
AANGEVALLEN DOOR EEN BEER: 

Men schrijft ons uit IJsselstein: 

30-12-1902, vrijdagavond werd alhier in 't café van mejuffrouw wed. Hoes door den welbekenden 
Rus Chodaschwitz met zijn beer eene voorstelling gegeven. Na afloop daarvan moest het dier over 
de straat geleid worden naar den nabijzijnden stal. 
Door een of ander toeval moet een der toeschouwers - niettegenstaande de herhaaldelijk gedane 
waarschuwingen van den geleider - het dier hebben aangeraakt, waarop het als het ware woest werd, 
zich eensklaps omkeerde en den achter hem loopende gemeente-veldwachter Kamminga in den rug 
greep, op den grond wierp en vermoedelijk met zijn klaauwen hem twee grote wonden aan het hoofd 
toebracht. 
Doornat het dier eehige slagen werd toegebracht liet hij gelukkig zijn prooi weder spoedig los. 
De verwondingen waren van zulk een ernstigen aard dat onmiddelijk geneeskundige hulp moest in
geroepen worden. Dr. Peel verbond de wonden. 
De veldwachter Kamminga die achter het beest liep, met het doel zooveel mogelijk te zorgen dat 
niemand het dier zou aanraken was dus het slachtoffer geworden van eens anders onvoorzichtigheid. 
Daar het op het punt waar een en ander plaats had, vrij donker is, is het niet te zeggen wie de balda
dige geweest is. 
Naar wij vernemen is de toestand van den gemeente-veldwachter bevredigend. 

MATHIJS JOOSTEN VAN EIJCK EN „DE LORREDRAAIER" door Nico Plomp 

In „Heem tij dinghen" nummer 18 (december 1965) schreef de heer Z. van Doorn over „Een verla
ten en vergeten vestiging aan de Greft bij de korenmolen onder Kamerik-Mijzijde". De korenmolen 
die daar stond vond de heer van Doorn voor het eerst vermeld in 1626. Toen in 1921 de molen 
werd afgebroken, stond hij sinds jaar en dag bekend onder de naam „De Lorredraaier". Hoe oud 
die naam was en waarom men de molen zo noemde is onbekend. 
Een van de molenaars die de heer van Doorn noemde was Mathijs Joosten van Eijck. Over hem vond 
ik enkele akten die ik hier wil mededelen, vooral omdat in de eerste daarvan, d.d. 28 december 1690, 
de molen reeds met de naam „De Lorredraaier" voorkomt. De akte, die voor een notaris te Oudewa-
ter werd verleden, bevat een verklaring die op verzoek van de molenaar werd afgelegd: 

„Compareerden voor notaris ende getuijgen ondergenoemt Wouter Ariensz Versluijs ende Pieter Mol, 
scipper ende scippersknegt, beijde van dese Stadt op de stadt Amsterdam, ende verclaerde sij compa
ranten tsamen elckx besonder onder presentatie desnoot van eede solemneel waer ende waeragtig te 
wesen, ten versoecke van Mattheus Joosten van Eijck, molenaer aan de Gregt, dat wel waer is, dat 
hen comparanten tot Amsterdam voorschreven op maendag den 4e december 1690 door een per
soon hen onbekent is bestelt een vaetie ter groote van ontrent vier stoop sonder dat sij egter wisten 
wat daer inne was, met last ende ordre dat sij tselve moste opleggen aen de Camericker molen, in de 
wandelinge genaemt de lordraejer molen, aen een persoon met blont hair, sonder dat de persoon aen 
wie haer genoemt was, dog dat sij egter tselve hadde gedaen ten huijse van de requirant, ende vereh
ren wijders dat de requirant door hem selven nog imant van sijnentwegen haer eehige de minste last 
off ordere gegeven heeft om sodanig een vaetie te coopen off mede te brengen, niet jegenstaende hij 
in de uijtreijse selfs in hare schuijt was, ende verclaren nog dat dickwils gebeurt is dat sij eenige brie
ven ende andere goederen die van de omleggende plaetsen ten sijnen requirants huijse bestelt waren 
omme dat dito huijs aen de vaert staet, van daer mede naer Amsterdam voorschreven vervoert heb
ben. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Oudewater voor mij Willem Versluijs openbaer notaris 
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bij den Hove van Holland geadmitteert binnen de stede voorschreven residerende ende voor Jan 
Claesz van Brabeecq ende Jan Gerritsz Sonsbeecq, burgers, als getuijgen op den XXVIII december 
1690 nieuwen stijl". 
(w.g.) Wouter Slus, Pieter Pietersen van Mol, Jan Clasen van Brabeck, Jan Sonsbeck, Mij present W. 
VersluijsNots.Pub. 1690. l) 

