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V VOORD VOORAF

In

1996 verscheen een speciale uitgave
van het maandblad van 'Gens nostra' dat
geheel aan favoriete voorouders was gewijd. Meer dan honderd mensen hadden
een kort verhaal geschreven over een van
hun voorouders, geplaatst in de tijd waarin hij of ztj leefde. Uit deze korte verhalen blijkt dat de schrijvers het geluk hadden, dat hun voorouders meer sporen in
het verleden hadden nagelaten dan alleen
maar de data van geboorte, huwelijk en

overlijden, wat bU de meeste 'gewone'
mensen die in vorige eeuwen hebben

Twee mensen uit het verleden die sporen

van hun leven in de archieven hebben
achtergelaten. De een meer dan de ander.

Als niemand naar hen op zoek was gegaan, waren zq in de vergetelheid gebleven. Nu zijn hun namen voor ons gaan
leven, wat ook de mensen hebben ervaren
die hun verhaal in Gens nostra over een

van hun voorouders hebben verteld. Zlj
in hun ontdekking laten
delen. Wellicht voelt u zich uitgenodigd
om ook op ontdekkingstocht in de archie-

hebben anderen

ven te gaan.

geleefd, het geval is.

Niet alleen van personen kunnen we het

In

tijdschrift maken wij kennis met twee personen uit het
verleden van wie de lotgevallen sterk te
maken hebben met de tijd waarin zrj leefden. De naam van Teun Droog komt in
weinig historische stukken voor, maar
door zrjn betrokkenheid bij een historische gebeurtenis in de vaderlandse geschiedenis viel hem later grote eer ten
deel . Zou hrj nu geleefd hebben dan zou
zin naam in alle dagbladen vermeld
geweest zijn. V/ellicht met de kop: Gewone jongen krrjgt een hoge onderscheiding.

spoor bijster raken, maar ook van archieven. Wie zou ooit de archieven van een
typisch Waddinxveens bedrijf in de Verenigde Staten zoeken? Dat is het geval
met een deel van de archiefstukken van
de houtfabriek van Bremmer waarover in
het juninummer van ons blad een artikeltje stond. Hierop reageerde Bart Bremmer
die in de Verenigde Staten woont. Hij is in
het bezit zowel van foto's als van archiefstukken van het bedrijf dat door zin over-

Het tweede verhaal gaat over dominee

blad leven. Zo komt het verleden dichtbij.

deze aflevering van ons

grootvader Jan Bremmer is opgericht.
Door de foto die hij van Jan Bremmer
toestuurde, gaat het korte verhaal in ons

Jan van Galen uit het begin van de zeventiende eeuw. Zijn verhaal kon geschreven
worden dankzij het speurwerk van Kees
Neven en van de kerkhistoricus Ton'Wbuters. Beiden zrjn dit j aar overleden zodat

ze zeLf hun vondsten over het leven van
deze predikant niet hebben kunnen publiceren. Paul Abels heeft dat voor hen gedaan in een boeiend verhaal dat aan het
artihel over de Remonstrantse kerk in
V/addinxveen, dat in het maartnummer
van ons blad is verschenen, een dimensie
toevoegt.
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De redactie

E,EI{ RIDDE,R MILITAIRE

WILEMSORDE UIT WADDINXVEEN
T. de

Ikuijf

De recente benoeming van kapitein M.
Kroon tot Ridder vierde klasse Militaire
Willemsorde (RMWO 4) is de aanleiding

dan de omgeving van de regeringsgebouwen en de palerzen in het zuidoostelijke
deel van de stad. Brussel moest worden
ontruimd en eind september waren alle
Nederlandse troepen uit de zurdelijke Nederlanden en Limburg teruggetrokken"
Alleen in de Citadel van Antwerpen, enkele Scheldeforten en Maastricht was nog
een Nederlandse bezetting aanwezig. De
militairen afkomstig uit de Zurdelijke Nederlanden waren toen al voor een belangrijk deel gedeserteerd en zlj die in Nederlandse dienst waren gebleven, kregen op
23 oktober 1830 de gelegenheid te vertrekken. Samen met vrljwilligers vormden zrj het nieuwe Belgische leger.
Toen in 1831 geen overeenstemming kon
worden verkregen over de scheidingsvoorwaarden, besloot koning Willem I tot

geweest om aandacht te besteden aan
voor zover bekend - de enige inwoner van
Waddinxveen aan wie eveneens deze hoge
dapperheidsonderscheiding werd uitgereikt. De gebeurtenis die tot de verlening
van de onderscheiding leidde vond ongeveer 175 jaar geleden plaats. De omstandigheden en redenen zijn indertíjd minder
breed uitgemeten dan teru aanzien van de
hiervoor genoemde kapitein het geval is.
Tbch zijn er voldoende gegeverus verkregen om enige duidelijkheid te verschaffin

over het optreden van de dienstplichtige
flankeur A. Droog, die tijdens de Belgische Opstand in 183 I en 1832 betrokken was bij de verdediging van de Citadel
van Antwerpen. Hij werd bij Koninklijk
Besluit van 2 februari 1833 nummer 86
benoemd tot RMWO 4.

een militaire interventie. De inval in België, die duurde van 2 tot 12 augustus 183 1,
staat bekend als de Tiendaagse Veldtocht.

Ondanks het succesvolle verloop van de
veldtocht, moesten de troepen zich terugtrekken naar Noord-Brabant, omdat Fransen en Britten dreigden de Belgen te hulp
te komen. Op 14 augustus werd een wa-

Het Yerenigd Koninkrijk en de
scheuring Yan 1830
Nadat in 1814het huidige België, Nederland en Luxemburg waren samengevoegd
tot één land, proclameerde de nieuw aangetreden soeverein vorst Willem I zich in
het voorjaar van 1815 tot koning van dit
Verenigde Koninkrijk. In de daarop volgende jaren trachtte hij de eenheid en samenhang in zrjn nieuwe koninkrijk te bevorderen, maar om verschillende redenen
lukte het hem niet de Belgen voor zich te
winnen. De weerstand tegen hem, maat
ook tegen de Noord-Nederlanders kwam
in augustus 1830 tot een uitbarsting. Na
de eerste opstootjes in Brussel greep de
onrust snel om ztchheen in vrijwel geheel

penstilstand gesloten.

In deze fase van het conflict trachtten

deden

Belgische troepen de Citadel van Antwerpen in handen te kijgen. De Nederlandse bezetting wist deze aanvallen met
succes af te weren. fn de herfst van \832
sommeerden Groot-Brittannië en Frankrljk de Nederlandse koning de forten in
België, die nog door Nederlandse troepen
waren bezet, te ontruimen. De koning
weigerde dit, maar dit had wel tot gevolg
dat debezetting van de Citadel (omstreeks
4.500 man) onder bevel van de 67 -jarige
generaal D.H. Baron Chassé in december
1832 te maken kreeg met een belegering

Nederlandse troepen een poging Brussel
te bezetten, maat ze kwamen niet verder

door een Frans leger (sterkte 90.000 man)
dat werd gecommandeerd door maar-

België.

In de tweede helft van september

8l

schalk Gérard. Tussen België en Frankdat Belgische troepen niet zouden deelnemen aan het beleg,
tenzq Nederlandse troepen België weer

rijk was afgesproken,
zouden binnenvallen.

Hoewel Franse troepen al eerder in de
omgeving van Antwerpen waren gesignaleerd, begon het beleg op 28 november
met de 'opening van de eerste parallel'.
Daarmee werd aangegeven dat de Franse
troepen begonnen met het maken van
loopgraven. Op 4 december opende de
Franse artillerie het vuur en daarna kreeg
de Nederlandse bezetting negentien dagen

te maken met vrijwel onafgebroken artilleriebeschietingen. Het Franse geschut
vuurde niet minder dan 64.000 schoten af,

maar ook de Nederlandse artillerie liet

zich niet onbetuigd en beantwoordde het
Franse vuur met 42.000 schoten. Nadat
een bres was ontstaan in de hoofdwal en
alle gebouwen in een ruïne waren veranderd, besloot Chassé op 23 december te
capituleren. De bezetttng, voor zovet niet
gesneuveld of gewond - ongeveer 4.000
man werd krijgsgevangen gemaakt en
naar St. Omer in Noord-Frankrijk gebracht.
Daar moesten ze blijven tot ze begin mei
1 833 werden vrijgelaten.
De Citadel van Antwerpen
Dit verdedigingswerk met een oppervlakte van ongeveer 12 hectaren binnen de
grachten was in de zestiende eeuw in
opdracht van Alva tussen 1568 en 1512
gebouwd en daarna door Parma in 1585

D.H. Baron Chassé
( 1765- I849), Generaal
der Infanterie,
Bevelhebber van de

Citadel van Antwerpen
tijdens het beleg van
I 832
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verder versterkt. De citadel lag op de

bomvrij geacht, maar tijdens het beleg

rechteroever van de Schelde en was bedoeld om de onrustige bevolking van de
stad in bedwang te houden. Het werk had
de vorm van een vijfhoek en was omringd

bleek dit toch niet het geval te zijn.
De bezetttng tijdens de Franse belegering
bestond uit de volgende infanterie eenheden: het 3e (Flankeur) Bataljon van de 7 e

met een natte gracht en zogenoemde
voorwerken. In de Franse Tijd was het
werk nog verbeterd. De muren waren

Afdelitrg, het 3e (Flankeur) Bataljon en
enkele compagnieën van het 2e Bataljon
van de 9e Afdeling, het le B atallon en het
3e (Flankeur) Bataljon van de 10e Afdeling.

ruim 4 meter hoog en I,25 meter dik.
De gebouwen op de citadel waren berekend voor een bezetting van 800 man,
maar na de terugtrekking van de troepen
uit Brussel eind september 1830, waren er
ruim 4.500 militairen gelegerd. In allerijl
werden er toen onderkomens in de citadel
bijgebouwd. De meeste gebouwen werden door de aangebrachte gronddekking

Verder het 3e en een detachement van het

6e Bataljon Artillerie Nationale Militie
(Vestingartillerie), die de L36 stukken
artillerie moesten bedienen en een detachement Genietroepen (mineurs en sappeurs).

