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Een overstroming in Kamerik en haar gevolgen
door H. Nap
In ons land hebben in het verleden veel dijkdoorbraken en overstromingen plaatsgevonden. Ook
Kamerik is daar niet altijd van verschoond gebleven. In het begin van januari 1638 brak, door ijsgang op de rivier de Lek, de Lekdijk door bij de Heul onder Schalkwijk en stortte het water zich
uit over de achterliggende gebieden. Het zuiden en het westen van de provincie Utrecht liepen
onder water en zo ook de polders onder Kamerik.
Men kan zich wel indenken met welke zorgen en schade de plattelandsbevolking te maken kreeg;
te verwachten is, dat ze ook onderling veel hulp en troost bij elkaar zochten en vonden. 'Nood
vereent' wordt wel gezegd, maar de praktijk blijkt niet altijd zo uit te pakken. Dat wordt aangetoond door een incident in het dorp Kamerik tijdens de overstroming, dat voorviel tussen dominee Arnoldus Bornius en de koster-schoolmeester, tevens voorlezer en voorzanger, Cornelis Hagensz Plomp. Een tekening van de situatie rond 1810 toont de omgeving van de kerk en daaruit
blijkt dat de beide heren eikaars buren waren: school en pastorie stonden naast elkaar.
Toen het water steeds hoger kwam en de koster tenslotte niet meer droogvoets de kerk kon bereiken, nam hij maatregelen en haalde de ladder van de kerk en legde die vanaf de deur van zijn woning naar het kerkgebouw. Hij plaatste er een paar planken overheen en had zo een prachtige verbinding om zich naar zijn werk in de kerk te kunnen begeven.
De dominee zag dat alles aan en meende dat hij meer rechten op die ladder kon laten gelden. Hij
liet hem daarom weghalen en gebruikte hem om zelf over het water vanuit de pastorie naar de
kerk te kunnen komen.
Dit voorval leidde tot grote ergernis en onenigheid aan beide kanten en in de daaropvolgende jaren is die ergernis en onenigheid niet minder geworden. Dat blijkt hieruit, dat dominee Bornius
bijna zeven jaar later, toen hij al enige tijd predikant in Woerden was, het nodig oordeelde om
met twee onder ede staande getuigen, een akte te laten opmaken bij notaris Albertus Costerus aldaar. Hierin wordt het gehele relaas nauwkeurig omschreven en wordt de koster terloops ook nog
beschuldigd van een onchristelijke levenswijze en van huiselijke onenigheid. Wat de dominee er
toe gedreven heeft om deze gebeurtenis zo lange tijd daarna nog te doen vastleggen is niet meer te
achterhalen. De akte (aanwezig in het notarieel archief van Woerden, inv.nr. 8509, volgnr. 35)
geeft echter een goed beeld van de onderlinge verstoorde verhoudingen in Kamerik en vormt helaas geen erg verheffend beeld van de broederlijke hulpvaardigheid in benauwde en zorgelijke
omstandigheden..
Op huyden den 2"" November a" 1644 compareerden voor mij, Albertus Costerus, notaris publicq
bij den Hove van Hollant geadmitteert, tot Woerden resideerende, present de naerbenoemde getuygen, Jan Jansz, out ontrent vijffen tsestich jaren, mitsgaders Jan Willemsz, out ontrent vier en
twintich jaren, beyde woenende op den dorpe van Camerick, dewelcke gesamentlijck bij eere
ende vroomheyt onder presentatie van eede, attesteerden ende verclaerden ter requisitie van den
Eerwaarde ende Godsalige D. Arnoldus Bornius, predicant tot Woerden, waerachtich ende haer
in goet geheugen ende memorie te sijn, dat ontrent nieuwe jaer toecomende seven jaar geleden,
ten tijde den Leckendijck ingebroocken ende 't Leckwater tot Camerick seer hooge was staende,
sij comparanten gesien ende present sijn geweest, dat Cornelis Hagensz, coster op den dorpe van
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Ka m e rick

Situatieschets van de kerk, de pastorie en het schoolhuis te Kamerik.

Camerick, een lange kerckeleer van sijn deur tot bijnaer aen de kercke toe hadde leggen daerhij,
soo hij coster seyde, op moste gaen om in de kercke te comen, welcke leer wij, attestanten, hebben
gesien geslooten leggen; ende affirmeeren ick, Jan Jansz, gehoort te hebben dat den voornoemde
D. Bornius, hebbende deselve leer vrij noodiger van daer als denselve coster, eerst den voorschreven coster minnelijck tot ontsluytinge van de voorschreven leer versocht heeft, aengesien
ons, comparanten, beyde vertoont was, dat gemelte coster seer lichtelijck ende oock bequamelijck met een schuytge van Jan Ariensz, schipper, sijn buyrman aen de kercke conde comen,
'twelcke schuytge door voorschreven D. Bornius hem, coster, aengepresenteert was tot sijn beliefte was, en derhalve hij door het water niet en behoefde te gaen, ten ware hij, coster, uyt
eygesinnicheyt sulcx selve wilde doen, en te meer oock vermits de plaetse, die hij moste passeeren, daer 't Leckwater op was staende, op veele na soo verre niet en was als de leer lang was,
sulcx dat een groot ende van deselve leer op 't drooge lagh, door het schuyns verhoogen van
't kerckhoff;
op welck billijck versoeck van ontsluytinge den gemelte coster hem, Bornius, geantwoort hebbende, volgens de kennis van de attestant Jan Jansz, dat hij se niet conde ontsluyten, dat hij de
sleutel verhoren hadde;
hebben sij, comparanten, beyde gesien, dat door den voornoemden D. Bornius met een bijll het
slot van de voorschreven leer heeft losgeslagen, ende sij attestanten ter selver tijt op 't versoeck
van hem, requirant, de voorschreven leer gebracht hebben aen depastorye ofte huysinge van de
selven Bornius, hebben gesien dat de verhaelde leer daer soo noodich was, dat deselve schoon
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daer leggende op lobbit gens, om over te gaen;
echter evenwell de leer cunnende de plaetse van 't water niet overreycken, hij, Bornius, met sijn
leersen noch een ende wechs door 't water moeste gaen ende dat telckens wanneer de vrouspersoonen off de kinderen van sijn, requirants, familie in de kercke wilden wesen, deselve, behalve
dat se op de leer gingen, noch door 't water mosten gedragen werden;
dat sij comparanten verscheyden maell door 't water hebben gedragen ende, dat mede is, hebben
eenige tacken van de boomen gesnoeyt, waerop sij plancken geleyt hebben omme van 't eynde
van de leer tot aen den regenback op het drooge te comen;
ende hebben niet gesien, dat te vooren eer de leer voor sijns, requirants, huysinge gebracht was
yts daer beplanckt ofte beboompt was, waerop hij, D. Bornius, of sijne familie licht in de kercke
conde comen, mits welcken sij, attestanten, verclaerden de noot well vereyscht te hebben, dat de
voorschreven leer ter plaetse voornoemt gebracht was;
wijders verclaerde den voorschreven Jan Willems:., dat de voornoemde Bornius geen in 't minsten noyt tot sijn assistentie off behulp versacht heeft om den gemelte coster te slaen offqualijck
te bejegenen, ja oock, datte geenfoetse woorden gevallen sijn;
affirmeeren oock hooren seggen te hebben ende pertinent ondersocht te sijn, dat den voorschreven Bornius well op verscheyden sondagen niet en heeft gewilt, dat hij, coster sijnde, ordinaris
kerckendiensten van leesen ende singen in de kercke souden doen ende dat hij sulcx selfer wel gedaen heeft, doch datter 'tselve niet gecauseert was door picanticheyt offhaet van 't wechnemen
van de leer, maer well door het quaet ende ongeregelt huyshouden van hem, coster, met sijne
huysvrouw, vermits sijluyden malcanderen verscheyden reysen waren slaende ende openbaer
straetgerucht maecken met schandalenlijcke ende onbetamelijcke woorden;
dat hij coster oock met een bebloedt hooft langs de wech sijn vrouw heeft naegeloopen, die ter
noot haer solveerde in de herberge van schout Reijer zaliger;
wijders niet, presenteerende des versocht desen met eede te solemneeren.
