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“To be or not to be – that‟s the question”
William Shakespeare (1564-1616)

VOO RWOORD
Het speuren naar de afkomst, naar het verleden, naar de familiaire “roots” is in de laatste
twintig jaar uitermate populair geworden. Niet alleen omdat het middels computer en internet
steeds gemakkelijker is geworden, het familieverleden na te vorsen maar ook omdat er een
sterke “hang naar vroeger” is ontstaan door de zakelijkheid van de huidige maatschappij en
vooral ook de oudere generaties over steeds meer vrije tijd beschikken. Al deze punten zijn er
de oorzaak voor, dat de innerlijke behoefte van de mens, te weten te komen, waar hij vandaan
komt, in velerlei zoektochten naar de voorouders kan worden omgezet.
Hierbij speelt verder ook een grote rol, dat de traditionele familie - en hier in het bijzonder
als na te streven ideaal - absoluut niet uitgediend is. Integendeel, de bezinning op de
familietradities – en daarmede op het doen en laten van de voorouders – is steeds meer op de
voorgrond komen te staan. Terwijl de idealen van de jaren zestig en zeventig – toen de
traditionele familie als oord van repressie en driftonderdrukking zwaar onder druk was komen
te staan – langzaam aan het vervagen zijn – en de teruggegane geboortecijfers voor allerlei
problemen oorzakelijk zijn geworden.
Tenslotte voelt de huidige mens door de steeds verder voortschrijdende ontwikkeling der
wetenschap zich sterker gedetermineerd door “nature”-factoren zoals genetische en biologische
structuren, familiaire tradities en “hogere machten” (geloof en lotsbestemming) en steeds
minder door “nurture”-constellaties zoals milieuinvloed, cultuurkring, leefomgeving en
opvoeding. Ofschoon het uiteindelijk wel op een gelijkwaardige combinatie der genoemde
factoren zal uitdraaien ....
De auteur Han Kamermans brengt in het voorliggende boek verslag uit over een geheel eigen
“zoektocht naar het verleden”, waarbij hij – als lid van de (Nederlandse) familie Kamermans –
nauw verband legt niet alleen met de Nederlandse familie Kamerman (zonder “s” ), maar
vooral met de Belgische families Camerman, Camermans , Cammerman en Cammermans als
uiteindelijke voorouders der Nederlandse nakomelingen. In zo‟n samenhang is ook de grote
(Zwitserse) Kammermann-familie uitvoerig onderzocht worden.
Op een vlot te lezende en vooral uitermate originele en informatieve wijze poogt Han
Kamermans hierbij – zo te zeggen uit het zicht van een “genealogische leek” – interesse te
wekken voor een geheel nieuw “beleven van het verleden” van de genoemde families – met in
het geheel twaalf K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-naamsvarianten. En dit niet over het al dan niet
nauwkeurige weergeven van stamreeksen en kwartierstaten als gebruikelijk genealogisch
“geraamte” – met veelal toch eigenlijk alleen maar saaie opsommingen van feiten en
(jaar)getallen – maar over het zichtbaar maken van “het vlees op het geraamte”, van “de
verhalen er om heen”, van wat er alles met het verleden samenhangt resp. zou kunnen
samenhangen – inclusieve daaruit getrokken geheel eigen conclusies....!
In zoverre is het K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-“slechtbok”-INFO-boek absoluut geen
familiekroniek in gebruikelijke zin geworden, maar veeleer een uitermate informatieve en
interessante documentatie over de “roots” van de genoemde families met velerlei “kijkgaatjes”
op vooral geschiedkundige achtergronden. En op deze toch wel andere wijze van bekijken van
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de ter beschikking staande informaties en wetenswaardigheden gelijktijdig een inspeling op de
toenemende huiver van de geïnteresseerde mens voor de intussen ontstane, meer dan
onoverzichtelijke “genealogische industrie” – waarin de “genealogische leek” maar al te
gemakkelijk kan afdwalen resp. gefrustreerd kan stoppen met zijn recherches. Wat nu dus
werkelijk niet de zin kan zijn van een voorgenomen “duik in het verleden”...!
De auteur wenst U veel pleizier bij het lezen en ontdekken – ook al moet er af en toe een
woordenboek bij genomen worden, want alle geciteerde teksten zijn in de originele taal
overgenomen en niet vertaald: Wat echter gelijktijdig weer duidelijk maakt, dat er een waarlijk
Europese dimensie zit in de wetenswaardigheden rondom de in dit boek beschreven
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-“story”...!

Maastricht, zomer 2006

Han Kamermans

AANVULLEND VOORWOORD
Het rijkelijk geïllustreerde en gedocumenteerde “Supplement 2008”-hoofdstuk
“AANVULLENDE CAMERMAN-DOCUMENTATIE” aan het einde van dit boek stamt
uit het jaar 2008 en probeert aan de hand van nieuwe Camerman-gegevens een rechtstreekse
(genealogische) link te leggen tussen de Belgische en de Nederlandse Camerman-takken - met
een Dirck Adriaenszoon Camerman uit ‟s-Gravenzande (in een Delfland-document met
dagtekening 12 augustus 1576) als eerste (tot nu toe) geverifieerde NL-Camerman-vermelding
tijdens de “Tachtigjarige Oorlog” (1568-1648) resp. uit de zestiende eeuw . Maar ook op nog
vroegere Belgische en Nederlandse Camerman-verwijzingen uit de veertiende en de vijftiende
eeuw wordt in “Supplement 2008” (nogmaals) uitvoerig ingegaan en zijn hiertoe ook in de
voorgaande 2006-hoofdstukken nog diverse kleinere aanvullingen en correcties opgenomen.
Maastricht, zomer 2008

Han Kamermans

opgedragen aan
mijn geliefde moeder
Elisabeth Kamermans-Clemens
uit Gelsenkirchen-Buer (NRW)
zie hiertoe ook eBook (zomer 2007):
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 -1990
ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER

www.elisabeth-clemens.vlissingennet.nl
www.kcammermanns-family.com

Take me by the hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-land
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“Take me by the Hand over in the Glory
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-Land“

INLEIDING
GENEALOGIE IN HET ALGEMEEN EN IN HET BIJZONDER

Het kan natuurlijk niet uitblijven, dat er in dit ietwat andere boek ook een en ander verteld
moet worden over wat het begrip “genealogie” eigenlijk ïnhoudt. Want om de reeds genoemde
“genealogische industrie” enigermate te begrijpen resp. te overzien, moet men tenminste weten
waar het uiteindelijk over gaat resp. om draait bij het reusachtige aanbod heden ten dage. Op te
merken valt verder, dat genealogie (ook wel stamboomonderzoek geheten) een deel is van de
algemene geschiedkunde en zich bezig houdt met voorouderonderzoek als ook met
(familienaam)afstamming.
Het woord zelf komt uit het Grieks en is samengesteld uit de woorddelen genea (afstamming)
en logos (kunde, leer): in een oudere uitgave van het “Verklarend handwoordenboek der
Nederlandse taal” (Groningen 1980) lezen we hiertoe: “gen (Gr. gen =ontstaan, doen
ontstaan)(biol) erfelijke, reeds in de geslachtscellen aanwezige factor, die later in het levende
organisme zekere eigenschappen tot uiting doet komen”.
Het gaat er bij het geheel natuurlijk niet om deze “zekere eigenschappen” van de voorouders
te achterhalen, maar het is toch wel interessant te ervaren, welke omgevingsfactoren bij
ontstaan en ontwikkeling van de hier besproken K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten een
rol gespeeld kunnen hebben. En daar komen we aan de invloed van het water niet voorbij: de
Noordzee en de grote rivieren Schelde en Maas hebben zeker in de eerste eeuwen een
maritieme uitrichting voorbestemd. Reden waarom we het wat betreft de leefomgeving van de
eerste K/C-geslachten leuk gevonden hebben deze aan bepaalde “waterige” locaties te
koppelen en daarover kleinere beschrijvingen bij te voegen (zie hiertoe ook navolgend
onderhoofdstuk “opzet K(C)M(M)ERMAN(N)(S)-“slechtbok”- INFO).
Zoals gezegd houdt zich het vakgebied van de genealogie dus bezig met de ontwikkeling en
de verwantschap van geslachten (families) en is een (hobby)genealoog daarmede iemand, die
het enorme gebied van afstamming en verwantschap in voorouderlijke zin naspeurt. Dit kan in
de vorm van een stamreeks, een kwartierstaat, een genealogie en een parenteel gebeuren en wij
geven van deze vier genealogische hoofdvormen navolgend een korte beschrijving.
Stamreeks
Een stamreeks is een in generaties onderverdeelde opstelling van de wettige voorouders in
rechtstreekse mannelijke lijn. De nummering geschiedt met Romeinse cijfers, waarbij de
zogeheten “stamvader” (de oudste voorvader waarop het onderzoek is vastgelopen) de nummer
I krijgt.
Kwartierstaat
Een kwartierstaat bestaat uit een in generaties gerangschikte opstelling van de wettige
voorouders van een bepaald persoon (kwartierdrager genoemd) en omvat alle voorouders in
zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. De mannelijke resp. vrouwelijke kwartierdrager heeft in
dit systeem twee ouders, vier grootouders, acht grootouders enz., dat wil zeggen iedere
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generatie verdubbelt het aantal voorouders. De nummering geschiedt met cijfers, waarbij elke
voorouder zijn eigen nummer heeft (kwartierdrager met nummer 1 beginnend).
Genealogie

Een genealogie wordt ook wel stamboom resp. geslachtslijst genoemd en bestaat uit een in
generaties gerangschikte indeling van personen, die in wettige, mannelijke lijn afstammen van
een bepaalde mannelijke persoon.(zie afb.)
Parenteel
Een parenteel wederom is een in opeenvolgende generaties onderverdeelde opstelling van alle
wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn.
Het navorsen resp. opstellen van een parenteel is daarmede gelijktijdig de meest uitgebreide
vorm van voorouderonderzoek.
Om een genealogisch onderzoek überhaupt met succes te kunnen starten, is hiervoor
natuurlijk de studie van velerlei historische bronnen noodzakelijk en moet er dus in de soms
waarlijk onmetelijke (vooral Europese) archieven worden gedoken. Zulke historische bronnen
kunnen bijvoorbeeld zijn:
-

archieven van de Burgerlijke Stand
emigratie- en immigratieregisters
bevolkingssregisters
volkstellingen
memories van succesie (belastingregisters)
stedelijke rekeningstellingen
notariële en rechterlijke archieven
schepenbankarchieven
doop-, trouw- en begrafenisregisters (DTB) uit de kerkelijke administratie
obituaria (bidregisters) en necrologia (als parochiale admistratie van de door de
gelovigen betaalde bidkalenders).