Zoals eerder werd aangegeven was

de

Koning Willem I, die bij
Wet van 30 april 1815 de
Militaire Willemsorde
instelde
90

deze orde in Nederland de enige dapperheidsonderscheiding. Pas in en na de
Tweede Wereldoorlog zrjn andere onderscheidingen ingesteld. Tot deze tamelijk

Citadel een van de weinige plaatsen waar
na september 1830 nog Nederlandse troepen in de Zurdehjke Nederlanden aanwezig waren. De in de Citadel gelegerde een-

recent ingestelde orden behoren onder

heden waren echter vrijwel geheel ingesloten door Belgische troepen. De verbin-

meer het Yerzetskruis, de Bronzen Leeuw,
het Bronzen Kruis en het Vliegerkruis. In

ding met Nederland was alleen mogelijk
via de Schelde, waar een flottielje Nederlandse kanonneerboten aanwe zig was.

Nederlands-Indië en andere koloniën
kende men geruime tijd ook nog een dapperheidsonderscheiding voor inheemse

De Militaire Willemsorde

militairen: een medaille voor Moed

De Militaire Willemsorde (MWO) werd
in 1815 door koning Willem I ingesteld
'voor hen die ztch in de strijd door uitstekende daden van moed, beleid en trouw

Trouw. Blijkbaar werd verondersteld, dat

hebben onderscheiden'. De orde kent vier
klassen: ridder 1e klasse (Grootkruis),
ridder 2e klasse (Commandeur), ridder 3e
klasse en ridder 4e klasse. Lange tljd was

werd de MWO ruimhartig toegekend. Zo
werd in die jaren de MWO ook uitgereikt

en

van hen geen Beleid kon worden verwacht.

In de beginperiode van het Koninkrijk
als herinneringsmedaille, als orde

van

verdienste voor werkzaamheden in vre9T

destijd, terwijl ook verscheidene buitenlandse staatshoofden werden bedacht.
Ook werd een kolonel ridder MV/O 3e
klasse 'voor zljn strijd bij Quatre-Bras en
Waterloo' terwijl hrj wegens ziekte er niet
bd was geweest.
Toen in 1940 de Militaire Willemsorde
L25 jaar bestond, waren bijna 6000 keer
personen geridderd. Inmiddels waren er
toen ook 115 personen weer geschorst.
Men mocht zich dus na de toekenning niet
misdragen. Het gedenkboek dat in 1940 is

uitgegeven, vermeldt alle namen van de
geridderden. Daaruit blijkt dat onder hen
relatief veel officieren waren.
Over de periode 1940 tot 1960 (Tweede
\il/ereldoorlog, Nederlands-Indië en Korea)
was het aantal benoemde ridders MV/O
aanzïenlijk minder, namelijk ongeveer

200. Daar staat echter tegenover dat in
deze periode velen een andere dapperheidsónderscheiding kregen. 1)

werd toegew ezeÍl. Het ligt dan voor de
hand te veronderstellen dat hij toen werd
ingedeeld bij het 3e (Flankeur) Bataljon.
Vanaf 1830 was hij met ztjn afdeling
ingedeeld bij het Verenigde leger dat werd
ingezet tegen de opstandige Belgen. Omdat de 10e Afdeling ook was betrokken
bij de (mislukte) poging Brussel te bezetten, heeft Droog de mars naaÍ Brussel

Bij de daarop volgende
terugtocht eind september 1830 kwam
zin bataljon in de Citadel van Antwerpen
terecht. Daar zou hij blijven tot de capitulatie in december 1832.
De gevechtsacties van de militairen, gestationeerd in de citadel in de periode van
de Tiendaagse Veldtocht, had tot gevolg
dat ook zlj op 5 april 1832 het zogenoemde Metalen Kruis kregen uitgereikt. Dit
kruis was gemaakt van het tijdens de
veldtocht veroverde (bronzen) Belgische
geschut. Ook Teun Droog ontving dit
kruis.
meegemaakt.

De flankeur A. Droog

De dienstplichtige toen milicien

ge-

- Antonius (Teun) Droog, was op
1 1 oktober 1809 geboren in de toenmalige Gemeente Broek. De familie Droog
woonde toen vermoedelijk aan de Zurdkade. Teun had waarschijnlijk geen of
nauwelijks onderwijs genoten, want hU
was het schrijven niet machtig.
Het is niet bekend in welke hoedanigheid
hij in dienst was gekomen als dienstplichtige. Het kan zljn dat hij als milicien was
ingeloot en na de vervulling van zljn
diensttijd was gebleven, of dat hij remplaEant (plaatsvervanger tegen betaling)
was. In ieder geval bleef hij vijf jaar in
militaire dienst.
HU trad op 2 mei 1828 in dienst als fuselier (schutter) bij de 10e Afdeling Infanterie. Hij moet in positieve zin zljn opgevallen, want hij werd later aangeduid als
een flankeur, een functie die gewoonlijk
aan de betere en meer ervaren soldaten
noemd

Zoekend naar de redenen, die geleid hebben tot de benoeming van Teun Droog tot

Ridder Militaire Willemsorde, geven de
geregistreerde gegevens van de Kanselarij der Nederlandse Orden nauwelijks
informatie. Over zljn optreden in 183 I en
1832 is slechts vermeld: "Op de Citadel
van Antwerpen en gedurende het beleg
van dezelve bljzonder uitgemunt". Blijkbaar was dit een voldoende argumentatie
voor de benoeming tot riddet want ook in
het dossier bij het betreffende Koninklijk
Besluit waarbij hij werd benoemd, zrjn
geen bijzonderheden over zrjn moedig
gedrag opgenomen. De voordrachten, die
de basis vormden voor de benoeming van
ridders bij Koninklijk Besluit, bevatten
verschillende lijsten met namen en de
klasse, waarin betrokkenen zouden kunnen worden benoemd. 2) De koning bhjkt
de voorstellen vrijwel ongewijzigd te hebben overgenomen. De lijst waarop de

1) Zo *e.d 1205 keer de Bronzen Leeuw en bijna 3500 keer het Bronzen Kruis uitgereikt.
2) AU""n voor hen, die voorgedragen werden ioo,
benoeming in de twee hoogite klasde voordracht vermeld.
sen, zijn soms meer details over hun optreden in "",
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naam van Droog voorkoffit, was opgesteld
in St. Omer en ondertekend door Chassé"
De benoeming tot ridder vond plaats op 2
februari 1833, dus nog in de periode van

krijgsgevangenschap.

Hoewel de officiële papieren geen uitsluitsel geven over de feitelijk verrichte
daad (of daden) door Teun Droog, circuleerde in Waddinxveen een verhaal daarover, waarvan de herkomst echter niet is
te achterhalen. Door C. Binnenkade is deze ovedevering op papier vastgelegd.
Deze aantekening, geeft een indruk van
de aard van zljn daden en de door hem
genomen initiatieven. 3) De aantekening
van Binnenkade luidt als volgt:

Bij de opstand der Belgen in lB30 werden
ook dienstplichtigen van Waddinxveen
opgeroepen om hun vaderland te verdedigen. Onder hen bevond zich een zekere
Teun Droog. Al spoedig onderscheidde
Teun zich aan het front door zijn dapperheid. Bij iedere oproep van vrijwilligers
voor de nachtelijke verkenningen van de
vijandelijke stellingen was Teun de eerste
die zich aanmeldde. Tijdens die nachtelijke tochten had Teun de omstandigheden
goed in zich opgenomen. Bij hem rijpte
het plan een kanon bij de Belgen weg te
halen. ffij vroeg en kreeg hiervoor verlof
van zijn fficieren.
kun sloop op een nacht als een kat langs
de Belgische schildwachten, maakte een
lang touw dat hij bij zich had, vast aan
het kanon, ging er zelf onder aanhangen,

gaf drie korte rukken aan het touw (de
paarden stonden ingespannen) en Tbun
reed met het kanon weg onder het geweer-

vuur van de schildwachten. Terwijl hij de
Belgen toeschreeuwde (op zijn oud-Wad-

dinxveens) 'Ou vast weeligse Belzen,

Oranje boveru, Oranje boven! '. 4)
Op dezelfde manier veroverde Teun later
nog drie kanonnen op de Belgen. De Koning schonk hem voor zijn dapperheid de
M

ilitaire

Willems

o

rde.

Toen Teun met groot verlof huam, werd
hij echter niet door zijn dorpsgenoten op
de schouders genomen. Een klein pensioentje kon er zelfs niet voor hem af.