Aldus verleden ten huyse van de weduwe van Gerrit Cornelisz Verheest op Snelle, present Dirck
Pieters, schepen, ende Govert Gerrits:., getuygen hiertoe versocht, die desen nevens de comparanten ende mij, notaris, geteeckent hebben.
(w.g.)

't me rek gesteh bij Jan Jansz voornoemt
dit merek is gesteh bij Jan Willemsz voornoemt
Dirck Pieters
Govert Gerritsen
Mij present: Albertus Costerus, notarius.
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Het gebied rond Woerdense Verlaat en de Oudendam in de
middeleeuwen*
door W.J. Eijs
Het is alweer bijna tien jaar geleden, dat de grenzen van de gemeente Nieuwkoop, zoals die sedert
1855 gegolden hadden, aan de oostkant grondig werden herzien. Oorzaak hiervan was de wijziging per 1 januari 1989 van de provinciale grens tussen Utrecht en Zuid-Holland. Hierbij ging
van de gemeente Wilnis een gebied naar Nieuwkoop over, omgrensd door de Uitweg, de Kruisvaart, een klein gedeelte Kromme Mijdrecht, de (H)Ennipwetering, de Lange Meentweg en de
Korte Meentweg (meentweg: een weg die gemeenschappelijk bezit is). Van Kamerik ging over
een driehoekig gebied ten oosten van de Greft vanaf de Toegang tot aan de Lange Meentweg en
tevens een smalle strook grond aan de zuidzijde van deze weg tot aan de Oudendam. Nieuwkoop
moest daartegenover aan Woerden afstaan het zuidelijk gedeelte van Achttienhoven, begrensd
door het water de Toegang, de Greft en het riviertje de Oude Meije. De bovenomschreven gebieden zijn op de hierbij afgedrukte kaart gearceerd weergegeven.
Het belangrijkste gevolg van deze grenswijziging was, dat het Woerdense Verlaat, dat voorheen
onder twee provincies (Zuid-Holland en Utrecht) en onder drie gemeenten (Nieuwkoop, Wilnis
en Kamerik) viel, nu onder één provincie (Zuid-Holland) en onder één gemeente kwam. Daarnaast kwamen ook de Uitweg met de polder Westveen en de Oudendam en omgeving onder
Nieuwkoop.

Van ihiinxs
an Nanierik
naar Nieuixkoup
Van Kieuwküop
neax Zegvtlü
:

Dit artikel verscheen eerder in Rondom, tijdschrift van de Stichting Historisch Genootschap
Nieuwkoop e.o., jg. 8, nr. 1 (maart 1998).
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In deze omgeving heeft historisch bezien de stad Woerden van oudsher een grote rol gespeeld.
Heel de middeleeuwen door zocht Woerden, dat in 1372 stadsrechten kreeg, voor zijn handel op
Amsterdam naar mogelijkheden voor scheepvaartverkeer in noordelijke richting via de Kromme
Mijdrecht en de Amstel. Door de eeuwen heen heeft hierbij het eerste gedeelte van deze verbinding, tussen Oude Rijn en Kromme Mijdrecht, de meeste problemen opgeleverd. De wateren,
waarover gevaren moest worden, waren in eerste instantie bedoeld voor de afvoer van overtollig
water, hetzij naar de Oude Rijn, hetzij naar de Kromme Mijdrecht. Vaak kwamen dan ook de tegenstrijdige belangen van waterafvoer en scheepvaart met elkaar in botsing. In de loop der tijd
heeft Woerden hier van drie verschillende vaarwegen in noordelijke richting gebruik gemaakt.
De oudste verbinding ( 1 ), die waarschijnlijk reeds genoemd wordt in een akte uit 1131, lag aan de
oostkant van Woerden en liep vanaf de stad via een bocht in de Oude Rijn in noordelijke richting
naar Kruipin, waar de Kameriksewetering in deze rivier uitmondt. Door deze wetering voer men
dan naar de Oudendam, waarna via de Hennipwetering de Kromme Mijdrecht werd bereikt. Ten
behoeve van het weren van vreemd waterlagen in deze verbinding twee dammen, die door de jaren heen beurtelings dan weer dicht gemaakt en dan weer open gehouden werden. De ene, met de
heel toepasselijke naam Hinderdam, lag in het noorden van Kamerik ter hoogte van de Houtkade,
en de ander, de Oudendam, lag in de Lange Meentweg tussen de Kameriksewetering en de Hennipwetering. Wel konden de betrekkelijk kleine schepen met behulp van windassen over de
dichte dammen heengetrokken worden, maar zij belemmerden uiteindelijk toch de scheepvaart.
In Woerden had men in later tijd zelfs schepen, die men damlopers noemde, vanwege de vele
dammen, die zij op hun reis moesten passeren.
Opgemerkt wordt nog, dat de Oudendam voor het eerst in 1328 genoemd wordt, maar gezien zijn
naam moet hij van veel oudere datum zijn. Zie voor deze en de hierna besproken verbindingen de
bijgaande situatieschets.
De tweede verbinding (2) naar het noorden werd mogelijk in 1366, toen het Groot-Waterschap
van Woerden van Albrecht van Beieren voor veel geld het recht op een nieuwe afwatering op de
Oude Rijn kocht. Deze watergang werd gegraven vanaf Den Bosch, waar nu het Woerdense Verlaat ligt, naar de Toegang en vandaar dwars door de polder Kamerik-Mijzijde, waar nu de Middel-Wetering ligt. Vervolgens liep ze langs de Zegveldse Uitweg en mondde bij de huidige Blokhuisbrug aan de westzijde van Woerden in de Rijn uit. De zo ontstane waterweg werd de Greft
genoemd.