Maar ook in het internet kunnen heden ten dage reeds uitermate uitgestrekte zoektochten naar
historische gegevens worden gemaakt, aangezien steeds meer gemeentelijke en kerkelijke
instellingen de ter beschikking staande databestanden daar publiceren resp. laten kopiëren
(Mormonen). Het is soms niet te geloven, wat er aan archiefmateriaal reeds op het internet te
raadplegen is. Hierbij dient natuurlijk in de eerste plaats gelet te worden op de authenticiteit
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van de aangeboden resp. gevonden gegevens. Helaas is er op het internet in de loop van de
tijden ook veel onbetrouwbare informatie komen te staan, die zich door een klakkeloos
overschrijven alsmaar vermenigvuldigd heeft en – indien er geen bronvermelding meer bij
staat – meestal niet meer te achterhalen is. Een eigen duik in de archieven kan dan weer voor
de benodigde authenticiteit zorgen, doch schuwen veel (hobby)genealogen deze moeite – er is
voor een zulk intensief archiefonderzoek dan ook echte passie nodig.
Een stap verder om de mogelijke relatie tussen bepaalde personen te onderzoeken – en dat
ook uit ver terugliggende tijden – kan via DNA-onderzoek plaats vinden: het DNA van
personen met dezelfde voorouders zal meer onderlinge gelijkenis vertonen dan het DNA van
niet verwante personen. DNA is hierbij de afkorting van het Engelse Desoxyribo Nucleic Acid
(in het Nederlands: Desoxyribonucleinzuur) en de drager van erfelijke eigenschappen - het zit
in de kernen van bijna alle lichaamscellen. Een DNA-molecuul (deeltje) bestaat uit een keten
van ontelbaar veel bouwstenen, waarvan er in het hele levende organisme slechts vier
verschillende in omloop zijn. Deze zijn A (Adenine), T (Thymine), C (Cytosine) en G
(Guanine) en met deze vier bouwstenen zijn oneindig veel verschillende volgordes mogelijk:
bijvoorbeeld AGGCTTATAGTGCCA en oneindig lang verder. Het kan goed vergeleken
worden met letters, woorden en teksten: uit een bepaald aantal letters zijn oneindig lange
teksten samen te stellen, door eigenlijk alleen de volgorde van de letters te veranderen. Elk
mens heeft een uniek DNA-profiel, een eigen “streepjescode”, waarover niemand anders
beschikt. Binnen een familie lijken die “streepjescodes” een beetje op elkaar, omdat kinderen
over DNA beschikken, dat voor de ene helft gelijk is aan dat van de moeder en voor de andere
helft aan dat van hun vader. Broers en zussen hebben dus eveneens veel met elkaar gemeen,
terwijl bij neven en nichten de verschillen al weer groter beginnen te worden.
Omdat het DNA in alle lichaamscellen zit, dus ook in kiezen en botten, betekent dit, dat het
nog te vinden is in skeletten van mensen resp. delen daarvan, die al eeuwen geleden begraven
zijn. In de “Katholieke Universiteit van Leuven” kunnen bijvoorbeeld botstukken, die twee- tot
drieduizend jaar oud zijn, nog op DNA-resten onderzocht worden en zo bepaald worden of de
gevonden resten afkomstig zijn van personen, die al of niet familie van elkaar waren. Ofschoon
het record van resten, waaruit nog DNA gehaald kon worden, bij 60‟000 jaar ligt, is het
resultaat vooral bij eeuwenoude menselijke botten afhankelijk van de omstandigheden, waarin
de overblijfselen zich hebben bevonden. Sterke temperatuurschommelingen en vochtigheid
zijn in dit opzicht funest voor het behoud van het DNA in skeletresten.
Overigens willen Spaanse genetici van de Universiteit van Granada in 2006 gaan testen of
de beroemde ontdekkingsreiziger Christoph Columbus een (Italiaanse) “heer van stand” is
geweeest of een “gewone” Catalaan. Hiertoe zal het DNA van honderden mensen met de
achternaam Colom getest worden, daaronder ook bijna tweehonderd personen met de naam
Colom uit Mallorca en Valencia. Er is namelijk het sterke vermoeden opgekomen, dat
Christoph Columbus zijn Catalaanse afkomst heeft verzwegen, omdat hij betrokken was
geweest bij een samenzwering tegen de Spaanse koning en wegens zeeroverij. Hiertoe gaan de
Spaanse wetenschappers het verzamelde DNA-materiaal vergelijken met het DNA van
Columbus‟ onwettige zoon Hernando, wiens stoffelijke resten in de kathedraal van Sevilla
liggen. Hoofonderzoeker Jose Antonio Lorento Acosta verklaarde: “ We zij niet op zoek naar
afstammelingen van Columbus, maar naar een gemeenschappelijke voorouder, die de link kan
zijn tussen de Admiraal (Columbus) en de Coloms van heden de dag”. Wat dus weer een
geheel nieuwe uitermate interessante genealogische constellatie betekent.
Wat betreft de geschiedenis van de genealogie (zie ook: J. Roelstrate “Handleiding voor
genealogisch onderzoek in Vlaanderen” (Roeselaer, VVF, 1998) is nog vast te houden, dat
deze een van de oudste wetenschappen überhaupt is. Reeds de volken in de Oudheid maakten
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stamreeksen op om de goddelijke afkomst van hun vorsten te beklemtonen. Zo ook bij de
Egyptenaren en een van de eerste personen van wie met zekerheid de vier grootouders bekend
zijn, is farao Amenofis IV, beter bekend als Echnaton en Egyptische koning van de 18e
dynastie (ca. 1362-1346 v. Chr.). Dit is een van de oudste bekende kwartierstaten en we
vinden in zo‟n zin daarop afgestemd ook in de bijbelse OT-geschiedschrijving uitvoerige
geslachtslijsten opgetekend.
De Grieken hadden eveneens belangstelling voor genealogie en het gold als grote eer af te
stammen van een Griekse held uit de Trojaanse oorlog – wat niet altijd even gemakkelijk te
bewijzen was. De beroemde Griekse dichter Hesiodius (ca. 700 v. Chr.) heeft in zijn werk
“Theogynie” de eerste genealogieën van de Olympische godenwereld opgesteld en vooral de
latere Grieken kenden reeds een zekere vorm van (stedelijke) registratie. Een Atheense burger
moest hiertoe op de derde dag van de Apatouria (feest van de vaders) zijn pasgeboren kind
(voorlopig) laten inschrijven, waardoor de wettigheid van de geboorte gestaafd was. En vanaf
dat ogenblik was het kind dan ook – in afwachting van het tijdstip, waarop de inschrijving in
de registers van de toenmalige burgerlijk stand officiëel zou plaatsvinden - nauw betrokken bij
de huiselijke eredienst aan de voorouders.
Maar ook bij de Romeinen stond – net zoals bij de Egyptenaren – vooral de cultus rond de
voorouders in het (levens)middelpunt en waren hun dodenmaskers naast het altaar van de
huisgoden in het woningsatrium opgesteld - zo te zeggen “embedded” in het dagelijkse
leven....Deze voorouderverering was eerst meer op maatschappelijke resp. militaire gronden
gebaseerd, doch naarmate de Griekse invloed zich steeds sterker liet gelden, werd het mode op
een goddelijke afstamming te verwijzen. Hiertoe werd het niet al te nauw genomen met de
waarheid en deden als gevolg daarvan geadopteerde en biologische verwantschap niet voor
elkaar onder. Keizer Augustus (oorspronkelijk Gajus Octavius (63 v. Chr – 14 n. Chr.)), die
eigenlijk slechts via adoptie door Julius Caesar van de Julii afstamde, ging bijzonder prat op
zijn vermeende afstamming van de (Griekse) godin Aphrodite. Voor de gewone Romeinse
burger werd het verder uitermate belangrijk om zijn Romeins burgerschap te kunnen bewijzen
en daarvoor tenminste zijn zestien betovergrootouders te kennen. En net zoals bij de Grieken,
kenden ook de Romeinen een soort van registratie, waarbij slechts zestien voornamen werden
gebruikt, waaraan later individuele bijnamen werden toegevoegd. Het familiehoofd, de
zogeheten “pater familias”, had in het oude Rome quasi priesterlijke functies en beschikte zelfs
over leven en dood van zijn familieleden – verleden en heden waren ook op deze manier
uitermate nauw met elkaar verweven.
Bij de Germaanse volken daarentegen speelde de bloedsverwantschap wel een hoofdrol: de
vele genealogische gegevens in hun sagen en legenden zijn hier een mooi voorbeeld van. De
gehele verwantschapskring, zowel in de vrouwelijke lijn (zwaardzijde) als in de mannelijke
(spillezijde) werd bij de germanen “sibbe” genoemd en de leden van deze afstammingsgroep
waren de “magen”. Zulke woorden als maagschap, vermaagschappen en zijmagen vinden we
nog steeds in de Nederlandse taal (hoewel ietwat verouderd), terwijl “sibbe” bijvoorbeeld niet
alleen in het Limburgs voortleeft maar ook in de Zuid-Limburgse plaatsnaam Sibbe (bij
Valkenburg). En in de Duitse taal verwijzen de woorden “Sippe” resp. “Sippschaft” (in de
betekenis van “kliek”, “aanhang”) naar de hier eveneens nog bewaard gebleven Germaanse
afkomst. Maar ook de Schotse Highland-Clans zijn tot op heden bewaard gebleven
afstammingsgroepen volgens het “sibbe”-systeem en in het Keltisch betekent Clan niet anders
dan “kinderen” resp. “nakomelingen”. Deze Schotse Clans beheersten het politieke en sociale
leven tot de slag van Calloden (1745) een eind maakte aan hun macht – in de nieuwere tijd is
de folklore een steeds grotere rol gaan spelen. En ook de Noorse volken begonnen hun sagen
met een genealogie der daarin voorkomende helden (“jarts”) – hun (helden)daden werden
vooral op feesten van de Vikingkoningen (9e en 10e eeuw Noormannen-rooftochten in heel
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Europa) gehuldigd. Overleverd is, dat een Noorman in staat moest zijn zijn zeven voorgaande
generaties op te sommen en deze vaardigheid ook terug te vinden was bij de latere
Normandiërs als het er om ging het verwantschap met de eerste hertog van Normandië Rollo te
bewijzen.
In de Middeleeuwen werden er voor Europese vorstenhuizen steeds meer stambomen
opgezet, die bij beroemde personen zoals Karel de Grote moesten aansluiten – en daarbij werd
het net zoals bij de Romeinen met de waarheid niet al te nauw genomen. Waren de eerste
adellijke genealogieën nog droge opsommingen, zo werden daarin steeds meer gegevens
verwerkt over de daden van de beschreven personen en ontstond zo rond het genealogisch
geraamte langzamerhand een hele landsgeschiedenis. In Vlaanderen werd op deze manier uit
maar enkele genealogische gegevens uit de 10e eeuw met het werk “Flandria Generosa”
navolgend een volwaardige “Kroniek van Vlaanderen” – met in een van de tussenstadia zelfs
een “Genealogia” in versvorm. Deze is weer bewaard gebleven in het zogeheten “Liber
Floridus”, een soort geïllustreerde encyclopedie, waarin ook het beroemde werk “Genealogia
comitum Flandriae” (begin 12e eeuw) van Lambert van Sint-Omaars is opgenomen.
In de Renaissance ontstonden dan de eerste wetenschappelijk bewerkte genealogieën, waarin
de afstammingslijn op basis van oorkonden en overleverde bronnen werd opgebouwd. Philippe
de l‟Espinoy (1552-1633), Burggraaf van Terwaan (Thérouanne), onderzocht vooral de
oorsprong van de Vlaamse geslachten en in 1631 verscheen hiertoe in Dowaai (Douai) zijn
beroemde boek “Recherche des Antiquitéz et Noblesse de Flandres”. In de 18e eeuw werd deze
wetenschappelijke beoefening van de genealogie verder uitgediept en verschenen ook de eerste
genealogische handleidingen. De Duitse historicus Johann Christoph Gatterer (1727-1799), in
1756 als professor voor geschiedenis naar Göttingen beroepen, gaf de eerste bruikbare
genealogiedefinitie: “Darstellung aller von einem und ebendemselben Vater abstammenden
Personen, entweder der männlichen allein oder weiblichen und männlichen zusammen”. In de
Zuidelijke Nederlanden zou het vooral Johannes Baptist Houwaert (1626-1688), schepen en
stadssecretaris van Brussel, zijn, die baanbrekend genealogisch werk verrichtte door het
bestuderen van de schepenregisters aldaar. Het resultaat van zijn onderzoekingen is in meer
dan honderd registers in het zogeheten “Fonds Houwaert” in de Koninklijke Bibliotheek te
Brussel gebundeld in te zien. Nadat het Brusselse archief bij een bombardement in 1695 door
Franse troepen onder Lodewijk XIV werd vernietigd, zijn de handschriften van Houwaert
(intussen op microfiches te raadplegen) van onschatbare genealogische waarde geworden.
In de 19e eeuw ontstond er op genealogisch gebied dan een ware bloeiperiode en werd
baanbrekend wetenschappelijk werk verzet – het accent bleef echter gericht op adels- en
patriciërsfamilies. In 1898 verscheen zo in Berlijn een uitermate belangrijk werk van de Duitse
wetenschapper Ottokar Lorenz (1832-1904) met de titel “Lehrbuch der gesammelten
wissenschaftlichen Genealogie”, waarin – onder invloed van Darwin‟s afstammingstheorieën
(“The Origin of Species”, 1859) – de natuurwetenschappelijke richting van de genealogie werd
beklemtoond. Deze richting raakte echter door haar bijdrage aan de selectieve rassentheorieën
van de Nazi‟s in een uitermate slecht daglicht en heeft het nog steeds moeilijk daar weer uit te
komen. In de Zuidelijke Nederlanden zou tot in de jaren dertig van de 20e eeuw de beoefening
van de genealogie in handen van een tot de adel en vooral tot de Franssprekende burgerij
behorende elite blijven, maar pas tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zou hier verandering
in komen. Het accent werd verplaatst naar de werkelijke familiegeschiedenis en dat was
gelijktijdig het begin van de hedendaagse “genealogie voor het volk”(“democratisering van de
genealogie”). Waaruit dus, zoals reeds gezegd. intussen een enorme “genealogische industrie”
is ontstaan, die aan onoverzichtelijkheid waarlijk niet meer te overtreffen is en waarin de de
door ons zo getituleerde “genealogische leek” alleen nog maar verdrinken kan….
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OPZET K(C)AM(M)ERMAN(N)(S) – “slechtbok”- INFO

