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16e jaargang no. 2 j u n j i 9 8 0 

Een Woerdense wondergeboorte uit de zeventiende eeuw 

door dr. C T . Haneveld 

In de winter van 1627/'28 vond in Woerden een zeldzame gebeurtenis plaats. 
De vrouw van Gerrit Claese wonende op Snelle beviel namelijk van een Siamese tweeling, twee meisjes 
met aaneengegroeide lichaampjes. 
Hoe deze bevalling plaats vond is niet bekend, evenmin of de moeder bijstand had van een der beide 
vroedvrouwen die in Woerden waren aangesteld of dat de stadschirurgijn er bij aanwezig was. Zelfs 
gemeentelijke, kerkelijke en notariële archieven laten ons in de steek. Nergens werd gerept van deze 
geboorte, hetgeen hoogst ongebruikelijk was aangezien zulke monstra niet zelden tegen betaling den 
volke werden getoond of op zijn minst inde kronieken werden genoemd. De bevalling zelf en hoe men 
er in Woerden op reageerde blijft dus een duistere aangelegenheid. De verdere lotgevallen van deze 
Siamese tweeling zijn overigens wel bekend. 
In het Algemeen Rijksarchief te VGravenhage bevindt zich namelijk in de Stukken van het Hof van 
Holland, Ordonnantiën, Resolutiën en Notulen (12 januari 1626 — 8 januari 1652, letter D) een 
ordonnantie gedateerd 21 januari 1628 voor „Gerrit Claese, wonende op de Snelle inde Poorterieder 
stede Woerden ter somme van 50 gis hem toegevoeght uyt zake hy overgelevert heeft syn doode 
kinderen, wesende een wonderschepsel van twee meysgens aan den anderen vast, omme 
geanatomiseert te werden". 
Voor de som van 50 gulden — destijds een aanzienlijk bedrag — zijn de doodgeboren kinderen dus in 
Den Haag wetenschappelijk onderzocht. Dit geschiedde door het Cosmas en Damianus gilde dat 
destijds ongeveer vijftien meesters telde met als deken Heindrik Scheeman en als „hooftman" 
Abraham der Kinderen. 
Een voorlezer of docent bezat het gilde toen nog niet, en waarschijnlijk ook nog geen eigen theatrum 
anatomicum (Endtz, 1972). 
Toen een dergelijk theatrum in 1629 in een uitbouw van de Grote of St. Jacobskerk werd ingericht 
werd het skeletje van de kinderen daar tentoongesteld. 
In het Gemeente-archief te 's-Gravenhage bevindt zich in het archief van het Chirurgijnsgilde (no. 32) 
onder ingekomen stukken en minuten een rekwest luidende: „. . . verthonen met behoorlyke 
eerbiedinge den Praeses, deken, hooftmannen ende universale convraters van Cosmis ende Damianus 
gilde dat, alsoo voor eenigge tyt alhier in 's-Gravenhage seecker monstrueus kint aan de 
Mogg.ed.heren is gezonden van hetzelve de anatomyke inspectie by Dieversche Doctoren ende 
Chirurgijnen is genomen geweest: Soo ist. 
De requiranten voorzyy haar ootmoedelyke keren tot Uwe E.mog! versoeckende dat het sceleton van 
hetzelve kint haar Theatro-Anatomico mogten vereert werden, alsoo hetzelve nu alreeds met andere 
verscheyde sceleta verseert is ende nog dagelyksch versiert werdt. Dit doende etc. . . ". 
Het antwoord van het Hof — Acte in den Raden den 22 Marzi Anno 1630 — geeft tevens een 
aanwijzing wie de obductie heeft verricht: Het Hof ordonneert Dr. Christian Rumpf het sceleton in 
deese vermeit de suppliant over te leveren tenzy hy eenige redenen heeft ter contrary. . 
Met een zekere mate van waarschijnlijkheid zal men kunnen zeggen dat deze Christian Rumpf — 
geboren te Lasphe (graafschap Wittgenstein) in 1580 en overleden in 1645 bij het leger te velde — het 
anatomiseren en skeleteren heeft verricht. 
Wat bovendien geschiedde mag een unicum heten in de medische historie. 
De chirurgijns lieten van de tweeling maar ook van hun bevindingen tijdens de obductie een uitermate 
fraai schilderij vervaardigen. 
Dit schilderij bevindt zich in het depot van het Haags Gemeentemuseum (inventarisnummer 30-z.j., 
oud nummer 3150). een paneel van 54x65,5 cm. Op de voorgrond: de samengegroeide vrouwelijke 