Ook in deze waterweg zag Woerden na verloop van tijd mogelijkheden voor scheepvaartverkeer
richting Amsterdam. De stad Woerden legde bij Den Bosch in de waterkering van het Groot-Waterschap van Woerden een verlaat (kleine sluis) aan ten behoeve van de scheepvaart; waarschijnlijk vond dit plaats rond 1432/1433. Het Woerdense Verlaat, zoals het werd genoemd, wordt voor
het eerst vermeld in een keur van het Groot-Waterschap uit 1433.
Het verlaat werd op een zodanige manier in de Greft gelegd, dat de oevers aan beide kanten Hollands gebied waren. Vandaar dat de eerste rij huizen aan de overkant van de sluis in het Woerdense Verlaat ook vóór de grenswijziging al Nieuwkoops was.
Al spoedig leidde het gebruik van dit verlaat tot klachten over wateroverlast in de polder Kamerik-Mijzijde. Het verlaat moest dicht en werd vervangen door een overtoom, waar de schepen
over de kade heengetrokken konden worden (1462). Het duurde tot 1494 voor er in deze situatie
verandering kwam. In dat jaar kreeg Woerden zijn sluis terug op dezelfde plaats waar deze eerst
had gelegen. Daartegenover stond, dat in de polder Kamerik-Mijzijde meer westelijk een nieuw
stuk Greft werd gegraven aan het uiteinde van de landerijen, vlak langs het riviertje de Oude
Meije. Dit nieuwe gedeelte werd voorzien van een kade, waardoor verdere wateroverlast zou
worden voorkomen. De omgelegde vaarweg (3) kreeg de naam Nieuwe Greft. Op deze wijze
werd de situatie bereikt, die in grote lijnen tot dusverre nog steeds aanwezig is.
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Zoals aan het begin van dit artikel is vermeld, ging bij de provinciale grenswijziging Zuid-Holland - Utrecht een vrij groot gedeelte van de gemeente Wilnis over naar Nieuwkoop. Het betreft
het gebied ten noorden van de Lange Meentweg, gelegen tussen de Uitweg en de (H)Ennipwetering, ook Oude (H)Ennip geheten. Wanneer we dit gebied nader bezien, dan blijkt dat het, hoewel
behorende tot Wilnis. ingeklemd lag tussen Zevenhoven. Nieuwkoop en Kamerik. De overgang
van dit buiten de Ronde Venen uitstekend gedeelte van Wilnis naar Zuid-Holland lijkt dan ook
logisch, mede gelet op de oriëntering van de bewoners ervan op de kernen Noorden en Woerdense Verlaat. Een tweede punt dat bij nadere beschouwing van dit gebied opvalt is, dat het op
een vreemde manier schuin doorsneden wordt door een hier plotseling naar het zuiden, in de richting van het Woerdense Verlaat, afbuigend gedeelte van de Kromme Mijdrecht, dat eerder recht
dan krom mas heten.
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De besproken vaarroute, aangegeven op een detail van een kaart uit 1554.
1. Amsterdam; 2. Amstelveen; 3. Uithoorn; 4. deAmstel; 5. Nieuwveen; 6. Zevenhoven; 7. Noorden; 8. de Kromme Mijdrecht; 9. Mijdrecht; 10. Woerdense Verlaat; 11. Zegveld; 12. Blokhuis;
13. Woerden; 14. Kamerik; 15. de Rijn; 16. Sinte Martijn (Maartenskerk).
Coll. auteur.

In het verleden hebben enkele auteurs zich met dit vreemde verloop van de Kromme Mijdrecht
bezig gehouden. Zo stuitte prof. H. van der Linden in zijn boek De Cope bij het bespreken van de
Wilnisse ontginning op het probleem, dat de naar het zuiden afbuigende loop van de Kromme
Mijdrecht de hoeven een tamelijk ongelijke lengte zal hebben gegeven, variërend tussen 4750 en
7000 meter.
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Naar aanleiding hiervan vermeldt hij in een voetnoot op bladzijde 170 het volgende: "Ir. J. Bennema, medewerker aan de Stichting voor Bodemkartering, was zo welwillend mij opmerkzaam te
maken op de omstandigheid, dat de Kromme Mijdrecht ter plaatse thans een enigszins andere
loop heeft dan in de vroege middeleeuwen. Zulks valt onder meer af te leiden uit de omstandigheid, dat enkele sloten het riviertje zonder richtingsverandering passeren. " Hij trekt er echter in
zijn boek verder geen conclusies uit.
Verder schrijft dr. C.J. van Doorn in zijn proefschrift Het Oude Miland en zijn waterstaatkundige
ontwikkeling in een voetnoot op bladzijde 18, dat de op alle 17e-eeuwse kaarten als Oude Hennip
aangeduide wetering steeds zo is getekend, dat de Kameriksewetering, de Oude Hennip en de
Kromme Mijdrecht één geheel schijnen te vormen, terwijl het deel van de Kromme Mijdrecht
naar het Woerdense Verlaat daarvan een zij verbinding lijkt.
Bestudering van een aantal oude kaarten van dit gebied leidt tot het volgende resultaat. De kaarten van het Hoogheemraadschap van Woerden uit 1670 door de gebroeders Vingboons en de
kaart van Rijnland door Dou en Van Broeckhuysen uit 1687 geven dit gedeelte respectievelijk de
naam 'Mijdrecht' en 'De Mijdrecht' in plaats van Kromme Mijdrecht. De veel oudere kaart van
het Hoogheemraadschap van Amstelland door Joost J. Beeltsnijder uit 1593 geeft dit zuidelijk
deel de naam 'Westvener Wetering'. Verder doet ook de rechte loop van dit gedeelte van de
Kromme Mijdrecht denken aan een gegraven water. Tenslotte bevat ook de naam 'Mijdrecht'
nog een aanwijzing. In modern Nederlands kan deze benaming worden omschreven als 'vaart
naarde Meije'.
Al deze gegevens bijeen leiden uiteindelijk tot de conclusie, dat we hier niet te maken hebben met
een deel van een natuurlijk riviertje, maar met een gegraven wetering, die de verbinding moest
vormen tussen twee riviertjes, de Kromme Mijdrecht en de Oude Meije. De bovenloop van laatstgenoemd riviertje is momenteel niet meer in het terrein te vinden, maar zal tot dicht bij het Woerdense Verlaat hebben gereikt en opgegaan zijn in de later gegraven Greft. Wanneer de bovenstaande conclusie juist is, dan kan het gebied tussen de Uitweg en de Hennipwetering oorspronkelijk, dus vóór het graven van dit zuidelijk gedeelte van de Kromme Mijdrecht, één ontginning
zijn geweest. De lengte van de hoeven varieerde daar van zes voorling in het noorden tot twaalf
voorling in het zuiden langs de Lange Meentweg. Opgemerkt wordt nog, dat de huidige polder
Westveen nergens de voor een ontginning gebruikelijke minimumlengte van zes voorling haalt.