Zoals reeds kort in het voorwoord opgetekend, heeft het voorliggende boek zich tot taak
gesteld de voornoemde “genealogische industrie” op onconventionele wijze te benaderen en de
lezer mee te nemen op de door de auteur Han Kamermans gemaakte, geheel eigen en
omvattende “speurtochten naar het verleden” der diverse K/C-geslachten. Hiertoe was het
zeker niet nodig de geschiedenis resp. de specifieke genealogie er achter, nieuw te schrijven,
doch viel direct op, dat de verschillende families – en daarmede ook de gewone leden er van –
eigenlijk niets van elkaar wisten resp. weten. We gaan dus proberen zulke hiaten in de
wederzijdse maar ook onderlinge kennis te sluiten en interessante historische feiten maar ook
uitermate typische en vooral ook onbekende omstandigheden rondom de diverse K/C-families
naar voren te halen resp. in woord en beeld te schilderen. De vele daarbij opengemaakte eigen
“kijkgaatjes in het verleden” geven, samen met de daaraan gekoppelde bijzondere kijk op de
dingen als een soort “bloemlezing”, op deze manier een uitermate boeiend panorama der vele
K/C-familiewetenswaardigheden – en dat is heel wat!
Hiertoe beginnen we met de eerste K/C-familie-vermelding en wel 1291 in Lissewege bij
Brugge, alwaar een “Willem Camerman de ionghe” aktenkundig is – deze was daar schepen en
de toevoeging “de ionghe” bewijst, dat er dus ook nog een “Camerman de oude”was. Voordat
echter de verdere weg van de familienaam Camerman (niet van de familie Camerman!) in de
daarop volgende eeuwen door Vlaanderen en Nederland wordt onderzocht, wordt er eerst nog
gekeken, welke etymologische conclusies omtrent het ontstaan van de (oer)familienaam
Camerman zouden kunnen worden getrokken. Hierbij worden twee mogelijkheden onderzocht
en wel een (etymologische) verklaring van Keltische origine (“camer”, door de auteur opgezet)
en de algemeen gebruikelijke van Latijnse oorsprong (“camera”). Na Lissewege wordt nog
uitvoerig ingegaan op de Brugse geschiedenis rond het jaar 1302, wanneer daar in “De
Rekeningen van de Stad Brugge 1280-1319” een zekere Jan Camermanne opduikt.
Via de Vlaamse plaatsjes Denderbelle en Doel alsmede de Nederlandse locaties Veen,
Ommen en Vlissingen wordt dan de verdere weg resp. clustervorming van de familienamen
Camerman, Camermans, Cammerman, Cammermans, Kamerman en Kamermans
gedocumenteerd. Hiertoe behoort het tussen Vlaanderen en Nederland geschakelde hoofdstuk
“Reformatie en Tachtigjarige Oorlog”, waarin uitleg gegeven wordt over de enorme religieuze
en sociale omwentelingen – gekoppeld met uitgebreide volksverhuizingen overal heen – als
gevolg van het toendertijdse nieuwe Renaissance-denken.
Na een glossarium over het met het Keltisch-Vlaamse woord “camer” verwante Duitse
woord “Kammer” komen we dan bij het in Zwitserland uitermate talrijk vertegenwoordigde
Kammermann-geslacht en verwijlen we daar in het plaatsje Bowil (Kanton Bern), waar een
Kammermann-documentatie in het jaar 1531 begint. Hier is voor de (Duitstalige) Zwitserse
lezers van dit boek ook een vertaling van dit “opzet”-hoofdstuk in het Duits ingevoegd. In het
boekdeel “Duitsland – Deutschland” worden naast Kammermann ook nog de naamsvarianten
Kammerman en Kamermann behandeld alsmede interessante etymologische
wetenswaardigheden omtrent “Kammer” resp “Kamer” naar voren gebracht.
Dan wordt nog een uitstapje gemaakt naar de Oekraïne, als in de gelijke tijd, dat de
Zuidelijke Nederlanden Oostenrijks waren, daar het eveneens tot hetzelfde Habsburgse
keizerrijk behorende “Königreich Galizien und Lodomereien” ontstond, dat daarop een grote
bloeitijd zou beleven. Het hoofdstuk zelf is uiteindelijk dan toch een trieste aangelegenheid,
omdat het hier om Joodse K-families gaat en het nader uitgewerkte stadje (nu grote stad)
Lemberg – als vroegere hoofdstad van het “Königreich Galizien und Lodomerien” – in de
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Tweede Wereldoorlog (net zoals in geheel Oost-Europa) op meer dan afschuwelijke wijze
werd geconfronteerd met de schrikbarende Nazi-Holocaust-terreur. In het hoofdstuk USA –
Zuid-Afrika wordt tenslotte nog ingegaan op de stad Salt Lake City, waar door de Mormonen
het grootste genealogische archief ter wereld is opgezet en wij allen daar ter plaatse weer zo te
zeggen digitaal verenigd worden met onze voorouders – interessant daar even bij stil te
staan..... Het laatste hoofdstuk K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-merchandising is aan het boek
toegevoegd om te demonstreren, welke mogelijkheden er bestaan in te spelen op de diverse
K/C-naamsvarianten, hetzij (bijvoorbeeld) met een familie-embleem, een familie-“hymne” of
ook met naamdesign-varianten volgens het door de auteur ontwikkelde “show your name”principe. Er zijn in dit opzicht velerlei interessante en vooral ook leuke merchandising-ideeën
te conciperen, die echter in dit boek zoals gezegd maar ten dele uitgewerkt zijn (zie hiertoe
verder website www.kcammermanns-family.com).
„Dat Slechtbok“ uit 1541:
„Geschlachtsregister“ van de Hamburgse familie Moller

WEETJES EN WETENSWAARDIGHEDEN

In dit onderhoofdstuk gaan we nog iets nader in op bijzonderheden rond de registratie van
personengegevens, zoals deze in de archieven zelf of (onder voorbehoud) in het internet
nagevorst kunnen worden. Hiertoe is te zeggen, dat in vroegere tijden – zoals reeds eerder werd
uiteengezet – alleen adel en geestelijkheid zich bezig hielden met genealogische afhandelingen
en het (meest analfabetische) “gewone volk” daarvan verstoken was. Een soort van
(maatschappelijke) administratie kwam pas in gang na het (langgerekte) concilie van Trente
(1545-1547, 1551-1552 en 1562-1563), toen daar zijdens de Rooms-katholieke kerk werd
beslist zogeheten parochieregisters in te voeren. Daarin werd begonnen met het registreren van
de gegevens over doopsels, huwelijken en begrafenissen van de parochianen. Bij de geboorten
moesten samen met de namen van de vader en de moeder ook die van de peters en meters
worden ingeschreven en ook bij de huwelijken moesten de namen van de getuigen worden
genoteerd. Deze parochieregisters, ook DTB-registers genoemd, zijn de eerste min of meer
betrouwbare genealogische gegevens van onze voorouders voor huidige navorsingen, doch er
is ook voorbehoud aan te brengen. Want de familienaam van een en dezelfde persoon kon bij
de diverse registraties van geboorte, huwelijk en overlijden dikwijls verschillend geschreven
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zijn al naar gelang de uitspraak, het gehoor en het specifieke karakter van de gebruikte
streektaal. En ook wanneer de geestelijken in een parochie wisselden, bracht dit meestal ook
een verscheidenheid van schrijven met zich mee, terwijl er onder de pastoors natuurlijk ook
grote verschillen waren, zodat bepaalde parochieregisters zeer slordig werden opgesteld resp.
bijgehouden. Maar behalve deze kerkelijke registers bestonden er natuurlijk zowel voor als na
het concilie van Trente nog verdere (plaatselijke) registratiemogelijkheden, die heden ten dage
als zogeheten “secundaire bronnen” kunnen worden geraadpleegd. Deze waren bijvoorbeeld
akten, die bij koop en verkoop van huizen, grondstukken en rechten werden opgemaakt maar
ook adellijke, klerikale en stedelijke rekeningstellingen in diverse vormen(vooral
belastinginningen zoals schoorsteen- en raamheffingen) alsmede zulke stukken inzake
bestuurlijke adminstratie (zoals schepenbanken enz.).
In de vroege Middeleeuwen was het verder gebruikelijk de mensen een specifieke
eigennaam te geven en een ieder, die lid was van een dorpsgemeenschap, had een (passende)
naam, die hem of haar daarin identificeerde. En aangezien in de loop der genoemde vroege
Middeleeuwen de bevolking, vooral na beëindiging van de Noormannen-invallen, steeds
verder toenam, kwam het ook steeds vaker voor, dat twee of meer mensen in de groter
wordende dorpsgemeenschap dezelfde voornaam hadden. Er ontstond zo de behoefte aan
toevoegingen, die uiteindelijk tot achternamen werden maar in het begin absoluut niet erfelijk
waren. Het gebruik van erfelijke familienamen ontstond daarbij overigens het eerst in het
verstedelijkte Vlaanderen en wel in de periode 1250-1300 - in andere delen van België en in de
Noordelijke Nederlanden zou het gebruik van erfelijke achternamen pas veel later opkomen.
Verder waren de Zuidelijke Nederlanden in de vroegere en latere Middeleeeuwen veel dichter
bevolkt dan de Noordelijke Nederlanden (met een gezamenlijke toendertijdse bevolking van
maar ongeveer een miljoen mensen – zie hiertoe ook p. 126) en was het percentage stedelingen
toen al veel hoger dan dat van de plattelanders in de dorpsgemeenschappen. Zo beschikte in het
intussen sterk verstedelijkte Vlaanderen in de (onderzochte) periode 1250-1300 reeds 80-90%
van de mannen over een bepaalde achternaam, die volgens verschillende criteria kon zijn
aangenomen. Heden ten dage onderscheiden we de toen ontstane types achternamen naar de
volgende mogelijkheden:
•

beroep en status:
ambachtelijke beroepen, dienende beroepen bij adel en geestelijkheid, adellijke en
klerikale tituleringen

•

locatie:
regio, stad, dorp, streek, veldnaam

•

verwantschap:
patronymisch (naar de vader), matronymisch (naar de moeder, echter veel minder),
andere familierelaties

•

bijnaam resp. roepnaam:
specifieke eigenschap van de naamdrager, speciaal inzake uiterlijk, grootte en omvang

•

tweede voornaam:
soms ook meerdere

De traditie van erfelijke achternamen bestond in de Zuidelijke Nederlanden dus al veel langer
als in de in het begin veel minder verstedelijkte Noordelijke Nederlanden en dit zou grote
gevolgen hebben toen de Franse Revolutie over Europa kwam. Zo werd in 1795, in het jaar IV
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van de Franse Republiek, de (revolutionaire) verplichte registratie van achternamen door de
Fransen ook in de ingelijfde Zuidelijke Nederlanden ingevoerd en betekende dit gelijktijdig het
einde van de (kerkelijke) parochieregisters – alhoewel ettelijke nog uit 1797 dateren. Vooral in
de genoemde Zuidelijke Nederlanden (het Koninkrijk België ontstond pas in 1831) betekende
deze verplichte registratie vanwege de Franse overheid – in de eerste plaats ingevoerd in
samenhang met de nieuwe algemene militaire dienstplicht (conscriptie) – echter niet zo‟n grote
verandering, omdat dus toendertijd iedereen er aldaar al lang een had. Nieuw was echter de
verplichte overdraging van de (vaderlijke) achternamen op de kinderen, zodat deze nu steeds
automatisch de naam van het familiehoofd kregen. Heden ten dage is dit in België nog steeds
zo, maar de nieuwe wetgeving van de Burgerlijke Stand in Nederland heeft inzover een grote
verandering met zich mee gebracht, daar nu kan gekozen worden.
Genealogen zullen het in de toekomst daarom een stuk moeilijker krijgen, want het is nu niet
langer vanzelfsprekend, dat kinderen alleen de naam van hun vader kunnen krijgen maar ook
gebruikelijk dat gehuwden of samenwonenden elkaars achternaam kunnen kiezen of een
variant. Wanneer een heer Kamermans en een mevrouw Camerman trouwen kan de heer
Kamermans door het (verdere) leven gaan als de heer Kamermans, resp. de heer Camerman,
resp. de heer Kamermans-Camerman maar ook als de heer Camerman-Kamermans, terwijl
mevrouw Camerman als mevrouw Kamermans (zoals tot nu toe) maar ook gewoon(?) als
mevrouw Camerman, resp. mevrouw Kamermans-Camerman en zelfs mevrouw CamermanKamermans voor de nodige verwarring daarna kan zorgen…..
In de Noordelijke Nederlanden ontstond in de Franse Tijd echter een geheel andere situatie:
In 1811, toen na de definitieve inlijving bij het Franse keizerrijk, het “Napoleontisch decreet”
ook hier de invoering van de Burgerlijke Stand gebood, stonden veel Nederlanders voor het
probleem, dat zij nog geen achternaam hadden. En dat zou – omdat het relatief vlug moest
gaan – toch tot zeer opmerkelijke namen in Nederland leiden, die ten dele te zien zijn als
“burgerlijk verzet” tegen de als bureaucratische onzin geziene registratieplicht van de Franse
bezetters maar toch ook wel als een groot (Nederlands) gebrek aan fantasie en
oorspronkelijkheid. Hier denken we aan zulke gewilde, meestal van een eigenschap afgeleide
namen als Bloot, Naaktgeboren, Billekens, De Kwaadsteniet, Sukkel, Kloot, Treurniet,
Komtebedde, Vroegop, Vroegrijk enz. alsmede aan de massale aanname van zulke eenvoudige
achternamen als De Jong en De Vries. Vele van de eerstgenoemde achternamen zijn nog steeds
in het hedendaagse Nederlandse telefoonboek te vinden en kunnen soms niet alleen tot veel
hilariteit leiden maar ook tot soms relatief onaangename situaties (oproepen op luchthavens
enz.). Een andere afwijkende constellatie in de Noordelijke Nederlanden was verder, dat hier in
1804 de zogeheten Siegenbeek-spelling was ingevoerd en de inschrijving in de Burgerlijke
Stand van de Nederlandse bevolking in 1811 dus in deze nieuwe, modern ogende schrijfwijze
met vaste spellingregels plaats vond. Uit Claes werd Klaas, uit Haeck werd Haak en uit
Camerman resp. Camermans werd Kamerman resp. Kamermans, terwijl ook korte
achternamen de voorkeur kregen. In België ogen de achternamen daarentegen veel
“ouderwetser” aan, vol met “ae”, “ckx”. “uy” enz. en vaak met lidwoorden er aangehangen
resp. verbogen, veelal geschreven zoals er in het Vlaams dus gedacht resp. gesproken wordt
(met meer omschrijvingen dus...!). Wie in Nederland Ketel heet, heet in België Vandeketel of
Ketels, net zoals bij Kamer en Vandercamere het geval en zelfs binnen België kunnen er weer
verschillende schrijfwijzen vastgesteld worden: De Bakker en Desmedt uit het westen van
Vlaanderen heten in Limburg weer Beckers (Bekkers) en Smets resp. Smeets. Verder komt
hiertoe, dat de meeste beroepen, die in de (vroegere) Vlaamse achternamen beschreven
worden, intussen uitermate zeldzaam, ja zeer dikwijls uitgestorven zijn - denken we
bijvoorbeeld aan zulke namen als De Kleermaecker of ook De Keersemaecker en Beenhouwer.
Maar natuurlijk ook aan de vele oorspronkelijk Waalse resp. Franse achternamen in België, die
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weliswaar op een bepaalde manier in de loop der tijden zijn “vervlaamst”, maar toch altijd
herkenbaar blijven als typisch-Belgische namen. En wanneer we nog wat bij België blijven
(zie kaartje), dan kunnen we vaststellen, dat dit drietalige land op 1 januari 2002 volgens het
Belgische “Nationaal Instituut voor Statistiek” 10.309.275 inwoners telde. Daarvan spreken in
het noordelijke deel (Vlaanderen) rond 5,8 miljoen mensen Vlaams (Taalunie met Nederland
sinds 1980), in het zuidelijke deel (Wallonië) rond 3.3 miljoen mensen Frans en in het rond 1.1
miljoen mensen tellende Brussel 15% Vlaams en 85% Frans. In het oosten van België, in
Wallonië dus, spreken dan nog rond 90.000 mensen Duits binnen de zogeheten “Duitstalige
Gemeenschap DG”. Verder telde België op het genoemde datum 156.384 verschillende
achternamen terwijl dat er in Nederland (met 16.3 miljoen inwoners) echter maar 105.789 zijn
– een groot verschil dus. De meest voorkomende Belgische familienamen zijn:
1 Peeters
2 Janssens
3 Maes
4 Jacobs
5 Mertens
6 Willems
7 Claes
8 Goossens
9 Wouters
10 De Smet