tweeling, gelegen op een met wit laken bedekte plank. Links op de achtergrond is — verkleind — een 
operatief gescheiden helft van de tweeling zichtbaar, met daarnaast de aaneengegroeide skeletjes. In 
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het midden van het schilderij is het opschrift Ivssv Cyriae Hollandiae Etc Pictvm Eivsdem Demo 
Theatro -Anatomico Hagiensi Datvm (Schilderij geschonken aan het Anatomisch Theater in Den 
Haag in opdracht van het Hof van Holland, enz.). Aan de bovenzijde onderscheidt men de inwendige 
organen, afzonderlijk afgebeeld en als het ware vastgespijkerd op het paneel. 
De schilder van deze fraaie uitbeelding was Gerard Crynz van der Maes, geboren te 's-Gravenhage 
1577 en overleden aldaar in 1636. In 1604 was Van der Maes lid van het Haagse St. Lucas-gilde 
waarvan hij tenslotte deken werd. 
Tussen 1616en 1641 werkte hij diverse malen voor de magistraat, de stadhouder Frederik Hendrik en 
de Staten. Van zijn werken zijn slechts enkele stukken bewaard gebleven: schuttersstukken en 
portretten. 
Waarschijnlijk heeft Rumpf in zijn functie van lijfarts van de prins de hofschilder van der Maes leren 
kennen. 
Noch het ontleden van de tweeling, noch het schilderij heeft de aandacht gekregen die het zonder 
twijfel toch verdiende. Tijdgenoten hebben het geval niet beschreven. Vergeefs zoekt men bijvoorbeeld 
verwijzingen in de „Hondert Genees Heel en Snykonstige Aanmerkingen" (1682) van Cornells 
Stalpart van der Wiel die nota bene vanaf 1642 ,,stadt medicyn" was in 's-Gravenhage en daar 
anatomiseerde en lessen gaf. Ook in het boek „De monstris" (1665) van Fortunus Licetus en waarin de 
nederlander Gerard Blasius een addendum schreef, wordt niet over het Woerdense geval gerept. 
Wel noemt Blasius een identiek geval uit het zelfde jaar 1628 uit Villefranc d'Albigeois. Ook in latere 
overzichten van „dubbelde misgeboorten" (Vrolik 1840 en De Lint 1917) wordt het niet genoemd, 
terwijl het toch zo uitermate belangrijk was. 
Het schilderij is namelijk zo gedetailleerd dat een juiste diagnose kan worden gesteld, zonder zelfs op 
de grote afbeelding of op het skeletje te letten. Men beschouwe slechts de aan de bovenzijde afgebeelde 
organen. 
Het hart, ter linker zijde, is een typisch samengegroeid orgaan waaruit twee grote lichaamsslagaders en 
vier longslagaders ontspringen. Een dergelijke misvorming komt uitsluitend voor bij aan de borstkas 
samengegroeide kinderen. De longen daarentegen zijn gescheiden hetgeen bij deze vorm van Siamese 
tweelingen steeds het geval is. 
Beide levers zijn weer vergroeid tot één orgaan. De tweede afbeelding van rechts toont de lever van de 
bovenzijde, de afbeelding links, vlak boven de hoofdjes van de kinderen, beeldt de onderzijde af 
waarbij de twee galblazen goed herkenbaar zijn. Er is één aaneengegroeide middenkwab. 
Samenvattend zou men kunnen zeggen dat dit één van de eerste, zo niet de eerste afbeelding is, waarop 
een dubbelmonster zo natuurgetrouw is weergegeven dat zelfs een diagnostiek van de inwendige 
organen erop mogelijk is. Afgaande op dit schilderij is slechts één diagnose mogelijk: thoracopagus, 
ofwel een Siamese tweeling die aan de borst is samengegroeid. 
Toch blijven nog een aantal vragen open. Waarom kreeg dit interessante geval destijds zo weinig 
aandacht van de medische professie en waarom ook niet in Woerden zelf? Zag men deze 
monstergeboorte als een onwaardige gebeurtenis? Wat is de relatie tussen Woerden en Den Haag 
geweest? Waarom ging men niet naar Leiden of Utrecht? Daar werd toch ook geregeld geanatomiseerd 
en tussen deze steden bestond er toch een levendig verkeer? 
Heeft misschien Mr. Jan Aertsz, de Woerdense chirurgijn bij de overdracht een rol gespeeld? Het blijft 
alles even duister. Misschien zullen de archieven hierop eens antwoord geven. 