Ze komt niet verder dan een lengte van twee en een half tot vijf voorling. Na het graven van de
Mijdrecht of Westvener Wetering zullen de bij de ontginning behorende hoeven voorzoveel nodig van de Uitweg verplaatst zijn naar de oevers van dit nieuwe vaarwater.
Met deze conclusie kan tenslotte ook de door prof. Van der Linden gesignaleerde abnormale
lengte van de Wilnisser hoeven tot meer gebruikelijke afmetingen worden teruggebracht. De
Westveense ontginning valt dan buiten de in het verlengde daarvan liggende ontginning van de
Ronde Venen.
Tenslotte blijft nog over het merkwaardige feit, dat de weg aan de oostzijde van de Kromme
Mijdrecht vanaf het Woerdense Verlaat tot vrij dicht bij De Hoef de naam Amstelkade draagt.
Ook in de volksmond leefde nog tot in deze eeuw toe de benaming Amstel voor de Kromme
Mijdrecht. Zo zei men in Nieuwkoop, toen in 1928 bij de Sluitkade de dijk van de Kromme Mijdrecht was doorgebroken en de laag gelegen huizen en erven aan de waterkant in Nieuwkoop en
Noorden onder water kwamen te staan: "De Amstel is doorgebroken".
De verklaring van deze benaming zal moeten worden gezocht in het feit, dat de Amstel, die van
Uithoorn tot Amsterdam deze naam draagt, ontstaat uit twee rivieren, die bij Uithoorn samenkomen. Eén daarvan is de huidige Kromme Mijdrecht en de ander is het Amstel-Drechtkanaal, dat
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vanaf Bilderdam langs Nieuwveen en de Vrouwenakker eveneens naar Uithoorn loopt. Dit kronkelende 'kanaal' werd van oudsher zo genoemd door de beheerder daarvan, de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland. Tegenwoordig wordt het echter door deze dienst sinds kort officieel
aangeduid met de naam 'Amstel', een benaming die door de aanwonenden, met name onder
Nieuwveen, altijd al gebruikt werd. Het is dus kennelijk zo geweest, dat beide zijtakken van de
Amstel in het verre verleden, net als het gedeelte tussen Uithoorn en Amsterdam, werden aangeduid met de ene benaming 'Amstel'. een naam die hier in de naam Amstelkade tot op heden nog
voortleeft. De naam Kromme Mijdrecht zal dus van later datum zijn.
Bronnen:
Doorn, C.J. van, Het oude Miland en zijn waterstaatkundige ontwikkeling (Utrecht. 1940);
Doorn, C.J. van, 'Het Woerdense Verlaat' in: Van Wildernis- tot Ronde Venen (Wilnis, 1984);
Doorn, Z. en C.J. van, Miland, Milandkerk, Kamerik (Woerden, 1990);
Linden, H. van der, De cope (Assen, 1956);
Rinsma, E.J., De Ronde Venen...een omgekeerde wereld (Alphen a/d Rijn, 1986);
Schönveld, M., Veldnamen in Nederland (Arnhem, 1980);
Texeira de Mattos, L.F., De waterkeringen, waterschappen en polders in Zuid-Holland (Den
Haag, 1908);
Vries, J. de Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandse plaatsnamen.

Een bijzonder haarwerkje uit 1889
door drs. A. van der Zeijden
Eind 1997 organiseerde de Stichts-Hollandse Historische Vereniging de cursusreeks vOp zoek
naar het dagelijks leven'. In dat kader sprak ik op 21 oktober over de geschiedenis van de volkscultuur, de cultuur met een kleine c. In de marge van deze voordracht ging ik kort in op het thema
haarwerkjes. Haarwerkjes zijn kleine schilderijtjes die vooral in de vorige eeuw zeer populair
waren. Ze werden gemaakt ter herinnering aan iemand die was overleden. Het bijzondere was dat
er haar van de overledene in was verwerkt. Het was een gebruik dat wij misschien wat macaber
vinden, maar dat toen heel normaal werd gevonden.
In de zaal meldde zich een mevrouw, die zei dat zij in het bezit was van een dergelijk schilderij.
Het was gemaakt naar aanleiding van het overlijden van de vader van haar grootmoeder, in 1 889
in Stein ten noorden van Haastrecht. Het is een bijzonder stuk, waarop prominent een grafsteen
staat afgebeeld. Het haar van de overledene is verwerkt in de takken van de treurwilg achter de
grafsteen. Heel bijzonder was ook dat ik het haarwerkje cadeau kreeg. Voor mij is het een mooie
aanleiding om stil te staan bij een gebruik dat ons vreemd is geworden.
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Bidprentje van Everardus Mulder. Coll.: CA. van Zijl-de Wit.
Een lieve vader
Het haarwerkje is gemaakt ter herinnering aan een zekere Everardus Mulder, die in 1889 op 61jarige leeftijd overleed. Deze Everardus woonde in een boerderij aan de Steinse dijk. Op zijn bidprentje lezen wij dat hij 'werkzaam en zorgend zijne dagen heeft doorgebracht'. Omdat hij katholiek was werd hij, als vanzelfsprekend, begraven op 'zijn' katholieke begraafplaats. Dat was
die van Haastrecht, achter de kerk van de Sint Barnabasparochie. Het bidprentje dat werd uitgegeven was bedoeld als een oproep om voor zijn zielenheil te bidden. Het prentje is bewaard gebleven en voor ons een belangrijke informatiebron. Everardus Mulder is tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw Anna Mulder overleed al op 33 en een halfjarige leeftijd, in 1870. Zijn
tweede vrouw. Gerrigje Verheul, zou hem ruimschoots overleven. Zij stierf pas in 1929 op 92-jarige leeftijd.
Mevrouw CA. van Zijl-de Wit, de gulle gever van het haarwerkje, herinnert zich nog dat zij het
altijd in de huiskamer van haar opoe heeft zien hangen. Dat was Cornelia Mulder, die getrouwd
was met Johannes M. van Schaick. Zij woonden aan de Meije (in Bodegraven), direct naast het
ouderlijk huis van mevrouw Van Zijl. Mevrouw Van Zijl wist dat het een herinnering was aan de
vader van haar opoe. In het haarstuk is op een klein ovaaltje de tekst te lezen: 'Hier rust mijn lieve
Vader E. Mulder'. Blijkbaar was het stuk niet in de eerste plaats bestemd voor Everardus' weduwe, van wie op het bidprentje wordt gezegd dat zij haar hart niet 'aan droefheid' moet overgeven, maar voor de volgende generatie, die zich een lieve vader had te herinneren. Het haarstuk
kreeg een plaatsje in de huiskamer van dochter Cornelia, die op het moment van overlijden van
haar vader 26 jaar oud was.
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Cornelia Mulder, de grootmoeder van mevrouw Van Zijl, overleed in 1945. En omdat haar man
toen naar het bejaardenhuis ging, kwam het haarwerkje terecht bij de dochter van Cornelia, de
moeder van mevrouw Van Zijl. Na haar dood kwam het in een kast terecht, waar het pas nu weer
is uitgekomen.