33.273
31.529
25.654
20.229
18.927
18.604
16.822
16.202
15.950
14.491

Wanneer we (zoals ook later in dit boek) de website www.familienaam.be (baserend op de
rijksregisters van 1998) raadplegen, zijn hier navolgende zoekresultaten (aantallen) te vinden
voor de in het voorliggende boek onderzochte achternamen:
Camerman
Camermans
Cammermans
Cammerman

147
50
49
87
19

Met verwijzing naar de voornoemde aantallen van de meestvoorkomende Belgische
familienamen zien we, dat het voor de C-geslachten in België (voor de Nederlandse K-namen
vinden we overigens geen verwijzingen) maar om uitermate weinig nakomelingen handelt.
Wanneer er uitsluitend van de mannelijke lijn wordt uitgegaan, zou het dus best kunnen
gebeuren, dat geslachten met een dergelijke geringe verspreiding over enige generaties zullen
uitsterven, eenvoudigweg omdat er te weinig (mannelijke) nakomelingen zijn om de
evolutionaire geslachtelijke geboorteschommelingen van het toeval op te vangen. In Nederland
met rond 16.3 miljoen inwoners zijn daarentegen de meest voorkomende achternamen (bron:
J.P.Meertens Instituut, Amsterdam (2002)):
1 De Jong
2 De Vries
3 Jansen
4 Van de/den/der Berg
5 Bakker
6 Van Dijk
7 Visser
8 Janssen
9 Smit
10 Meier/Meyer

36.498
32.566
31.235
26.212
24.176
23.915
23.713
23.539
18.735
17.864

met voor het aantal K-familienamen weer overeenkomstige geringe aantallen zoals in België
(voor de C-geslachten, zijn er geen verwijzingen), dat wil zeggen - afgaande op het bestand
aan telefoonabonnees uit het jaar 1993 volgens de website www.familienaam.nl – bedraagt het
aantal verwijzingen voor:
Kamerman
Kamermans
(Kammerman)

265
94
16

In het Duitstalige Europa is voor alles wat er met achternamen kan samenhangen de
zogeheten “Gesellschaft für Namenkunde” aan de Universiteit van Leipzig een prima
aanloopadres – daar is ook het uitermate uitvoerige achternamenboek “Buch der Namen.
Woher sie kommen. Was sie bedeuten“ (Bertelsmann Verlag, München 2005) van Prof. Dr.
Jürgen Udolph en Dr. Sebastian Fitzek verschenen. Evenzo kan daar tegen een relatief geringe
vergoeding een „Gutachten zur Namensherkunft“ aaangevraagd worden, dus een advies
daarover wat de achternaam betekent resp. waar deze in Duitstalige gebieden veelvuldig
voorkomt. Rest ons nog een bijna ongelofelijke geschiedenis te vertellen over een opeenhoping
van toevalligheden rond de gelijktijdige geboorte van twee gelijknamige baby‟s in het
Haarlemse Kennemer Gasthuis. Want daar werden twee mannen met dezelfde naam Dennis
Bijster, de een uit Spaarndam met vriendin Daniëlle en de ander uit Haarlem met echtgenote
Marita, die geen familie van elkaar zijn, er mee geconfronteerd, op dezelfde dag (en precies
twee weken over tijd voor beide moeders), vader te worden van een dochter en die – zonder dat
de versgebakken ouders van elkaar wisten – Sofie Bijster te noemen. Niet alleen de afdeling
verloskunde van het ziekenhuis raakte daardoor danig in de war, maar dat gebeurde ook op de
Haarlemse Burgerlijke Stand, toen beide vaders bijna gelijktijdig aangifte van de geboorte
kwamen doen. Pas toen bleek wat er aan de hand was en deze aaneenketting van
toevalligheden toch wel iets uitermate zeldzaams was – te vergelijken met het vallen van de
jackpot in een casino.
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Vlaanderen – België
K (C) A M (M) E R M A N (N) (S) – etymologie
OP ZOEK NAAR DE “ROOTS”
Zoals reeds in het voorwoord is besproken, heeft het voorliggende boek de ambitie een
“zoektocht naar het verleden” van de K/C-geslachten te zijn. Hierin speelt ook een intensieve
uiteenzetting met de herkomst van het in 1291 voor de eerste keer als achternaam (van schepen
Willem Camerman de ionghe) opgedoken begrip “camerman”. Ons interesseert daaarbij niet
alleen het gehele woord, maar vooral ook het naamdeel “camer”: in de beide navolgende
hoofdstukken “Keltische origine: camer” en “Latijnse origine: camera” wordt op de beide
(mogelijke) interpretatiemogelijkheden nader ingegaan. Het zoeken naar de oorsprong van
woorden wordt etymologie genoemd en is net als de genealogie een eeuwenoude wetenschap
uit het antieke Griekenland. Het woordbegrip zelf gaat terug op de beide Griekse woorddelen
“etymon” (“werkelijk”, “waar”) en “logos” (betekenis eerst “woord”, later “kunde”, “leer”). De
oude Grieken wilden met de wetenschap van de etymologie zo te zeggen doordringen tot de
kern van het woord, het “etymon” (etumon), het “werkelijk ware”. De gezochte “waarheid van
het woord” werd daarbij eerder in filosofische dan in taalkundige zin opgevat en er werd
geprobeerd de onderzochte woorden te interpreteren – naast velerlei klanksymbolische
duidingen – door relatief willekeurige letteromzettingen, lettertoevoegingen en
woordasssociaties. De Griekse opvatting van de etymologie als filosofische wetenschap bleef
geldig tot de Renaissance – het boekwerk “Etymologiae” van (bisschop) Isodorus van Sevilla
uit het begin van de 7e eeuw bijvoorbeeld was een encyclopedisch manuscript, waarin de
informatie over allerlei dingen aan de oorspronkelijke betekenis van de daarvoor gebruikelijke
bewoordingen werd getoetst. Als beroemdste middeleeuwse encyclopedie zou het nog in heel
Europa eeuwenlang als standaardwerk gelden.
Vanaf de 16e eeuw ging het dan vooral om de taalkundige oorsprong van de woorden – in
1599 schreef de bekende Vlaamse taalkundige Cornelis Kiliaan (Cornelis van Kiel) zijn
“Etymologicum teutonica linguae”, een soort etymologische beschrijving van de “Dietse taal”
als de taal van de Lage Landen toendertijd. Kiliaan beschreef daarin de woorden van zijn eigen
(Brabantse) voertaal en vergeleek deze met dialecten uit andere gewesten resp. talen uit andere
landen (zie hiertoe ook hoofdstuk “En overigens: woonden Adam en Eva in Vlaanderen?”).
Een uitvoerig etymologisch woordenboek in huidige zin was dit werk natuurlijk nog niet, maar
toch een stap in de goede richting. In de 19e eeuw kreeg de etymologie dan een reële
wetenschappelijke basis door de invoering van de zogeheten “klankwetten” als gevolg van de
ontdekking van de Indo-Europese talen-“roots”. Een leuk voorbeeld van een dergelijke
etymologische ontleding is het Nederlandse woord “weduwe”: in volksetymologische zin lijkt
het woord samen te hangen met de uitdrukking “wee de uwen” (in de zin van “dood van de
man” betekent “beklagenswaardige nabestaanden”). Maar in werkelijkheid is het een zeer oud
woord uit het Indo-Europees, dat bijvoorbeeld als “vidháva” wordt teruggevonden in het
Sanskriet. En evenzo hangt het woord “burgemeester” niet samen met “burgers” (en zeker niet
met het hedendaagse “fastfood-burgers”-begip), maar met “borg”: de burgemeester stond
aanvankelijk financieel borg voor de te innen belastingen in de dorpsgemeenschap! Waarbij de
“burgemeester” ook wel eens in de gevangenis kon belanden tot de verschuldigde belastingen
betaald waren. Onder “burgers” verstond men daarentegen de poorters (patriciërs) van een stad
en het “burger”-begrip heeft dan ook niets te doen met de (gewone) inwoners van een dorp of
stad. De echte voorloper van de huidige burgemeester was de “meier”, welke betekenis we
heden ten dage weer terugvinden in het Franse woord “maire” voor burgemeester.
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Tenslotte maken we wat betreft de toch zeer sterke Vlaamse achtergrond van dit boek nog
attent op de hedendaagse, in Kortrijk (Courtrai) geboren Vlaamse taalkundige Dr. Frans
Debrabandere, die enige uitermate interessante etymologische werken heeft geschreven. Zijn
voor ons belangrijkste boeken zijn:
“Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk” (L.J.Veen/Taalfonds,
1993/2003).
Dit standaardwerk telt 1472 bladzijden en verklaart niet alleen Vlaamse en Nederlandse
achternamen, maar ook Waalse, Picardische en Duitse. Want we dienen te beseffen, dat als
gevolg van de veelvuldige historische contacten en (e)migratiebewegingen naar en uit naar
deze landen en streken in vroegere tijden, deze met zich gebracht hebben, dat vele
achternamen achter hun (schijnbare) Nederlandse of Romaanse voorkomen een geheel
andere herkomst verbergen.
“West-Vlaams etymologisch woordenboek – de herkomst van de West-Vlaamse woorden”
(L. J.Veen, 2003)
Dit etymologische woordenboek verklaart waar woorden uit West- en Frans- Vlaanderen
vandaan komen en hoe de dialectische betekenis is ontstaan. Er zijn echter ook OostVlaamse en Brabantse woorden in te vinden.
“Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek” (L.J.Veen, 2005)
In dit uitermate interessante werk wordt de verklaring gegeven, waar woorden en
begrippen uit Oost- en Zeeuws-Vlaanderen vandaan komen en wat de dialectische
betekenis er van is. De herkomst van vele zeer oude Vlaamse dialectwoorden van vaak
Romeinse of Germaanse origine is daarbij dan weer uit de verklaring van bepaalde
overeenkomsten met het Engels, Frans, Duits of Scandinavisch op te maken.
Helaas hebben we in de genoemde boeken maar ook in de overige etymologische literatuur
niets bevredigends gevonden omtrent de herkomst van de naam “Camerman”. Daarover
hebben we dan als “genealogische leek” zelf nagedacht en vervolgens geprobeerd te verklaren,
in welke richting er (ook!) gedacht zou kunnen worden – hetgeen een heel leuke bezigheid
was….!