Gaarne betuig ik mijn dank aan de heren L.C.M. Peters en N. Plomp voor hun hulp bij dit onderzoek. 
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Spoorweg Utrecht-Rotterdam 125 jaar geleden geopend 

door C.J.W. Gravendaal 

Het is algemeen bekend, dat in 1839 de exploitatie van de eerste spoorweg in Nederland, tussen 
Amsterdam en Haarlem, begon. Deze spoorweg van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 
(HSM) kreeg in 1847 te Rotterdam zijn eindpunt. 
Op initiatief van de Staat der Nederlanden kwam in 1843 de verbinding Amsterdam-Utrecht tot stand. 
De Nederlandsche Rhijnspoorweg — Maatschappij (NRS) voltooide deze lijn tot Arnhem. Zowel de 
HSM als de NRS waren aangelegd als enkel spoor met een spoorbreedte van 1950 mm. Dit 
veroorzaakte grote moeilijkheden bij de aansluiting op het duitse spoorwegnet, waar de normale 
spoorbreedte van 1435 mm gebruikelijk was. De NRS ging over tot spoorversmalling tussen 
Amsterdam en Arnhem die gereed kwam in 1855 zodat in 1856 de aansluiting aan het duitse 
spoorwegnet kon worden gerealiseerd. 
In deze ontwikkeling kon Rotterdam niet achterblijven. 
Reeds in 1845 verkreeg de NRS een concessie voor de lijn Utrecht-Rotterdam doch er zou nog veel 
water door de Rijn stromen alvorens de spoorweg werd gerealiseerd. 
Allereerst moest de richting van de spoorweg worden vastgesteld. 
Montfoort, Woerden en Oudewater waren geïnteresseerd. De stadsbesturen deden hun uiterste best 
een plaats aan de ijzeren baan te veroveren. 
Natuurlijk moest ook Gouda met ruim 13.000 inwoners een station krijgen. 
In 1850 kon de maatschappij aan de voornamelijk Engelse aandeelhouders berichten dat,,Bijna alle 
landen benoodigd voor den aanleg van den weg naar Rotterdam in eigendom zijn verkregen". 
De spoorweg kreeg direct de normale spoorbreedte. Met de aanleg werd J.W. Bake, ingenieur der 
Kanaal-Maatschappij in Drenthe, belast. 
In oktober 1853 werd met de Engelsman Thomas Brassey een contract gesloten voor de aanleg en het 
onderhoud „van den weg van Utrecht naar Rotterdam tot aan den Schielandschen dijk". 
Reeds op 11 juni 1854 kon de verantwoordelijke ingenieur W.C.P.B. van Reede van Oudtshoorn 
rapporteren: 
„Alle de benoodigde gronden voor den aanleg van de baan zijn aangekocht en in bezit genomen. 
Over de lengte van 50,628 ellen, of ongeveer 32 Engelsche mijlen, tusschen het Station Utrecht en den 
Schielandschen Zeedijk nabij Rotterdam, is de aardenbaan op alle punten onder handen, en van 
Utrecht tot voorbij Woerden over 17,500 ellen, of nagenoeg 11 Engelsche mijlen lengte, in het goede 
terrein, op de hoogte gebragt van den onderkant der zandkist. 
Dit is ook het geval over ongeveer 1,750 ellen, of ruim 1 Engelsche mijl lengte in de goede kleigronden 
van den Zuidplaspolder. 
In het geheel is dus de baan in de goede gronden over 19,250 ellen, of 12 Engelsche mijlen, op de hoogte 
gebragt. 
Op de overige lengte van 31,378 ellen, of 20 Engelsche mijlen, door het veenachtige terrein, gaat men 
steeds voort met de aardenbaan boven het bepaalde peil op te hoogen, ten einde die met de te 
verwachten inklinking op dit peil te doen stand houden. 
In sommige polders nabij Gouda, alwaar de ondergrond het allerslechtste is, wordt de baan daartoe 
door den aannemer ruim 1 el, of 3'/2 voet boven het peil opgewerkt. 
De inklinking in de veengronden heeft over het algemeen zeer gelijkmatig plaats, en alleen in de 
omstreken van Gouda heeft men op sommige plaatsen zakking en scheuring van de bermen 
waargenomen. 
Men moet echter opmerken, dat de aannemer, volgens het op 7 October 1853 gesloten contract, 
verpligt is, om de bovenste 0,25 el, of 10 Engelsche duim dikte, ballast met locomotief over de baan te 
brengen, hetgeen voorzeker eene goede afdoende proef voor de baan zal opleveren, alvorens die voor 
het publiek wordt opengesteld. 
Volgens meting in de uitgravingen is thans in de baan verwerkt 1,224,351 kub. ellen grondspecie. 
De bruggen en duikers van Utrecht tot aan de Wiereke, of over 25,000 ellen lengte (15'/2 Engelsche 
mijl), zijnde 39 in getal, zijn alle voltooid tot aan de hoogte der hardsteenen onder de leggers, 
uitgenomen de brug aan den Leijdschen Rhijn, die nog boven water moet worden opgemetseld. 
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Op sommige van deze bruggen zijn de hardsteenen en ijzeren of houten brugleggers aangebragt. 
De fundering voor de brug over de groote Wiereke is onder handen. 
Verder op tot aan de rivier de Gouwe nabij Gouda, zijn de bruggen en duikers mede alzoo voltooid, 
met uitzondering van de groote brug van 22 ellen opening over den Reeuwijkschen Boezem, waar de 
fundering onder handen is. 
De fundering van de groote draaibrug over de rivier de Gouwe, van 25 ellen gezamenlijke opening, is 
afgewerkt, en het metselwerk begonnen. 
Verder op tot aan den Schielandschen Zeedijk nabij Rotterdam, zijn meest alle de bruggen en duikers 
onder handen, of reeds opgemetseld tot aan de hardsteenen. 
Van de 82 stuks kunstwerken zijn thans in het geheel 60 voltooid tot aan de hardsteenen, 15 stuks in 
behandeling, en is één vervallen of afgekocht. 
Tusschen Utrecht en Woerden is over 10,500 ellen, of ongeveer 8 Engelsche mijlen, de zandkist 
aangebragt en het goede smalle spoor gelegd. 
De aanvoer van zand op de baan heeft thans per locomotief plaats. 
In de laatste maand waren dagelijks 1,250 man aan het werk". 

jËËm • • - • • - -
Het station Oudewater - gelegen te Papekop - omstreeks 1900. 

