
34e jaargang no. 4 december 1998 

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 ijs-
gang 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 aange
toond door een incident in het dorp Kamerik tijdens de overstroming, dat voorviel tussen domi
nee Arnoldus Bornius en de koster-schoolmeester, tevens voorlezer en voorzanger, Cornelis Ha-
gensz 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 berei
ken, nam hij maatregelen en haalde de ladder van de kerk en legde die vanaf de deur van zijn wo
ning naar het kerkgebouw. Hij plaatste er een paar planken overheen en had zo een prachtige ver
binding 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 ja
ren 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 al
daar. 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 he
laas 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 ge-
tuygen, 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 voor
schreven coster minnelijck tot ontsluytinge van de voorschreven leer versocht heeft, aengesien 
ons, comparanten, beyde vertoont was, dat gemelte coster seer lichtelijck ende oock bequame-
lijck 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 be
liefte 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 passee
ren, 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 heb
bende, 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 vrousper-
soonen 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 min
sten 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 voorschre
ven 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 ge-
daen 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 compa
ranten 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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