Het is niet bekend wie dit verhaal in de
wereld heeft gebracht. Gelet op de uitroep
van Droog zal hijzelf waarschijnlijk de
bron zljn geweest. De heer Binnenkade geboren in 187 5 heeft het niet uit de
mond van Droog overleden in 187 4
kunnen horen en heeft het verhaal dus
minimaal uit de tweede hand vernomen.
Daarbrj rijst de vraag in hoeveÍïe het verhaalde nog juist is of dat de geschiedenis
ondertussen is aangedikt.
De beschreven positie van Teun Droog
als dienstplichtige lijkt niet helemaal correct. Zoals eerder aangegeven was hij nog
'onder de wapenen' en niet speciaal opgeroepen vanwege de Belgische Opstand/Afscheiding. De beschrijving van de gebeurtenissen roept eveneens vragen op en

vereist dus een nadere beschouwing.
Bovendien is het tijdstip van zijn actie

3) De heer C. Binnenkade was barbier en kleermaker in de Dorpstraat. Hij was autodidact en
min of meer het lopende geheugen van Vy'addinxveen. Hij werd geboren op 3 februari 1875
en overleed in 1973. Hij beëindigde de werkzaamheden als barbier in 1945, maar het vak
van kleermaker oefende hij vrijwel tot zijr. overlijden uit. De beschrijving werd door tussenkomst van de heer C. Neven beschikbaar gesteld.
4) Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal (lle dr; Utrecht/Antwerpen) geeft
geen duidelijk uitsluitsel over de betekenis van het woord 'weeligse'; J. Verdam, Middelnederlandsch handwoordenboek (herdr; 's-Gravenhage, I 98 I ) vermeldt als betekenis voor
'weeldich'onder andere 'verwijfd'. Mogelijk is dat met deze uitroep bedoeld.
s) Het vernagelen hield in dat in het zundgat vAn het kanon een achterlader
- een zogenoemde hakkelbout werd geslagen. Dit was een gesmede pen, die was voorzien van weerhaken. Ook in de waterbouwkunde werden deze bouten gebruikt.
6) Hij woonde toen in Waddinxveen, want per 1 juli 1870 waren de drie gemeenten Noord\Yaddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek samengegaan als Waddinxveen.
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zelfs het vernagelen van niet minder dan
29 Belgische Jtukken geschut. 5) Het is
niet ondenkbaar dat in die omstandigheden ook enkele lichtere stukken binnen de
citadel ztjn gebracht.
Omdat volgens de overlevering de door
Teun Droog uitgevoerde actie tegen Bel-

niet bekend. Als er al sprake was van ge-

schut dan betrof het vermoedelijk licht
veldgeschut (3 ponder) dat minder dan
1000 kg woog. Bij zwaarder geschut is
het gewicht te groot om met slechts één
touw het stuk te kunnen verplaatsen.
Betwijfeld mag worden dat Droog in
totaal vier keer deze truc heeft uitgehaald.

gische troepen was gericht, heeft ztjn
optreden in ieder geval niet plaats gevonden tijdens het Franse beleg in december
1832. Zoals hiervoor al werd aangegeven,
was overeengekomen dat Belgische troepen niet aaír dit beleg zouden deelnemell.

Aannemend dat de beschreven actie inderdaad is uitgevoerd, lijkt de enkele daad al
een dapperheidsonderscheiding te wettigen.

waarin

Dit wordt bevestigd door de uitvoerig

het verhaal over de acties van Droog min
of meer zou kunnen passen. De eerste
situatie speelde in het naJaar van 1830.

beschreven uitvalsacties van Nederlandse

Er zrjn twee voorvallen bekend,

troepen tijdens het beleg. In deze beschrijvingen worden de namen van de
soldaten genoemd die ztch dapper hadden
gedragen, maar die van Teun Droog is
daar niet bij.

Begin oktober van dat jaar trokken de
Nederlandse troepen ztch uit Antwerpen
terug op de Citadel en kwam de stad in
Belgische handen. Op de Esplanade - de
open ruimte tussen de stad en de Citadel
stonden echter nog enkele 'kanonwagens'. Dit waren vermoedelijk affuiten
zonder het kanon er op, maar het kunnen
ook munitiewagens (caissons) zin geweest. Deze wagens stonden dus min of
meer in niemandsland. Op een gegeven
moment zin deze wagens door Nederlandse militairen binnen de Citadel gebracht. Omdat de Esplanade van zowel
Nederlandse als Belgische ztjde onder
vuur kon worden gehouden, moest behoedz

Voor welke activiteiten Teun Droog tot
RMV/O 4 werd benoemd, blijft vooralsnog onduidelijk. Dat de eenvoudige flankeur één of meer dappere daden heeft verricht, is buiten kijf. Was dat niet het geval
dan zou hij niet zin opgevallen. Overigens is in de doorgenomen stukken niet
vermeld, dat Teun Droog - evenals de andere verdedigers van de citadel - na terugkeer uit krijgsgevangenschap ook nog
de zogenoemde Citadelmedaille heeft
ontvangen.

aam worden gehandeld om de
Slotopmerkingen

wagens binnen de Citadel te krijgen.
De andere mogelijkheid deed zich voor in
augustus 183 1 tijdens de Tiendaagse
Veldtocht. Verschillende bronnen vermelden dat in de zomet van 1831 de Belgi-

sche troepen

in

Teun Droog moest het zonder een feestelijke thuiskomst doen. Ook een ontvangst
door de burgemeester was er niet bij. Na

terugkeer wachtte hem het gewone burgerleven. Hij trouwde met Geertje Nagtegaal, die afkomstig was uit Waverveen.

Antwerpen richting

Citadel opdrongen en loopgraven aanlegden. Dit ondanks afspraken daarvan af te
zíen. Toen aan de vooravond van de Tiendaagse Veldtocht een eerder gesloten wapenstilstand tussen Nederland en België
was opgezegd, werden vanuit de citadel
verschillende uitvallen gedaan om deze
Belgische veldversterkingen te vernielen.
Bij deze acttes werd ook het aangetroffen
geschut vernageld. Een bron vermeldt

Het geztn ging wonen aafi de Zurdkade,
maaÍ nu in Zurd-Waddinxveen. Toen in
1836 een zoon werd geboren, die de naam

Aart kreeg, was Teun Droog arbeider. Bij
zrjn overlijden op 19 augustus 187 4 vermeldde de overlijdensactie dat hU sjouwerman was en aan de Zutdkade had
gewoond. 6) De zoon Aart huwde later
Lena Janmaat en werd veehouder in de
95

(of aan de Kanaaldijk), waar hij
op dertien hectaren land vijftien koeien
molk. In 1887 bezat Aart het kiesrecht
voor de gemeenteraad. Hij overleed in
Zurdplas

1897. Opmerkelijk is wel dat in de akten,
die bij geboorte, huwelijk en overlijden
werden opgemaakt, de hier genoemden

het betreffende stuk niet konden onderte-

kenen, omdat

zij de schrijfkunst

Bronnen:
H. van der Hoeven (bewerking), Een
fuselier in de Belgische opstand.
Aantekeningen van Johannes Oostendorp over de jaren 1830-1832 (Den
Haag, 1980).
Hans van der Hoeven, De Belgische
Beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en

niet

de scheuring der Nederlanden 1830-39

machtig waren.
Men behoeft echter niet geleerd te hebben
om dapper te zin.De heer Binnenkade
heeft wel eens voorgesteld een straat naat
Teun Droog te vernoemeÍl. Tot dusver is
dat niet gebeurd, maar met de bouwplannen van Waddinxveen kan deze omissie
alsnog worden hersteld.

(Amsterdam, l9J3).
G.C.E. Köffler, De Militaire Willemsorde I I I 5- 1940 ('s-Gravenhage, 1940).
H.G. Meijer, Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis, Militaire dapperheids onderscheidingen (Amsterdam, 1990).
I.L.Uijterschout, Beknopt overzicht
van de belangrijkste gebeurtenissen uit
de Nederlandsche krijgsgeschiedenis
van 1568 tot heden (2e dr; Den Haag,

Op zondag 23 augustus I8l4 berichtte de
Goudsche Courant:
'Maandog 17 augustus dezer is op ,trrciele wijze een aanvang gemaakt met het
aJbreken der Citadel van Antwerpen. De
Koning van België was in persoon aanwezig bij het doen springen van den eersten mlu,tr der sterkte, die in de geschie-

1939).

Goudsche Courant, jaargang 187 4.
nummer 1559.
Kanselarij der Nederlandse Orden.
Nationaal Archief, toegang 2.02.01
(Staatssecretarie Koning Willem I),
inv. nr. 3J7 5.
Militaire Spectator, jaargangen XX

denis van België en ook in die van ons
vaderland gedurende drie eeuwen zulk
een gewichtige rol heeft vervttld.'

A R C HIEF

S

(185 1) en

xxxll

(1863).

PRO KKE L II\ GE

Onwillekeurig moest ik aan het televisieprogramma'Opsporing yerzocht' denken
toen ik de brief las die de burgemeester
van Zutd-Waddinxveen op 24 mei 1828
ontving van de vrederechter van het kanton Hillegersberg, waaronder Waddinxveen toen ressorteerde. De rechter verzocht de burgemeester nauwkeurig onderzoek te doen naar Antonie Nieuwentijd en
zin bfztt Ehzabeth Baers, alias Mottige
Beth, beiden ctrca dertig jaar oud. Van

I\

beroep was hrj poldergast en zij ventte
jenever uit. Zij zouden, komend van Am-

sterdam, zrch nu bevinden onder het
werkvolk aan de Zuidplas. Hun werd ten
laste gelegd dat zij in oktober zich met
drie andere personen schuldig hadden
gemaakt aan een nachtelijke inbraak in de
gemeente Oudshoorn nu deel uitmakend van de gemeente Alphen aan den
Rijn waarbij ztJ gebruik hadden gemaakt van wapens en niet waren terugge-

-96-

Fragment van de signalementen

deinsd voor mishandeling van personen.
Vooral Antonie Nieuwentijd werd door de
Commissaris van Politie van Haarlem als
een gevaarlrjk sujet beschouwd die herkenbaar was aan zijn spraak omdat hij
"eene letter niet wel kan uitspreken of dat
hij braauwt". Voor ons is het interessantst
het bij de brief gevoegde signalement,
omdat het een beschrijving bevat van de
kleding van de 'gewone man' in het begin
van de negentiende eeuw. Hlj droeg gouden ringen met knipjes in de oren. Voorts
was hij gekleed in een blauwe buis, een
lange bombazrjnen broek, soms ook met
een bombazljnen kiel met een fluwelen

Hij

droeg een ronde hoed en
schoenen met riemen.Z4 had nu eens een

kraag.

neepjesmuts op haar hoofd dan weer een
ronde muts. Vaak was ze gekleed in een
zwarte rok en een blauw wollen boezelaar, soms ook in een blauw jak en iets

-91

lichter gekleurde rok. Ze droeg een omslagdoek met franje.