Voordat de exploitatie kon beginnen moesten nog de stations worden ingericht. In Woerden. 
Oudewater, Gouda en Nieuwerkerk werden de bestaande ,,keeten" voor de Stationsdienst 
omgebouwd. 
In Rotterdam moest men voorlopig genoegen nemen met een hulpstation bij het Boerengat. Het 
definitieve eindpunt gelegen op de voormalige marinewerf kon, na langdurig onderhandelen met het 
gemeentebestuur en regering, eerst op 1 december 1858 in gebruik worden genomen. 
In de gehele lijn lagen 63 bruggen en 18 duikers. Het aantal overwegen bedroeg 376 n.l. 9 overwegen Ie 
klasse, 29 overwegen 2e klasse en 338 overwegen 3e klasse. De treinenloop was echter nog beperkt. 
Vijf treinen per dag in iedere richting zorgden voor het vervoer van reizigers en goederen. Alle treinen 
stopten te Woerden en Gouda maar de reizigers van of naar de stations Harmeien, Oudewater, 
Moordrecht, Nieuwerkerk en Capelle moesten met minder verbindingen genoegen nemen. 
Op 21 mei 1855 werd de lijn Utrecht-Gouda geopend en op 30 juli 1855 volgde de lijn Gouda-
Rotterdam. 
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Lijst van weerbare mannen van Rietveld en de Bree 

door R.J.F, van Drie 

In het oud-archief van de gemeente Rietveld en de Bree trof ik bijgaande lijst van weerbare mannen uit 
1672 aan. 
Deze lijst werd opgesteld in verband met de oorlogssituatie in 1672, naar een opdracht die schout en 
schepenen hiertoe van de Gecommitteerde Raden uit de Staten van Holland op 16 februari 1672 
ontvingen. 
Het aantal weerbare mannen bedroeg eenenzestig. 
Negentien inwoners bezaten een piek. Een piek is een lans met een platte ijzeren punt. Achtendertig 
inwoners bezaten een roer. Een roer is een geweer met een lange loop. 
Aan het hoofd van dit,,dorpslegertje" stonden een kapitein, een luitenant en twee sergeants. Verder 
waren er nog een vaandeldrager en een tamboer. 
Voor dit legertje weerbare mannen werden ook nog enkele aankopen gedaan, waarvan de kosten nog 
in datzelfde jaar over de bevolking werden omgeslagen. In de dorpsrekening staat: 

— wert noch in reeckeninge gebracht over coop van een nieuw vacndell de somma van f 7-10-0 
— alsmede over coop van een trommell f 13- 0-0 
— noch op de reys naer Utrecht om een trommell en vaendell te koopen, bij schout en 

schepenen verteert f 3- 0-0" 

De lijst luidt als volgt: 

Lijste ofte rolle van alle weerbare mannen van achtien tot sestighjaaren oudt, wonende inden gereghte 
van Rietveit ende de Bree, resorterende onder den bailliuwschappe van Woerden, geformeert bij 
schout ende schepenen van den voornoemde gereghte, uyt ordre en bevel van de Edele Groot Mogende 
Heren Staten van Hollandt. 

Den 31 maert 1672 alle de ingesetenen bij schout en schepenen gemonstert, except die geene welcke 
absent geteeckent zijn. 

Rietveit ende de Bree 

absent Mr. Jan de schoolmeester 
absent Jan Maartensz. Verlaan 

Reyer Poolen 
de knecht van Jan Heyndricksz. Sney 
Hendrick Gijsbertsz. Wiltenburgh 
Jan Hendricksz. Wiltenburgh 
Pieter Ariensz. Verburgh 
sijn knecht Willem Jansz. 
de tweede knecht 
Aelbert Pietersz. van Muyen 
Symon Gijsbertsz. Swanenburgh 
Jan Tonisz. Diependijck 
Arien Jansz. Clären 
Claes Pietersz. vander Neut 
Huybert Gerritsz. Stedehouder 
sijn knecht 

absent Cornells Pietersz. van Muyen 
Gerrit Huygen 

pieck 
roer 
pieck 
roer 
pieck 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
pieck 
roer 
pieck 
roer 
roer 
roer 
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absent sijn knecht 
Cornells Jansz. Boelhouwer 
Claes Willemsz. Rock 
Tonis Willemsz. Rock 

absent Jan Jansz. Koppert 
Hendrick Jansz. Koppert 

sergeant Geerloff Aelbertsz. Berghoeff 
Willem de knecht van Aelbert Geerloffsz. 

sergeant Jan Cornelisz. Krayenbos 
absent Jacob Jansz. Koppert 

Cornells Cornelisz. Ben 
Jan Heyndricksz. Verburgh 
Jan Joosten Groeneschey 
sijn knecht Reyer Jansz. van Eyck 
Panck Ariensz. 
sijn knecht Jan Dircksz. 

De Bree 

pieck 
pieck 
roer 
pieck 
pieck 
roer (doorgehaald) 
roer 
pieck (doorgehaald) 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
pieck 

Tonis Gijsbertsz. Swanenburgh 
Cornells Tijsz. 
Jan Cornelisz. Koppert 
Willem Gijsbertsz Stolwijck 

absent sijn knecht Aert Barentsz. 
Gijsbert Willemsz. Stehouwer 

luytenant Cornells Jansz. den Doorn 
capiteyn Pieter Gijsbertsz. vande Swaan 

de knecht vande weduwe van Geeloff Cornelisz. Bergshoeff 
Daem Willemsz. Craan 
Cornells Jansz. Craen 
Willem Louwen Pauw 

vaandrager Jan Louwen Pauw 
Cornells Cornelisz. Brunt 

tamboer Jan Cornelisz. Brunt 
Jan Jansz. den Douwen 
Willem Willemsz. Rock 
Pieter Cornelisz. van Beyeren 
sijn knecht Cornells Segrumsz. 
de knecht van Cornells Ariensz. van Beyeren 
Jan Willemsz. Pauw 
Jan Jansz. Crijnen 
Bcuckel Jansz. Crijnen 
Jacob Jansz. Crijnen 
Dirck Cornelisz. 
de knecht van Cornells Cornelisz. Ramp 
Claes Jansz. vander Neut 

roer 
roer 
roer 
pieck 
roer 
roer 
pieck 
roer (doorgehaald) 
roer 
roer 
pieck 
roer 
roer (doorgehaald) 
roer 
pieck (doorgehaald) 
pieck 
pieck 
roer 
roer 
roer 
pieck 
pieck 
roer 
roer 
pieck 
roer 
roer 

Aldus de vorenstaande lijste geformeert omme aan den hooftofficier overgebracht te werden, bij 
schout ende schepenen van Rietveit ende de Bree, den 7e maert 1672. 