Grafsteen met treurwilg
Het haarwerkje is vervat in een dikke en donkere zwarte lijst, die versierd is met traditionele en
repeterende motiefjes. Inclusief de lijst is de totale afmeting van het stuk 32x38 centimeter. Het
eigenlijke haarwerkje. centraal uitgesneden, is 9x 13 centimeter.
De wit gekleurde grafzerk is bekroond met een dito grafkruis, waarvan de contouren worden geaccentueerd met goudkleurige lijntjes. Onderaan het grafkruis is een opengeslagen boek te zien,
eenveel voorkomend grafmotief dat kan verwijzen naar het boek van het leven of anders naarde
bijbel. Het hekje rondom het graf lijkt gemaakt van korte plukjes haar.
Het grafteken is gesitueerd in een lommerrijke omgeving, midden in de natuur. Het meest opvallend is, achter de grafsteen, een breed uitwaaierende treurwilg, waarvan de takken zijn opgebouwd uit lange lokken opgelegd haar. Wat bij eerste beschouwing misschien niet onmiddellijk
opvalt, is dat ook de overige bomen en verder de ondergrond vervaardigd zijn uit haar. Ditmaal
geen langere en herkenbare plukken, maar zeer fijn geknipt haar. dat in gestrooide vorm op de tekening is aangebracht.
Op het schilderijtje zijn nog enkele traditionele symbolen van de dood te zien. Allereerst, geparkeerd tegen de grafsteen, een zeis. Verder is nog, linksboven, een klein vlindertje te onderscheiden. De zeis, vervaardigt uit een enkele haarpluk, symboliseert de wegmaaiende dood. Het wegfladderende vlindertje staat symbool voor de ziel, die het lichaam heeft verlaten en onderweg is
naar een beter leven.
Ambachtelijk gemaakt
Het was een hele kunst om een haarwerkje te maken.1 Het was met recht een ambacht, waarin je
jezelf moest bekwamen. Vaak werd deze taak dan ook in handen gelegd van beroepsmensen. In
de grote steden had je de zogenaamde kunsthaarwerkers. Gewone kappers deden het lugubere
karweitje er soms bij als bijverdienste. De haarwerkjes waren blijkbaar zeer in trek. Anders zou
het economisch onverantwoord zijn geweest om zich in dit beroep te specialiseren.
Toch waren er ook, die er een genoegen in schepten om de haarwerkjes zélf te maken. Het was
een vorm van handwerken die vooral in de deftige damesstand druk beoefend werd. Zoveel blijkt
wel uit het deftige damestijdschrift Pénélope, dat begin vorige eeuw verscheen en dat haar lezeressen aanbeval 'zich te oefenen in eenen arbeid, welke zoo veelzijdige genoegens belooft'. In
het blad werd uitvoerig uit de doeken gedaan hoe je het haar het beste kon bewerken om zo een
aantrekkelijk resultaat te krijgen. Zo lezen wij bijvoorbeeld dat het de voorkeur verdient om vette
haren eerst te wassen. Om te voorkomen dat het haar alle kanten uit zou springen, werd aangeraden het haar in een doek te wikkelen en samen met wat as een uur lang te laten koken in een pannetje. De bedoeling hiervan was het haar van zijn 'veerkracht' of 'leeven' te beroven zodat het,
eenmaal opgeplakt, niet zou terugspringen.
Grof gezegd waren er twee methoden om het haar op een tekening aan te brengen, namelijk als
gestrooid of als opgelegd werk. Als je koos voor de eerste mogelijkheid dan was het zaak om het
haar zo fijn mogelijk te knippen, zodat het niet meer als haar te herkennen was. Bij de andere methode, het opgelegde werk, werd het haar minder fijn geknipt en in langere plukjes op de tekening
geplakt. Beide methoden werden in het haarwerkje voor Everardus Mulder toegepast.
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Het haarwerkje ter nagedachtenis aan Everardus Mulder. Foto: C. van Staa, Houten.
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Smaakvolle tekeningen hoefde je niet zelf te verzinnen. Daarvoor had Pénélope een vel met
voorbeeldtekeningen bijgevoegd, die de lezeressen eenvoudigweg konden overtrekken. Uit het
voorbeeldvel is af te leiden dat voorstellingen met grafmonumenten en treurwilgen heel populair
waren.
Of het haarwerkje van Everardus Mulder is gemaakt door een 'professional' of door een handwerkend familielid is moeilijk te zeggen. Aangezien het er buitengewoon kunstig en smaakvol
uitziet, zal het wel een beroepsman zijn geweest. Mogelijk een kunsthaarwerker uit Gouda, de
dichtstbijzijnde stad, waar ook het bidprentje voor Everardus werd gedrukt.
Een populaire afbeelding
Wanneer je het haarwerkje van Everardus vergelijkt met dat van anderen uit dezelfde periode,
treffen vooral de overeenkomsten. Voor de gelegenheid heb ik de (meestal kleine) collecties
haarwerkjes van enkele musea met elkaar vergeleken. In het Openluchtmuseum, het Catharijneconvent en het Centraal Museum in Utrecht, zijn, alles samengevoegd, in totaal 24 haarwerkjes
bewaard gebleven. Het oudste (uit het Nederlands Openluchtmuseum) stamt uit 1832. Het jongste (ook uit dat museum) dateert uit 1945.
De piek van de haarwerkjes lag tussen 1830 en 1930. De meeste haarwerkjes zijn kleiner dan dat
voor Everardus Mulder. Er is overigens een tendens dat, gedurende de lange negentiende eeuw,
de haarwerkjes steeds groter worden. Op het overgrote deel van de haarwerkjes is een kerkhofvoorstelling afgebeeld, net als bij Everardus Mulder. Vaak is ook een treurwilg te zien, waarin
over het algemeen het haar van de overledene in de takken is verwerkt.
Vanaf 1880 beginnen de haarwerkjes van karakter te veranderen. Oorzaak is de opkomst van de
fotografie. Steeds vaker geeft men de voorkeur aan een portretfoto van de overledene in plaats
van een blijkbaar als luguber ervaren kerkhofvoorstelling. Voortaan wilde men zich de overledene herinneren zoals hij was geweest in levende lijve. Het haarwerkje van Everardus, uit 1889,
waarin nog steeds wordt vastgehouden aan de oude vormen, was in die tijd al traditioneel te noemen.
Waarom eigenlijk een kerkhofvoorstelling? Dit is natuurlijk geen toeval. Ook op het bidprentje
van Everardus staat trouwens een kerkhofscène afgebeeld. Het moet voor de nabestaanden een
diepere betekenis hebben gehad. Deze diepere betekenis wordt duidelijk wanneer wij ons verdiepen in de geschiedenis van het begraven in Nederland. Rond 1800 voltrok zich namelijk dienaangaande een revolutionaire verandering. Aan een eeuwenoud gebruik kwam in die tijd een einde.