De burgemeester slaagde er niet in beide
personen tussen het werkvolk aan de Zutdplas te vinden, want anderhalve maand na
de eerste brief van de vrederechter ontving hij een tweede met hetzelfde verzoek
Ook kreeg hij op dezelfde dag een brief
van gelijke strekking van de Commissaris
van Politie van Haarlem. Of het hem uit-

eindelijk gelukt is beide personages te
arresteren en hen "op te zenden" naar de
Officier van Justitie van Rotterdam, valt
niet meer te achterhalen, omdat de uitgaande brieven van die periode in het
archief ontbreken.

Bron:
SAMH Waddinxveen ac 35 inv.nr. 795

-

EBN FILATELISTISCH CADEAUTJE
M.W. de Jong

In het verenigingsblad van september

kwam, speelden de grotere postkantoren
daarop in. Zo kregen postzegelverzamelaars met ingang van 2 met 1925 de gelegenheid op het Amsterdamse hoofdpostkantoor op zaterdagmiddag tussen twee
en vijf uur aan een speciaal loket 'Neder-

ik over de uitgifte van een
persoonlijke postzegel door het 'Histo2008 schreef

risch Genootschap Waddinxveen'. Deze
speciale postzegel werd uitgegeven ter
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan
van de vereniging Het was niet de eerste
keer dat de vereniging zich filatelistisch

landsche en Oost- en West-Indische' postzegels te kopen. In de daarop volgende
jaren volgden steeds meer postkantoren
dit voorbeeld en uiteindelijk had elk postkantoor een filatelieloket. Het voormalige
Waddinxveense postkantoor aan de Kerkweg maakte hierop geen uitzondering.
Als aan de gewone loketten de op dat moment gangbare postzegels uitverkocht waren, kon men aan het filatelieloket nog
terecht voor deze zegels en voor informatie over nieuwe Nederlandse postzegels,
postzegelmapjes, jaarcollecties en het
gratis 'Pro-fil' blad, dat brj elke nieuwe

manifesteerde.

Dinsdag 20 april 1993
Die dag werd het 'Historisch Genootschap
Waddinxveen' opgericht. 's Avonds vond
er in de 'Ontmoetingskerk' een feestehjke
bijeenkomst plaats ter gelegenheid van
het 7 60-jarig bestaan van \Maddinxveen.
Naast muziek, lichtbeelden, een film en
een aantal lezingen over \Maddinxveen,
presenteerde de zojuist opgerichte vereni-

ging zich en diegenen die zich die avond
aanmeldden als lid ontvingen een filatelistisch cadeautje. Het Genootschap had
een bijzondere enveloppe met daarop een
drietal postzegels laten afstempelen met
het V/addinxveense filatelieloketstempel.

po

stzegeluitgifte verscheen.

Filatelieloketstempels
Om de verkoop via de filatelieloketten te
stimuleren, kregen deze loketten vanaf
september 1986 een eigen, speciaal ontworpen stempel om de aan het loket aangeboden post handmatig te kunnen afstempelen. Het eerste stempel werd op 2

Het ontstaan van fïlatelieloketten
Toen begin vorige eeuw het verzamelen
van postzegels steeds meer in zwang

Envelop 760 jaar Waddinxveen
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Envelop eerste stempeldag filatelieloketstempel Waddinxveen
september 1986

in

ZevenaaÍ

in

Bronnen:
A. van der Flier, Basisboek Filatelie.
Handleiding voor de postzegelverzamelaar. Baarn, 1990.
A. van der Flier, Filatelie van A tot Z.
De Bilt, 1994.
Publicatie maandblad Filatelie augustus/september 2001, p. 656-657 .

gebruik

genomen. Een dag later was Doetinchem
aan de beurt. In vijf jaar tljd werden in
totaal 201 van deze speciale stempels ont-

worpen en vervolgens gebruikt. uitge-

verij 'De Zegelkoerier' uit Vlaardingen
gaf voor elk van de 207 filatelieloketstempels een gelegenheidsenvelop uit. De

stempels toonden een afbeelding van een
bijzonder gebouw, brug, molen, toren of
het gemeentewapen uit de desbetreffende
gemeente. In Waddinxveen werd het stem-

pel, waarvoor de Hefbrug model stond,
op 7 april 1988 in gebruik genomen.
PTT Post kwam eind jaren negentig tot de
conclusie, dat de filatelieloketten niet meer
rendabel waren en sloot ze dan ook per 30
juni 2001. Helaas is het hierbij niet gebleven, zo bhjkt uit de mededeling die 'Postkantoren BV' onlangs deed: "Tussen 2009

en 2012 zullen alle, nu nog resterende
250 zelfstandige, postkantoren gesloten
worden".
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..KARAKTERISTIEK EN VOL
\4IARME BEKORING"
C.J. van Veen

In

1928 zal in veel katholieke Waddinxveense gezinnen verrast opgekeken zijn,
toen op 4juni de Katholieke Illustratie op
de deurmat viel. Op de cover van het blad
stond paginagroot een prachtige foto van
hun woonplaats. Het onderschrift luidt:
Ook het Eigen Land is Mooi!
Deze waarheid wordt door ons, zelden
chauvinistische lr{ederlanders, maar al te
veel vergeten en in het reisseizoen daadwerkelijk verloochend. Wat zou menigeen, die in zijn vacantie naar het buitenland trekt om op een meestal rustlooze
reis daar imposante natuurschoon te
bewonderen, nog veel onbekend schoon
in eigen land kunnen ontdekken €n, wellicht voller genieten. Als een voorbeeld zoo zijn er tallooze in ons kleine landje! deze kiek, te Waddinxveen aan den Dorps-

weg genomen: karakteristiek en vol warme bekoring!
Deze woorden zouden onze staatssecretaris die een pleidooi hield voor vakantie in
eigen land, welgevallig in de oren hebben
geklonken. De vraag is of hij de "zelden
chauvinistische Nederlanders" de huidige
Dorpsstraat van V/addinxveen als vakantiebestemming zou hebben aanbevolen.
Het valt te betwijfelen of daar nog "veel
onbekend schoon" te ontdekken valt. Je
hoeft het kie§e niet nauwkeurig te bekijken om te zien dat het niet zoals het
onderschrift suggereert - de Dorpstraat is,
maar de Kerkweg met de vele draaibruggentjes, ter hoogte van de oude pastorie.
Het turfscheepje van Taekema en de kleding van de fietsers completeren het tijdsbeeld. De prachtige sepia-kleurige foto
zegt ook iets van de fotografiekunst van
die jaren: een haarscherpe foto met een
prachtige compositie.

Katholieke Illustratie
De Katholieke Illustratie was niet zomaaÍ
een tijdschrift. Het geïllustreerde weekblad voor katholiek Nederland verscheen
tussen de jaren 1867 en 1967 en was een

veelgelezen en alleen daardoor aL een
invloedrijk familieblad. In de hoogtijdagen van de verzurlrng ( 1910- 1960) was
het een van de grootste tijdschriften van
Nederland. Het was in de katholieke kringen een instituut, naast onder andere de
Roomsch-Katholieke Staatspartij, de Katholieke Radio Omroep, de katholieke
standsorganisaties en de katholieke kran-

ten als de Maasbode, De Tijd en de Volkskrant.
Ook in Waddinxveen werd in zeer veel

katholieke huisgezínnen de Katholieke
Illustratie gelezen wat we kunnen afleiden uit het 'Register voor het jaarlijksch
huisbezoek' van 1927. Pastoor Kors noteerde niet alleen de samenstelling van de
geztnnen, maar ook of ze een dagblad dan
wel een weekblad hadden. Sommigen
hadden beide, maar de meeste gezinnen
hadden alleen de Katholieke Illustratie als
weekblad.

De redactie van de Katholieke Illustratre
plaatste regelmatig op de voorpagina een
dorps- of stadsg ezicht. Zo verscheen in
1926 als cover een prachtige prent van
Boskoop. Als beide plaatsen nu nog zo
idyllisch waren als op de kiekjes is weergegeven, dan waren beide toeristische
trekpleisters.

Bronnen:
Katholieke Illustratie. Jrg . 6I (1926)
nr. 3; jrg. 62 (1928) nr. 37 .
Archief van de parochie St. Victor te
Waddinxveen.

Met dank aan Gé Vaartjes voor het beschikb aat stellen van de illustratie.
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NIEUWE, GEGEYENS OVER DE
KERKHISTORIE VAN WADDINXVEEN .5
Een Arminiaan in Waddinxveen
Kees Neven

ï en Ton'Wouters ï

Inleiding
De ernstige ziekte die Kees Neven dit
voorj aar overviel en waaraan hij op 15 juni jongstleden overleed, maakte niet al-

vriend en collega, Ton Wouters, met wie
ik in 1994 promoveerde op de reformatiegeschiedenis van Delft en Delfland, vroeg
mij een door hem begonnen studie fiaar
het functioneren van een synodale 'rechtbank' in Zuid-Holland in het jaar 1618
voort te zetten. In de bronnen die hij daarvoor al had bestudeerd en waarvan hij
reeds afschriften had gemaakt, figureert
dezelfde Jan van Galen waaÍ ook Kees
Neven over had willen schrijven. Hoewel

leen een abrupt einde aan het leven van
een innemend en bijzonder mens, maat
ook aan zljn plannen voor nieuw onderzoek naar het kerkelijk verleden van zin
geboortedorp Waddinxveen. Het was tekenend voor zin toewijding aan de kerkgeschiedenis dat hij ztch tot het laatst toe
inspande om ervoor te zorgen dat zrjn nog

Ton en Kees elkaar, als oud-medebestuursleden van de Vereniging voor Nederlandse

ongepubliceerde onderzoeksresultaten alsnog aatr het papier zouden worden toevertrouwd en voor het nageslacht behouden.
Kort na zrjn begrafenis ontving ik van
zinkinderen een vanaf ztjn sterfbed ingesproken audioboodschap, waarin hij mij

Kerkgeschiedenis

vroeg een artikel te voltooien over Jan
van Galen (Galenus). Over deze Waddinxveense predikant uit het begin van de
zeventiende eeuw schreef Neven reeds
uitvoerig in zrjn standaardwerk Omme 't
Woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233-1657.1) Diens predikantenverleden voor zinkomst naat Waddinxveen en meer nog de achtergronden
van z\n vertrek naar Schoonhoven in l6L4
bleven destijds onopgehelderd, maar nieuwe archiefvondsten van Neven we{pen
meer licht op de zaak. Door zin ziekte
kwam hij er echter niet meer aan toe deze

ontdekkingen te publiceren in zin reeks
kerkhistorische publicaties in dit tijdschrift. Vandaat dat hij mij op deze bijzondere wrjze vroeg deze taak van hem
over te nemen.
Het zal een grillige speling van het lot
zrjn geweest dat ik een half jaar eerder
van een andere veel te jong (50) overleden kerkhistoricus ook een yerzoek kreeg
om een Unvollendete af te ronden. Deze

(VNK), goed

hebben

gekend, hebben zrj geen weet gehad van
elkaars interesse in het reilen en zerlen
van genoemde predikant. Beiden beschikten over unieke, maat andere informatie
over deze historische figuur. Ik zte het als
een eervolle taak deze archiefvondsten

ineen te schuiven in een artikel, waarin
geprobeerd zal worden de raadsels rond
deze Jan van Galen op te lossen.

