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V VOORD VOORAF

Op maandag 15 juni 2009 overleed ons
redactielid Kees Neven. Voor zrjn vrouw,
kinderen en familieleden een onvoorstel-
baat groot verlies. Kees was een aimabel
mens met wie de redactieleden graag sa-

menwerkten. Daarbij was zin inbreng in
de samenstelling van ons kwartaalblad
'Het dorp Waddinxveen' door zijn kennis
van de historie van Waddinxveen van
onschatbare waarde. Uit dankbaarheid
voor alles wat hij voor het tijdschrift heeft
gedaan, heeft de redactie besloten deze
aflevering geheel aafl werk van hem te
wijden waarbij ,in veelzgdigheid tot uit-
drukking komt.

In het persoonsregister van het 'Hand-
boek Nederlandse Kerkgeschiedenis' zal
men tevergeefs zoeken naar Dirk Valk,
Stoffel Muller en Maria Leer. Met andere
woorden: er wordt in dit overuichtswerk
geen aandacht besteed aan de groepering
die bekend staat onder de naam Zwrjn-
drechtse nieuwlichters. In het artikel 'Het
duistere licht' Iaat Kees Neven zien dat
deze religieuze groepering van oorsprong
van Waddinxveense bodem is. Aan de

toon van het artikel valt op te maken dat
het de tekst van een gehouden lezing is
zodat de gedegen bronvermelding die we
van hem gewend zr1n, ontbreekt.

Bij menig Waddinxvener en ook bij men-
sen uit de regio zullen briefjes te vinden
zLJn met aantekeningen die Kees Neven
gemaakt heeft naar aanleiding van vragen
die aan hem gesteld werden. Deze beant-
woordde hij altij d zeq accuraat en gedo-
cumenteerd. Uit de vele briefjes heeft de
redactie er één gekozen waarin hij op de
gestelde vraag een verantwoord, doch op
enigszins gewaagde wrjze, antwoord heeft
gegeven. De redactie heeft de door hem
genoemde bronnen als noten toegevoegd.

Door nieuwsgierigheid gedreven was
Kees Neven altijd op zoek naar nieuwe
gegevens om de geschiedenis van Wad-
dinxveen te verrijken. Het in memoriam
dat Bert \il/oudenberg in het AD schreef,
kreeg terecht als opschrift 'Een leven lang
spitten'. Het derde artikel bevat een
vondst die hij ctrca 2003 deed. Helaas
kon hU die niet meer zelf tn een artikel
verwerken. Op ztjnverzoek heeft één van
de redactieleden dit gedaan. Om als lezer
iets van het speurwerk mee te laten bele-
ven, zljn ook bij dit artikel de noten toe-
gevoegd.

Een lezing, een antwoord op een gestelde
yraag, een artikel over een vondst. Het is
een greep uit het veelzljdige werk van de
historicus Kees Neven. V/at wij niet kun-
nen weergeven zljn de talrijke soms
corrigerende opmerkingen die hij tij-
dens de redactiebijeenkomsten maakte
waarmee hij mede borg stond voor een
tijdschrift met historisch verantwoorde
artikelen.

De redactie
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I* M[mMoRIAM c. Neven ts47-2oos
Op 15 juni 2009 overleed na een kort
ziekbed de plaatselijke historicus C.
Ir{even, die bij velen meer bekend is als
Kees l.{even. Sinds medio 2002 was hU

lid van de redactie van ons tijdschrift. Als
kenner van oud-Waddinxveen was hU al
eerder enkele keren gevraagd de redactie
te komen versterken, maar zljn andere
werkzaamheden lieten dat nog niet toe.
Wel leverde hij vanaf de eerste uitgave tot
en met het huidige nummer regelmatrg
zeer lezenswaardige bijdragen. Ook
schreef hij historische artikelen in het
Weekblad voor Waddinxveen in de perio-
de dat de advertenties daarin nog niet de

boventoon voerden en het geen huis-aan-
huisblad was . ZIjn publicaties die als
boek of als brochure verschenen, staan bij
vele Waddinxveners in de boekenkast.
Daarnaast verschenen van zljn hand arti-
kelen in andere historische tijdschriften
met een landelijk of regionaal karakter.
Het za| de lezers niet zijn ontgaan dat hij
niet alleen belangstelling had voor het
oude Waddinxveen, maar dat hij ook veel
interesse voor kerkgeschiedenis had. Hij
behoorde dan ook in 1989 tot de oprich-
ters van de Nederlandse Vereniging voor
Kerkgeschiedenis waarvan hij verschei-
dene jaren de penningmeester was.
Jarenlang was hij archivaris van de plaat-
selijke Hervormde Gemeente. Als zeer
zorgvllldig mens verzvchtte hij wel eens
niet blry te zgn met de toenemende stroom
aan papier die afkomstig was van de ver-
schillende organen en verenigingen en die
soms ongeordend bij hem werd bezorgd.
Ook heeft hij binnen de Hervormde Ge-
meente zowel het ambt van ouderling als
van ouderling-kerkrentmeester mogen
vervullen.
Kees hield er niet van op de voorgrond te
treden en was wars van dikdoenerij. Toch
wist hij als het nodig was op vriendelijke
maar duidelUke wrjze zijn mening te ge-

ven. Bovendien kon hij met het geven van
aanvullende informatie en coÍïecties regel.
matig schrijvers voor vergissingen behoe-
den.
Enkele maanden geleden nog ging hij met
de VuT, zoals men dat noemt, met de
intentie ztch meer te kunnen concentreren
op het onderzoek en het maken van publi-
caties. Het is hem niet gegeven. Hij kon
toen niet vermoeden dat anderen al na
enige maanden in'de verleden tijd over
hem zouden schrijven. De herinnering
blijft welisw aar, maat ztjn vriendelijk-
heid, kennis en rnzicht zullen node gemist
worden. Het Historisch Genootschap sluit
ztch aan bij de velen die hun medeleven
betuigden aan zin echtgenote, kinderen
en verdere familie en wenst hun kracht
toe om dit verlies te dragen.

ffi
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HET DUISTERE LICHT
C. Neven

In het voodaar van 1843 kwam dominee
Cats ïYor in zijn eerste gemeente. Het \ilas
in Mijdrecht. Toen hij zijn dorp wat ging
verkennen, vond hij langs de Kromme Mij-
drecht een veertigtal rnensen, die op een

klein, vervallen landgred samenwoonden.
Een watervlakte van enkele kilometers
scheidde hen van de dorpskern. Een recht-
streekse wegverbinding ontbrak. De be-
volking van het landgoed, "Groenewoud"
genaaÍrd, verplaatste zich per boot.
Ze leefden - naar hem verteld was - als
één groot huisgezín, waarin ieder de ver-
diensten van zijn arbeid inbracht. Het 1il4-

ren rondreizende glazenmakers, tuinar-
beiders, turfschippers en rondventers van
allerlei zaken zoals zwavelstokken, de
voorlopers van onze lucifers. Met een be-
roep op Handelingen II leefden ze in een

commune, waarin zij alles gemeen had-
den, zelfs de gemeenschap van vrouwen.
Maar, vertelt dominee Cats Wor, de "tryaaÍ-

dige burgemeester van Mijdrecht had hen
echter, met zachtheid van redenen, over-
tuigd dat dit niet aanging en van die lie-
den de belijdenis verkrijgende, dat ieder
toch de voorkeur gaf aaR eene vrouw met
wie hij leefde, hen er toe gebracht, om ter
wille vaR deze, die zij lieÍhadden, door
een burgerlijk huwelijk den liefde band te
bezegelen." Navraag in het dorp leerde de
dominee ook dat er verder geen uitspat-
tingen bekend waren, zelfs niet onder de
jonge mensen, al scheen het dat die wel
eens iets voor zich zelf achterhielden wat
eigenlijk in de algemene kas thuishoorde.
Eén van hen, een onbetekenend man, oefen-
de het opperbestuur uit en werd als vader
toegesproken. Zijn vrouw maakte stichte-
lijke, maar onmogelijke verzen. Die va-
der bracht nogal eens een bezoek aan de
pastorie en zo hoorde dominee Cats ook
iets meer over hun doelstellingen. De zon-
dag vierden zij niet. Iedere dag moest
'den Christus'heilig zijn en t$rerd dan ook
gewtjd door gemeenschappehjk bijbelle-

zen, driemaal daags, afgewisseld met ge-
bed en godsdienstig gezang. Gemeenschap-
pehjke maaltijden hadden zij dagelijks,
maar van godsdienstige handelingen als
doop en avondmaal onthielden zij zich.
Stierf één van hen dan werd deze op het
gewone kerkhof zonder rouwbetoon be-
graven en zongen de anderen Gezan g 20
uit de Evangelische Gezangen, dat bij hen
een geliefd lied was:
Ons hart verheugt zich, dat bij God
't Bestuur is van geheel ons lot,
Dat Hij ons vreugd, of ons ongeval,
Naar behoeven, zenden zal.
Kortom: volgens onze Mddrechter predi-
kant stonden zij bekend als stille mensen.
Op de vraag waar ztJ vandaan kwamen,
zei de één: uit Zwijndrecht. En een ande-
re dorpeling meende: uit Futtershoek. Hele-
maal ongelijk hadden ze niet. Maar de
oorsprong van de groep lag: in \ffaddinx-
vegn.