Voortaan werden de overledenen niet langer in en rondom de kerken begraven, midden in stad of
dorp, maar op speciaal daarvoor aangelegde begraafplaatsen buiten de bebouwde kom. Achtergrond was een wettelijk verbod op het begraven in de kerken. De oude begraafplaatsen werden
gesloten uit volksgezondheidsoverwegingen. Uit de graven zouden schadelijke dampen opstijgen, dampen die ziektekiemen zouden bevatten en besmettelijke ziekten veroorzaken.
Een plek om te rouwen
Heel interessant is dat deze buitenbegraafplaatsen een functie kregen in een nieuw ritueel. Werden voorheen de meeste overledenen in een algemeen massagraf begraven, zonder enige grafmarkering, nu kreeg ieder een individueel graf. Het markeert een geheel nieuwe omgang met de
dode en met de dood. Lag voorheen de nadruk op het zieleheil van de overledenen, nu gingen de
stoffelijke resten een belangrijke rol spelen in een nieuw uitvaartritueel. Mensen kregen de behoefte om het graf van hun geliefde te gaan bezoeken. Een graf waarop, steeds vaker, ter herinnering een grafteken werd neergezet. De begraafplaatsen werden steeds meer bezocht en kregen
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een plaats in een nieuw herinneringsritueel. De nabestaanden voelden zich verbonden met hun
overleden geliefden en zochten een plek om te rouwen. De begraafplaats bleek daarvoor heel geschikt.
De Franse historicus Philippe Ariès, in zijn monumentale studie Het uur van onze dood. Duizend
jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken (Amsterdam 1987), schrijft deze ontwikkeling toe
aan een nieuw ontstaan familiesentiment in die tijd. Het moderne kerngezin ontstaat, bestaande
uit man, vrouw en kinderen. Het is een samenlevingsverband waarin de liefde en gehechtheid aan
elkaar een onmisbaar bindmiddel is. Wanneer dan één van de leden wegvalt, dan is het verdriet
bijna ondraaglijk. De gehechtheid aan elkaar blijft voortbestaan, tot over de grenzen van het graf.
Het is geen toeval dat in deze tijd ook het spiritisme opkomt, en snel aan populariteit wint.
De begraafplaats werd een plek om te rouwen, maar ook in het familiehuis kreeg men behoefte
aan een tastbare herinnering. Het haarwerkje, dat als aandenken zeer persoonlijk van karakter is,
voorzag in deze behoefte. In het verlengde van de begraafplaatsculte beeldde men er, als vanzelfsprekend, meestal een kerkhofscène op af. Daarbij moet wel bedacht worden dat het natuurlijk
een geïdealiseerde voorstelling is van een begraafplaats. Op het schilderij én op het bidprentje
van Everardus is het grafteken afgebeeld in de vrije natuur. Het drukt de romantische gedachte uit
dat de overledene na zijn dood één is geworden met de natuur. De werkelijkheid was minder idyllisch, al moet gezegd worden dat veel van de nieuwe buitenbegraafplaatsen aangelegd werden als
landschapstuinen. De eerste algemene begraafplaats Soestbergen, in Utrecht, is er een voorbeeld
van.
Slot
In dit artikel heb ik willen laten zien dat het haarwerkje van Everardus Mulder symbool staat voor
een nieuwe herinneringsculte die in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond. Het haarwerkje zegt iets over veranderende opvattingen over de dood. De sporen van deze nieuwe opvattingen zijn nog steeds waarneembaar. Wij treffen ze aan op de nieuwe begraafplaatsen uit de negentiende eeuw, maar ook in allerlei pri vé-voorwerpen die soms nog letterlijk (weliswaar weggestopt) op de zolder van mensen thuis zijn aan te treffen.
Dat opvattingen over de dood in deze eeuw wederom ingrijpend van karakter zijn veranderd bewijst het simpele feit dat wij de haarwerkjes uit de vorige eeuw het liefst diep wegstoppen. Wij
vinden ze macaber en luguber. Maar als de tekenen niet bedriegen, dan is zich opnieuw een kentering aan het voltrekken. Na een periode waarin de dood uit het dagelijks leven is verdrongen,
een tijd waarin de dood een taboe werd waarmee wij maar liever niet worden geconfronteerd,
wordt de dood nu weer volop besproken. In tijdschriftartikelen, boeken en televisieprogramma's.
Ook zijn er weer kunstenaars die in de traditie van de negentiende-eeuwse kunsthaarwerkers
rouwsieraden en andere voorwerpen ontwerpen die een nieuwe inhoud geven aan het ritueel rond
de dood. De Rijswijkse kunstenares lannie Kuil ontwerpt bijvoorbeeld medaillons waarin de as
van een gecremeerde overledene kan worden bewaard. Het idee doet sterk denken aan de haarwerkjes van de vorige eeuw. Wordt het misschien tijd om een oude traditie nieuw leven in te blazen?

Noot
1. Uitgebreider hierover zie: Albert van der Zeijden, "De kunst van het maken van haarwerkjes'
in: Traditie. Tijdschrift over tradities en trends 3 ( 1997) nr. 4, 32-34.
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Een Kameriks familie-epos uit de 18e eeuw
door C. Timmerman
De familie Van der Putten
De familie Van der Putten heeft in de tweede helft van de 18e eeuw een vooraanstaande rol gespeeld in Kamerik. Met hun familiegeschiedenis is de historie van een aantal panden aan de Mijzijde - de nummers 33 t/m 38 - nauw verbonden. Om een duidelijk beeld te krijgen volgt hier eerst
een beknopt overzicht van de familie.
Louis van der Putten
zoon van Jacobus van der Putten
geb. Haastrecht (doop niet aangetroffen), ovl. Kamerik 1797.
trouwt 1 .Kamerik 1761
Maria van der Linden, ovl. 1762 Kamerik
2.Kamerik 1762
Anna Catharina van Velthoven
geb. Utrecht, ovl. 1788 Kamerik
3.Utrecht 1790
Cornelia van Westbroek
geb. Utrecht, vertrokken naar Utrecht na 1797.
Uit het tweede huwelijk, behalve vier jong overleden kinderen:
1. Cornelia van der Putten
geb. Kamerik 1767, ovl. Linschoten 1846
trouwt Kamerik 1787 met Arie van Thiel, geb. Kockengen 1756, ovl. Linschoten 1838
2. Hendrik van der Putten, volgt hieronder.
Hendrik van der Putten
gedpt. Kamerik 1771, vertrokken naar Wilnis in 1806
trouwt 1.
1793
Maartje Breekland
geb. Koudekerk, ovl. 1804 Kamerik
2. Wilnis 1804
Hendrikje Verhoef
geb. Wilnis, vertrokken naar Wilnis in 1806
Uit het eerste huwelijk:
1.
Louis van der Putten
geb. Kamerik 1796, vertrokken naar Wilnis in 1806
2.
Hendrik van der Putten
geb. Kamerik 1799, ovl. aldaar 1799.
Dit overzicht is gebaseerd op de bij het streekarchief in Woerden aanwezige genealogische bronnen, op het notarieel archief en op de registers van minuten van akten, verleden voor de Kamerikse gerechten.