Zoon van de streek
Jan van Galen was, toen

hij naar Waddinxveen werd beroepen, geen onbekende
tn deze streek. Hij werd namelijk eind jaren tachtig van de zestiende eeuw in
Oudewater geboren als de oudste zoan
van Gerrit Jansz. van Galen en Claesge
Willemsdr. Zin ouders kregen zeker zeven kinderen en behoorden tot de regentenstand. 3) Van 1607 tot 1618 drukte-zrjn
vader als burgemeester een stevig stempel
op de.politieke en religieuze koers van de
stad. 4) Blj de in die jaren hoog oplaaiende
theologische twisten zou Van Galen senior de kant ktezen van de arminianen. Dit
waren de aanhangers van de eveneens uit

Oudewater afkomstige hoogleraar Jacobus Arminius, die aan de universiteit van
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Leiden stevig in aanvaring kwam met ztjn
ambtgenoot Franciscus Gomarus over met
name de gereformeerde predestinatieleer.
Gerrit van Galen was niet alleen politiek
actief, maar speelde ook een vooraanstaande

de dag had gelegd om zich beroepbaar te
mogen stellen. En toen het eenmaal zaver

was dat hU een eigen kudde onder

rol in het kerkelijk leven in zijn

woonplaats, onder meer als ouderling.
Het was tegen deze achtergrond niet ver-

wonderlijk dat zoon Jan van Galen was
voorbestemd om theologie te gaan studeren. Ongetwijfeld op voorspraak van zljn
vader wist hij een plek te krijgen in het
Statencollege, het aan de universiteit verbonden internaat voor toekomstige predikanten in Leiden. Elke Hollandse stad
had één of meer beursen ter beschikking
voor dit college, die doorgaans werden
gegund aan studenten uit de eigen plaats.
Of Jan van Galen aanvankelijk aan de
hooggespannen verwachtingen van zijn
ouders en geldschieters kon voldoen,
moet worden betwijfeld. Zrjn studieresultaten vielen dusdanig tegen, dat de leiding
van het Statencollege eind L595 concludeerde dat hij "alsnoch onbequaem zijnde
omme publicas lectiones in academia te
hooren ende dien volgende omme met
vrucht inden Collegio linger te blyven". 5)
Wellicht was hij nog te jong voor deze
zwaÍe studie, want toen hij zich vijf jaar
later, op 20juni_1600, liet inschrijven aan
de universiteit Ó) en zin plek binnen het
Statencollege terugkreeg, presteerde hU
wel naar behoren. Vlijtig volgde hij de
colleges van de grote Oudewaterse inspirator van hem en zijn vader, Arminius. In
1603 disputeerde hij tot tevredenheid van
de academie met Peterus Bertius, de president van het Statencollege, over enkele
Thesis theologiae de posterioribus tribus
universalibus . Deze disput atte werd in
druk uitgegeven dg.or academiedrukker
Jan Jacobs z. Paets. /)
Net zoals zrjn studie niet vlotte, zo kostte het Jan van Galen ook nog de nodige
jaren vooraleer hij als predikant emplooi
vond. Het duurde tot 1608 voordat hij zrjn
classicale examens voor het predikambt
met goed gevolg had afgelegd en bij het
proponeren voldoende bekwaamheid aan

zin

hoede mocht nemen, kostte het hem veel
moeite een gemeente te vinden. Zoals in
het regentenmilieu gebruikelijk, vestigde

hij daarbij zin hoop op hulp van zijn familie. Toen hij van zrJn vader vernam dat
in ztjn geboorteplaats Oudew ater dominee Andreas Stangerus door ouderdom en

zwakte genoodzaakt was met emeritaatte
gaan, richtte

hrj zích in een brief tot diens

ambtgenoot Johannes Lydius. Dezejonge
predikant, zoon van de Franeker hoogleÍaaÍ Martinus Lydius, was in Leiden medebursaal geweest van Van Galen, maar
bovendien ook een verwante van hem. In

de brief noemt

hij hem zin

"beminde
cosyn". De familieband liep via de vrouw
van Lydius, Trijntje van Galen, met wie
deze predikant in 1603 in het huwelijk
was getreden,S) Zíj was mogelijk .ór,
nicht van Jan van Galen. In de brief vroeg
hij Lydius steun bij zrjn pogingen om
voor de vacante predikantsplaats in Oudewater in aanmerking te komen. Daarbij
appelleerde Van Galen aan hun zo vaak

besproken wens

om gezamenlijk

deze

gemeente te mogen bedienen.

Lydius stond niet afkerig tegenover dit
verzoek, maar vond zrjn gemeente op zijn
pad. Vele lidmaten voelden er weinig
voor 'odat de vader het stadhuis en de sone
de kerk soude regeten". In een brief van
verontruste gemeenteleden aan de classis
Gouda werd gevraagd het beroep tegen te
houden. Zelfs Arrninius werd geconsulteerd, die negatief adviseerde en daarmee

de gemeente in het gelijk stelde. Deze
kwestie zou diepe sporen nalaten in de
familieverhoudingen, omdat vacler Van
Galen dominee Lydius de schuld gaf dat
het was misgelopen. Nog veertig jaar Iater wist de uit Gouda afkomstige Jacobus
Trigland zich haarscherp te herinneren
hoe de burgemeester had gepoogd ztjn
zoon te Oudewater o'iÍr te boren". De frustratie over deze mislukking droeg Van
Galen senior nog lang met zrch mee: "f)at
stack den man in de kóp", aldus Tngland. 9)
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Omdat zoonlief er niet in slaagde een
beroep naaÍ Oudewatq te knjgetr, moest
deze uiteindelijk zonder kruiwagen elders
een werkkring zien te vinden.

Naar de Betuwe
Kees l.{even heeft lang in de veronderstel-

ling verkeerd, dat Jan van Galen

kort

daarna zou zljn beroepen naar Waddinxveen. Door een bijdrage uit 1999 van de
kerkhistoricus Menno Potjer in een bundel van de Vereniging voor Nederlandse
Kerkgeschiedenis over Geloven tussen de

rivieren, werd het hem echter duidelijk
dat Van Galen pas via een omweg in
Waddinxveen is beland. 10) Kort na zljn
vergeefse poging om in ztjn geboorteplaats Oudew ater de vrijgekomen plaats
van dominee Stangerus te bemachtigen,
zochthlj zrJn heil namelijk in de Betuwe.
In het voorj aar van 1608 werd hij bevestigd als predikant van de gemeente
Ingen, onder de classis Ttel-Zaltbommel.
Door deze classis werd hij op de verga4g
ring van LZ april als lid aangenomen.lt)

De vooruitzichten leken goed, want het
Hof van Gelderland had de commandeur
van de Johannieter Commanderij van
Sint Jan, die het patronaatsrecht in Ingen
bezat, opgedragen voor de predikantsplaats 400 gulden per jaar beschikbaar te
,t.ll"n .12)
A1 spoedig werd het Van Galen duidelijk
dat de commandeur zrjn verplichtingen
niet wenste na te komen. De predikant
moest zien rond te komen van een veel
kariger traktement en trachtte zin inkomsten aan te vullen door ook de naburige
kerk van Eck te bedienen. Zin Ingense
gemeente voelde zich hierdoor echter tekort gedaan en protesteerde bij de classis.
Deze oordeelde dat deze combinatie tegen de voorschriften was en verbood Van
Galen nog langer in twee kerken voor te
gaan. Tegelijk zegde de classis toe de armlastige dienaar van Ingen te steunen in
ztjn pogingen om de commandeur te bewegen zijn financiële verplichtingen na te
komen. Als de zaak niet bevredigend kon
worden opgelost, zon het Van Galen vrij

De kerk van Ingen. kkening uit de achttiende eeuw

r04
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staan een beroep naaÍ elders aan te nemen. 13) ook de Gelderse synode spande
zich in om de betaling te regelen. Een jaar
later, in september 1609, was de commandeur evenwel nog steeds niet over de
brug gekomen met het geld. 14) Het zal
Van Galen toen wel duidelijk zijn geweest,

hij als predikant van Ingen onmogelijk tn zfn levensonderhoud kon voorzien
dat

en daarom moest uttzien naat een andere
gemeente.