Ter ordonnantie van schout en schepenen 
(w.g.) B. Costerus. 
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Beschrijving van Zegveld en Kamerik in de „Geheymschryver" uit 

1760 

In 1760 publiceerde L. van Wachendorf een reeks beschrijvingen van Utrechtse plaatsen, onder de titel 
„Geheym-schryver van staat en kerke der Vereenigde Nederlanden, van de provincie Utrecht". 
Daaruit nemen we in deze aflevering het gedeelte over dat betrekking heeft op Zegveld en Kamerik. 

ZEGVELDT 

Het zelve is gelegen ter wederzyde van eene rechte watering en strekt zig daar langs heen omtrent 
noordwest en zuydoost tot byna een uur gaans. Met het Zegvelderbroek en de Polder, maakt het te 
zamen, eene ruyme, luchtige en lustige landstreek, waar in de opgezetenen genoegelyk leven können. 
Zegveldt legt omtrent noordwestwaarts van de stad Woerden Holland, een uur gaans, en van het dorp 
Kamerik in gelyke distantie. 
Meest alle de inwoonders deeser plaats, generen zig van de veehoederye, en het. >etemelks kaas maken 
mag men daar wel voor de hooftneering houden. Zy werd alhier ook zoo goed en smakelyk als elders 
gevonden; waarom deese dan ook alomme zeer begeert werd. 
In dit Zegveldt en onderhorige Zegvelderbroek, telt men in 't geheel 80 huysgezinnen, en 400 
inwoonders van welke 56 boerderyen zyn, die haren bouwmeester, indien hy verstand genoeg heeft, en 
neerstig is, een genoegzaam bestaan kunnen geven. 
Dit dorp is in landeryen groot 1770 mergen, en Kamerik Myzyde 996 mergen en 253 roeden. Beyde zyn 
't gerechten van 't Capittel van St. Marie te Utrecht, die daar van de regeering aansteld; en bestaat te 
Zegveldt in een schout, zeven schepenen, een secretaris, en een bode 't gerecht ten dienst. Men heeft 
hier ook zes poldermeesters, en daar beneven twee waartslieden of heemraden, tot de schouwe over het 
Waterschap van Woerden, waar in Zegveldt ook deel heeft. Den schout houd hier 's dorps rechtbank 
ten zynen huyse, 't geen anders op de dorpen niet zeer gemeen is, maar gewoonlyk 't gerecht in d'een of 
ander voorname herberg, werd te zamen geroepen. Het gerechts-wapen heeft tot een teken, twee roode 
posthoorns. 
Nu komen wy tot de beschryving der kerke. Zy is een langwerpig vierkant gebouw, van omtrent 30 
treden lang en 16 breed. 
Van binnen aan de westkant gaat een vierkant muurwerk als die van een toorn na boven, op welke 
buyten het dak een zeer fraay coupel-toorentje ryst, waar in eene klok hangt, met drie rondom nodige 
uurwysers; en ofschoon men dat voor geen eygentlyke tooren kan houden, hy is evenwel tot den top der 
haan van beneden, ruym 90 voeten hoog, en kan, om dat men daar omtrent geen hoog geboomte ziet, al 
van zeer verre 't gezicht nodigen, daar naby te willen zyn. Wat aangaat de kerke van binnen, zy is in het 
Jaar 1742, zoo als dat jaartal ter gedachtenis van de verbetering, aan het westeynde daar te zien is. in 
zodanigen staat gebragt, dat men de netheid en schikking, die daar by is waargenomen niet genoeg kan 
prysen. Een tweederley blaauwe verwe, met witte en geele doortogen biesen, aangestreken tegen een 
nieuw verwulf, maken dat Godshuys zeer aanzienlyk; daar beneven mag de welgereguleerde schikking 
van 't gestoelte, zoo die van de kerkenraad, als van de regeering, ook van een ieder wel geadmireert 
worden, nadien men zulks nergens beter zal vinden. Een genoegzame vernieuwde vloer, geeft deese 
kerk ook niet weynig aanzien. 
In 't voorjaar van 1741, (zoo wy meenen) de oude tooren in zyn fundament zeer verswakt, en byna op 
dezelve wyse als die van Loenen, van zyn kerk afgescheurt zynde, dog hier alleen maar 5 voeten, zoo 
gebeurde 't, dat men de nodige middelen om hem weder recht te zetten, by der hand nemende, en onder 
dat werk de goede voorzicht niet gebruykende, om dat gebouw staande te houden, en voorts weder in 