Zo rustig en stil als ze hiervoor geschetst
worden, lvas de groep bepaald niet altijd
geweest. En de zogenaamde vader was in
het geheel geen onbetekenende man. Hij
heette Dirk Valk en was in januari l8l5
benoemd tot schout en secretaris van de
Verenigde Gemeente Noord- en Zuid-
rWaddinxveen. Hoewel hij nog maÍu drie-
endertig jaar lvas, was hij al behoorlijk
zwaaÍlijvig. Onbemiddeld was hij zeker
niet. Zijn vrouw, Helena van der Grjp,
was drie jaar ouder. Het echtpaar had een
dochter en het gezin woonde in de Kerk-
straat op de plaats van het huidige Krea-
ter. Valk, afkomstig van Zwijndrecht, ver-
telt over zichzelft "\frcor en aleer ik ooit
dagt te \iladdinxveen te zullen komen zei-
den de vroomen van mij dat ik diepe zelf-
kennis bezat [...J maar toen God ons te
\Maddinxveen geplaatst had op eenee voor
het vleesch beminnelijke troon en ons daar
ou, voor zrjn dienst, rnet al wat wd had-
den, bereidde, toen werd het regt open-
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baar wat mijne zelfkennis, geloof en lief-
de was. Enkel bedrog, vijandschap en
zelfzoeking, ongeoorloofd en onmogelijk
om uit te drukkeÍr."
"De almagtige God van hemel en aarde
had hem in den tijd, dat hij bovengemel-
de functie waarn&ffi, believen te bekeeren
van een naam-Kristendom tot een dade-
lijk, of anders (gezegd): van een kind des
duivels tot een kind van den levende God;
en dat wel zodamg, dat hij door godde-
lijke kracht was genoodzaakt geworden,
om zijn leven te moeten gaan inrigten
naar het voorschrift en de leer van Jezus

[...] gelijk de eerste Kristenen en geloo-
vigen, te lezen in de handelingen der
AposteleÍr." Het gevolg was dat de schout
zljn huis en tafel openstelde voor ieder
die honger of gebrek leed. En dat waren
er in die jaren vol armoede, zo vlak na de
Franse oorlog, nogal wat. De meesten van
hen waren dagloners die van de aangebo-
den arbeid moesten leven. Valk predikte
hun de spoedige komst van het koninkrijk
Gods. Er was in \Maddinxveen een nieuw
licht opgegaan. Debezoekers van het huis
van de schout onttrokken zich aan de
kerkdiensten en de boeren namen de als
nieuwlichters bekende dagloners niet
meer in dienst. Nu waren ze nog sterker
op de hulp van Valk aangewezen. Het
bleef echter niet bij de samenkomsten in
het schoutenhuis. In de herbergen, langs
de wegen en vooral aan de huizen maak-
ten zij propaganda voor hun "eijgen willi-
ge Godsdienst". Die laatste aanduiding is
van de kerkenraad die de scheuring na-
tuurlijk met lede ogen aanzag.
Dominee Wiedeman een voormalig
patriot en ouderling De Jong zochten
Valk thuis op. De predikant woonde even-
als Valk in de Kerkstraat en was dan ook
van nabij getuige van de ontwikkelingen.
De deputatie uit de kerkenraad bestrafte
de schout en zrjn echtgenote vanwege hun
onkerksheid en de bescherming van de
geestdrijvers, van wie zrJ hem zelfs het
"voorname hooft" achtten. Maar Valk
antwoordde dat zij "vrije Christenen wa-
ren die hunnen Godsdienst vrij en onver-

hindert op eene w4ze die zii zelve ver-
koosen konden en mogten waarnemen,
zondq daarin door eenig Kerkehjk be-
stuur onderworpen te z7jn. En dat hij
gevoelden verplicht te zijn om aan alle
wateren te zaayen en menschen tot
Geloof en bekeering te bewegen."
De kerkenraad besloot in haar vergade-
ring van 23 maart 1816 Valk en zljn
vrouw Helena en verder "al zrrlke lidma-
ten dezer Gemeente welken de Gevoelens
en handelingen van voornoemde Dirk
Valk zljn toegedaan voorstaan en helpen
voortplanten, te vermaanen om zich voor-
lopig van de aanstaande Avondmaalsvie-
ring (ter voorkoming van verdere Erge-
nisse in de Gemeenten) te onthouden."
Wanneer we Valk mogen geloven, zljn
deze kerkenraadsnotulen - die inmiddels
landelijk in de kerkhistorie verÍnaard zijn

niet compleet. Dan zou men hem ook
hebben gedreigd, dat het burgemeester-
schap, waarvoor hij stond benoemd te
worden, hem zou ontgaan. Maar hij had
hun van repliek gediend, met zijn Bijbel
in de hand: "Weet gij niet, dat Jezus het
arme en onedele heeft uitverkoren, dat al
wat wij aan den minste zijner broederen
doen door den Heer gerekend wordt aan
Hem gedaan te zljn?" En wat het burge-
meesterschap betreft: het ambt dat Jezus
hem opdroeg, was hem meer waard dan
wat de koning hem zou schenken. Ik denk
dat er op de voorstelling van zaken door
Valk wat aan te merken is. Hij heeft de
invloed van de kerkenraad overschat. V/el
moet hij geweten hebben dat de ambachts-
heer op dat moment al lang niet meer te-
vreden over hem \ /as. Waarom? Jaren
later schreef hU in een merkwaardige brief
een wat duistere zin: "In 1815 ben ik als
Schout en Secretaris geplaatst te Noord-
waddinxveen, de moeyelijke wegen om-
trent de Administratie in opgemelde kwa-
liteit, dreef mij naar God, onwetende Van
Gods doel in deze met ons [...]". V/an-
neer we dit letterlijk opvatten, zou dit be-
tekenen dat onze schout geen groot admi-
nistrateur is geweest. Daarom ben ik eens
gaan kijken op het gemeentehuis, toen het
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Uit de acta van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente waarin onder andere
Dirk Valk en zijn echtgenote wordt verzocht zich van het Avondmaal te onthouden

( archief H erv. Gemeente Waddinm e en)
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Een aak met volle zeilen op de Gowwe (Uit: Waddinxveen in oude ansichten, p. 10)

archief daar nog was, om te zien hoe de

administratie van Valk er uit zag. Om te
beginnen was het onvoorstelbaar sum-
mier. Er moet veel meer geweest zrjn.
Verder stond er aangetekend: Deze reke-
ningen ztjn niet goedgekeurd in 18 19 en
1820. En dan gaat het over de periode
1814-1816. Het tijdperk schout Valk. Er
is dus wel iets meer aafi de hand geweest
dan louter tegenwerking van de kerk. Hoe
het ook zlj: rn april 1817 is Valk als schout
en secretaris door een ander vervangen.
Inmiddels had de kerkenraad kennis ge-
maakt met de opvattingen van een gewone
nieuwlichter: Ary Binnekade. Op de eer-
ste april 18 16 voor de kerkenraad geroe-
pen deelde hij de broeders mee "deselven
te beschouwen als een Vergadering van
den Duivel en, dat die Vergadering be-
doelt wierd door den Apostel Johannis in
zrjnen derden Brief het Negende en tien-
de vers, met bijvoeging, al wat gij tot mij

spreekt, is uit den Duivel." Bij de deur
draaide onze vriend zïch nog even om en
zet tegen de predikant: "Gij hebt u tegen
den Heiligen Geest bezondigt"" Ary ver-
trok, de vergadering ontsteld achterlatend.
Een jaar later kwam ik zljn naam w*eer

tegen, maar nu in het grafboek: op 27 ntet
1817 werd hij van de armen begraven"

In het gastvrije huis van de schout kwarn
rn datzelfde jaar 18 16 een turfschipper over
de vloer: Stoffel Muller uit Puttershoek.
Vele Waddinxveners leefden van de turf-
winning, zodat het niet verwonderlijk is
dat deze schipper hier voor ztjn werk kwam.
Stoffel, een gedrongen, breedgeschouctep
de man van zesenveertig jaag was gervend
met zrjn schip het hele land door te reizen
en en passant overal gezelschappen te be-
zoeken. Een ernstig en vroom rnan. Lag
hij ergens aan wal of was hij 's winters
ingevroren met ztjn schip, dan nam hij
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alle tijd om de Bijbel te bestuderen en

over het gelezene na te denken. Op de ge-
zelschappen was zljn rol meestal die van
zwrjgende toehoorder. Een enkele maal
vond hij het spreken van uitverkorenen te
aanmatigend. Dat scheen hem ongepast
voor navolgers van Christus, die immers
nederigheid en mensenmin had geboden.
Natuurlijk leverde hem dit geen dankbare
luisteraars op. Maar bij schout Valk vond
hij een luisterend oor. "Ik zal u iets uit
mijn leven vertellen, vriend Valk", zerhtj
sprekend over het gezelschapsleven. "Dat
besef van zonde, dat daar alles overheerst,
ging mij steeds meer tegenstaan. En eens,

na een avond van tegenspraak en vergui-
zing, kon ik de slaap niet vatten. Mijn ze-

nuwen waren tot het uiterste gespannen.
Ik verliet mrjn legerstee, stootte de ven-
sters open. Het vriendelijke maanlicht
lokte mij naar buiten. Ik dwaalde door de

velden en de akkers . Zover ik om mij heen
keek, scheen gras en kruid in zwaren
damp begraven, als wachtend op de leven-
wekkende zonnestralen, die er den sluier
van zouden aflichten. En terwijl in het
oosten de heldere dageraad reeds aan-
brak, ondervond mrjn omneveld brein een
kracht, die de laatste sluiers verscheurde.
Een bijbelwoord, menigmaal gehoord en
gelezen, maar nooit in ztjn volle diepte

verstaan, komt mij met nieuwe kracht
voor den geest: Uit Hem, door Hem en tot
Hem zljn alle dingen. Zo moet ook de
zonde, dat grote raadsel in 't heelal, uit,
door en tot God zrjn. Geen hellevrucht uit
satans macht geboren, maar werktuig in
Gods hand om ons tot Hem doen vluch-
ten. Ik voelde mij vernieuwd, als Paulus
op den weg naar Damascus. Maar helaas,
mijn vrouw en kinderen zien dit nog niet
zo. Zlj houden vast aan het oude zonde-
begrip. Maar dit is het, vriend Valk. God
heeft geen reden om toornig te zijn: de
mens doet nooit iets tegen Gods wil, is
daartoe zelfs niet in staat. Als alles uit,
door en tot God is, kunnen we ook niet
spreken van eigendoffi, van ons bezit. ViU
zljn niet meer dan rentmeesters en we moe-
ten als zodamg rekening en verantwoor-
ding van ons beheer afleggen. Gij verstaat
dat, vriend. Want gij houdt uw goed niet
voor uzelf . God heeft mij getoond dat het
ware Licht bij ons is." En schout Valk
verstond die woorden. Op die dag werden
Muller en hij vrienden voor het leven.
Zonde- en schuldbesef lagen voorgoed
achter hen.