Inmiddels was het geschil tussen Arminius
en Gomarus uitgegroeid tot een kwestie
die kerk en samenleving in de Republiek
volledig in de ban hield. Nu de oorlog met
Spanje dankzij het Twaalfjarig Bestand
voorlopig was stilgelegd, raakten de opstandige gewesten diep verdeeld door kerkelijke discussies over zaken als predestinatie, de vrije wil en zeggenschap van de

overheid in kerkehjke aangelegenheden.
Jan van Galen hoorde - net als zijn vader
van meet af aan tot de aanhangers van
zrjn leermeester en plaatsgenoot Jacobus
Arminius, die de mens vrijheid toedichtte
in het afwrjzen of aanvaarden van de god-

om hun opvattingen binnen het verband
van de gereformeerde kerk te mogen huldigen en uitdragen.
Een belangrijke kern van deze groep predikanten was in en om Gouda werkzaam.
Velen hadden in Leiden bij Arminius gestudeerd en elkaar intensief leren kennen
in het Statencollege. Ook Jan van Galen
behoorde tot deze groep geestverwanten.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij
aanwezig was op de bijeenkomst van 14
januari 1610 in - naar wel wordt aangenomen Gouda, waarop de arminianen
besloten zrch in een verzoekschrift (remonstrantie) te wenden tot de Staten van
Holland. Hierin vroegen zlj de overheid
steun en bescherming in hun binnenkerkelijke strijd tegen de gomaristen. Onder
de remonstrantie, die de arminianen de
benaming remonstranten bezorgde, staat
ook de handtekening van "Johannes à
Galen". 15)

-

De betrokkenheid van Van Galen bij het

delijke genade. Nadat deze Leidse hoogleraar in het naJaar van 1609 was overleden, bundelden zrjn aanhangers hun
krachten, teneinde vrijheid te behouden

predikanten die hrj kende uit zin tijd in
Holland. Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat hU deze gelegenheid te
baat heeft genomen om gewag te maken
van zin penibele situatie in de Betuwe.

opstellen van de remonstrantie bracht hem
opnieuw in contact met de studenten en

Handtekening
van Jan van
Galen onder de
remonstrantie

uit I610
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Het is niet vast te stellen of deze misère
de reden is geweest dat hem vanuit Holland de helpende hand werd toegestoken,
of het feit dat de remonstranten in deze
streek hun gelederen graag wilden versterken met een geestverwant. Feit is dat
hij nog in hetzelfde jaar een beroep ontving van de gemeente van \Maddinxveen.

Predikant Yan Waddinxveen
Tot nu toe was het onduidelijk in welk
jaar Van Galen naar Waddinxveen kwam.

kening van de remonstrantie en daarmee
met zljn sympathie voor de leer van Arminius, mag ervan worden uitgegaan dat
het remonstrantisme veel aanhang had in
het dorp en dat de gemeente daarmee in

hetzelfde vaarw ater verkeerde als het
naburige Gouda. Dat wordt ook bevestigd
door het gegeven dat Waddinxveen na het
vertrek van Van Galen opnieuw een stevi-

ge remonstrant beriep, Henricus Holthenius.

Onder welke omstandigheden Van Galen

in

1614 Waddinxveen verliet en naar

De meest betrouwbare predikantenlrjst
van de Republiek, uitgegeven door Fred
van Lieburg, houdt het óp 1604.16) Ook
Kees Neven ging hier lange tud van uit,

Schoonhoven werd beroepen, heeft Kees
Neven niet kunnen achterhalen. Hij kon
zich alleen baseren op een uitspraak van

tot hij dankzij het genoemde artikel van

Dideric van Beyeren Schagen, die in

Menno Potjer op het spoor kwam van het

maart 1613 Noord-Waddinxveen en Huybertsgerecht kocht. In een verslag van
latere datum herinnerde deze Waddinxveense ambachtsheer zich, dat "se Jan
van Gaalen, soon van Gerrit van Gaalen,

in de Betuwe.

verblijf van Van Galen
Contact met Potjer en onderzoek in

de

actavan de classis Tiel-Zaltbommel brachaan het licht dat de gemeente van
Waddinxveen pas in het naJaar van 1610
een beroep op hem heeft uitgebracht.
Tijdens de vergadering van 11 tot 13 september van dat jaar werd genoemde classis min of meer veïïast door de mededeling dat de gemeente van Ingen had ingestemd met een beroep dat Waddinxveen
op haar predikant had uitgebracht. De

ten

classis oordeelde dat Ingen hiermee in
strijd had gehandeld met de voorschriften
en eerst het classicale oordeel over een
eventuele losmaking had moeten afwachten. Toch zag zrj ook wel in dat het niet
zinvol zou zrjn het vertrek van Van Galen
naar V/addinxveen tegen of op te houden,
aangezien Ingen nog steeds niet kon zorgdragen voor een behoorlijke betaling van
haar predik ant.lJ)

Hiermee is duidelijk dat de ambtsbediening van Van Galen in Waddinxveen niet
in L604, maar pas eind I6L0 een aanvang
heeft genomen. Over zfn werkzaamheden
in dit dorp aan de Gouwe en de reacties
van zrjn gemeenteleden op ztjn partijkeuze voor de remonstranten is helaas niets
bekend. Aangezien de gemeente bij zijn
beroeping naar Waddinxveen reeds bekend moet zrjn geweest met zrjn onderte-

borgemeester tott Oudew ateg in mijn

tijt

affgedanckt hebben". Neven suggereerde
dat uit deze formulering wellicht viel op
te maken, dat de Waddinxveense lidmaten
genoeg hadden van hun remonstrantse
dominee en gebruik kunnen hebben gemaakt van hun oude recht om hun predikant de dienst op te zeggen.18)

Inmiddels is dankzij het werk van Ton
Wouters duidelijk geworden dat er geen
sprake is geweest van een afdanking door
de Waddinxveense gemeente, maar van
een reguliere beroeping door de gemeente van Schoonhoven. De bijzondere bron

waaruit dit blijkt, betreft het uitgebreide
verslag (met vele bijlagen) van een soort

'kerkelijke rechtbank', die vanaf eind
l6L8 - terwijl in Dordrecht de Nationale
Synode nog in volle gang was in opdracht van de Zurd-Hollandse synode alle
kerkelijke gemeenten bezocht om informatie in te winnen over activiteiten van
remonstrants gezinde predikanten en waar

mogelijk deze'besmette' evangeliedienaren reeds af te zetten Naar dit bij zondere
zuryeringsproces en de effecten daarvan
is tot op heden zeer weinig onderzoek gedaan, reden waarom Ton'Wouters voorne106 -

mens was hierover een studie het licht te
doen zren. Door zljn overlijden is hij daar
niet meer aan toegekomen. V/el heeft hij
deze bron zorgvuldig getranscribeerd en
bestudeerd, waardoor vele nog onbekende details uit deze beslissende periode in
de Bestandstwisten íraar boven zljn gekomen. Ook ten aanzien van de hoofdpersoon van dit artikel, Jan van Galen, levert
de bron belangrijke aanvullende informatie op, die wi3 trièrna zullen gebruiken. 19)
In het dossier van de Zurd-Hollandse
'rechtbank' zitten enkele afschriften van
stukken die betrekking hebben op het
beroep van Van Galen van Waddinxveen
naaÍ Schoonhoven. Op 12 juni l6L4 ontving hij een brief van het Schoonhovense
stadsbestuur, waatin hem na ingewonnen
advies van de kerkenraad ter plaatse werd
o'noopende
meegedeeld dat informatie
de
gaven ende goede qualiteyten inden per-

sone" had geleid tot het oordeel dat hij
een zeet geschikte opvolger zou kunnen
zin van de kort tevoren overleden predi-

kant Livinius van den Borre. Daarom
werd hij vriendelijk verzocht aanstaande
zondag, 15 juni, zijn predikgaven te laten
horen aan de plaatselijke gemeente, teneinde definitief te bepalen of het tot een
beroep

zoLt

komen. Blijkbaat voldeed Van

Galen aan de verwachtingen, want op 19
juni daaropvolgend maakte het stadsbestuur bekend, dat met instemming van de
Schoonhovense kerkenraad en van de an-

dere predikant, Daniel 'Wittius, een beroep zou worden uitgebracht op "dominum Johannis Galeni, dienaer des Goddelicken Woorts tot Wenschveen". Op 2l
juni 1614 gaf de Schoonhovense kerkenraad daarop ook nog eens schriftelijk zijn
fiat aan heï beroep .lo>
Voor het dossier van de Zuid-Hollandse
'rechtbank' waren deze stukken van bUzonder belang, omdat daarmee duidelijk
was dat de beroeping niet geschied was
conform de nog steeds geldende voorschriften van de Nationale Synode van
Den Haag uit 1586. Het initiatief tot de
beroeping van Van Galen ging immers
niet uit van de Schoonhovense kerken-

raad, maar van de wereldlijke overheid.
Feitelijk werd daarmee de procedure in de
kerkorde van I59l gevolgd, die was opgesteld door de Staten van Holland, maar
nimmer was aanvaard cloor de synodale
vergadering. De daarin vastgelegde grote-

re zeggenschap van de overheid in kerke-

lijke

aangelegenheden werd door de remonstranten ondersteund, ÍÍraat werd
principieel afgew ezen door contra-remonstranten. Aangezien Schoonhoven deel
uitmaakte van de door remonstranten
gedomineerde classis Gouda, stuitte deze
gang van zaken rn 161 4 nret op bezwaren
en de overgang van Van Galen naar zijn
nieuwe standplaats kon zich dan ook zonder verdere problemen voltrekken. Vier
jaar later werd de gevolgde procedure door

de Zurd-Hollandse synode alsnog afgekeurd, waarmee het beroep onwettig werd
verklaard"
Schoonhovense perikelen

