
De doopsgezinden werden in de
17e en 18e eeuw getolereerd, maar
de overheid stond niet toe dat hun
kerkgebouw vanaf de openbare
weg te zien was. En dus stond het
Alkmaarse kerkje verstopt achter
de huizen aan de Koningsweg en
was de achterzijde vermomd als
pakhuisgevel. Medio 19e eeuw
maakten de huizen, die het zicht
op het kerkje belemmerden, plaats
voor een ijzeren toegangshek. 
En nu is het hoog tijd dat dit reli-
gieus erfgoed, net als de twaalf
andere nog in gebruik zijnde
doopsgezinde kerken in Noord-
Holland Noord, echt uit de scha-
duw treedt, vindt Kees Knijnen-
berg van Projectgroep Geestdrift.
,,In Alkmaar zijn we in de gelukki-
ge omstandigheid dat we een hele
vitale groep hebben die elke week
naar de kerk komt, maar de reali-
teit gebiedt te zeggen dat de ge-
middelde leeftijd heel hoog is. Of
het vijf voor of vijf over twaalf is,
weet ik niet, het is zoals het is. Je

moet in ieder geval niet huilend in
een hoekje gaan zitten, maar op
zoek naar nieuwe toepassingen die
recht doen aan de historie van het
gebouw. Deze kerken staan vaak
midden in stad of dorp. Het zijn
van oudsher plekken waar mensen
samenkomen en elkaar ontmoeten.
Die oorspronkelijke functie zou je
door moeten zetten.’’ 
Maar dan moet iedereen deze ker-
ken wel leren kennen. En zo kwam
Knijnenberg, die zich sinds zijn
pensionering inzet voor behoud
van religieus erfgoed, op het idee
voor Geestdrift. ,,Ik dacht eerst aan
een gezamenlijk uit te brengen
blad, waarin alle activiteiten van de
doperse gemeenten gebundeld
zouden worden. Maar er bleken
bijna geen activiteiten te zijn.’’
Toen hij in contact kwam met
Stichting Karavaan, bekend van het
jaarlijkse locatietheaterfestival, viel
alles op zijn plek. Het idee ont-
stond van een rondtrekkend thea-
ter dat bij de kerken inspiratie en
ontmoeting teweeg brengt. 

Contextprogramma
Theatervoorstellingen vormen de
kern, maar het ’contextprogram-
ma’ is net zo belangrijk. ,,Van
aankomst tot vertrek van de bezoe-
kers hebben wij de regie in han-
den, waarbij gastvrijheid centraal
staat’’, vertelt Karavaandirecteur
Ilse van Dijk. Het zoeken was ook
naar theatermakers die de nazit
niet schuwen. ,,En het was al snel
duidelijk dat het muziektheater
moest worden. Daar lenen de ruim-
tes zich heel goed voor.’’
De eerste Geestdrift-artiest is har-
piste Ekatarina Levantal, die twee

voorstellingen heeft gemaakt over
haar vlucht uit Oezbekistan en
haar eerste tijd in Nederland. In de
voorstelling ’De Weg’, die ze op 23
februari in Hoorn brengt, vertelt,
zingt en speelt ze het aangrijpende
verhaal over haar vlucht uit een
land dat ook een belangrijke rol
speelde in de historie van de
doopsgezinde kerk: veel doopsge-
zinden die werden verjaagd uit
Europa, vluchtten naar Siberië en
Oezbekistan. Onlangs maakte
Levantal het vervolg ’De Grens’ (23
maart in Twisk), waarvan het ver-
haal begint wanneer ze als vluchte-
ling in het Amsterdamse politiebu-
reau zit. 

In eerste instantie gaat het project
in vier kerken van start: na Hoorn
en Twisk doet ’Geestdrift’ Enkhui-
zen (20 april) en Alkmaar (8 juni)
aan, waarvan de theatrale invulling
binnenkort bekend wordt. ,,We
willen eerst kijken of het echt
werkt, voordat we het project uit-
breiden naar alle dertien kerken.
Kijken of het lukt mensen te be-
trekken bij deze plekken’’, aldus
Knijnenberg. Van Dijk: ,,Theater is
daarvoor ideaal: je kunt een ver-
haal vertellen zonder er meteen
een religieus tintje aan te hangen.’’ 

Voor meer informatie en kaartver-
koop: www.projectgeestdrift.nl.

Dertien doopsgezinde kerken in Noord-Holland
Noord vervullen nog de functie waarvoor ze ooit zijn
opgericht: er worden nog -al dan niet wekelijks-
erediensten gehouden. Of dit over tien, twintig jaar
nog het geval is, is de vraag. Daarom hebben een
projectgroep van de doperse gemeenten en
Stichting Karavaan de handen ineengeslagen. Het
resultaat: ’Geestdrift’, een theatraal project dat de
doperse kerken in de schijnwerpers gaat zetten.

’Niet huilend
in een hoekje

gaan zitten’

Kees Knijnenberg en Ilse van Dijk in de Doperse Vermaning in Alkmaar. FOTO JJOTO.NL / JAN JONG

Hoorn.De Doperse Vermaning in Alkmaar. FOTO’S AANGELEVERD Schagen.

Alkmaar Verscholen achter een
hek aan een binnenplaatsje staat een
prachtig pandje, oorspronkelijk uit
1617, met een neoclassicistische gevel
uit 1835. Zelfs geboren en getogen
Alkmaarders weten vaak niet van
het bestaan van deze Doperse Ver-
maning af, die -zoals zo veel doops-
gezinde kerken- ooit begon als
schuilkerk. Een trouwe groep
doopsgezinden weet het kerkje nog
wekelijks te vinden, al wordt die
groep wel steeds grijzer. 
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Theatraal project
’Geestdrift’ zet
doperse kerken in
de schijnwerpers
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