
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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