Over het wedervaren van Van Galen in
Schoonhoven heeft Kees Neven in zljn
boek over de kerkgeschiedenis van Waddinxveen reeds uitvoerig bericht. In deze
bijdrage zal hierop dan ook slechts beknopt worden inge gaan, z4het clat ook dit
relaas kan worden aangevuld met enkele
nieuwe bijzonderheden. Bij aankomst in
Schoonhoven trof Van Galen reeds een
verscheurde gemeente aaÍl. De contraremonstrants gezinde lidmaten, zo'n zestig in getal, hadden kort voor zijn komst
besloten niet langer te kerken bij dominee
Wittius, nadat deze in een preek de aanwezigheid van beelden in de kerk acceptabel had genoemd. De zich afzonderende
lidmaten, de zogeheten dolerenden, vonden geestehjk onderdak bij Samuel van
den Borre in het naburige dorp GrootAmmers.21)

De spanningen liepen verder op toen de
dolerenden een eigen kerkenraad kozen
en ook binnen de stadsmuren van Schoon-

hoven bijeenkomsten belegden. Baldadige jongeren belaagden daarop hun woonhuizen en het stadsbestuur nam harde
maatregelen om deze kerkdiensten tegen
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opdracht hadden gegeven Van Galen te
laten preken .22) fr.i Hjkt erop dat Van
Galen senior op deze wrjze opnieuw geprobeerd heeft zrjn politieke macht aan te
wenden voor het op de kansel brengen
van zrjn zoon. Lydius kon het deze keer
niet verhinderen, maar zou niet nalaten

te gaan. Enkele vooraanstaande dolerenden kregen hoge boetes opgelegd en werden ontpoorterd. Bij anderen werden goe-

deren in beslag genomen en een tweetal
aanvoerders werd in 16ll zelfs verbannen. Hun klachten daarover werden door
het Hof van Holland ongegrond verklaard

en zíj werden tot gehoorzaamheid aan
hun magistraat gemaand. De dolerenden
bleven volharden in hun pogingen om
eigen kerkdiensten te mogen houden,
maar vetzoeken om een eigen predikant
te mogen hebben werden keer op keer
door het stadsbestuur afgew ezen.
De starre opstelling van stedelijke overheid tegenover een relatief kleine groep
contra-remonstranten had alles te maken
met de angst voor ongeregeldheden in de
stad, zoals die zich rn 1616 hadden voorgedaan in het naburige Oudew ater In
deze stad, waar de contraremonstranten
de overhand hadden dankzij een compromisloze opstelling van dominee Johannes
Lydius, leidden pogingen van de remonstrantse classis Gouda om ook daar geestverwanten op de kansel te krijgen tot ernstige verstoringen van de openbare orde.
Ook Van Galen speelde bij deze verwikkelingen in zin geboorteplaats een rol.
De verhouding tussen hem en Lydius was
inmiddels ernstig bekoeld door hun tegengestelde partijkeuze. Daarbij kwam
dat Lydius' vrouw, Trijnde van Galen,
inmiddels ,gp tragische wrjze was verdronken 2l) en dàardoor - als zrJ dit al
had gewild - geen bemiddelende rol meer
kon spelen.
Op 11 november L616 kwam het in de
kerk van Oudew ater tot een ptjnlijke aanvaring tussen beide predikanten. Lydius
ambtgenoot Livinus de Raedt had Van

Van Galen voorafgaand aan de dienst aan
zljn toga te trekken en zich te beklagen
over de gang van zaken. Nog voor deze
de kansel beklom verliet ook de kerkenraad uit protest de kerk, om niet de schijn
te wekken dat men had ingestemd met de
gang van zaken.
De S choonhovense magistr aat raal<te steeds
meer bevreesd voor ongeregeldheden in
de eigen stad en voor een eventuele
machtsgreep van buitenaf door legers van
prins Maurits. Net als diverse andere Hollandse steden werden daarom op 2A november L6L7 extra soldaten in dienst genomen, de zogeheten waardgelders, die
de stad moesten beschermen. Ook wordt

gemeld dat het stadsbestuur voor de
zekerheid "zestig pieken, of spiesen hebben laaten doorzaagen, blyvende het
bovenste een spies, maat onderaan wierden knodzen gemaakt met yzerc pennen,
met welke waapenen men zíg tegen de
weederhoorigen zoude verweeren" . Zelfs
dominee Van Galen zou zich op_dit punt
niet onbetuigd hebben gelaten.Lr ) In het
dossier van de Zutd-Hollandse synode zit
een verklaring van twee getuigen, die ge-

zien zouden hebben dat op

2 februari

1618 "seeckere cnossen ende halve piecken" in het huis gebracht zouden zljn van
de predikant Van Galen .24)

Tot een gewapend treffen tussen de
Schoonhovense remonstrants gezinden en
de legers van prins Maurits zou het echter
niet komen. Toen zljn komst naat de stad

Galen toestemming gegeven er te preken.
Samen met een diaken beklaagde Lydius
zich hierover bij De Raedt, aangezien het
toelaten van een vreemde predikant op de
preekstoel zonder eerst vast te stellen of
deze gezond was in leer en leven, in strijd
was met artikel 52 van de kerkorde. Deze
verdedigde zich door erop te wij zen dat
beide burgemeesters hem daags tevoren

onafwendbaar leek werden net als in
andere Hollandse steden de waardgelders
schielijk afgedankt en de geïmproviseerde wapens bleven veilig opgeborgen.
Schoonhoven werd uiteindelijk op I september 1618 de eerste stad, waar prins
Maurits persoonlijk de wet kwam verzetten. Het nieuwe, contra-remonstrantsge108

zinde, stadsbestuur besloot een dag later
dat de dolerenden en de remonstranten in
afwachting van de uitkomst van de Nationale Synode van Dordrecht bij toerbeurt
gebruik mochten maken van de grote kerk
en de andere keer van het ker§e van het
Agnietenklooster

of door de duivel geholpen zou worden.
dat hij gezegd zou hebben dat, als het
op een gewapend treffen tussen remonstranten en contra-remonstranten zou
aankomen, zou blijken dat de remonstrantse partij het sterkste was omdat de
lutheranen, doops gezinden en katholieken haar dan te hulp zouden schieten.
dat hij gezegd had dat de waardgelders
alleen waren aangenomen tegen degenen die de magistraat de voet op de keel
wilden zetten.
dat de huidige burgemeesters van Oudewater in strijd met het stadsprivilege
waren gekozen en aangesteld.
dat hij zelf rn Oudewater tegen de wil
van de kerkenraad en in weerwil van
voorafgaande waarschuwingen om het
niet te doen, in de kerk had gepreekt.
dat hij ten tijde van de waardgelders
twee halve spiesen en twee knotsen bij

in de Koestraat. In de

praktijk zou blijken dat de grote aanhang
van Van Galen en Wittius zich voortaan
alleen zouden moeten behelpen met het
laatstgenoemde gebouwtje .2,

Afzettingsprocedure

De 'kerkelijke rechtbank' die de ZurdHollandse synode op 6 oktober 1618 in
het leven riep en formeel werd aangeduid
als een synodale commissie dagvaardde
op 27 december van dat jaar beide remonstrantsgezinde dominees van Schoonhoven. De predikanten werden ontboden in
de consistoriekamer. Terwijl zlj beiden
gevolg gaven aan deze dagvaarding, verzamelde zich buiten de kerk een woedende menigte die de synodale gedeputeerden onder wie Lydius na afloop ter
verantwoording riep. Bij het zien van de
oploop maakte Lydius snel rechtsomkeer
om zich te beklagen dat de predikanten
het volk tegen de gedeputeerden hadden

opgehitst.

zljn huis in ontvangst had genomeo,
hij een set do or zijn dienstbode naar zin ambtgenoot Wittius liet
waarvan

brengen, om daarmee zijn partijdigheid
tegen de dolerenden te demonstreren.
dat hij geen bezw aaÍ had gemaakt tegen
de harde aanpak van de dolerenden door
de Schoonhovense magistraat, maar
integendeel zelfs toeliet en goedkeurde
dat enkele magistraatsleden als kerkenraadslid gek ozen werden.
dat hij uitspraken deed die lasterlijk wa-

"Myn Heeren, wy zyn lyvehij uit, waarna V/ittius het

loos !" , zo riep

verzoek kreeg de menigte toe te spreken
en te kalmeren. Deze weigerde echter, om
geen argwaan onder z4n aanhang te wekken. Met moeite slaagden de afgevaardigden er daarna in om in grote haast de stad
te verl aten.26)
Als wij ons wat betreft het oordeel van de

ren voor de ware leer of op zljn minst
stilzwijgend had toegelaten dat derge-

lijke woorden in zljnbrlzrln werden uitgesproken.
dat hij ook de bewering onweersproken

toeliet, die "den voortreffelicken ende
godsaligen man Joanni Calvino t'onrechte te laste geleijt wordefl", namelijk
dat deze geschreven zou hebben dat
God onschuldige kinderen van de moederborst zou rukken en in de hel wierp.
dat hij aan de lastgeving van de Staten
van Holland om te verschijnen op een
provinciale synode geen gevolg had
gegeven en de Nationale Synode van
Dordrecht evenmin als zijn wettelijke
rechter wilde erkennen.

Zutd-Hollandse synode verder beperken

tot Van Galen, dan blijkt uit het dossier
dat de 'kerkelijke rechtbank' rn zrjn aanklacht tegen hem twaalf punten voor
bewezen hield:

dat zíjn beroep naar Schoonhoven in
I6L4 niet volgens de kerkorde van 1586
was geschied.
dat hij "seer schandaleuse ende oproerige propoosten" had uitgesproken, bijvoorbeeld dat het hem in tijden van
nood om het even was of hij door God
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hij voor een groot deel schuldig was
aan de "tumulte ende onordentelicke
t'samenrottinge van alderleij soorten
van menschen" op 29 december 1618
rond de kerk van Schoonhoven, omdat
hij niets had gedaan om deze menigte te
kalmeren en de mensen huiswaarts te
dat

doen gaan.