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De opgaande lijn
De familie Van der Putten behoorde tot het vooraanstaande deel van de Kamerikse bevolking
vanwege haar vermogen en het bezetten van posities in het bestuur (schepen van het gerecht Kamerik-Mijzijde) en de plaatselijke Nederduits Gereformeerde gemeente (ouderling en kerkmeester). De financiële welstand werd bereikt door de ondernemende geest van de leden van de familie, die handel zagen in diverse waren: graan, kaas, boteren lijnkoeken. Hun fortuin stelde hen in
staat om krediet te verstrekken en om huizen en landerijen te kopen en te verkopen, waaronder
een eigen boerderij aan de Mijzijde.
De oude Jacobus van der Putten, de eerste Kamerikse generatie, woonde, net als zijn zoon Louis
aan de Mijzijde. Vader stond te boek als (mede)eigenaar van een boerderij met een later afgebroken bijbehorend woonhuis. De boerderij met een oppervlakte van 24,5 morgen werd gedeeltelijk
verhuurd aan Gijsbert de Bruijn. Alleen een deel van de wagenloods en van het huis - de voorzolder - werden niet aan Gijsbert ter beschikking gesteld.
Louis heeft behoorlijk wat ondernemersbloed van zijn vader geërfd blijkens de vele vermeldingen van aan- en verkopen van huizen en land. In 1765 verhuurt Louis, in zijn kwaliteit als kerkmeester, twee morgen land, gelegen te Zegveld en eigendom van de kerk. Zelf huurt hij in 1794
twee morgen land van de kerk, dat in Kamerik is gelegen. In de akte is expliciet de aantekening
opgenomen, dat de akker goed onderhouden moet worden. Op 10 september 1779 verkoopt
Louis van der Putten aan A. de Leeuw een perceel land met een oppervlakte van 1 morgen en 450
roe, genaamd 'De Perkjes'. Op deze plaats is de huidige dorpsuitbreiding tussen de Mijzijde en
de Molentocht gerealiseerd.
In 1785 koopt Louis drie morgen land van de erfgenamen van Anna van der Pant. Hij leent hiervoor 500 gulden van Jan Pieter Krull; tot zekerheid dient een obligatie van het 'Gemeene Land
van Utrecht'. Als de som niet binnen een halfjaar is terugbetaald zal het aangekochte land publiekelijk worden geveild.
In datzelfde jaar 1785 verleent Louis van der Putten, 'kaaskoper' te Kamerik, aan Reinier van Eibergen een volmacht om zijn zaken in Rotterdam af te handelen en leent hij tevens een geldsom
van 3500 gulden. Als zekerheid stelt hij een geheel complex, bestaande uit een woonhuis, een
pakhuis, schuur en tuin en ook de boerderij met 24,5 morgen land, waarvan de ligging nauwkeurig wordt omschreven. Gezien de belendingen kan dit niet anders zijn dan het tegenwoordige
Mijzijde 38. Voor de terugbetaling wordt ook een aantal voorwaarden opgenomen; het geld
wordt geleend bij Jan van Vliet uit Zegveld. Gezien de grootte van de lening is de voorzichtige
conclusie mogelijk, dat hij het gebruikt heeft voor de bouw van het woonhuis en het pakhuis, dat
met de boerderij als hypothecair onderpand wordt vermeld.
Van de bedrijvigheid van de familie Van der Putten zijn tot op heden nog sporen terug te vinden
in de panden en gevels aan de Mijzijde. Op Mijzijde 33, de zogenaamde Kaaspakhuizen, staat
met muurankers het jaartal 1784 vermeld. De andere muurankers vormen de letters VDP. Hoewel een aantal mensen meent dat deze letters een afkorting zijn van de naam 'Van der Plaat' of
'Van der Plaats' lijkt dat onwaarschijnlijk, omdat deze namen in de Kamerikse archieven niet
voorkomen. Het is veel meer voor de hand liggend, dat VDP staat voor 'Van der Putten', een
theorie die ondersteund wordt door het jaartal 1785 op de topgevel van het pand Mijzijde 34. Dit
huis maakte, net als het woonhuis aan de Mijzijde 37. deel uit van het bezit van de familie Van der
Putten.
Tijdens een verbouwing van de woning Mijzijde 37. thans bewoond door de auteur, werden in de
zijmuur dezelfde kozijnen en luiken ontdekt, die ook bij de pakhuizen, zoals op nummer 33, ge96

bruikt werden. Ook de aanwezigheid van een gemetselde vloer en zware balken is een aanwijzing
voor de veronderstelling dat ook dit pand is gebruikt voor de opslag van kaas.
Aanvankelijk zal Louis van der Putten zijn activiteiten begonnen zijn vanuit het oorspronkelijke
pand aan de Mijzijde 37. Later heeft het authentieke huis plaats moeten maken voor een pand, dat
meer geschikt was voor de groeiende handel. Het is een aannemelijke veronderstelling, waarvoor
het echter moeilijk is een direct bewijs te vinden omdat er destijds over sloop, bouw en bestemming een onvolledige of in het geheel geen administratie werd gevoerd. Het woonhuis komt op
de eerste kadastrale kaart van Kamerik-Mijzijde uit 1834 wel voor, maar wordt dan omschreven
als schuur.
De naam Louis van der Putten komt, in combinatie met grote bedragen, voor bij veel boedelscheidingen. Op zaterdag 20 juni 1790 bezoekt Louis een veiling van de nalatenschap van Jan
Mijnssen in het 'Keyserlijck Wapen' op het Domkerkhof in Utrecht. Het gaat om een kapitale
hofstede met de naam 'Wulverhorst' bij Linschoten. 'een heerehuyze met verschijdene onder- en
bovenkamers, waarvan sommige behangen, een goede keuken en een boerderij met stallen, 3
hooybergen, 64 morgen land, bosch en weiland en nog verscheidene stukken land die verhuurd
zijn '. De veiling wordt ingezet met een bod van f 30.200,- door Louis van der Putten, die als enige
bieder ook meteen eigenaar wordt. De schout van Kamerik-Mijzijde, M.N. Schalkwijk a Velden,
en Adriaan de Jong staan borg voor de koper.
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De 'kaaspakhuizen' aan de Mijzijde 33, gesloopt in 1988. Coll.: Streekarchief Rijnstreek, Woerden.
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'Wulverhorst' wordt in 1787 door zijn dochter Cornelia en haar man Arie van Thiel bewoond.
Zijn zoon Hendrik is inmiddels gehuwd met Maartje Breekland, afkomstig uit een aanzienlijke
Rijnlandse familie; in de huwelijksvoorwaarden benoemen ze elkaar tot erfgenaam bij overlijden. Hendrik is rond diezelfde tijd in het familiebedrijf opgenomen. Dat blijkt onder meer in
1794, als Louis en Hendrik van der Putten, kooplieden in boter en kaas, de burger Lodewijk Vallenburg machtigen om hun zaken in de stad Zutphen waar te nemen.