zyn vorige stand te brengen, hy onder den arbeyd der bouwlieden, westwaarts over störte, tot in de 
watering; 't geen by de bewoonders van dit dorp, te dier tyd, zeer groote ontsteltenis veroorzaakte. 
Maar wat raad toen? 
Om de aan veele stukken gevallen tooren in een te lappen, en weder op te rechten, waar onmogclyk, en 
een groote nieuwe te bouwen, moest groot geld kosten; derhalven besloot men de kerk met een nieuwe 
voorgevel te vercieren, en liever een fraay coupeltje uit het dak te laten pronken, en de kerk van binnen 
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wat te verbeteren, als een swaren tooren te bouwen; zoo als dan ook geschied is, en den leeserdit na 
onse beschryving aldaar zoo zal bevinden. 
Hier op laten wy nu volgen de naamlyst der predicanten, welke zedert den aanvang van de reformatie 
alhier gestaan hebben, en zyn dezelve geweest. 
SEBASTIANUS HELDT. Ber. 159. . Vertr. naar Op-en Neêr-Andel 1603. 
/EGID1US ZEYSTIUS. Ber. 1616. Uit den dienst gezet 1619. 
PETRUS VALKIUS. Ber. 1619. Emer. 1638. 
JOHANNES VAN ALMELOVEEN. Ber. 1639. Bev. den 23 Juny. Ber. te Myd,^cht 165 1. Bev. aldaar 
den 25 Maart. 
ABRAHAMUS VAN RODENBURG. Ber. 1651 in Aug. Was veld-prediker 1678. Emer. 1694. Overl. 
te Kamerik 1702. Oud 80 Jaaren. 
JOHANNES VAN BREEN. Petr. Fil. Ber. 1694. Bev. den 24 Juny. Gedimitteert 1728. 
JOHANNES PAUW. Prop. zynde alhier ber. 1728. Bev. den 13 Febr. 1729. Overl. den 4 Nov. 1729. 
JOHANNES GRAMBOSCH. Prop, zynde alhier ber. den 1 April. Bev. 1730. Vertr. naar Venlo als 
adjunct predicant en rector der latynsche schoole aldaar. 
WILHELMUS VAN OUDHEUSDEN. Wilh. Fil. Prop, zynde alhier ber. Bev.den4July 1734. Deese 
laatste neemt den h. dienst nog met veel yver waar, en is by de gemeente zeer geagt en bemind, 
bestaande omtrent in 120 leden, die het h. nachtmaal des Heeren gebruyken mogen. Het jaarlyks 
staande tractement van den predicant is hier als ordinair 600 gulden en vrye wooning. 
Betreffende het beroepen van een predicant, de kerkenraad maakt alhier een nominatie, en werd deese 
aan 't Capittel van St. Marie overgelevert, om daar uit een bekwaam leeraar te verkiesen, en zulks 
gedaan zynde, werd die dan aan Haar Ed. Mog. voorgestelt ter approbatie, en zulks geschied zynde, is 
die beroepinge in volle kracht, om tot de bevestiging voort te gaan. 
Het school alhier te Zegveldt, is niet zeer talryk in schoollieren; want indien men die zomer en winter 
door een wil tellen, zal men niet veel boven de 30 bevinden. Men leert hier de jeugt niet by de maand, 
maar yder schoollier brengt den meester alle weeken 1 stuyver, zonder eenig aanzien van spellen, 
leesen, schryven of cyfferen, 't geen men alles voor 1 stuyver ter week leeren kan; dog met die laatste 
heeft den meester niet veel werk, aangezien de ouders van de jeugt meenen, hunne kinderen al wys 
genoeg te zyn, wanneer zy slechts een weynig leesen en schryven geleert hebben, en dan braaf met het 
boeren krytje weeten te speelen. Het staande tractement van den schoolmeester is, als koster en 
voorleeser der kerke 48 gulden jaarlyks, buyten de emolumenten. 
Van hier vaart by open water, alle weeken des vrydags avond ten 8 uuren een schuyt op Utrecht, en is 
het personele vrachtgeld daar van 3'/2 stuyvers. 
De jaarmarkt of kermis werd alhier gehouden, in de maand September, te gelyk met die van 
Amsterdam, en duurt maar twee dagen. 
Eyndelyk, men heeft hier ook een voorname herberg, aan de westzyde van de watering recht tegen over 
de kerk, genaamt de Swaan, waar in woonachtig is de gerechtsbode Abraham Oppela, waar by men 
zeer wel kan getracteert worden, en met genoegen daar op van daan scheyden. Denzelven heeft hier 
ook een bierstekery, en bedient de lieden met bier uit de brouwery van Cockengen, dat zeer goed is. 