Op basis hiervan besloten de synodale
gecommitteerden op 24 januari L6l9 dat
Van Galen met onmiddellijke ingang
werd geschorst, in afwachting van de uitkomst van de Nationale Synode. Al ztjn
tegenwerpingen werden van de hand gewezefi. In de tussentljd werd hem opgelegd zrch van elke kerkdienst te onthouden en schuld te belijden met betrekking
tot de zaken die hem werden aangewreven.27) Oe ongelijksoortige u"rrameling
beschuldigingen laat zien dat hij niet zozeer werd geschorst om leerstellige uitspraken die hij had gedaan, hooguit om-

dat hU niet actief was tegengegaan dat
dergelijke uitspraken in zijn bijzljn wer-

den gedaan. Het zwaaÍtepunt van de aanklacht lag echter bU radicale uitlatingen
die eerder in de sfeer van de openb aÍe
orde en politiek lagen, dan dat ztj kerkelijk van aard waren. Daarnaast telde zijn
onwettige beroeping blijkbaar zwaaq maar
een dergelijk verwijt kon in die tijd ook
vele contraremonstrantse predikanten
worden gemaakt.28) Het vonnis van de
synodale gedeputeerden werd niettemin
op 30 januari I6L9 door de Staten van
Holland goedgekeurd. Hij behield nog
drie maand en zijn traktement en de classis kreeg opdracht zorg te dragen voor
een vervanger op de preekstoel in Schoonhoven.

Op 15 maart daaropvolgend was Van Ga-

len aanweztg op een bijeenkomst in
Rotterdam, waar remonstrantse predikan-

ten de grondslag legden voor een eigen
kerkgen-ootsc hai, ?»Y Zrj, aanwezigfiÉid
op deze bijeenkomst, die door de overheid beschouwd werd als een complot of
"ligue", _r_aakte bekend bij het Hof van
HoJland.30) Samen met enkele andere deel-

....::....ii::i.:ii:::iii::ii:.:.!ii:iiiiii;Í.ii.!":f:ffi!i
ri:#i::.::::::::::.::::::r::*:::::r:ri::1!:!:!:i:i,!::!tirj*Ei

D' Arminiaens che Uytv aert.
Spotprent uit 1619 op de verbanning van de remonstrantse predikanten.
Zij werden op boerenkarren naar Waalwijk gebracht, net buiten de grens van de
Republiek in de zogeheten Generaliteitslanden, waar zij langs de kant van de weg
werden achtergelaten. Jan van Galen onderging hetzeWe lot, zij het twee weken later.
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nemers aan de vergadering werd hij naar
Den Haag ontboden. Op 19 juli 16L9 deed
'Wegens
het Hof uitspraak.
deelname aan
de Rotterdamse bijeenkomst werd ook
Van Galen verbannen uit de Republiek.
Een dag later zou hij onder dwang naaÍ
Waalwijk worden vervoerd, waar hij zich
voegde blj de predikanten die twee weken
eerder waren urtgezet op grond van hun
veroordeling door de Nationale Synode

man achterna bleek te zrjn gereisd, na
haar terugkeer toch de beschikking had
over een bed.33)
Hoe lang het duurde voordat Van Galen

Lid van de Remonstrantse Broederschap
Jan van Galen is met zijn aanwezigheid

zich terugw aagde in dit bed is niet met
zekerheid vast te stellen. Zeker is wel dat
hij in februari 162l vier dagen achtereen
in Schoonhoven kerkdiensten hield voor
zijn geestverwanten. Volgens de Schoonhovense stadsgeschiedschrijver Van Berkum waren daar zeer veel van zljn voormalige lidmaten en liefhebbers aanweztg.
"Dog eenige weinige, die Van Galen in
zyne Aanteekeningen, zagte Booters
noemt, bleven toen weg", aldus Van
Berkum.34) Op welke aant.keningen hij
hier doelt en of ze bewaard zijn gebleven,
is onbekend. Pas op de laatste dag kreeg
de baljuw lucht van de aanwezigheid van
cle verbannen predikant in de stad, maar
met behulp van uitkijkposten zou deze
zljn werkzaamheden hebben voortgezet"
De remonstranten in Schoonhoven droegen in 162L elk kwartaal een bedrag van
75 eulden af aan de Rernonstrantse Broederlchup, 35) bestemd voor hun predikant
Jan van Galen. Hieruit valt af te leiden dat
hij langer dan de eerdergenoemde vier dagen zarg heeft gedragen voor hun geestelijke bediening.
Maar niet alleen de remonstranten in
Schoonhoven maakten gebruik van de
diensten van Van Galen. Bekend is dat hij
ook voorging in Gouda36) en Rotterdam.
Rond 1624 was hlj predikant van de remonstranten in Amsterdam, in 1627 werd
hij weer genoemd als predikant voor
Rotterdam en in 1630 kreeg hij opdracht

op de bijeenkomst in Rotterdam en bU
vergaderingen in V/aalwijk en later Antwe{pen, van begin af aan nauw betrokken
geweest bij de oprichting van de Remonstrantse Broederschap."/ Al snel daarna
keerde hij terug naar de Republiek om als
predikant de remonstrantse gemeenten in
het geheim te bedienen. Het zwaattepunt
van zijn activiteiten lag aanvankelijk opnieuw rn zijn geboortestreek, de Krimpe-

Dat zljn vrouw, van wie de
naam helaas niet achterhaald kon worden,
nerwaard.

vooralsnog in Schoonhoven bleef wonen,
zal hter ook toe bijgedragen hebben. Bo-

hij hier goed de weg en

woonden er nog vele vrienden en familieleden die hem steun konden verlenen en
indien nodig verborgen konden houden.
Ook zijn vader, die zoveel invloed lijkt te
hebben gehad op zljn loopbaan en partijkeuze, was nog in leven. Hij had Oudewater inmiddels verlaten en in 1618 het
remonstrants gezrnde Gouda als woon-

plaats gekozen. Hier woonde hU nog in
teZZ aàn de Oosthaven.32)
De vrouw van Van Galen kreeg, kort nadat haar man werd verbannen naaÍ Waalwijk, ook zelf te maken met de sterke arm
van de overheid. Een groep tngezetenen
van Schoonhoven had op 21

juli

vrouw van Van Galen ervan hierbij aanwezig te ztjn geweest, omdat zlj op die
dag ook de stad was uitgegaan. Hij trof
echter niemand thuis aan. Omdat hij daardoor de boete niet kon innen, liet hij het
huis openbreken en dreigde een bed als
onderpand mee te nemen. Meelevende
buurtgenoten schoten daarop het verschuldigde geldbedrag voor, waardoor de vrouw
van Van Galen, die in werkelijkheid haar

van Dordrecht. Formeel rondde de ZurdHollandse synode de afzetttngsprocedure
tegen Jan van Galen op 6 augustus l6L9
ar]3 1)

vendien kende

ge Nieuwpoort. De baljuw van Schoonhoven kreeg hier lucht van en verdacht de

1619 een

plakkaat tegen het houden van remonstrantse bijeenkomsten aan de laars gelapt
en een kerkdienst gehouden in het naburi111

aldaar nog.ggn half jaar de bediening te
yerzoÍgen.r t ) Waar en wanneer hij is

of vernieuwend denker, maar veeleer een
gedreven veldwerker, soms bij het militante af, die heilig geloofde in de verdediging en verspreiding van de religieuze
opvattingen die hij van huis uit en via zijn
leermeesters aan de universiteit van Leiden had meegekregen. Maar het belang
van deze categorie 'grondwerkers' voor
de totstandkoming en ontwikkeling van

overleden, kon niet worden vastgesteld.
Over zin werkzaamheden voor de Remonstrantse Broederschap zullen ook na
dit artikel dus nog de nodige raadsels bh1ven bestaan.

Slot
Jan van Galen heeft geen lemma gekregen in een van de biografische woordenboeken voor protestantse predikanten die

de Remonstrantse Broederschap mag niet

worden onderschat. Het is de verdienste
geweest van Kees Neven en Ton Wouters
dat z|j - elk vanuit hun eigen achtergrond
en interesse ertoe hebben bijgedragen,
dat Van Galen de plek in de kerkgeschiedschrijving heeft gekregen die hem
toekomt en dat veel van de raadsels die
hem omringden zljn opgelost.
(Paul H.A.M. Abels)

de afgelopen eeuwen zin verschenen. HU
lijkt ook niet te hebben uitgemunt in god-

geleerdheid, blijkens het moetzame verloop van ztjn studie en het ontbreken van
publicaties van zrjn hand. Daarmee is hij
grotendeels buiten het zrcht gebleven van

theologen en kerkhistorici. Van Galen
was dan ook niet zozeer een conceptueel

C. [Kees] h{even (1947-2009) was kerkhistoricus. Hij schreef verschillende studie s en,,,,arti§elen,or,df de, kerkgeschie de -

nis ,,van ,,,aïjrt gebo.orÍe* en woonplaats
Waddin:xveen. Kees was ook betrokken
de...,opri;ehdng'.,vàil: e Verefiigi,ng voor
Nederlandse Kerkgeschiedenis en enige
j aren haar penningmeester.

bij

[Ton] Wouters, ( I,:959.12009) promoveerde op een studie over de reformatie in Delft en Delfland ( 1572-1621).
HU was ook betrokken bij de oprichting
ian dè VNK, bestuurslid en tien jaar lang
eindred,acteur van het Trjdschrift voor

A.:Ph.,H,,,

Irlederlandse Kerkgesch iede

n i s.

P.H.A.M. [Paul] Abels ( 1956) prorno'Wouters
veerde sàïilefl met Ton
op een
studie naar de Delftse Reformatie. HU
schreef daarnaast boeken en artikelen
o\ u:' onder meer de kerk- eÍI boekgeschiedenis van Twente, Ir{oord-Brabant, Frieslgp$:i$*;,tygq::aiirll$egxp!4atplGou{a, Hij ip;*ihdredacteur:rvan het Tijdschrift voor
Nëderlandse Kerkgeschiedenis (www.paulabe I s.nl )
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