Het werd april 181J en Dirk Valk ontving
bericht dat hrj niet langer schout van Wad-
dinxveen was. De dagenlange gesprekken

Brief uit
's-Gravenhage,
geadresseerd aan
schout Dirk Valk
(SAMH, inv"nr. 441)

64-



Schepen die begin negentiende eeuw op de rivieren voeren (ets van Reinier Nooms)

met broeder Stoffel brachten geen brood
op de plank voor zoveel monden. Er moest
op een of andere manier in het levens-
onderhoud voorzien worden. De schipper
wist raad. Als we eens naar Amsterdam
gaan en daar een aantal oude schepen op-
kopen. Die kunnen we slopen en van de

opbrengst kunnen we dan weer enige tud
leven. Zo vertrok hij met Valk naaÍ de
hoofdstad. Ze wisten een drietal boven-
landse aken aan te schaffen. Intussen werd
zo ook de leer van het Nieuwe Licht in
Amsterdam verbreid. Dat riep tegenstand
op, en baldadigheid.
Maria Leer, een naaister, hoorde ervan.
Trouw bezoekster van gezelschappen als
ze was overwoog ze brj zichzelf die man
eens te gaan horen. Waren Jezus en zijn
discipelen destijds ook niet mishandeld?
Misschien bracht deze schipper - en haar
verbeelding zag hem al als Stephanus
gestenigd - wèl juist de ware leer. Ze zou
eens vragen of die man niet op het gezel-
schap kon komen. Dan kon hij daar iets
urt ztjn beleving vertellen. Dat had ze zelf
ook gedaan, bijvoorbeeld die keer dat ze
zo mooi gedroomd had. Onder zuchten en

tranen was ze tngeslapen, maar plotseling

voelde ze haar bedstede schudden, die als
een rozenprieel was omgetoverd. "In een
diepen kuil zat de duivel, die haar met
oogen als brandende kolen zat aan te grijn-
zefl. Maar voor het prieel stond Jezus, de
handen naar haar uitstrekkend en zeggen-
de: Ik heb u in mijne handpalmen gegra-
veerd. Achter zijn gestalte veffees een
lange lijst van zonden en tekortkomingen
en twijfelmoedigheden, en daaronder stond
met bloed geschreven: Ik heb ze teniet ge-
daan. Zij verheugde zrch uitermate, zelfs
over die lange zondenlijst; want die ver-
hoogde immers de gen ade, aan haar vol-
bracht. En terwijl de duivel, die ztch al
meer en meer verschool, haar bleef aan-
staren, richtte 211 zich op, en met gebalde
vuist dreigend, zer ze: Ja grijns maar dui-
vel, je zret de Heere Jezus heeft mij tn zrj-
ne handpalmen gegraveerd." Sindsdien
was het 61 blijdschap bij haar. En toen de
tobberige broeders en zusters van het ge-
zelschap psalm 130 aanhieven - Uit diep-
ten van ellende roep ik met mond en hart

- toen kon Maria het niet langer uithouden.
Ze stond op en riep; "Mensen, mensen,
hoe kan jelui je zo veraffronteren, en
Jezus tekort doen in ztjn verlossings-
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werk? Hij heeft ons vrijgemaakt van de

zonde en het voorbeeld nagelaten van een

heilige levenswandel. Zer de apostel
Johannes niet, dat de bekeerde, die uit
God geboren is, geen zonde doet en ook
niet kan zondigen?"
Jammer genoeg konden de gezelschaps-
mensen daar allemaal niet zo tn mee ko-
men, maar misschien. .. als ze die vreem-
de turfschipper zou kunnen vinden. Ze
trof hem in een koffiehuis. Hij beloofde 's
avonds mee te gaan naaÍ de Warmoesstraat.
Maar toen ze de trap flaaÍ het bovenhuis
waren opgestommeld, riep de leider van
het gezelschap: "Wie heeft jullie hierheen
gestuutd?" "God," antwoordde Muller.
"Nu, dan zegt dezelfde God je door mijn
rnond, dat je weer heen kunt gaan." En
Muller werd met Valk en ztjn vrouw met
geweld de trap weer afgeduwd.
De andere morgen zocht Maria de ver-
smade vrienden op. Ze vertelden van hun
plannen om naar \Maddinxveen te varen,
bij Valk te overnachten en dan door te gaan

naar Puttershoek om daar de schepen te
slopen. Een waarlijk christelijke broeder-
schap stond hun voor ogen. Enkele Duit-
sers, oorspronkelijk van plan om naaÍ
Amerika te emigreren om daar het Konink-
rijk Gods te verwachten, hadden al be-
loofd mee te gaan nu het Koninkrljk zo
dichtbij bleek te zljn. Maria begon er ook
voor te voelen. Zoals die schipper kon
spreken! Al wat die man zer, trok haar
aan; het trof haar hart en vulde haar hoofd
tot barstens toe met nieuwe gedachten. O,
mocht het zin dat ze hter een apostel der
waarheid ontmoet had!
Een paar dagen later voeren Stoffel Mul-
ler, Maria Leer en wat Duitsers in drie
aken af. Schout Valk en zrjn vrouw gin-
gen op eigen gelegenheid naar huis. Zi
vonden dat zij vooruit moesten rerzen om
alles gereed te maken. De pinnige Maria
had er een andere kijk op: al ontving htj
huns gelijken aan zin huis, had hij toch
weinig lust om met die geringheid dag en
nacht in de rottige aken door te brengen.
Zelf moest ze ook heel wat overwinnen.
Vol moed daalde ze langs het smalle trap-

je af in het lege ruim van de minst geha-
vende aak. De schrik sloeg haar om het
hart bij het zien van de erbarmelijke toe-
stand daar binnen. Rustig zette zlj zich
neer op een van de ruwe banken langs de
wand. Het gestadig klotsen van de golven
tegen de kiel wekte in haar een reeks
weemoedige overdenkingen. Haar jeugd
als wees, haar werk. .. Lang duurden die
overpeinzingen niet. Boven aan het dek
stond Stoffel aan het roer. Ook hij peins-
de. Hij kwam tot de slotsom dat, aange-
zien zin vrouw zijn godsdienstige opvat-
tingen niet deelde, zij daarom niet langer
zljn wettige wederhelft kon zrjn. En bene-
den zat iemand die hem volkomen be-
greep. Maria, ruim zeventien jaar jonger
dan hij, was het met deze zienswtjze van
de schipper volkomen eens. In de toekom-
stige broederschap zouden ze als man en
vrouw verder gaan. Bij Sloten - een dorp-
je bereikten ze het Haarlemmermeer.
Met de onervaren bemanning op de logge
schepen was het nog een heel gedoe om
die grote watervlakte over te steken. Twee
nachten waren er reeds verstreken eet ze
in de vroege morgen langs de Kromme
Gouwe Waddinxveen naderden. Valk stond
op de uitkijk. Al mocht het dan zrjn dat hij
zich een te groot heer gevoeld had om de
armelijke tocht te maken, als gastheer
was hrj op zin post. Hij heette Maria har-
telijk welkom en zer dat hij verheugd was
dat ze was meegekomen. Ook de geest-
verwanten uit het dorp en uit de omtrek
waren present, want ze hoopten dat Mul-
ler enkele dagen zou blijven voor hij ver-
der reisde. Omdat op die dag - de Zlejuni
1817 - iemand uit de kennissenkring van
Valk zov worden begraven, waren de men-
sen van het Nieuwe Licht bijeengekomen.
De overledene was de timmermansbaas
Hendrik Loopiker. In hem was een uitste-
kend vakman heengegaan. Hij was onder
andere de bouwer van de molen 'De Schoo-
ne Ha&s', een prachtige molen zoals er in
een uur in het rond geen was . ZIjn vrouw
stond vanwege haar zienersgaven hoog
bij de broeders aangeschreven. Al voor
haar man was overleden, had ze in de
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geest een lijksto et" gezien, waarbij Stoffel
Muller en een vreemde vrouw met palm-
takken in de hand vooraan gingen" Hoe
vreemd deze droom was, begrijpen we
beter wanneer we weten dat in V/addinx-
veen de vrouwen nooit in een begrafenis-
stoet aanwezig waren. Begraven was een

mannenaan gelegenheid.
Toen nu Muller samen met Maria arriveer-
de, stond zij er op dat deze beiden, pre-
cies zoals zlj voorzien had, vooraan gin-
gen bij de uitvaart. De dorpelingen keken
hun ogen uit. Nadat de timmerman in de