In 1797 laat Louis van der Putten een nieuw testament maken, waarin hij de Kamerikse bezittingen aan zijn zoon Hendrik en zijn dochter Cornelia zal nalaten. Onder die nalatenschap is ook een
huis in Utrecht, dat bestemd is voor zijn derde echtgenote Cornelia van Westbroek, indien hij eerder mocht komen te overlijden. Ze mag daar dan blijven wonen tegen een geringe vergoeding aan
de kinderen Cornelia en Hendrik, die eigenaar blijven.
De neerwaartse lijn
Op 1 september 1797 komt er een einde aan het leven van Louis van der Putten. Van zijn oorspronkelijk bezit bepalen heden ten dage nog twee huizen het dorpsbeeld. In het sterfjaar van vader Louis laten Cornelia en Hendrik een boedelinventaris maken, zoals bij testament bepaald.
Ten overstaan van een notaris worden de schulden en baten vastgelegd. Het zijn er nogal wat, de
precieze hoeveelheid is echter niet bekend. Het huis in Utrecht wordt buiten de inventaris gehouden.
Na de aanvankelijk succesvolle jaren gaat het Hendrik van der Putten later beduidend minder
voor de wind. In 1804 overlijdt zijn vrouw Maartje Breekland. In hetzelfde jaar komt hij met een
broer van zijn overleden vrouw overeen een som van 1100 gulden vast te zetten ten behoeve van
zijn enige kind Louis, om later dat jaar te hertrouwen met Hendrikje Verhoef.
Op een bijeenkomst van schout en schepenen in 1806 komt de gerechtsbode Dirk Hogerhout
melding doen van het feit dat hij als gemachtigde van de Utrechse notaris en procureur bij het Hof
van Utrecht belast is met de openbare verkoop van bezittingen van Hendrik van der Putten. De
verkoop geschiedt op grond van een vonnis van het Hof van Utrecht d.d. 10 december 1805:
Hendrik was dus failliet.
Op 6 maart 1806 wordt in het Rechthuis van Kamerik-Houtdijken bij de kastelein Frederik Brunt
een 'schoon wel doortimmerde en z,eedert weinig jaar opgebouwde huizinge met 4 onder- en bovenkamers, keuken met wagenschuur en ten tweede een extra groot en tot kaas negotie bijzonder
geschikt pakhuis met 74 staanders, 380 kaasplanken alsmede een extra groot schuitenhuis en ten
derde een capitale boerderij met 24,5 morgen land en 2,5 morgen land behorende aan de kerk
van Kamerik'. Het huis en pakhuis worden door Sas de Bruijn ingezet op 7000 gulden, dat door
Cornelis deBruyn uit Harmeien verhoogd wordt tot 7100 gulden. De boerderij wordt door de notaris ingezet op 6900 gulden, een bedrag dat door Cornelis de Bruyn verhoogd wordt en bij nadere opslag opnieuw wordt verhoogd, waardoor de uiteindelijke koopprijs op 7200 gulden komt.
Zo wordt Cornelis de Bruyn met het voldoen van de koopsom van 14.300 gulden eigenaar van het
kapitale complex. Een bijzonderheid is dat in de akte gemeld wordt, dat de bisschopspenning,
een herinnering aan de oorspronkelijke ontginningstijns die nog gold, op dit onroerende goed
was 'gezuiverd'.
De berooide familie Van der Putten, na veertig jaar ontdaan van het gehele familiebezit, vertrekt
in 1806 gedwongen uit Kamerik naar Wilnis.
De panden Mijzijde 34 en 35 vormen nu, anno 1998, één huis, evenals Mijzijde 36 en 37. Beide
huizen werden vroeger door meerdere gezinnen bewoond, waardoor het huisnummerverschil is
ontstaan. De panden zijn tegenwoordig Rijksmonumenten. Het pand Mijzijde 33 was, voordat
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Het monument Mijzijde 34. Coll.: Streekarchief Rijnstreek.
het in 1988 gesloopt werd, ook een monument. In 1989 zijn op dit terrein nieuwe appartementen
gerealiseerd in de sfeer van de oorspronkelijke bebouwing.
Het pand Mijzijde 34 was in het verleden een bakkerswinkel en is nu weer een woonhuis. Mijzijde 37 is van schuur (pakhuis) een woonhuis geworden. De boerderij aan Mijzijde 38 is in 1938
gesloopt en opnieuw opgebouwd; in het kader van de dorpsuitbreiding is het bedrijf verplaatst.
Bronnen:
De meeste van de bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de collecteboeken van het GrootWaterschap van Woerden. Helaas ontbreken een aantal essentiële jaren in deze boeken. Ook is
veel gevonden in het oud-rechterlijk archief van Kamerik Mijzijde. Helaas is hier maar één boek
van overgebleven, dat ook nog vrij laat begint. Tenslotte zijn er aanvullingen aangetroffen in het
oud-rechterlijk archief van Linschoten en de notariële archieven van Woerden en van Kamerik.
Het artikel is mede tot stand gekomen dankzij de vele kleine vondsten in verschillende bronnen
door de heer H. Nap te Kamerik; een woord van dank aan hem is hier op zijn plaats.
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Een Nieuwjaarswens uit de Bodegraafse Meije
De Nieuwjaarswens van dit jaar is overgenomen uit de Rijnbode, een krant die in de vorige eeuw
in de Rijnstreek veel lezers had. Op 3 januari 1894 wenste H. van der Werf, de barbier uit de Bodegraafse Meije, in die krant zijn klanten een voorspoedig 1894 toe.
Hoogstwaarschijnlijk is deze barbier dezelfde als Hubertus van der Werff, die in 1869 in Benschop geboren was en die zich in 1892 in de Meije gevestigd had. Zijn hoofdberoep was schoenmaker, maar wellicht heeft hij, zoals vele kleine middenstanders in die tijd, er ook nog andere
dingen bijgedaan, bijvoorbeeld het knippen en scheren van de boerenbevolking in de Meije. Zelf
had hij een zeer gelukkig jaar in 1894, want in dat jaar trouwde hij met Cornelia Schuilenburg. De
barbier is op 2 augustus 1939 te Bodegraven overleden, 69 jaar oud.

"Alles wensch ik in dit jaar:
Voorspoed, zegen en....veelhaar.
Ik zal het gaarne blijven knippen.
Komt maar even binnen wippen.
Ik scheer ook hals en wang en kin
En ik zeep u heerlijk in.
Mes en doek, 't is alles zuiver
En ik vraag slechts ééne stuiver.
Ik neem u soms wel bij den neus
maar dan is het noodig, heusch.
Vóórdat ze op uw hoofd marcheeren:
Koopt mijn kam en jachtgeweren.
Van uw uitgevallen haar
Maak ik schoone vlechten klaar.
Ik lever u ook echte pruiken
En odeurtjes om te ruiken.
Ik blijf uw dienaar met pleizier:
H. VAN DER WERF, den Barbier. "
Bodegraven (Meije), 1894
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