Niet lang daarna heeft Mathijs Joosten van Eijck de molen verlaten. In eerste echt was hij gehuwd 
met Rensje Jans Swanicken. Na haar overlijden hertrouwde hij met Neeltje Krijnen Muijs. Zij was 
weduwe van Ary Claesz van der Geer, burgemeester en korenkoper te Haastrecht, afkomstig uit de 
Geerpolder onder Ouderkerk aan de IJssel. Op 12 oktober 1694 werd de akte van huwelijkse voor
waarden verleden voor notaris Adryaen Bisdom te Haastrecht. 
Er zou geen gemeenschap van goederen zijn en Van Eijck aanvaardde de voogdij over de voorkinde
ren van zijn echtgenote. 
Op 25 oktober 1698 compareerde Van Eijck voor dezelfde notaris om zijn molen te Kamerik te ver
huren. Hij was inmiddels korenkoper te Haastrecht, en had dus blijkbaar het bedrijf van de eerste 
echtgenoot van zijn vrouw voortgezet. Aan Joost Elbertsz Korthoeff, molenaar te Gouda, verhuurde 
hij voor zes jaar „sijn verhuurders mooie, met alle de gereetschappen van dien, en tgeene daeraen an-
necx is, alsmede de woonhuijsinge en pakhuijs mette twee boomgaerden daeraen, alle bij den ande
ren staende ende geleegen in den gestigte van Uijttregt onder Camerik Mijsij, aen het vaerwater de 
Grift, strekkende uijt hetselve vaerwater oostop tot aen den eijgen van de heeren van Sint Marie, be
legen ten noorden Gerrit Gijsbertsz Groenevelt en ten zuijden de erfgenamen van Claes Krijnen; (uijt-
gesondert de voorkamer aen de noordsijde der voorsz huijsinge, dewelcke de verhuurder aen sig sel-
ven is houdende)". 
De huurprijs was voor het eerste jaar 500 gulden en voor de volgende vijfjaren 525 gulden. Voor re
kening van de verhuurder kwam het onderhoud van het woonhuis en het pakhuis, en de grotere re
paraties aan de molen. Voor rekening van de huurder kwamen de reparaties onder de zes gulden, 
alsmede zeilen, touwen, lijnen en billen en dergelijke. Ook moest hij de boomgaard achter het huis 
schoonhouden. 2) 

) Rijksarchief Utrecht, Notariële archieven nr. 6577. 

) Algemeen Rijksarchief, Notariële archieven nr. 4648. 

BODEGRAVEN IN 1672 

In de reeks Stichts-Hollandse Bijdragen is als veertiende deel uitgebracht een studie over Bodegraven 
in het rampjaar 1672. 
Dit boekwerk dat bij gelegenheid van de herdenking van het rampjaar 1672 wordt uitgegeven is ge
drukt op houtvrij papier in pracht-linnenband en voorzien van een aantal foto's, tekeningen en kaar
ten. 

Het waren de oorlogsomstandigheden en zijn ligging aan een hoogst belangrijke weg 
naar het hart van Holland, die het vredige „ambacht en dorp van Bodegraven" opeens 
van een rustige en welvarende dorpsgemeenschap maakten tot een middelpunt van be
weging en een brandpunt van velerlei aandacht. 

Er zal in dit boek veel voor U te lezen zijn. Het bestuur van de vereniging is dan ook verheugd dat 
he in de gelegenheid kan stellen dit boek tegen een extra gereduceerde prijs te verkrijgen. Dit 
boek kost voor de leden van de vereniging f 6,— . 
Besteladres: Stichting S.H.B., Postbus 31 te Woerden. Verzendkosten worden in rekening gebracht. 
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