KAMERIK 

Dit dorp is mede niet ongelyk als dat van Zegveldt, aan eene watering gelegen, en bestaat in twee 
heerlykheden en gerechten. KAMERIK met de HOUDYKEN is de heerlykheid en't gerecht van den 
Heere Mr. Jan van Teylingen, groot 1640 mergen. KAMERIK MYZYDE is de heerlykheid en 't 
gerecht van 't Capittel van St. Marie te Utrecht, groot 996 mergen 253 roeden. De eerste strekt zig aan 
de oostzyde van gemelde watering, en heeft de kerk op zyn bodem in 't hert van het dorp. De andere is 
gelegen daar tegen over aan de westzyde. Kamerik met de Houdyken, bevat 66 burger en boere 
huysgezinnen, en Kamerik Myzyde begroot men op 48, tezamen 114, en dus 570 inwoonders, die door 
de veehoederye hun bestaan hebben. Men maakt hier zeer veel kaas, en derhalven wat minder boter; 
dog de smakelyke vette kalvers zyn, uit deese landstreek van daan, ook niet te versmaden. De watering 
die omtrent zuyden en noorden strekt, loopt door dit dorp, en stort zig uit in den Rhyn naby Woerden. 
In de nabuurschap van deese heerlykheden, heeft men nog de heerlykheid van Gravensloot, groot 280 
mergen, welke leenroerig is aan den gestichte van Utrecht, wegens het burggraafschap van Montfoort, 
waar mede den Heere Albert Koenen, in den jaare 1751 op den 12 October, is beleent geworden. Wy 
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zullen hier van, zoo als ook van meer andere heerlykheden en gerechten, by 't eynde der beschryving 
deeser landschap nader opening trachten te geven. 
Nu tot de regeering. Kamerik met de Houdyken, heeft een schout, zeven schepenen en een secretaris, 
met een bode tot hun dienst, genaamt Jan Blok, woonachtig in het Rechthuys en herberg de Swaan; die 
aldaar ook een voornaame biersteker is, en uit de vermaarde brouwerye te Vleuten zyne bieren 
ontfangt, en die alomme zeer begeerig debiteert. Kamerik Myzyde, heeft een schout, vyf schepens en 
een secretaris, met een gerechtsbode, op Kamerik Myzyde, in de herberg de Goude Leeuw woonachtig; 
die aldaar ook een zeer goede bierstekerye houd, en de inwoonders met goed bier bedient. In deese 
gemelde herberg de Goude Leeuw, werd ook van de regeering 't rechthuys gehouden. Het wapen van 
Kamerik met de Houdyken zyn drie roode kruyssen in een goud veld. Dat van Kamerik Myzyde, is ons 
niet bekent. 
De kerke van Kamerik, zal nu zyn het onderwerp, waar toe wy moeten overgaan. Zy is in haren buyk 
lang 17, 't kruys 12, breed 34 treden, 't choor lang 14, en 10 breed. 
Zy is in haar lighaam 16 treden breed, waar in, en in het kruys de gemeente vergadert. Het kapwerk ziet 
men daar zeer sterk, nog na de oude wyse van kerkbouwing, en de gestoeltens zoo van predicant als 
kerkenraat, en die van de regeering zeer wel geschikt en gereguleert: ook hebben de leden der gemeente, 
zeer bekwame zitplaatsen, om't woord Gods aandachtig te kunnen hooren;'tgeen in alle kerken deeser 
landen niet zoo gelukkig is, zoo van wegen het godshuys zelfs, of van wegen de middelen die tot een 
bekwame schikkinge behoren. Hier is een consistorie ten zuyden van het choor, 't geen by alle kerken 
niet gevonden word. 
Drie kopere kroonen vercieren de kerke, en verscheydene opschriften en gedichten, zoo op de 
predikstoel, als daar naby en elders, uit de H. Schrift, maken een goed aandenken, aan de plichten, 
welke een rechtschapen christen kerkganger behoort te betrachten. 
Men ziet hier ook een reglement op het begraven der dooden, bestaande in 14 art., en waar by nog 
gevoegt is het loon van den gravemaker in 5 art., waar na de levende zig kunnen reguleeren, om hare 
dooden te begraven. 
Nog staat ons hier te noteeren, dat men in deese kerke ziet 8 halve pylaren tegen de muuren, welke zeer 
konstig zyn opgemetzelt, van gebakken steen, en geordineert als in gelykenis van de joniscbe 
bouworde; dog zyn niet volkomen na die vinding geëxecuteert. Het muurwerk van dit godshuys 
vertoont zig van buyten zeer swak, niettegenstaande dat dezelve door 26 dommers werd vastgehouden 
en gesteunt. 
Veele scheuren inde muuren wysen aan, zoo als ook aan het choor, 't geen agterwaarts over sterk aan 't 
zakken is, dat dit gebouw zoo veel jaaren niet meer staan kan, als dat nu gestaan heeft; waar toe den 
tooren, die ook in zyn steenwerk al meer dan twee voeten uit zyn centrum, na de zuydwestkant 
overhelt, klare blyken geeft, dat de bouwkrachten daarvan meerendeels versleten zyn. Deese tooren is 
155 voeten hoog, en heeft een achtkante spits. Op zyn muurwerk boven, staat een' ysere leuning, daar 
op geplaatst in 't jaar 1717, wanneer men daar boven een nieuwe spits deed uitrysen; zynde de oude 
door de Franschen, in den jaare 1672 of 1673, by hun vertrek uit dit landschap, en ook de kerk in brand 
gestoken. De kap der Kerke, is na de oude wyse der kerkenkappen getimmert, en nog derhalven sterk 
genoeg om een' eeuw te können staan. Twee klokken hangen in den tooren, die 8 in verschil zyn. Eene 