KELTISCHE ORIGINE : CAMER

Op het idee een Keltische achtergrond voor het naamdeel “camer” te zoeken, zijn wij
gekomen over de aan de bovenloop van de Schelde (Escaut) liggende stad Cambrai (FransVlaanderen), die in het Vlaams als Kamerijk (Latijns: Cameracum) getituleerd wordt. Andere
bewoordingen voor Cambrai in vroeger dagen waren Camerike, Camerije, Cameric - en bij het
Zuid-Limburgse Vaals vinden we in die zin bijvoorbeeld nog steeds het gehucht Camerig.
Hierbij wordt “cam” in de Keltische taal geassocieerd met “krom”, “gebogen”, “kronkelig” en
de bekende Schotse Cameron-Clan, tenminste die van de Lowlands, leidt de naam in die zin af
van de eerste voorouders, die over een uitgesproken “cam-shron” ( “wry or hook nose” =
gebogen, kromme, haakvormige neus) beschikten.. Andere Camerons in de Highlands
associeren de clannaam weer met een heuvel genaamd Cambrun-hill (“crooked hill = kromme
heuvel) in het “County of Five”-gebied. En in Wallonië, in de gemeente Lens zuidelijk van
Brussel, vinden we bijvoorbeeld het “Château de Cambron-Casteau” in het gelijknamige
plaatsje – het oorspronkelijke stadje Cambron bestond overigens reeds in de 8e eeuw. Verder is
interessant te weten, dat de Romeinen het Engelse Wales (Keltisch Cymru) als Cambria
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tituleerden en heden ten dage gelijknamige stadjes te vinden zijn in o.a. de US-staten
Californië. Illinois. New York en Wisconsin. Maar ook dat Cumbria (nu met “u” i.p.v. “a”) de
naam van een graafschap in het Noordwesten Engeland is, gelegen aan de Ierse Zee en in 1974
ontstaan uit de traditionele graafschappen Cumberland (wie kent niet de beroemde
Cumberlandsauce....), Westmoreland en Furness (deel van Lancashire). Het gebied werd
vroeger door de Kelten beheersd en de naam Cumbria stamt uit de tot in de 11e eeuw
gesproken Cumbrische taal van Keltische origine. Interessant zijn verder bijvoorbeeld de
Latijnse namen Cameracum voor Cambrai, Cameracum ad Albim voor St. Kemberg (Saksen)
en Camberiacum resp. Cambortium voor Chambéry (Savoie) – het aantal mb-zoekresultaten bij
Google is waarlijk legio.
Maar ook in het Engels vinden we zulke woorden als “camber” = welving, “comb” = kam,
(honing)raat, die – net zoals in het Keltisch – te associeren zijn met zulke begrippen als scherp,
opstaand, getand, gebogen (“ridge or mound of earth” = wal, dijk, heuveltje) - en ook in de
Franse taal bestaan er ettelijke mb-woorden in een zelfde samenhang, zoals “cambrer” =
(boogvormig) krommen, welven (“se cambrer” = zich in postuur zetten”) en “cambré” =
gebogen. Het horlogemerk “Cambré” is wereldberoemd door zijn prachtige klassieke horloges
(“Cambré Carrée Diplomatic”, terwijl ook een aan de oefenstang gebruikelijke balletpositie
“cambré” (met diep naar beneden gekromde rug) genoemd wordt. In de Franse taal heeft het
woord “combe” tenslotte de betekenis van “insnijding”, “diepe vallei” en is “came” met “nok”
(“arbre à cames” = nokkenas) te vertalen is. De oudste formatie in het (aardse) Paleozoïcum
wordt overigens Cambrium genoemd. En denken we ook eens aan de beroemde (eerste)
detectivefiguur Arsène Lupin, die in de nieuwste filmische versie “Gentleman” ook wel
“gentleman-cambrioleur” genoemd wordt (van het Franse cambrioler = inbreken). Wat heeft de
auteur van dit boek als kind niet genoten in de vroegere “De Prins”-uitgaven (begin 1900) van
zijn grootvader Josephus Franciscus Kamermans, waarin “Arsène Lupin”-verhalen afgedrukt
waren – en bij het lezen daarbij (tot ieders verbazing) op de grond liggend….
De grootste Duitse militaire begraafplaats in de Normandie met 21.202 gevallenen heet “La
Cambe” en ligt in het Département Calvados aan de weg Bayeux-Isigny-Caventan, een
kilometer westelijk van het kleine dorp “La Cambe” (“kambe” = dos de terrain, mot
scandinavic) – langs de 1.2 km lange oprijlaan naar de begraafplaats is door het planten van
bomen op drie heuvels het zogeheten “Friedenspark La Cambe” ontstaan.. En dan vinden in we
in Normandie, dicht bij de beroemde badplaats Deauville nog het plaatsje Cambremer. De
grote Franse literator Marcel Proust (1871-1922) heeft in zijn werk “Sodom et Gomorrha” een
van de beide daarin voorkomende aristocratische families de naam “Cambremer” gegeven.
Het woord “cambre” – waarmede we dus het naamdeel “camer willen associëren – vinden we
verder terug als naam van drie stadjes in Spanje (inclusive Concello de Cambre) en van het
skigebied “L‟espace Cambre d‟Aze” in de Pyreneeën alsmede vooral in België. Hier
bijvoorbeeld in begrippen als “La Cambre Architecture” resp. “La Cambre/Ecole Nationale
Supérieure des Arts Visuels” alsmede ook in de Franse benaming “Abbaye de la Cambre” voor
de wereldberoemde “Abdij van Ter Kameren” in Elsene bij Brussel. Deze abdij werd rond
1200 opgericht door een Benedictine uit Brussel en aangelegd op een heuvelachtig terrein in
het toendertijd bijna ontoegankelijke Zoniënwoud – en later ingezegend door Jan van Béthune,
bisschop van Cambrai. Waarmede we teruggekeerd zijn naar de in het begin van dit
onderhoofdstuk genoemde oude Vlaamse stad Cambrai (Kamerijk), nu gelegen in de “Région
Nord-Pas-de-Calais” (samengesteld uit de beide departementen Nord en Pas-de-Calais).
Cambrai is niet alleen beroemd vanwege de aldaar sinds eeuwen geproduceerde batiststof
(kamben, kambrik) maar ook vanwege haar prachtige kathedraal, die tijdens de in 1150
begonnen bouw (tot 1472 werd er gebouwd) “la merveille des Pays-Bas” (wonder van de
Nederlanden) genoemd werd. Deze kathedraal werd in 1793 tijdens de Franse Revolutie
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grotendeels verwoest, doch weer opgebouwd. In de Eerste Wereldoorlog had de Duitse
opperbeveldhebber Paul von Hindenburg in Cambrai zijn hoofdkwartier en van 20 november
1917 tot zes december 1917 vond hier de zogeheten “Slag van Cambrai” plaats, die als de
eerste grote tankslacht van de geschiedenis bekend geworden is. Grote bekendheid geniet ook
het in het Belgische Mechelen gelegen “Hof van Kamerijk”, ooit buitenresidentie van de
bisschoppen van Kamerijk en ex-paleis van Margaretha van Oostenrijk resp. Margaretha van
York (nu stadsschouwburg) – zie hiertoe ook het navolgend onderhoofdstuk “FransVlaanderen en Vandercamere”.
Voor ons Keltische reconstructiemodel van het “camer”-naamdeel in Camerman gaan we er
nu van uit, dat “camer” ook een heel oude betekenis als veldnaam zou kunnen hebben gehad,
dat wil zeggen als omschrijving van een stuk (weide)grond met onregelmatige heuvelachtige
structuur en met min of meer scherpe contouren. Aan welke criteria bijvoorbeeld bepaalde
duinlandschappen aan de Noordzee prachtig zouden voldoen. De veelvuldig nagewezen resp.
voorgaand beschreven Keltische mb-combinatie zou in ons reconstructiemodel dan in de loop
der tijden òf zonder “b” verdergeschoven òf in mm- resp. mp-combinaties omgezet kunnen
zijn.
Wij hebben natuurlijk gepoogd deze vermoedens overeenkomstig te staven en zijn daartoe bij
ons onderzoek op toch wel buitengewoon interessante resultaten gestoten. Voor de omzetting
van de Keltische mb-combinatie naar een eenvoudige “m” vinden we dus in de oude naam
Camerike (Latijns Cameracum) voor Cambrai reeds een prachtig voorbeeld. Een zulke
hooginteressante ontdekking hebben we dan bijvoorbeeld ook gedaan op de Zuidpunt van het
Nederlandse Waddeneiland Texel, bij Den Hoorn, en wel wat betreft het aldaar gelegen maar
intussen ondergegane vissersdorpje Bor Camer. Het meest zuidelijke gebied van de
Westerduinen bij Den Hoorn is heden ten dage niet alleen een prachtig duingebied met brede
valleien, duinheidebegroeiing en (duin)weiden, maar draagt ook voor het areaal ten oosten van
het zogeheten Grote Vlak de naam Bollekamer – wat niets anders is als een verbastering van
Bor Camer.
Bor Camer of ook wel in het Oud-Fries bornekamer geheten, betekent “plaatsje met vuur” –
waarbij “bor” voor warm resp. heet staat en teruggaat op de Keltische godheid Borvo (ook
Bormo). Deze “bor”-betekenis vinden we overigens veelvuldig terug voor plaatsen met warme
bronnen, o.a. in het Middelfranse Bourbon (Bourbon-Lancy, Bourbon d‟Archambault,
Bourbonne les Bains) alsmede bijvoorbeeld ook in de plaatsnaaam Bürvenich bij het Duitse
Zülpich in de Eifel. Het “plaatsje met het vuur” op Texel was waarschijnlijk een soort van
vuurbaken met een signaliseringsvuur op de top van de “Stooknol”, een duintop op rond 300 m
van het daarachter gelegen dorpje Bor Camer. Er was daar ook een kleine inham in de
(duin)kust en vanuit het kleine haventje visten de bewoners op zee. Bewoond werd Bor Camer
waarschijnlijk reeds in de 13e eeuw en aktenkundig is het o.a. geworden in 1574, toen twee
burgemeesters zich vanuit het plaatsje inscheepten om in overleg met Prins Willem van Oranje
de vestiging van een weeshuis voor te bereiden. Vanf 1600 komt Bor Camer op oude kaarten
echter niet meer voor en dat hangt samen met de steeds verdergaande verzanding van Texel
toendertijd. In 1590 ontstond er namelijk voor Zuid-Texel een grote nieuwe zandbank, wat tot
gevolg had, dat de ondiepe baai, waar het dorpje aan lag, steeds meer ging verzanden en ook
het duinzand steeds verder voordrong. Deze fatale omstandigheden waren er dan de oorzaak
van, dat het vissers- en havenplaatsje Bor Camer uiteindelijk door de bewoners moest worden
opgegeven. Maar ook hier kan dus “Camer” gezien worden als veldnaam voor een ruig
(duin)gebied met heidebegroeiing resp. voor een gebied met (duin)heidekarakter – net zoals we
dat ook voor de Vlaamse (duin)gebieden aan de Noordzee kunnen veronderstellen. En verder
maken we dan nog attent op de reeds vroeger vermoede samenhang tussen het (Keltische)
“cambe”-begrip (kambe = dos de terrain, mot scandinavic) en het Nederlandse woord “camee”,
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waarvoor we in het bekende Nederlandse “Groene Woordenboek” de navolgende betekenis
vinden: “(edel)steen of stuk schelp (!), waarop in reliëf een anders gekleurd beeldje is
gesneden”. In de “Cree Valley Communities” in Schotland is verder nog de gebiedsnaam
“Camer Wood” te vinden, onderdeeld in “Low Camer” en “High Camer”.
In het navolgend hoofdstuk “Deutsches Rechtswörterbuch (DRW)” gaan we overigens nog
uitvoerig in op de veelvuldige gebruiksmogelijkheden van de woorden “camer”, “caemer”,
“cammer”, “kamer” en “Kammer” – deze hebben echter met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid te doen met de Latijnse “camera”-afkomst en niet met de door ons
vermoede Keltische wortels. Waarbij echter weer in het 1203 ontstane beroemde (Duitse)
“Nibelungen-Lied” de navolgende passages te vinden zijn:
inzake “Nederlanden”:
“90 Er kom zuo zin sô nâhen daz er die helde sach
und ouch in degene. ir einer drunder sprach:
„hie kumt der starke Sîvrit, der helt von Niderlant!“
vil seltsaeniu maere er an den Nibelungen vant.
en inzake „kameren“:
“98 Die dâ torsten vehten, die lâgen alle erslagen.
den schaz den hiez er balde füeren unde tragen
da in dâ vor dâ nâmen die Nibelungen man.
Albrich der vil starke dô die kameren gewan.
In een zulke samenhang zou „die kameren“ wel degelijk “gebied” in Keltische “camer”-zin
kunnen betekenen en minder waarschijnlijk in Latijnse “camera”-zin als “vertrek” (behuizing)
te duiden zijn. Bij Eilhart van Oberg (rond 1170) vinden we in het gedicht “Das Magdeburger
Fragment” (Bibliotheca Augustana) daaarentegen weer de regels: “der kamerêre Tritant sich
der kameren underwant”. Uitermate interessant is verder, dat in heel oude Vlaamse boerderijen
ook de plaats, waar zich de haard bevond, “camer” werd genoemd.
Wanneer we in de Lage Landen blijven, duikt er in het Limburgse Montfort zelfs een
“Camerberg” op. Met een echte berg heeft dat midden in Monfort natuurlijk niets te doen,
maar wel vinden we daar een “camer”-gebiedsstructuur – met een kuil in de “Camerberg”, die
als amfitheater wordt gebruikt. En in Duitstalige gebieden vinden we nog verdere verwijzingen
met “Cammer” resp. “Kammer” (i.p.v. camer resp. kamer), waarop in het “DuitslandDeutschland”-deel (onderhoofdstuk “Verdere Cammer/Kammer-wetenswaardigheden”) nader
wordt ingegaan. In het reeds aangesproken “Woordenboek van de familienamen in België en
Noord-Frankrijk” is overigens opgemerkt, dat het Middelnederlandse woord “camme”
brouwerij betekent. Daar zouden dan zulke familienamen als (van der) Cam, (van der) Kam,
(van der ) Camme, van der Cammen, Vercamme(n), Vercam, Verkammen en Verkem af te
leiden zijn - een eventuele associatie met “Camerman” zien we hier echter in geen geval
zitten.
Wat betreft de door ons ter discussie gestelde mogelijke overgang van (Keltische) mbcombinaties naar mp-woorden, kunnen er inzake het voorkomen in de Lage Landen ervan nog
andere interessante beschouwingen worden gehouden. En wel in de eerste plaats voor het
Noord-Hollandse Kamerduin, dat ook als Kamperduin (dus met mp) in de archiefstukken
opduikt. Hier vond op 11 oktober 1797 de beroemde “Zeeslag bij Kamerduin” tegen de
Engelse vloot plaats. In een Engelse encyclopedie staat hiertoe geschreven: “ Camperdown (the
dune of Kamp)”, locality near the village of Kamp, North-Holland”. En in het Regionaal
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Archief Alkmaar treffen we in een recent schriftstuk de aantekening: “toch ontsnapte de
Hondsbossche Zeewering niet aan het onderhoud van het Kamperduin” aan en inzake de
bemoeienissen van het aan het zuideinde van de zeewering grenzende Kamperduin-gebied in
een schriftstuk uit 1682: “Camper duijn van soo grooten ongelegentheit was, dat het gantsche
(Noorder) Quartier, ja het geheele Landt daardoor peryckel quam te lopen…enz”.
Daarentegen vinden we in het Zeeuwse plaatsje Kamperland (op het nu schiereiland NoordBeveland gelegen) zowel een “Hotel Kamperduin” als ook bij het “De Banjaard”-strand
(Wissenkerke/Kortgene) een “Kamerland”-locatie als recreatiegebied – dus beide NLschrijfmogelijkheden (één “m” resp “mp”) naast elkaar. En in de Duitse gemeente Sommerland
(Kreis Steinburg in de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein (en daarmede veel oostelijker)) is
de naam “Kamerland” (één “m”) dan weer aan te treffen voor een kerkdorp aan de Elbe. Op de
Sommerland-website lezen we onder “Geschichte” (geschiedenis):
Die sehr fruchtbare Elbmarsch war lange unzugänglich und von Hochwassern bedroht, wurde
jedoch von Horst aus, das auf einer Geestinsel höher gelegen ist, bewirtschaftet. Da das Land
nur im Sommer nutzbar war, entstand der Flurname Sommerland. Einige Ortsnamen sind auch
holländischen (!) Ursprungs, da die Holländer (!) am Deichbau beteiligt waren. Ein grosser
Teil der Gemeindefläche war über lange Zeit schaumburgische Exklave in Holstein und
unterstand bis 1470, zum Teil sogar bis Mitte des 17. Jahrhunderts, hollischem
(holländischem) Recht“.
En automatisch denken we in deze Nederlandse m/mp-samenhang weer aan de reeds
genoemde Engelse resp. Keltische mb-woorden zoals Cumberland (hertogstitel in het Huis
Hannover), het Cumberland-plateau in de USA maar ook aan cucumber = komkommer (hier
met twee “m”)…. Verder is in Duitsland op het bekende Duitse Waddeneiland Sylt (alleen via
een spoorwegdam met het vasteland verbonden, direct aan de Deense grens) bij het plaatsje
Kampen nog een als “Kamperberg” betekende duintop te vinden. Evenzo is een zulke
“Kamperberg” aan te treffen in het oostelijk van Venlo gelegen Duitse stadje Kamp Lintfort,
terwijl er in het gebied van de Beierse “Chiemgau Alpen” op het grondgebied van de gemeente
Achau zelfs een uitermate bekende rotsformatie met de typische naam “Kampenwand” aan te
treffen is – op de website www.kampenwand.de is ook een en ander te vinden over de er heen
voerende unieke “Kampenwandseilbahn”(kabelbaan).
We zien hier dus diverse (mogelijke) overblijfselen van de voor ons zo interessante
(Keltische) mb-combinaties, die òf in woorden met één “m” (c/kamer) resp. twee “m”
(c/C/Kammer) in diverse talen verder leven òf als mp-combinaties (“Kamp…”) nog hier en
daar te vinden zijn. Maar gelijktijdig ook als uiteindelijke bekrachtiging van onze stelling, dat
het naamdeel “camer” in de achternaam Camerman teruggaat op een overeenkomstige
betekenis als locatie, als veldnaam voor een ruig, heuvelachtig gebied met scherpe contouren –
net zoals dit in een duingebied maar ook in een duinachtig berggebied het geval is. Typerend
voor deze veronderstelling heet het in het Duitstalige woordenboek “Deutsches
Rechtswörterbuch (DRW)” (zie ook navolgend) onder XIII - als mogelijke betekenis van de
woorden “camer”, “cammer”, “kamer”, “Kammer” - : “umschlossene Abteilung im Weinberg
und im Gelände (!) überhaupt”. Ook het gebruik van het Duitse woord “Kornkammer”
(=graanschuur) in figuurlijke zin herinnert daar aan, bijvoorbeeld in de zegswijze: “Die
Ukraine (dus het gebied! ) war die Kornkammer der UDSSR”.
En “camerman” zou volgens deze door de auteur ingenomen stelling dan dus een “man van
de camer” (camer als veldnaam) zijn, net zoals bijvoorbeeld ook achternamen als Huisman,
Veldman, Bosman, Brugman of ook Dreesman (V & D!) als zulke veldnaamverwijzingen zijn
ontstaan. Wij komen op diverse uit de naam Camerman ontstane K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)verbasteringen later nog uitvoerig terug, maar vaststaat echter, dat camerman resp. kamerman
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geen (vroegere) beroepsbenaming was (zoals kamerheer bijvoorbeeld…) - en daarom als
“Kammermann” ook niet onder de overeenkomstige DRW-verwijzingen te vinden is (er wordt
verwezen naar “Kammerdiener”). Een interessante vaststelling inzake het naamdeel “man”is
verder, dat – naast de bovengenoemde “man van”-mogelijkheid – in het vroege Vlaanderen de
leiders van bestuurlijke ambachten ook als “am(m)an” werden getituleerd. In Zwitserland
vinden we een gelijknamige woordbetekenis nog bewaard gebleven in “Ammann” als
districtshoofd en verder als uitermate veelvuldig voorkomende familienaam. In deze
samenhang is dan noch het “manschap”-begrip te noemen, waarvoor men dient te weten, dat
tot het einde van het “Ancien Régime” (einde 18e eeuw) dorpen altijd bestuurlijk deel
uimaakten van een “heerlijkheid”. Dit “heerlijkheden”-systeem was daarbij een uitvloeisel van
het (Middeleeuwse) leenstelsel en hier weer met name het in leen geven van de rechtsmacht
door de vorst. Deze gaf zijn bestuurlijk en juridisch recht “in leen” aan een “leenman” (!), vaak
als beloning voor een militaire of politieke medestrijder of vertrouweling van de machthebber.
Lenen ontstonden zo vooral uit krijgsdienst-contracten tussel een “vazal” en zijn “suzerein”(
veelal “manschap” genoemd) en waren steeds persoonsgebonden. Het woord “manne” heeft
verder in de Franse taal de betekenis van “draagmand”, terwijl met het woord “mannequin”
niet alleen de oorspronkelijke betekenis “mannetje” verbonden is maar ook zulke hedendaagse
associaties als ledenpop, paspop en (kleding)model (maar “dressman” voor mannen!). En daar
denken we in de genoemde “mannetje”-samenhang natuurlijk eveneens aan het
wereldberoemde “Manneke Pis”-monument te Brussel….!