kerk begraven was, kwamen Muller en
Maria bij het begrafenismaal aan het hoofd
van de tafel te zitten. De hele dag door
kwamen er steeds nieuwe geestverwanten
uit de omtrek opzetten, tot uit Warmond
toe. In de open lucht stond een lange tafel.
Het begrafenismaal liep uit op een brui-
loft. Men bad, at en dronk, zong en danste
en omhelsde elkaar tot laat in de avond.
Het volk overnachtte in de schepen, maar
Muller en Maria bleven de gasten van Valk,
al was juffrouw Valk met de bijzondere
logés die zo juist 'in God' gehuwd waren,
wel wat verlegen" De volgende morgen
aan het ontbijt troffen ze daar Ary Goud
en zijn vrouw, die gekomen waren om
met hun vriend Valk te spreken. Al rede-
nerend over hun plannen voor een "recht
kristelrjke broederschap" raakte het zestal
al gauw in geestesvervoering. Ze sprongen
op van hun zitplaats, legden de handen
ineen en zwoeren plechtig een eed van
trouw aan hun verbintenis tot stichting en
verbreiding van een nieuw godsrijk op
aarde.
Op het erf stond nog de lange tafel in de
open lucht en weldra waren de banken ge-
vuld met luidruchtige, opge\r/onden vrien-
den. Allen vervuld van het grote doel: het
nieuwe godsrijk. De opgewondenheid steeg

ten top, toen de weduwe Loopiker in de
Kerkstraat verscheen en zich met loshan-
gend haar, opgeheven arÍnen en verwil-
derde ogen door de menigte drong. De
begrafenis en het daarop volgende maal
had ze ntet bijgewoond. Maar nu was ze
met haar zienersblik duidelijk aanwezig.

Vlak voor Muller en Maria stond ze stil.
Maria was voor haar een vreemde, maar
toch kende zehaar omdat ze beiden teza-
men gezien had in een droom. Als Adam
en Eva waren ze in de Hof van Eden ge-
zeten, met een kroon der ere boven hun
hoofd. Een mooie boom was tussen hen
geplant, waarvan de takken zichboven hen
uitbreidden, beladen met kostehjke vruch-
ten. Op het horen van deze schone profe-
tie hieven de vrienden een groot gejuich
aan. Muller rees op, nam Maria bij de
hand en zet: "Die mooie boom die tussen
ons stond, beduidt de boom des levens die
van nu aan bloesems en vrucht voor de
toekomst belooft. Er staat geschreven: al-
les is uit, door en tot God en zij die deze
woorden verstaan, kunnen van alle bomen
des hofs vrijelijk eten." Een nieuw gejuich
was het gevolg. "Het eerste paar van een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde," werd
er geroepen. Met wilde sprongen en om-
helzingen bewoog de menigte zich over
het erf. Zoveel rumoer werd Valk wat te
veel en hij drong aan op matiging, met het
oog op de ophef die er in het dorp kon
ontstaan. Maar één van de broeders sprong
zo onstuimig op hem toe dat de dikkerd
onder de omarming en kussen bezweek
en op de grond tereeht kwam.
In Ary Goud was de liefde zo overvloedig
dat hij ternauwernood kon gaan, niet an-
ders doende dan, zonder te kunnen spre-
ken, kussen en liefde bewijzen. Op eeR

christelijke wijze dan, vertelt Valk later.
Nadat hij aanvankelijk wat bedaard was,
raakte Goud al spoedig opnieuw in exta-
se, door een onzichtbare hand en boven-
natuurlijke kracht bewerkt. Het harde en
pijnlijke geschreeuw werd Muller toch
wat te erg en hij trachtte Ary Goud met
een huismiddeltje te kalmeren" Tevergeefs.
Ary viel in zwijm en bleef twee of drie
dagen geheel buiten zichzelf. Eenmaal
weer op de been begon hij dingen te ver-
richten die in de profeten, de psalmen en
openbaringen voorzegd zljn. "Door Gods
kracht door rnensen uitgewerkt, juyst
even als acteurs in de schouwburg doen,"
zegt Valk heel verhelderend. En dat is
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maar goed ook, want wij kunnen ons de

tonelen in zinhuis maar nauwelijks voor-
stellen. Goud liet het zelfs onweren, blik-
semen, regenen en waaien en de broeders
geloofden werkehjk dat dit alles op zin
geroep terstond gebeurde, zodanig dat
o'de gansche Natuur zich op zljn bevel
door broeder Ary uitgeoeffend werd met
een rjzeren meetroede in de hand, hem
gehoorzamend." De ganse kruisiging en

opstanding, de uitstorting van de Heilige
Geest, waarvan de kracht voor hun ogen
zich stoffelijk vertoonde, niets scheen de

broeders te heilig om uit te beelden.
Een nieuw hoogtepunt diende zich aan:
de broederlijke vereniging op een plechti-
ge Godgewijde wtjze, onder uitstorting van
de goederen. Christelijke broeders had-
den immers alle dingen gemeen? Maria
Leer keerde haar naaimandje om en schonk
de inhoud - bestaande uit oude kleren en
lappen aan de broederschap. Valk zag
nog net hoe zij een muntje dat er ook uit
rolde, snel achterover drukte om zelf te
houden. En dat, zegt Valk, terwijl ik en
mijn vrouw alles gaven en daarna onze
goederen aan de broeders en zusters die
allen behalve Ary Goud min of meer be-
hoeftig waren, uitdeelden. Bij wrjze van
wederdienst werd juffrouw Valk door de
broeders voor moeder verklaard. Goud kon
haar zelfs niet voorbij gaan zonder zich
voor haar ter aarde te buigen. "Broeders
en zusters," zet htj, "Ziet daar uw vader",
wijzend op broeder Stoffel. En vervol-
gens: "Ziet daar uw moeder," doelend op
juffrouw Valk. Cornelis Verdoes, die met
zljn vrouw Geertruy Versluys tot de Wad-
dinxveense aanhangers van het eerste uur
behoorde, slaagde er vervolgens in het ge-
zelschap met Apocalyptische beelden te
boeien: "de gantsche geboorte van den
Mannelijke Zoon, de gnjping van het Beest
en de Valsche Profeet". Broeder Stoffel
werd op een verwonderlijke wrjze met
beide zin voeten op de keel van broeder
Ary en broeder Cornelis geplaatst. Dat
betekende de oprichting van het Godsrijk
op aarde. Verdoes overleefde deze voor-
stelling en zalfde broeder Valk met de

woorden: Gij zit priester in der Eeuwig-
heid naar de ordening van Melchisedek.
Hoewel er geen zalf aafi te pas was geko-
men, hoorde Valk de olie van zin hoofd
druipen. En vertelt hrj: "Mijne hoofdha-
ren waren enkel olie, ook mijn handen, en
het gehele huis werd Reuk en overal waar
ik ging of was, was mij alles Heilig, een
heiligheid, die mij geheel doordrong, beter
naam weet ik het niet te geven. En dit
alles is geschied sonder enige middelen
van ons gebruikt te hebben. Enkel alles de
verwezentl4king van Gods kracht [...]."

Behalve het besluit tot gemeenschap van
goederen, had men nog een tweede be-
slissing genomen. Als teken van gelijk-
heid zou men een gelijkvormige kleder-
dracht gaan dragen. Voor de mannen bete-
kende dit een dracht bestaande uit een
duffelse buis en een duffelse broek, voor
vrouwen een zwart baaien rok en jak, ter-
wtjl het schoeisel van de broeders en zus-
ters uitsluitend uit klompen zou bestaan.
De vrouwen kregen een zwart kapje op
het hoofd waar geen haar onderuit mocht
komen. Omdat de stoffen in Puttershoek
vrijwel zeker niet of moeilijk te krljgen
zouden zljn, ging Maria - met geld van
zuster Valk - samen met een paar andere
vrouwen naar Gouda om inkopen te doen.
Toen de kleine stoet op pad ging, stonden
de dorpelingen de nieuwlichters, die zo-
veel misbaar gemaakt hadden rond het
huis van Valk, in de deuropening te kij-
ken. Ze werden met vuilnis en vuurkolen
nageworpen. Het gerucht van hun komst
naar Gouda was hen al vooruit gevlogen.
Ook daar werden ze met minachting nage-
wezen Maar voor geld is alles te koop,
zodat men in de winkels het vrachtje stof-
fen en dekens bereidvaardig bij de vrou-
wen op de rug bond, zodat zij hun handen
vrij hadden om kleiner spul te dragen. Dat
de Waddinxveners zo gek toegetakeld door
de stad liepen, bleef niet onopgemerkt.
Buiten de stadspoort werden ze door een
hoop volk opgewacht. Ze volgden de vrou-
wen op het Jaagpad - nu Henegouwerweg

- en onder schelden en smijten met klui-
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ten en stenen trok de optocht naaf Wad-
dinxveen. Vooral Maria, de hoogst bela-
dene, wekte de spot op. De brutaalsten
van haar vervolgers trokken een deken uit
het pak op haar rug, spreidden die op de
grond en jonasten haar daarin op en neer,
onder het geroep van "ongewend kalf,
halfgebakken pannenkoek, we zullen je
omkeren!" Plotseling lieten ze de deken
aan één kant schieten, en het scheelde niet
veel of Mana Leer was in de Gouwe ge-
ploempt. Het slachtoffer raakte door dit
alles niet van streek. Haar gebed om een
kruis was verhoord en wat haar betrof,
wenste ze wel met Stephanus onder een
open hemel gestenigd te worden, zet ze
later.
Nog een nacht sliepen ze daarna in het
huis van Valk. De drie aken waren inmid-
dels gereed gemaakt voor vertrek. Bij de
afvaart van de broederschap was een
grote toeloop van volk en veel bekijks,
maar men liet hen rustig vertrekken. De
derde juli kwam men in Puttershoek aan.
Daar wachtte hun een grote volksoploop
en zoveel tegenstand dat men gedwongen
was midden op de Maas voor anker te
gaan.