uurwyser ziet men aan den zelven, mede van 't jaar 1717, wanneer hy met een nieuwe omgang en spits, 
als boven gezegt is, verciert is geworden. 
Zie hier nu de naamiyst der predicanten, weike de gemeente J.C. van de tyd der reformatie, tot heden 
toe bedient hebben; en deese zyn geweest: 
ABRAHAM ROOTH. Everh. Frat. Ber. 159. . Overl. 1609. 
LUDOVICUS DU BOIS. Waarschynelyk alhier ber. 1595. 
Hield zig neutraal 1618. Uit den dienst gezet 1619, of schoon hy de Canon. Syn. Dordr. wilde 
ondertekenen. Overl. 1623. 
FLORENTIUS VAN MIDDELHOVEN. Ber. 1621. 
Vertr. naar Scheveningen in Mey 1623. Aldaar afgezet 1629. 
JOHANNES BORNIUS. Gelooflyk predicant geweest in Overlangbroek. Was elders ber. 1608, dog 
weder gelicentieert 1619. Alhier ber. 1624 den 8 Aug. Overl. op Paas-maandag 1636. 
ARNOLDUS BORNIUS. Joh. Fil. Ber. in Aug. 1637. 
Bev. den 3 Sept. Vertr. naar Schagen 1643. 
BERNARDUS VAN DE POLL. Ber. den 2 Maart 1643. 
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Bev. den 27 Aug. Overl. 1677 den 22 Augsty. 
DANIEL VAN VIANEN. Ber. 1678 den 25 Jan. Bev. den 24 Maart. Overl. den 2 Maart 1725. 
PETRUS VAN DER HAGEN. Joh. Fil. Prop, zynde alhier ber. den 11 Mey. Bev. den 9 Sept. 1725. 
Van zyn dienst afgestaan 1737. 
THEODORUS SCHORRENBERG. Prop. zynde alhier ber. den 10 Febr. 1738. Bev. den 29 Juny. 
Deese Godsgezant verkondigt hier nog zyn H. Woord, onder de gemeente met veel vrymoedigheid, en 
is by alle zeer bemind, wegens desselfs godvruchtigen wandel, en meer andere goede hoedanigheden. 
Het gewoone loon voor den arbeyd in den geestelyken wyngaard des Heeren, is hier ook 600 gulden en 
de vry wooning. Het lighaam deeser gemeente bestaat in 130 ledematen; onder welke ook die van 
Gravensloot en Teccoop Holland, mede begrepen zyn, dog de laatste zeer weynige in getal zynde 
geworden, wegens den aanwas aldaar van de Roomschgezinden, ziet men van deese leden te Kamerik 
geene meer te voorschyn komen. Die van Gravensloot genieten hier de voorrechten van mede in de 
rechtbank deeser plaats en in de Kerkenraad te zitten, en doen gewoonlyk ook hare dooden te Kamerik 
begraven. Teccoop draagt een Roomsche Kerk; waar na veele die religie toegedaan, eene verre 
kerkgang moeten afleggen. 
Nu komen wy tot het school en zyn meester. Het staande tractement, dat hy jaarlyks als koster en 
voorleeser der kerke ontfangt, is 110 gulden; behalven de emolumenten daar annex. Wat aangaat de 
schoollieren, dezelve bedragen zomer en winter doorgaans vyftig; en net de leergelden is het hier 
gelegen als te Zegveldt, dat is; ieder schoollier betaalt den meester alle weeken 1 stuyver, daar voor dan 
onderwesen werd in leesen en schryven. Het cyfferen, daar van werd hier mede niet veel werk gemaakt, 
om dat men misschien meent, wanneer men maar 10 tellen kan, dat zulks al wel geleert is. Voorts 
betreffende de eerste beginzelen, om de jeugt een denkbeeld van den waren Godt en zyn dienst in te 
prenten; wy vertrouwen dat te Kamerik en Zegveldt, daar veel werk van gemaakt werd, aangezien wy 
de leermeesters ontmoet hebben, als mannen die Godt vreesen, en daarom niet zullen nalaten, ook de 
vreese des Heeren, die 't beginzel der wysheid is, met allen ernst de jeugt in te planten. 
De koornmolen, waar op de inwoonders deeser plaats en landstreek haar graan maaien laten, staat in 
de heerlykheid van Kamerik Myzyde. 
Twee chirurgyns, daar van kan een ieder hier bedient worden, en bezitten beyde geleertheid en 
ervarentheid genoeg, om niet alleen allerleye wonden, maar zelfs ook verscheyde inwendige ziektens en 
verborgene kwaaien te geneesen; dog die zullen wel zoo veel ten platten lande, als in de groote steden 
niet voorvallen. 
Van hier varen alle weeken des vrydags avonds ten 10 uuren schuyten op Utrecht. De personele vracht 
is in 't ruym 2'/2 stuyver. 
De jaarmarkt of kermis, werd alhier gehouden de eerste zondag in de maand september. 
Eyndelyk, de voornaamste herbergen, zyn de Swaan, rechthuys van Kamerik met de Houdyken, en de 
Goude Leeuw, rechthuys van Kamerik Myzyde, in welke beyde men na dorpswyse zeer wel getracteert 
word. 

BEDELAARS 

door dr. C.J. van Doorn 

Aanvulling op het artikel in Heemtijdinghen, jaargang 12 no. 2, juli 1976. 

Van een goede vriend uit het vroegere Zegveld kreeg ik nog iets te horen over een bedelaar, die daar als 
vele anderen een deel van zijn werkterrein had. De man zelf, de typisch rake volksnaam die hij gekregen 
had en zijn manier van doen maakten van hem een figuur, die zo kon zijn weggelopen uit Breero's 
Spaanse Brabander of Klucht van de Koe en het zou jammer zijn als hij zonder meer in de mist der 
tijden zou verdwijnen. 
Hij was een doorgewinterde jenever- en spiritusdrinker. 
De spiritusfles droeg hij op zak en hij laafde zich bij tijd en wijle gretig aan de inhoud daarvan. De 
gevolgen waren dan ook duidelijk zichtbaar en vandaar zijn veelbetekenende naam Hein de Bibber! 
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