LATIJNSE ORIGINE : CAMERA

In het (Duitstalige) woordenboek “Deutsches Rechtswörterbuch (DRW)” lezen we in de
internetversie onder het zoekwoord “Kammer” (zie ook navolgend onderhoofdstuk “zoeken
naar cam(m)er / kam(m)er):
I ursprünglich Gewölbe:
griechisch „kamara“, lat. „camera“, ahd ( = althochdeutsch) „chamara“, asächs( =
altsächsisch) „kamere(e)“; DWB (Deutsches Wörterbuch) V 109: mnl (mittelniederländisch)
„camere“, mnd (mittelniederdeutsch) „kamer“
We vinden in deze weinige regels alles terug wat betreft de naamafstammingsmogelijkheden
van de K(C)AMERM(M)AN(N)(S)-geslachten – daarover later dan uitvoerig meer. Voordat
we echter wisselen naar het Latijnse “camera”, blijven we nog even hangen bij het Griekse
(oer)woord “kamara”. En daar vinden we direct in het centrum van de Griekse stad
Thesssaloniki de zogeheten Galerius-triomfboog, die ook wel “Kamara” genoemd wordt. Deze
triomfboog werd 305 n. Chr. gebouwd om de definitieve zege van keizer Gaius Galerius
Valerius Maximianus (250-311) op de Perziërs te vieren. Het monument (zie voor afbeelding
Google-zoekbegrip “Thessaloniki Webcam – Kamara”) is in de loop van de tijd er niet beter
van geworden en bestaat nog maar ten dele. Van de oorspronkelijke triomfboog in baksteen
zijn er nog maar twee geweldige zuilen met het centrale gewelf (doorgang 9.50 m breed en
12.50 m hoog) overgebleven alsmede een van de beide daartegenstaande kleinere bogen
(doorgang 4.85 m breed en 6.50 m hoog). Op de beide hoofdzuilen bevinden zich verder vele
marmeren standbeelden, die de geschiedenis van de Galeriaanse oorlog(en) tegen de Perziërs
verhalen. Leuk is in deze Griekse samenhang verder te weten, dat in de Braziliaanse jungle aan
de Nhamundry-rivier, een zijrivier van de Amazonas-rivier, door een klein Indiaans volk een
geheel eigen taal, Hixkaryana genoemd, gesproken wordt, waarin het woord “kamara” dan
weer jaguar betekent: De zin “Toto yonoye kamara” kan zo worden vertaald met “de jaguar
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heeft de man gegeten”. En bij het KaMaRa-project op de “Schwäbische Alb” (aan de rivieren
Neckar, Donau en Rijn grenzend) denkt wel niemand aan zo‟n betekenis als
“Kalkmagerrasen”, dat wil zeggen een grasbegroeiing aldaar met vele kruiden, die uitermate
gschikt is voor schaapsbeweiding. We lezen hiertoe op de website www.kalkmagerrasen.de:
„Die Schwäbische Alb ist ein Kalkmittelgebirge in Südwestdeutschland mit Höhen zwischen
600 und 1000 m NN. Die Schwäbische Alb ist ein wichtiger Teil der Schichtstufenlandschaft
Baden-Württembergs. Das Kalkmagerrasen-Projektgebiet selbst liegt auf der mittleren
Schwäbischen Alb im Landkreis Reutlingen. Der Naturraum ist durch einen hohen Waldanteil
und durch die typischen Heideflächen charakterisiert“. Waarmee we weer bij het begip
„heide“ aangekomen zijn, net zoals bij onze recherches naar de eventuele betekenis van
„camer“ als veldnaam voor een ruig (duin)gebied met heidekarakter – dit echter alleen even
terzijde als leuk brainstorming-resultaat….
Wanneer we nu teruggaan naar het Latijnse woord “camera” voor kamer, dan landen we
direct bij het eerste woord van het oorspronkelijke zogeheten “camera obscura”-principe, dat
tot een van oudste ontdekkingen van de mensheid behoort. Dit (eenvoudige) beginsel van de
“camera obscura” bestaat daarin, dat door de ene wand van een zwartgemaakte kast/doos door
een klein gat lichtstralen op de
daar tegenover liggende wand
vallen en daar een (omgekeerd)
spiegelbeeld van de buitenwereld
projecteren, dat wil zeggen op de
kop staand, in kleuren en
natuurlijk ook bewegend , net
zoals in deze buitenwereldwerkelijkheid. Reeds de Griekse
filosoof Aristoteles beschreef het
“camera obscura”-principe in zijn werk “Problemata physica” bij het bestuderen van de
zonnestralen, die door een gaatje vallend een omgekeerde kegel vormen en een verkleind
spiegelbeeld van de zon geven. Daarbij viel hem op, dat hoe kleiner het gaatje was, het
(omgekeerde) beeld steeds scherper maar ook lichtzwakker werd – zoals dat heden ten dage
natuurlijk ook nog zo is….Ook Arabische geleerden zoals Abu Ali Alhazen (965 n. Chr. in
Basra (Irak) geboren, 1040 in Kairo gestorven) gebruikten het “camera obscura”-principe voor
astromische waarnemingen resp. zons- en maansverduisteringsstudies.
De “camera obscura” wordt eveneens beschreven in een manuscript van Leonardo da Vinci
(1452-1519), dat echter – met vele andere ontdekkingen Leonardo‟s – helaas alleen nog maar
in een vertaling van de Italiaanse natuurkundige Venturi uit het jaar 1797 bewaard gebleven is.
In het kader van zijn veelomvattende natuurkundige onderzoekingen ontdekte Leonardo da
Vinci verder nog, dat ook het menselijk oog volgens het “camera obscura”-principe (met lens
en iris voor scherpte en lichtinval) werkt – dit was ook zo bij het allereerste fotoapparaat, de
beroemde “box”. Maar ook in de schilderkunst werd het “camera obscura”-systeem toegepast
en dit vooral, nadat het in de late Middeleeuwen gelukt was lenzen te slijpen. Het werd zo
mogelijk het gaatje te vervangen door een kleine lens: de Venetiër Daniel Barbado beschreef
deze verbeterde camera obscura in zijn werk “La pratica della prospeltiva” en ook de
astronoom Johannes Kepler (1571-1630) heeft er gebruik van gemaakt. En toen het tegen het
einde van de 17e eeuw mogelijk werd transportabele vormen van de camera obscura te
bouwen, werd de techniek ervan ook steeds meer in de schilderkunst als tekenhulp gebruikt.
De schilder kon zo vooral landschapsmotieven op papier natekenen en op deze manier alle
proporties ook juist weergeven Men vermoedt met tamelijke zekerheid, dat de motiefrijkdom
van de beroemde Nederlandse schilder Johannes Vermeer (eigenlijk Johannes van der Meer,
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ook genoemd Vermeer van Delft 1632.1675) in zijn schilderstukken op de bewuste “camera
obscura”-techniek terug te voeren is. Ook de beroemde schilders Canaletto (Antonio Canal
1697 – 1768), bekend geworden door zijn stadsgezichten op Venetië, Rome en Londen en
Caspar David Friedrich (1774-1840) hebben ongetwijfeld van de genoemde techniek gebruikt
gemaakt.
Ook is in een raam van de kathedraal van Florence nog heden een koperen ring met een klein
gaatje te bewonderen, die in 1475 door de Italiaanse mathematicus en astronoom Toscanelli
werd aangebracht. Het beeld van de zon wordt zo op zonnige dagen op de vloer van de
kathedraal op een meridiaanmarkering geworpen, zodat de precieze bepaling van de
middagstijd mogelijk wordt. Een zelfde installatie werd 1580 door pauselijke astronomen
gebruikt om paus Gregorius XIII (1502-1585) er van te overtuigen, dat de dag-ennachtgelijkheid in het voorjaar (foutief) op de 11e maart in plaats van correct op de 21e maart
viel. Deze niet te weerleggende vaststelling voerde dan tot de zogeheten Gregoriaanse
kalenderhervorming, die de oude Juliaanse kalender daarmede verving – de Gregoriaanse
tijdrekening is ook nu nog steeds in
gebruik.
Verder is het nog leuk te weten, dat er
wereldwijd vele toeristische “camera
obscura”-attracties bestaan, zo o.a. in :
-