V/e laten Puttershoek nu verder rusten en
beperken ons tot de verdere gebeurtenis-
sen in W'addinxveen. Na het slopen van
de drie schepen is men blijkbaar direct
weer naar ons dorp teruggekeerd. Opnieuw
werd de woning van Valk het centrum van
de broederschap. Binnenshuis zag het er
nu vooral door het gedrag van Ary
Goud - heel anders uit. Hij had zrch als
handhaver van oud-christelijke eenvoud
opgeworpen. Alles wat ook maaf flaar
weelde of schoonheid leek, moest ver-
dwijnen. Hij had de matten van de vloer
geschopt, de gordijnen voor de ramen op-
gerold, de spiegels en de schilderijen ach-
terstevoren opgehangen "opdat vervuld
zotJ worden wat geschreven stond: in
plaats van specerij stank!"
Wat ons natuurlijk vooral ook interes-
seert, is de yraag welke Waddinxveners
bij Valk over de plankenvloer kwamen.

Met Cornelis Verdoes en zqn vrouw Geer-
truy Versluys hebben we al kennis ge-
maakt. Andere dorpsgenoten waren: Klaas
Davids en zin vrouw Aagie Blomhof.
Het echtpaar Cornelis Groeneveld en
Dirkje Kroes. Machiel Hogervorst uit
Noord-Waddinxveen was alleen verte-
genwoordigd. Of hij ongehuwd was dan
wel of zijn vrouw niets voor de broeder-
schap voelde, is niet bekend. Geride Fruijt
sloot de rij, maar het is de vraag of we
haar wel met de juist genoemden mogen
rekenen, want ze was de dienstmeid van
Dirk Valk en had in die betrekking waar-
schijnlijk weinig keus.
Zo rcnd twintig augustus kwam ook Ma-
ria Leer weer bij het gezelschap. Ze was
in Putterhoek opgepakt wegens 'landlo-
penj' en had anderhalve maand in ver-
schillende gevangenissen doorgebracht.
Ze vond dat de woeligheid in hurze Valk
erg was toegenomen, ze spreekt zelfs van
eb en vloed van geestverwanten. Tot haar
vreugde vond ze tnWaddinxveen ook Stof-
fel terug. Nogmaals legden ze plechtig de
handen ineen en beloofden elkaar dat er
onder hen geen njk of arm, rang of stand
zout bestaan. Van toen af sloten een aantal
onverÍnogenden en armen zich aaÍr. De
welgevulde linnenkast die juffrouw Valk
als uttzet bU haar huwelijk had meege-
bracht, was weldra uitgedeeld. Valk legde
de sleutel van zijn geldkist op tafel, zeg-
gend: "Die de arme geeft, leent den Heer!"
Maria en juffrouw Valk toverden de ja-
ponnen van de laatste om in jakken voor
de arme zusters.
In de nacht had Maria weer een wonder-
lijke droom. Een beeldje wandelde haar
kamer door, tot aan de bedstee. Ze hoorde
het geschuifel van de kleine voetjes. En
eenmaal vlakbij gekomen zet het met een
zacht stemmetje: "Miede, er zal een zwaard
over u komen; maar een hoorn des heils
zalu worden opgericht." Toen ze de ande-
re morgen over haar naaiwerk zat gebo-
getr, kwam opeens een zuster hijgend
binnenlopen, al roepend: 'oBroeders en
zusters, vlucht van hier! Een onheil dreigt
ons ! De wachters Sions, die ik sinds Maria's
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Het enige bekende porlreÍ ttan Maria Leer
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komst aan de posten van de deur heb zien
staan om jullie te bewaken, zin deze
nacht verdweÍleÍr." Die woorden maakten
grote indruk. Wat zou dit alles te beteke-
nen hebben? Ze kwamen er spoedig ach-
ter toen rond het middaguur de veldwach-
ter kwam om te zegger, dat allen die niet
tot het huisgezin van Valk behoorden,
zich moesten verwijderen. Sommigen dro-
pen angstig af. De meesten bleven. Tegen
de avond kwam de veldwachter terug. Hij
haalde Maria en Muller, samen met Ary
Goud en zíjn vrouw op bevel van de schout
Blok uit het woonhuis en bracht hen over
naar het rechthuis. De volgende dag wer-
den ze met koorden aan elkaar gebonden
en naar de gevangenis in Gouda gebracht.
V/U vragen ons natuurlijk af met welke
rechtsgrond dit gebeurd is. Schout Blok
heeft hiervoor de Code Pénal gebruikt,
een wetboek door Napoleon ingesteld en
in het jonge Koninkrijk nog geldig. De
gevolgen van deze daad zin vèrstrekkend
geweest, want op basis van het beruchte
artikel 291 van deze wet zljn later ook de
samenkomsten van de Afgescheidenen
uiteengejaagd. Na acht dagen liet men
Muller, Goud en Saartje Wulfse vrij. Maria
hield men vast tot tien november. Waar-
schijnluk omdat zij al eerder gevangen
gezeten had.
Hoe de broederschap de winter is doorge-
komen, weten we niet precies. 'Wel dat ze
het krap hebben gehad. En ook, dat ze
niet allen voortdurend in Waddinxveen
bleven. Half februari 1818 verbleven Mul-
ler en Maria bij een geestverwant in War-
mond, tot een veldwachter hen met ge-
weld buiten de gemeente voerde. Voorj aar
1818 was de broederschap weer in de
Kerkstraat verenigd. De dweepzieke toe-
passing van de nieuwe leer verÍneerderde
de ergernis bij de dorpsgenoten met de
dag. Het fanatieke drijven van het nieuwe
licht stuitte op steeds meer verzet, zowel
bij de overheid als bij de bevolking.
Schout Blok liet Valk opnieuw aanzeggen
geen vreemde mensen in huis te nemen.
Valk antwoordde God te zullen gehoorza-
men en zich aan alle wetten die daarop

gegrond zijn, te zullen onderwerpen, maar
niet aan wetten die daartegen waren. Daar-
op werden Valk en Ary Goud uit huis ge-
haald en naar de gevangenis van V/addinx-
veen gebracht. De overigen bleven in de
woning achter, waar broeder Verdoes de
tijd kortte met het uitbeelden van de rui-
ter op het witte paard, compleet met pijl
en boo E, zoals in Openbaring geschreverl
stond. Met een grote stem dagvaardde hij
Maria Leer om op te komen voor de waar-
heid, maar die voelde niets voor die rol.
Juffrouw Valk ging bescheiden in haar
plaats staan, maar dat vond Verdoes nu
ook weer niet nodig.
Na een of twee dagen belandde ook Stof-
fel Muller in de gevangenis. Samen met
Valk en Goud hieven ze eenlied aan: "God
zal mtj zijn aangezicht tonen" en zie: "ter-
stond kwam er voor ons een zichtbaar
ovaal rond met zeven lichten of ogen,
verbeeldende naar ons oordeel - zo ver-
haalt Valk - Gods aangezicht Dit ging al
op en neer, niet stil zljnde en duurde eene
geruijme tijd [...]"
Zondag elf april verzamelde zich een hele
menigte rond het huis van Valk. Onder
leiding van korenmolenaar Leendert van
Rhijn, in zin functie als assessor (wet-
houder) van Bloemendaal, werden Dirk
Valk, Ary Goud, Stoffel Muller, Maria
Leer en Saartje 1il/ulfse opnieuw of voor
het eerst uit huis gehaald en in de gevan-
genis gesmeten. Het huis werd vervol-
gens door de menigte bestormd en een
grote hoeveelheid goederen werd aan stuk-
ken gegooid. De veldwachter keek toe. De
volgende dag hield men een waar dorps-
gericht. Muller werd uit de gevangenis
gehaald, waarop de veldwachter hem 39
of 49 slagen met zrjn rotting gaf. Precies
wist men het aantal niet meer, want op
een gegeven rnoment was de rotting
gebroken. Intussen zat Stoffel op zijn
knieën en bad ernstig voor zijn belagers.
Terug in de gevangenis werd zin rug, die
groen, blauw en geel was, zo goed moge-
lijk door Valk gesmeerd en verzorgd.
Enkele dagen later werd Valk uit de ge-
vangenis gehaald. Hij wercl aan allerlei
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bespotting blootgesteld en daarnanaar zljn
eigen huis gebracht. Muller en Goud wer-
den met Maria en S aartle fiaaÍ de Goudse
gevangenis vervoerd. Het was toen twin-
tig april. Het zou drie maanden duren voor
ze het zonlicht weer zagen.
In die tljd werd het huis van Valk nog drie-
maal bestormd. De menigte greep Teunis
van den Broek, een Rotterdamse broeder
en smeet hem in het water, roepend dat ze

hem wel zouden yerzutpen. Toen hij op
de kant krabbelde, werd hij met modder
en slijk overladen. Cornelis Verdoes en

Adrianus Verstraten werden nog in juni
gemolesteerd. Waddinxveen was vastbe-
sloten zich van het nieuwe licht te ont-
doen. Al was het met geweld.
Aan wethouder Van Rhijn schreef Valk
een zachtmoedige brief. "Gij allen zondigt
tegen den hoogen God, en wilt gij mij met
bescheidenheid hooren, Komt en brengt
uwe Predikanten mede, of ontbied ons
waar u verkiest. IkzaL echter alles aan den
Koning bekend maken." Dat laatste is
ook gebeurd. Toen Koning Willem I op
zondag 23 augustus uit de Kloosterkerk
kwam, drukte Muller hem een brief in de
hand, waarin zlj beklag deden over de
hun aangedane behandeling door de over-
heid.

