkerk in
Loosduinen (Gemeente ’s-Gravenhage). De steen is gebroken en
de tekst is moeilijk leesbaar.
Het College van Kerkrentmeeeters van de Protestantse Gemeente
te ‘s-Gravenhage liet mij bij schrijven d.d. 8 september 2006 weten dat genoemd college heeft besloten deze grafsteen een andere plaats op het kerkhof te geven. Naar ik mag aannemen, zal
de steen dan ook gerestaureerd worden.
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