-

-

Zittau (D), op de Oybinberg, uit
1852, met 360° rondblik en
projectie op een Trabant-autodak
Hainicken, bij Freiburg (D),
sinds 1883
Edinburgh, Londen en Dumfries
(GB)
San Francisco (USA)
Grahamstown (SA)
Eger (H), met een voorganger uit
1552 werden reeds de
aanstormende Turken in
ogenschouw genomen
Moskau, Lomonossowuniversiteit
Aegina (GR), “Camera Obscura
Building”, 2003 gebouwd, met
360 ° rondblik

Tenslotte is heden ten dage “camera”
een van de wereldwijd meest gebruikte
woorden überhaupt en levert het
overeenkomstige zoekwoord bij Google
een zoekresultaat van 224 miljoen items
op – volkomen onoverzichtelijk dus….
In de Nederlandse taal vinden we
veelvuldige, vooral oudere gebruiksvormen, die van camera zijn afgeleid - zulke
overeenkomstige woorden als camer, caemer, cammer, kamer enz. vinden we in het
navolgende onderhoofdstuk als uittreksel uit het Duitse woordenboek “Deutsches
Rechtswörterbuch (DRW)” vermeld, terwijl later (zie Glossarium en (boek)deel Duitsland-
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Deutschland) in de onderhoofdstukken “Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm
Grimm” alsmede “Verdere Cammer/Kammer-wetenswaardigheden” de overeenkomstige
(Duitstalige) verwijzingen en betekenissen zijn aangegeven.
Hier navolgend maken we nog attent op uitermate illustratieve of bijzondere gebruiksvormen
voor zulke woorden, die van het Latijnse camera zijn afgeleid. En hier denken we in de eerste
plaats aan de vele “Camer van Rhetorica”-genootschappen (Rederijkerskamers, “Cameren van
rhetorike”), die vooral in de 15e, 16e en 17e eeuw in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden
ontstonden. Rederijker is een volksetymologische vervorming van “rhetoriker”, ontleend aan
het Franse “rhétoriqueur” – in het midden van de 14e eeuw komen ook de benamingen
“retrosijn” en “rhetoricien” voor. Het graafschap Artois (Artesië: een regio uit de tijd van de
Middeleeuwen, die gedeeltelijk overeenkomt met de huidige regio Nord-Pas-de-Calais) geldt
als de bakermat van de rederijkerij met o.a. de in 1229 opgerichte “Confrérie Notre Dame du
Puy” te Valenciennes. De oudste rederijkerskamer in Vlaanderen was dan “Alpha en Omega”
rond 1350 in Ieper, terwijl in de Noordelijke Nederlanden reeds in 1430 in Middelburg de
rederijkerskamer “Bloemken Jesse” bestond, als een van de eerste aldaar überhaupt. De
rederijkerij beleefde hier zijn hoogtepunt tijdens de Gouden Eeuw, toen vele “Kamers” door
uitgeweken Vlamingen en Brabanders opgericht werden. Na de Spaanse furie en de val van
Antwerpen in 1585 was de glorietijd van
de zuidelijke rederijkerskamers voorbij,
want Alva en zijn bloedraad traden niet
alleen streng op tegen de oppositie (onder
leiding van Willem van Oranje) en de
Reformatie, maar ook tegen de kritische
rederijkers en duizenden mensen werden
daarbij terechtgesteld of verbannen.
Uitermate bekend geworden is verder
het geschrift van de grote Nederlandse
literator Gerbrand Adriaensz Bredero
(1585-1618, in Antwerpen geboren) over
“De Amstelredammer Oude Camer” met
de toevoeging “Den egellentier in liefd‟
bloeyende, vrede, vrientschap, gheluck en
eeuwigh welvaren” (egellentier =
egelantier = wilde roos). Het is dit een fel
pamphlet (zie navolgend) tegen de
toendertijdse taalvervuiling en het is zeker
uitermate grappig te beseffen, dat Bredero
zijn tirade ook voor de huidige tijd had
kunnen schrijven (zie tekstdeel volgende
pagina). Evenzo is het daarmede
samenhangende “Camer-Liedt” (zie
naaststaand uittreksel) een uniek
voorbeeld van de toen in de Zuidelijke en
Noordelijke Nederlanden gebruikelijke
taal der hogere klassen.
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Verder ontstonden in de Middeleeuwen in vele steden ook zulke “cameren” genoemde
eenkamerwoningen, d.w.z. uitermate kleine huisjes (in vergelijking met heden) voor arme
en/of oude mensen (ook “rentjes” genoemd). In ‟s-Hertogenbosch bijvoorbeeld is een oud