In de nazomer was de financiële nood zo
hoog gestegen dat Valk onder een uitge-
spannen zetl voor zin huis in de Kerk-
straat zrjn laatste bezitttngen verkocht.
Toen het echter toekwam aan de gouden
oor- en halssieraden, door Helena's moe-
der gedragen, schoten juffrouw Valk de
tranen in de ogen. Maar haar man troost-
te haar met de verwachting van een spoe-
dige wederkomst en zet dat het toch niet
zon passen de Heiland met die opschik te-
gemoet te gaan.
Hoewel er werk genoeg was, konden de
nieuwlichters nergens een daggeld verdie-
nen. Niet op de aardappelvelden en niet in
de boomgaarden. Hun gepraat en gepreek
over hun beginselen maakten de tegenzin
van de bevolking slechts groter. Er kwam
uitkomst. Een sympathisant stelde zrjn
boerderij in Polsbroek voor hen beschik-
baar De vogelvrijverklaarden verlieten
Waddinxveen in het najaar. Alleen Klaas
Davids en zin vrouw Machiel Hogervorst
bleven in Waddinxveen achter. Zeven ge-
zinnen namen in Polsbroek hun intrek.
Maria verwachtte een kind van Muller. We
weten niet of dat nog in V/addinxveen ge-
boren is, omdat er nooit geboorteaangifte
van gedaan is. Wel dat Maria profeteerde
dat het een zoon zou ztjn. God had ge-

ffiffiàNld*,mflËfl*mfl*:nuwlffiiid{uxirEmb:§il$eiírimkit,iflÉudffidijm*tpË*:qe,itÈfl;ëii'a€ht;rt{ir
lltfiipffilffiiffiH$ffilsjii:rË*i:;'*Ë#.@.:ffiFr&;hffi$,"H#;;xax&:",&iiiï':lftr ;heinr,ivrgqli6up
i§àiilH#r#§ffiiffiinm*E:ibllittffiir*xt:igi*t;:m*i;:iltsbs&n:,ilr1'ffiS§tlt.;hëtii;gl.i,eogËèrtoii* a§

$íffiffiitffiiitiffii*íí{{kiiffiii*fHkí$:i$qffitliesí i#;ffiffiHr+írliiffiiffiiffi,riffi$fltr1;1}fie$bs,ant*mcirdi
#rffi;ffiffi*tHfui*ffi:$[ffiSe*ir*t#i:vtr ,,qÈdffi:',rwqr,,1rró§en;;[6':EiispÉ@e;nxi1,p4p*
#ËffiiffiH§sffitie:*ëi':hHl*rliiÍBhkèÈ$d,[§r'Be*ihiitttr:;ïI'fireffir,,'iji,Uudi*rtsH!ëSS;:diïii;761

;ij{:de,Srï èè nos;;;,1#gs;#Hffi,qËripl*"ffi- : :.,, . ..;.....

ii*iffi*iffiffi.ftitsfr$tid§iïi3iíiffiHffiiiiffi,gffiffiiffiffiffi#rrffiHl$,n§fi§:ffi :sr chhisteqi,:.; ,,,

il$iffi"6ffiiiffi{*ffiiffiHffiËi**,iiË:ti,t*oi.lla;ebe",#ufuile*.udtiii{iètirnÉ'oieeg*alrdins',op:i[.neere
ffifu#jp{ffiffiffiÉffi;ffifilrr$ije',eqee$e!ëis$w-6rtlegïlï..derihiÍ.hiett;í*,piir'd:TtreË,Íte;eqrsl-',
i$ilffiffiS6irffig,ip*ïffi[$dlënstl;iie;#oer*;Yqn ;diq,.voowànji;dqq{ *rii:.rairneiffiErbrjir

iÈiËl!ffiffi#iffi#i$fliffi;*giffi#Ëffil$#9#.ffiffiffiffiffi;,#§el .sse*Éffi$ffiiifll§nflffi,mif,+f;r#r*f*ir
i!§§iffii*riffi$,ft#gl#i§Ëi,{*iiiiiilÉffiliiií+,í{,.{ffiËiËiiii*#ffi!Èiiffi#íiiiffi§iiff gfH{El*ii#iàH*§ildlimiis,n**lltrfh#lsshxf$# illBigití!"!i;i" !i!ii!: :"::::1:-:"3:::ii.i":l"iiiiii"t!""" -"""" ""

liil#HËffi§#ffiie,*rr,cr:Uq§#q;;ne,;ar$r.;var-ul*ë;*grype ,ge*§.&iil.Eqll:veq»irk,,Va-tt"e

jffi€i#fi#fftsnrdgg1ip:5#q::#ri:e*v}li.:,.*;; il;r::i'::,','i ,,t;ri;l::, :;:; :i,,,,i, 
.i . .,' . ,. :l't l : :.. ,'i;;, i .. '

72



zegd dat hij Salomon zou heten. De zoon
zort ook minder "zaden van ondeugd"
hebben dan de kinderen van andere broe-
ders en zusters. Het liep anders. Het werd
een dochter, Josina. Ze groeide op tot een
lui en smerig schepsel. Dat zegt tenminste
Maria later zelf in haar gedenkschriften.

Van Polsbroek verhuisde de broederschap
naat Zwrjndrecht en kwam daar tot grote
bloei. Enkele gegoeden sloten zich aan.

Daar begon tevens de ondergang. Valk kon
het niet vinden met Maria Leer. Hij scheid-
de ztch af en vertrok met een groep vol-
geling en. Zoals we in de inleiding al gele-
zen hebben rraar Mijdrecht. Binnen de
Zwgndrechtse groep kwam onenigheid
tussen armen en rijken. De praktijk was
harder dan de leer Zolang Muller leefde,
wist hij de antichrist in Maria in te tomen
zoals Valk eens vriendelijk wist te zeg-
gen. Maar na de dood van Stoffel voerde
Maria de gemeenschap van vrouwen in.
Iets, waar Valk beslist nooit van wilde
weten. Ten onrechte heeft dit kwaad een
smet ook op Mijdrecht geworpen.
Op het sterfbed van Muller bleek schrij-
nend, dat Maria en hij in geestelijk opzicht
toch ver van elkaar stonden. Hrj bleef vast-
houden aan een hiernamaals, terwijl ztJ

daar al lang niet meer in geloofde. Waar
geen zonde meer gedaan kan worden in
dit leven, is ook geen yerzoening meer
nodig. Dan is Jezus slechts een voorbeeld
om na te volgen. Maar daar bleef het zelfs
niet bij. Er kwam in Mijdrecht een nieuw
lid bij de broederschap,Abraham Bos. Hij
presenteerde zich als de nieuwe Melchi-
zedek. Zondet vader, noch moeder. Dat
klopte wel een beetje, want hij was een
vondeling geweest. Na een jaar werd hij
door de broeders als Messias in de burcht
Sion geaccepteerd. De volgende stap die
hij deed, was verklaren dat hij de reïncar-
natie van Christus zelf was. Sommige broe-
ders had hij al eerder gezien Achttien-
honderd j aaÍ geleden. Ze behoorden toen
tot zrjn discipelen. Om te weten of hij
inderdaad Jezus was, begaf Maria zich
zelfs tot het spiritualisme.

In 1843 werd de gemeenschap in Zwrln-
drecht ontbonden. Een aantal nieuwlich-
ters vertrok naar Amerika en voegde zich
bij de Mormonen. Het merkwaardige is
dat hierdoor de aandacht van de Mormo-
nen op Europa gericht werd. Er bleek im-
mers daar een land te zljn waar geestver-
wanten woondenl Zo werd Nederland het
eerste land waar de mormonen zending
gingen drrjveÍI.

De gemeenschap in Mijdrecht hield het
een vijftal jaren langer uit dan die van
Zwrjndrecht. Er waren wel contacten tus-
sen beide groepen, maar het ging niet van
harte. Toen er in Mijdrecht honger was,
weigerde Zwtjndrecht iets van hun over-
vloed aan aardappelen af te staan. Daar
zat Mafla Leer achter. Het kwam zo ver
dat de dominante Maria aan de gemeen-
schap in Mijdrecht haar wil trachtte op te
leggen. Persoonlijk ging ze er heen en
zette zích aan het hoofd van de tafel in de
stoel van Valk. Hierop heeft broeder Valk
haar onder de armen en broeder Oberloo
bij de benen gevat en haar buiten het hek
gedragen.
Twee jaar na deze gebeurtenis brak het
jaar 1836 aan. Volgens de berekeningen
van Dirk Valk het jaar van de weder-
komst. Dan zotr het duizendjarig njk aan-
breken. Groot was de teleurstelling toen
het niet kwam. 'Wat viel er voor hen nog
te geloven? Dat God liefde is. Een liefde
zo groot dat er eenvoudig geen eeuwig
verderf kon zljn. Wel geloofde hij in een
hellepijn in de eeuwigheid, doch deze zou
hierin bestaan, dat, als een verhard zon-
daar na z4n dood ontwaakte en moest in-
zien hoeveel liefde van God hij had ver-
smaad, dit gevoel hem ondragelijke smart
zon veroorzaken die allengs door het be-
sef van dezelfde liefde van God zou wor-
den gelenigd.
Kort na 1848 ging ook de Mijdrechtse
afdeling van de broederschap ten gronde.
Totaal berooid vertrokken Valk en zijn
vrouw naar Den Helder. Hrj had alles op-
geofferd aan het ideaal van het vooruitge-
grepen Koninkrijk. Een jonge winkelier,
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Jan van der Laan, nam het echtpaar in
huis. Daar overleed Dirk Valk op l0 maart
1863. De man uit Waddinxveen, die meen-
de dat hij door God was geroepen om -
zoals hij het zelf eens zei- "onder de zich
alom verheffende duisternis het Rijk des
Lichts te bouwen, en waartoe God ook, zo
wij menen, ons als toonbeelden geroepen
heeft." Maar de met hem begonnen bewe-
ging, begonnen in de geest, eindigde met
het vlees.
De woorden van zljn boezemvriend Stof-
fel Muller, op diens sterfdag gesproken,
waren in vervulling gegaan.Deze woorden:
"Dwaze geestdrijverij valt in de smaak van
velen, en brengt verduistering mee van
het licht, dat in ons is opgegaan."

Bronnen:
G.P. Marang, De Zwijndrechtse
Nieuwlichters. Herdr.; Utrecht, 1980.
V/im Zaal, Gods onkruid. Herdr.;
Nieuwegein, 1997.
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ST. YICTOR ALS PATROONHEILIGE
C.

Toen de werkgroep 'Geschiedenis van de
S/. Victorparochie' rond 2000 bezig was
met de voorbereiding van de uitgave
'Altíjd een teken van licht', ging ze vaak
te rade bij Kees Neven.
Op elke vraag die aan hem vverd gesteld,
gaf hij een uitgebreid en gedocumenteerd
antwoord. Een van de vragen die de werk-
groep hem voorlegde, betrof de patroon-
heilige van de parochie: Sint Victor. Het
lag toch meer voor de hand dat de in
1662 gestichte statie aan de Goudkade
als patroonheilige Sint Petrus had gekre-
gen en niet St. Victon Aan eerstgenoemde
heilige was voor de reformatie de kerk
van Waddinxveen immers toegewijd. Kees
tekende hierover het volgende op:

Neven

Beste Kees (van Veen),

Van jou heb ik gehoord dat in de bewaard
gebleven geschriften van Cornelis de Ja-
get, de stichter van de rooms-katholieke
Statie aan de Goudkade, de naam St. Vic-
tor niet voorkomt. 1) Toch is het zeker dat
pastoor De Jager de statie aan St. Victor
heeft toegewijd. Daarvan getuigt aller-
eerst de Goudse pastoor Ignatius Walvis
in 17 12. "De Schutsheilige van 't dorp is
St. Victor".z) Explicieter wordt dit in
Il 19 gezegd door Hugo Franciscus van
Heussen: de kerk "is ingewijdt op den
naam van den heiligen Victor." 3) Hieraan
voegt hij toe: "Mogelijk heeft die Pastoor
(- Cornelis de Jager) zljn vereering voor
de h. Victor uit Gouda meegebracht".
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Eén van de vele
aantekenbriefies
van Kees Neven
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Afbeelding van St. Victor van Marseille in de korenmolen
'l{ooit Gedagt' te Woudricheru.

Historisch staat vast dat in de grote of St.
Janskerk te Gouda in 1433 een altaar was
gewijd aan Sint Victor. 4) Vermoedelijk
was dat het altaar van het molenaarsgilde
dat St. Victor van Marseille als patroon-
heilige had.s) In alle steden van het graaf-
schap Holland waar handel gedreven
werd met Engeland, Frankrijk en Vlaan-
deren, treffen we het molenaarsgilde aat.
Ieder zichzelf respecterende gilde moest
een patroonheilige hebben, liefst met een
eigen altaar. Zolang niet het tegendeel is
bewezen, mag men veilig aannemen dat
de Hollandse molenaarsgilden hun patroon-
heilige Victor van Marseille hebben leren
kennen in het buitenland. Het ligt voor de

hand dat ze hem identificeerden met St.
Victor van Xanten die ongemeen populair
was in het bisdom {Jtrecht. 6) Het graaf-
schap Holland behoorde in de middeleeu-
wen grotendeels tot dit bisdom.

Pastoor De Jager woonde voordat hij naar
Waddinxveen kwam, in Gouda aan de
Westhaven. In z4n directe omgeving zo-
als in de Peperstraat waren oliemolens.
Niesje de Vrie van wie pastoor De Jager
het miraculeuze Mariabeeldje kocht, woon-
de in deze straat temidden van leden van
het molenaarsgilde zodat in de kringen
van De Jag erlDe Vrie een zekere bekend-
heid met St. Victor geweest moet ztjn. A1-
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les bijeengenomen lijkt het mij helemaal
niet zo onwaarschijnhjk dat pastoor De
Jager de traditie van St. Victor uit Gouda
heeft meegenomen naar \Maddinxveen. In
dit geval hebben we in de kern van het
verhaal te doen met St. Victor van Mar-
seille, later vereenzelvrgd met St. Victor
van Xante n. 7)

Kees Neven

Noten
1) De stukken van Cornelis de Jager

berusten in het archief van de parochie

St. Victor te V/addinxveen. (cvv)
2) Ignatius Walvis, Het Goudsche aarts-

priesterdom 1712. Bezorgd en ingeleid
door J.J. Hallebeek en M.F.G.
Parmentier. Delft, 1999, p.231. Op p.

264 formuleert V/alvis het nauwkeuriger:
de kerk van V/addinxveen heeft als

schutsheilige St. Victor.
3) Hugo Franciscus van Heussen,

Oudheden en gestichten in Rhijnland.
Leiden , Ll 19.

4) Koen Goudri aane.a., De gilden in
Gouda. Gouda-Zwolle, 1996, p. ll2 e.v.

5) Victor van Marseille leefde eind derde
eeuw en was officier in het Romeinse
leger. Op 21 juli werd hij door de

Romeinse perfect Euticius omwille van

zin geloof ter dood gebracht door mid-
del van verbrij zeling tussen twee molen-
stenen van een rosmolen. Vanaf de mid-
deleeuwen is St. Victor van Marseille de

patroonheilige van de molenaars. De
Victordag is 2l juli. (cvv)

6) Victor van Xanten was een Romeins
officier die in 362 vervolgd en gedoocl

werd in het amfitheater in Birten nabij
Xanten toen de keizer van Rome christe-
nen in het gehele Romeinse rljk vervolg-

,\ de. Zijn naamdag is 10 oktober. (cvv)
t) Een belangrijke bron die Kees Neven

heeft geraadpleegd, is: A. Pompen O.F.M.,
Sint Victor van Xanten en zljn betekenis
voor de geschiedenis van Nederland.
Roermond, 1955.

Beeld van St. Victor van Xanten in
de St. Victorkerlc van Waddinxveen,

aangekocht in 2005.
(Foto: R" Rodenhuis)
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HET PORTRET VAN
DIEDERIC YAI{ SCHAGEI\

C.J. van Veen

Op het grondgebied waar ooit huis
Scuburgh heeft gestaan is in de jaren
zestrg-zeventig van de vorige eeuw een
woonwijkje gekomen waarvan de straten
namen kregen die met de geschiedenis er-
van verbonden zqn: Souburghlaan, Die-
derik van Schagenplantsoen en St. Ftruy-

bertsgeregt. Historische namen die mij
niets zerden toen ik in 1983 tn deze wijk
kwam wonen. Dat veranderde toen ik het
book 'Omme 't woort Gods' van Kees
I{even in handen kreeg.l) Op pagina 111

las ik iets over de geschiedenis van "Het
Huys metter Tooren",, zoals huis Souburgh
door de dorpelingen ooit werd genoemd.

Door nieuwsgierigheid geprikkeld heb ik
andere boeken erop nageslagen en kon ik
verband tussen de namen van de drie stra-
ten leggen.2) Huis Souburgh was gelegen
in de heerlijkheid van St. Huybertsgeregt
en Diederic van Schagen heer van dit
gerecht - had dit huis in 1635 genaast.
tlit de publicaties was mij duidelryk ge-
worden dat er van huis Souburgh geen
afbeelding bekend is, behalve een platte-
grond.3) In een redactievergadering van
het blad 'Het dorp Waddinxveen' vertelde
Kees Neven me dat hU in een recente
publicatie een portret van Diederic van
Schagen had gezien.4) Die 'ontdekking'

Het slot Schagen in de zeventiende of achttiende eeuw (uit: Slot Schagen, p. 56)
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schrijf ik toe aan zljn grote belezenheid
en onbegrensde kennis van de lokale en
regionale geschiedenis. Hij zou hierover
een artikeltje schrijven, maar dit is hem
niet meer vergund. Op zin ziekbed vroeg
hij me of ik het wilde doen en gaf mij de
bronnen. Graag voldoe ik aafl zrjn ver-
zoek, want Kees was mijn leermeester die
mij in de geschiedenis van Waddinxveen
heeft ingewijd.

Wie was Diederic van Schagen?
Om een beeld van hem te krijgen, moeten
we hem met naam en toenaam voorstellen
als: Diederic van Beijeren van Schagen,
vrijheer van Oud- en Nieuw-Goudttaan,
St. Huybertsgeregt en Waddinxveen, heer
totZrjl,Zurderwljk en de hofstad Spierings-
hoek.S; Hrj was de zoon van Johan van
Beijeren van Schagen en Anna van As-
sendelft. In 1607 trouwde hij met Mar-
garetha van der Noot. Na haar overlijden
in 1608 hertrouwde hij in 1633 met Marie
de Thiennes, gravin van Rumbeeck.
Diederic overleed op 6 augustus 1658. 6)

Zouden van zo' n man en zijn familie geen
afbeeldingen bestaan? Dat vroegen Frans
Diederik en Fred Timm er zich ook af toen
zry rond 2000 werkten aan een boek over
het slot Schagen.Zq begonnen een speur-
tocht naaÍ de portretschilderijen die ooit
op dit slot aanwe zig waren.T) Het werd
een spannende tocht. Zf ontdekten dat in
1808 Jacob Scheltema 8) een bezoek aan
Schagen had gebracht waarbij hij niet de
ruïne van het slot, maar wel een bovenka-
mer van het Oost-paviljoen, een van de
voorgebouwen van het slot, had bezocht.
Hij had daar - zo deelde hij aan de rijks-
archivaris mee een aantal schilderijen
uit het kasteel gezren, waaronder een vljf-
entwintigtal portretten die alle in slechte
staat verkeerden. In 1866 zrjn de schilde-
rijen door de toenmalige eigenaar naar
België overgebracht.9) De speurtocht
werd dan ook voortgezet in België. Het
Kunst-patrimonium te Brussel wist te mel-
den dat de schilderijen behoorden tot de
particuliere veÍzameling van de familie
d'Oultremont en te vinden waren in een

Diederic van Schagen, geschilderd door
Jacob III de Gheyrt in 161B
(uit: Slot Schagen, p. 56)

dnetal kastelen van deze oude Belgrsehe
adellijke familie. Uiteindelijk kwam men
terecht in Chateau Duras 10) in Duras, oen
deelgemeente van Sint-Truiden, waar de
meeste portretten van leden van de fami-
lie Van Beieren van Schagen bleken te
hangen. Het kasteel werd bewoond door
graaf en gravin De Liedekerke die gepa-
renteerd zljn aan de familie d'Oultre-
mont. Zi moesten op de vraag wie er op
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de schilderijen afgebeeld waren, het ant-
woord veelal schuldig blijven.
Het verlossende antwoord dat de identifi-
catie van de portretten mogelijk maakte,
kwam van een antiquair die in 1996
archiefstukken van de heerlijkheid Scha-
gen had aangekocht. Hieronder bevond
zich een archieflijst met omschrijvingen
van de afgebeelde personen en de maten
van de schilderijen. I I ) Met behulp van
deze lijst konden de twee speurders vast-
stellen welke schilderijen oorspronkelijk
in het slot Schagen hebben gehangen.
Onder die schilderijen bevindt zich het
schilderij met de afbeelding van 'Die-
deric van Schagen, Heer van Goudriaan'.
Het is het linkerpaneel van een drieluik
uit 1618 dat door Jacob III de Gheyn is
geschilderd. 12) Voorzover bekend is dit
de enige afbeelding van laten we het
nog een keer voluit noemen Diederic
van Beieren van Schagen, vrijheer van
Oud- en Nieu\ry Goudriaan, St. Huyberts-

geregt en Vfaddinxveen, heer tot Zljl,
Zuiderwijk en de hofstad Spieringshoek.
Diederic heeft nooit op het slot Schagen
gewoond.l3) Toch is hlj bU het wel en wee
van dit bezit betrokken geweest, evenwel
in niet al te positieve zin. 14) In 165l stond
zijn neef Willem van Beieren van Scha-

B€tr, die eigenaar van de heerlijkheid en
het slot Schagen was, er fïnancieel zo
slecht voor dat een reddingsoperatie van-
uit de familie, wat eerder gebeurd was,
niet mogelijk bleek. Bovendien kwam het
gevaar nu vanuit de famili e zelf , want op
verzoek van oom Diederic en een zekere
Agnita van Delft diende procureur V/il-
lem Ravensteijn bij de Raad van Holland
een verzoek in om te mogen overgaan tot
publieke verkoop van de heerlijkheid
Schagen en andere leengoederen van heer
Willem. Het bedrag van de schuld be-
droeg vierhonclerdduizend gulden, voor
die ttjd een gigantische som geld.
Door deze handelwijze raakte Diederie

Het Chateau de Duras waar het portret van Diederick van Schagen zich nu bevindt
(uit: Slot Schagen, p.58/
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Wapenbooru van de familie Van Beijeren-van Schagen omstreeks 1650
(uit: Slor Schagen, p. 56)
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van Schagen gebrouilleerd met de fami-
lie. Hlj was op slot Schagen niet meer
welkom. Ook kreeg hij geen tnzage in de
op het Slot aanweztge archiefstukken
waaruit hij zljn adellijke afkomst zou
kunnen aantonen. Diederic deed nog een
poging bij de Raad van Holland om de
heerlijkheid Schagen als leengoed aan
zijn bezittrngen toe te voegen, maar hij
wilde daarvoor geen geld uittrekken. Dit
is hem niet gelukt, want in 1658 gingen
de heerlijkheid en het Slot door verkoop
over in vreemde handen.15)

Behalve het portretschilderij zrjn er nog
twee tastbare herinneringen aan Diederic
van Schagen bekend. Corry de Jong-Steen-
land ontdekte op de kademuur in Maas-
sluis een steen uit 1653 met negen wa-
pens. 16) Het middelste wapen is van het
Hoogheemraadschap van Delfland en
wordt geflankeerd door wapens van func-
tionarissen bij dit hoogheemraadschap
zoals dijkgraven en heemraden. Op 7 no-

vember 1612 werd Diederic van Schagen
als heemraad ingeschreven . 17) Zijn wa-
pen is het tweede links boven.
Merkwaardiger is de geschiedenis van de
tweede gevelsteen. Op 11 mei 1966 werd
in Den Haag op een veiling in het Ven-
duehuis der Notarissen een gevelsteen uit
het huis nr. 3 van de Nobelstraat verkocht
aan iemand uit Amsterdam. l8) Deze ge-
velsteen bevatte de wapens van gravin
van Rumbeeck en haar moeder Elisabeth
van Arkel, met links het wapen van
Diederic van Beijeren van Schagen en
rechts van zijn tweede vrouw Marie de
Thiennes. In welk huis in Amsterdam de
steen is aangebracht, is niet bekend.
Wellicht bevinden zich onder onze lezers
speurders die op zoek willen gaan naar de
gevelsteen zoals Frans Diederik en Fred
Timmer die het portretschilderij van
Diederic van Beijeren van Schagen von-
den!

Noten:
1) C. N"r"n, omme 't woort Gods. Alphen aan den Rijn, 1978.
2) W. Verboom, Vy'addinxveen 750 jaar. Zaltbomrr"l, 1985, p. 53-61; C. Neven, Toen

^, 
Waddinxveen nog een dorp was. Alphen aan den Rijn, 1981, p.78-81 en 89-91.

r/ Afbeeldingen in: C. Neven, Toen Waddinxveen nog een dorp was. Alphen aan den Rijn,
1981, p.78 en p.91.

4) F. Di"d"rik en F. Timmer e.a., Slot Schagen. De geschiedenis van het 'huys'van de heren
en vrouwen van Schagen. Schagen, 2002. Verder aangehaald als: Schagen, 2002.

5) Di.d"ri" van Schagen werd op 19 april 1614 beleend met het huis Spieringshoek dat lag
tussen Schiedam en Vlaardingen. Na zijn dood ging het leen over naar zijn zoon Floris.
Zie: C. Hoek, 'Het huis te Spieringshoek'. In: Rotterdams Jaarboek,l963,p.225-238.Zijl

_ was een hoge heerlijkheid in de omgeving van Leiden in Rijnland.
6) De biografische gegevens zijn ontleend aan: Inventaris van het archiefvan de familie van

Aerssen van Voshol, 1418-1910 nr.13.l7.In het Nationaal archief zijn in dit archief geen

stukken van hem aanwezig. Zie ook: A. van der Graaf, Goudriaan gisteren. Goudriaan,
1978, p. 66-67 .

Het verslag van de speurtocht is ontleend aan: Schagen,2Wz.
Jacob Scheltema leefde van 1867-1835; hij wordt omschreven als "ijverig naspoorder der
Vaderlandsche geschiedenis". Bron: Nieuw biografisch, anthologisch woordenboek van
Nederlandsche dichters, dl.3 (1846), p. 125

9) De eigenaar was Octave Charles Louis d'Oulffemont (tak Duras), heer van Schagen 1791-
1814, gehuwd met Marie Rose Louise Gislain, markiezin d'Ennetiëres. Bron: Schagen
2002,p.74.

t)
8)
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10) Uet kasteel van Duras is gebouwd tussen 1787 en 1789 in classicistische stijl. Het is in het
bezit van de adellijke familie d'Outremont.
Bron: http://nl. wikipedia.org/wiki/Kasteel_Duras.

11) Irr"nt*i, d", G"scLilderde Poutraiten op het Oost Pavilloen van het Kasteel Schagen,

behoorende aan Den Hoog Gebooren Heeren van Schagen t...1. ne Hjst is opgesteld in
1866 door Sijmen Meijer die in de negentiende eeuw optrad als beheerder van het Scha-
ger goed.
Jacob III de Gheyn (1596-1644) is waarschijnlijk geboren te Amsterdam, maar werkte als

schilder en graveur in Den Haag en Utrecht.
Ook zijn ouders hebben nooit op het slot Schagen gewoond. Zij woonden in Den Haag.
Bron: Schagen 2002; p. 7 2.

Schagen, 2002, p. 89.
De heerlijkheid en het Slot kwamen in bezit van George van Cats, heer van Cats, Coulster,
Heiloo en Oesdomme, bewaarder van het grootzegel van Hollant en West-Friesland.

r2)

13)

r4)
1s)

16)

17)

Bron: Schagen,2002; p. 90.

Mededeling en foto van Corry de Jong-Steenland d.d. 30 juni 2009. De steen bevindt zich
in de kademuur op de hoek van de Haven en de Stadhuiskade.
Oudheden en Gestichten van Delft t...1 bij Christiaan Vermeij. Uijt het Latijn veÍaald door
Hugo van Rrjn. 1120.

18) Uuíg, gemeentearchief, inv.nr. FCHGA-O .51025.
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