31

complex van zulke “cameren”.huisjes (Putgang) – waarvan bepaalde delen (nieuw ontdekte
kelders!) tot in de 15e eeuw teruggaan – weer helemaal gerestaureerd worden.
Het woord “camer(e)” in het enkelvoud was vroeger voor uitermate vele doeleinden
gebruikelijk, zo bijvoorbeeld als “Camer van Rekenijnghe” in het nu Franse Lille (Rijssel,
begin 1500) en als “Camere van den Rade” in Vlaanderen en Holland - maar ook iets verder
weg vinden we een “wirtembergischen camer” (“Landesarchiv Baden-Württemberg,
“Bauernkrieg” 1524/25), Bekend is verder ook het kasteel “De Blauwe Camer” te Oosterhout,
terwijl we in Engeland het dorpje “Camers Green” in het vroegere graafschap Worcestershire
kunnen vinden. En in het Engelse Meopham (Kent) zijn zulke benamingen aan te treffen als
Camer Street, Camer Park en Camerfield Road. Leuk is ook de zogeheten C.A.M.E.R.-club in
her Italiaanse Reggio Emilia: C.A.M.E.R. staaat hier
voor “Club Auto Moto d‟ Epoca Reggiano” met eigen
embleem (zie afb.) – het Spaanse woord “camer” staat
dan weer voor “slapen”…In België lag rond het
“Vrijheid van Kwabeek”-kasteel in vroegere tijden een
pachthoeve, waarvan de velden/bossen, die zich tot aan
het riviertje Vondelbeek uitstrekten, “Camerveld”
genoemd werden resp de weiden tegen de Vondelbeek
“Camerbeemden” heetten. Waarbij “Camergoederen” in
de Frankische tijd “elke moesten dienen om de onkosten
van de koninklijke schrijfkamer of te bureel te betalen”.
Toen de Frankische koningen keizers werden (rond 800)
moesten de benamingen van de goederen worden
aangepast en werd het Kwabeekse “Camerveld”
omgedoopt tot “Keizerrijkveld” oftwel “het Keizerrijk”,
welke namen tot op heden aldaar bewaard gebleven zijn.
Net zoals “camer” had ook het Middeleeuwsw “camere” naast de algemene betekenis van
“woning” echter ook enige meer specifieke betekenissen, waaronder “bewaarplaats voor
waardevolle goederen van de landheer” (“stenen camer”). Vandercamere is overigens een tot
op heden gebruikelijke (veelvuldige) achternaam in (Noord-(Frankrijk (zie hiertoe
onderhoofdstuk “Frans-Vlaanderen en Vandercamere), terwijl ook de achternaam “Camer” tot
op heden eveneens nog bestaat (zoal in Nederland ook met “Kamer” het geval). De naam van
de Westafrikaanse staat “République Unie de Cameroun” (Duits: Kamerun) heeft echter met
het ons bekende “camer”-begrip niets te doen en leidt zich af van de Camerounse rivier
“Wouri”. Toen de Portugezen in 1472 aldaar geland waren, noemden ze de rivier vanwege de
vele krabben, die zij er in ontdekten “Rio de Camarões” (Krabbenrivier).
Verder verwijzen we nog naar het hedendaagse Poolse “Camerimage Film Festival” als ook
naar het oudste cabaretfestival van Nederland, het Rotterdamse “Cameretten”-concours,
waarvan de eerste editie in 1966 in de Delftse Korenbeurs plaats vond en dat zijn naam
verdankt aan het daarvoor gelegen Cameretten pleintje – in 1988 werd het “Cameretten”festival dan naar Rotterdam verplaatst. Een leuke bijkomstigheid is nog dat in Delft de naam
van het pleintje soms foutief ook als Camaretten geschreven wordt en deze fout ook werd
gemaakt in de gelegenheidsverordeningen (noodverordeningen) voor de staatsbegrafenissen
van Prins Claus, Koninginmoeder Juliana en Prins Bernhard – de route liep dus feitelijk via een
eigenlijk niet bestaande straat….!
Het woord “cammer” was in vroegere tijden eveneens veelvuldig vertegenwoordigd – men
nam het wel niet zo nauwkeurig met een of twee “m”‟s. Een uitermate interessante vondst
deden wij hiertoe in de online-versie van de zogeheten “Oeconomischen Encyclopädie oder
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allgemeines System der Staats-, Stadt- und Landwirtschaft (1773-1858)” van Johann Georg
Krönitz.. Want daar heet het onder “Cammer/Kammer-Lehen”:
„KammerLehen, Feudum camarae, oder de camera, ist eine gewisse Geldsumme, welche
lehensmässig aus dem Schatze oder der Kammer des LehenHerrn, auf Lebenszeit des Vasallen,
gegen leistende Dienste bezahlt wird. In älteren Zeiten war es unter dem Namen MannGeld
bekannt. Heut zu Tage rührt es gemeinlich von der Verwandlung eines LehenGutes in eine
jährliche Pension her, welche aber ordentlicher Weise auf beyden Seiten die vorigen
LehensEigenschaften behalten hat. Es ist also in Ansehung der Succession und LehenDienset
ein wahres und eigentliches Lehen und gehört nur in sofern unter die uneigentlichen Lehen,
weil es nicht im Genusse eines liegenden Gutes besteht. Een Beyspiel davon kommt in einer
Urkunde vom J. 1347, bey dem Schannat in Client. Fold. No. 176 vor, wo der LehenMann
jährlich V Mark fuldischer 69.258 Pfennige aus der fuldischen Kammer erhalten hat. Man
findet es auch 2. Feud. 51.2.2. F.4.5.2. Feud. 10.2. F. 2 § 1 und in dem Alemannischen
Lehnrecht, Cap. 102, wo es als ein uneigentliches Lehen angegeben ist, welches nach Gefallen
des LehenHerrn und LehenMannes aufhört, und wo der Letzte kein Gewer an hat. Nach dem
longobardischen Lehnrecht, Tit. 58, ist der LehenHerr auch nur schuldig aus seiner Kammer
so lange das Lehen zu reichen, als noch Geld darin vorhanden ist, sonst hört es damit auf, bis
die Kammer wieder vermögend ist. Mit diesem KammerLehen, da einem für seine Dienste
unter einer LehensVerbindlichkeit eine gewisse Geldsumme zu einer abwechselnden
bestimmten Zeit, als jährlich, ausgezahlt wird, ist das oben ( s. S. 210) beschriebene
GeldLehen nicht zu verwechseln; denn bey jenem bekommmt einer jährlich eine gewisse
Summe Geld; diese wird ihm aber bey dem GeldLehen auf ein Mal entrichtet“
Wij zijn hier zo uitvoerig op de genoemde CammerLehen/KammerLehen-materie ingegaan,
omdat zich daar voor de vooral in Zwitserland zo (vergelijkswijze) talrijk voorkomende
Kammermann-naam een duidingsmogelijkheid opdoet – een “LehenMann” zou zeker ook een
“KammerMann” kunnen zijn (met Kammer dus als “umschlossene Abteilung im Gelände”
(DRW XIII) èn als Lehnsgut (leengoed)). Want juist in Zwitserse regionen bestond een
uitgebreid leengoed-systeem, ook al was de adel daar goeddeels uit de macht ontzet – denken
we in deze samenhang aan het (oude) stamkasteel van de Habsburgers in de kanton Aargau. En
wanneer we nog wat bij “Cammer” blijven
hangen, kunnen we nog de “Connewitzer
KASTEEL CAMMER
Cammerspiele” (“Das
Wohnzimmertheater””) in Leipzig bezoeken
of naar de “Kleine Cammer-musicke” van
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
luisteren. En verder kennis nemen van het
Duitse plaatsje Cammer, nu deel uitmakend
van de gemeente Bückeburg (Duitse
deelstaat Niedersachsen), dat op een
uitermate rijke geschiedenis terugkijkt
(www.cammer-schaumburg.de). Maar ook
met het plaatsje Cammer in de Duitse
deelstaat Brandenburg, gelegen in het
“Naturpark Hoher Fläming(!)”, niet ver van Berlijn, vinden we een eveneens zeer interessante
locatie. En dit vooral omdat hier “Fläming” naar Vlaanderen verwijst. Want toen na de
beëindiging van de Duits-Slavische oorlogen (983-1133) de burcht Belzig het middelpunt werd
van een uitgestrekt invloedsgebied, begonnen adel en en geestelijkheid een groot aangelegde
gebieds-uitbouw en -ontginning. En met de roep”Kommt her, Ihr Franken und Flamländer,
hier könnt Ihr herrliches Wohnland erlangen” werden vele (als vlijtig bekende) Vlamingen
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aangetrokken, wier gebieden aan Noordzeee en Schelde rond 1100 door enorme stormvloeden
werden geteisterd. Deze kolonisten ontsloten grote gebieden en ettelijke dorpen en steden in
Brandenburg zijn door Vlamingen gesticht – het “Fläming”-begrip uit het “Naturpark Hoher
Fläming” is dus op deze ver terugliggende (Vlaamse) tijden terug te leiden. En waarschijnlijk
de schrijfwijze “Cammer” wel ook….Het zogeheten “Rittergut Cammer” (zie afb.) was
overigens steeds in bezit van de adellijke familie von Broesigke en werd alleen van vader op
zoon vererfd. Rond het plaatsje Cammer zijn verder archeologische vondsten uit de steentijd
gedaan, die ongeveer 5000 jaar oud zijn – daaronder velerlei pijlen en speerpunten alsmede
vuursteenklingen.
Buiten Europa vinden we in het Amerikaanse stadje Greenville (South-Carolina) nog een
“Cammer Avenue” en in het zogeheten “Great Smoky National Park” (Tennessee) een berg
met naam “Mount Cammerer”, genoemd naar de vroegere parkdirecteur Arno Cammerer uit de
jaren dertig van de vorige eeuw. En
natuurlijk mogen we het befaamde 5.0 –
liter V8-motor-concept van Ford niet
vergeten, dat oorzakelijk was voor de
verderontwikkeling van de geweldige
renautomotoren van het kaliber “5.0 L
CAMMER crate engine” (zie afb.), die
eind 2003 door “Ford Racing
Performance Parts “(FRPP) nog beter en
nog sterker (tot 420 HP) in Las Vegas
aan de media werden gepresenteerd.
De achternaam Cammer als zulke vinden we ook heden nog (maar niet zeer talrijk) terug in
België en in de USA en interessant in dit opzicht is, dat er in het Aschaffenburger
Wappenbuch” (1983), uitgegeven door de “Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e. V.”,
een Cammer-wapen te vinden is – en niet helemaal duidelijk is, of het hier niet ook om een
familiewapen gaat….(zie afb.). Wel is op de website www.thola.de/stambaum/list-person-html
een stamboom van de familie von der Cammer opgetekend, die tot 1643 teruggaat – dit betreft
een zekere Thies zur Cammer (in 1643 in Dorfmark(!) geboren, in 1722 aldaar gestorven),
wiens zoon Hans von der Cammer heette. Interessant vanwege de analogie met de overgang
van de C- naar de K-naamsvarianten is, dat de naam “von der Cammer” via een Peter von der
Cammer (geboren in 1701 in Eilte) in deze tak dan
veranderde naar “von der Kammer” – alle drie kinderen
dragen deze K-naam, die over de zooon Jost Peter von der
Kammer dan aan verdere nakomelingen werd
verdergegeven. In het “Rechterlijk Archief Tilburg”
(inventarisnummer 304, 30 dec.1558 (R 304/26v-27v)
vinden we dan nog geschreven: “Jan de Cammer, zoon van
wijlen Cornelis de Cammer als man en momber van
Gertruda van den Molengraft Adriaensdochter enz” – zoals
reeds gezegd is verder ook het geslacht Vandercamere in
Noord-Frankrijk goed vertegenwoordigd (zie later).
Voor wat betreft de in de Nederlandse/Vlaamse taal
gebruikelijke “kamer”-woordvarianten willen we het kort
maken – ze zijn een ieder bekend en wie nog meer wil
weten, kan hiertoe bijvoorbeeld de zoekmachine Google
raadplegen, alwaar voor het zoekwoord “kamer” niet
minder dan 4.770.000 items verschijnen. En hier natuurlijk
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uitermate veelvuldig gebruikelijk in samenhang met de Belgische “Kamer van
Volksvertegenwoordigers” (www.deKamer.be en www.laChambre.be) alsmede met de
Nederlandse “Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal”. En natuurlijk ook met de diverse
“Kamers van Koophandel” op ieder gebied - voor het religieuze begrip “Apostolische Kamer”
zie onderhoofdstuk “Camerarius en zo”.
De achternaam “Kamer” wordt op de website www.familienaam.nl , gebaseerd op een
bestand aan telefoonabonnees uit het jaar 1993, met 133 aangegeven, geconcentreerd rond
Amsterdam en in vergelijk met de aantallen voor Kamermans resp. Kamermans daarmede goed
vertegenwoordigd. In Berlijn is in het Kunstgewerbemuseum de zogeheten “Sammlung
Kamer/Ruf – Mode vom 18. bis 20. Jahrhundert” te vinden, die als een van de belangrijkste
privé-collecties ter wereld geldt en werd verzameld door Martin Kamer en Wolfgang Ruf. En
natuurlijk is het woord “kamer” in aller monde sinds de beroemde Harry Potter-boeken (waarin
het wemelt van velerlei “kamers”) van schrijfster J.K.Rowling verschenen zijn - denken we
o.a. aan het grote succes “Harry Potter en de Geheime Kamer” en ergens het hoofdstuk
“Zwamdrift‟s kamertje”…. Verder vinden we woordvertalingen voor “kamer” in het Spaans
met “kamero”, resp. in het Pools met “komora” en in het Russisch met KaMepa/KoMopKa
(benadering van de kyrillische schrift…). In het Servische Belgrado bestaat er zelfs een
televisiezender namens TV Kamermana – wat weer te doen heeft met de verschillende
Oosteuropese schrijfwijzen voor cameraman.
Ook kan men voor een typisch-Nederlandse “Grote geschiedenis van het kleinste kamertje”
terecht op de website www.euronet.nl/users/helle/hygiene.htm alsmede voor het aanbod van
huurkamers in heel Nederland op www.kamertje.nl. Er bestaat zelfs een computerspel
“Kamertje Verhuren”, dat gebaseerd is op het verkrijgen van meer vierkanten (in een tableau
van 6 x 6 stuks) dan de computer, tegen wie gespeeld wordt. Het Nederlandse woord
“kameraad” heeft daarentegen niets te doen met “kamer”, net zoals dit ook geldt voor het
Duitse pendant “Kamerad” – beide woorden zijn afgeleid van het Franse “camarade”. Zo heten
ook twee plaatsjes in Frankrijk: een Camarade bij Bayonne en een bij Toulouse - de inwoners
worden Camareaux genoemd. Ja, en natuurlijk herinneren we ons aan het bekende chanson
“J‟avais un camarade” van Charles Aznavour, terwijl in Duitsland het in de 19e eeuw in
Tübingen ontstane lied “Der gute Kamerad” resp. “Ich hatte einen Kameraden” (als eerste
regel van het lied) intussen tot een vaste hymne bij militair (begrafenis)eerbetoon geworden is.
Tenslotte zij hier nog attent gemaakt op een opmerkelijke Camerman-vermelding in het boek
“Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde”, hoofdstuk “Standenpoëzie. De Stem der
Gemeenten” (1889) van G.Kalff, p. 330, inzake rechterlijke boetes uit de tijd van graaf Willem
IV van Holland (1307-1345): “De strafregisters van dezen tijd zijn rijk voorzien, ook rijk aan
afwisseling. GERRIT DE DUIVEL en tal van anderen, omdat zij een mes hebben getrokken.
Zekere CAMERMAN wegens het toebrengen van een vuistslag bij nacht (die waren tweemaal
duurder dan de overdagsche)”. Het mag in dit opzicht overigens wel als zeker gelden, dat het
in deze boete-verwijzing om de achternaam Camerman (met hoofdletter “C”) gaat en niet om
een persoon, die de (overigens onbekende) functie van “camerman” uitoefende. (citaat verder nog
voorzien van kanttekening 12: Vgl. Siėcle des Artevelde; het “papegoy schieten” a° 1361 in de Cameraars-Rek., p.
15; Nieuwe Doctrinael, 793-5, 1720-4, EBBINGE WUBBEN, Over Mnl. Vertalingen van het O.T., p. 105 (a°
1360). Mr F. MULLER Sz, Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht, I, 481, 488, 467, vlgg.. 474-5).

Buitengewoon interessant zijn verder de pagina‟s 330 en 331 uit dit Kalff-boek te lezen inzake
de toendertijdse waarlijk anarchistische (maatschappelijke) toestanden in de Lage Landen
(“Welk een ruwheid overal!”) – het “volk” was zo te zeggen bezig zich te “democratiseren”
en legde daarbij uitermate veel geweld en grofheid aan de dag…..
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DEUTSCHES RECHTSWÖRTERBUCH (DRW)
Wörterbuch der älteren deutschen (westgermanischen) Rechtssprache
Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

ZOEKEN NAAR CAM(M)ER / KAM(M)ER

Het typische van dit Duitstalige woordenboek is, dat hier het oudere woordgebruik volgens
de „Westgermaanse taalfamilie“ – zoals door Jacob Grimm in de inleiding tot het „Deutsches
Worterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm“ vastgelegd – opgeschreven staat: „ so dasz
gleichwohl die friesische, niederländische (!), altsächsische und angelsächsische noch der
deutschen Sprache in engerm sinn zufallen” (band I, Leipzig 1854, p. XIV). Het „Deutsches
Rechtswörterbuch (DRW)“ is dus een historisch woordenboek de “oudere taal” betreffend en
behandelt de taal van het recht vanaf het begin van de schriftelijke overlevering tot ongeveer
1800 – voor de de huidige rechtstaal moet dus in een modern woordenboek worden
nageslagen.
We hebben het hier dus met een voor de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden uitermate
belangrijk historisch taalgebruik te doen en dat is dan ook de reden, dat de hiernavolgende 15
pagina‟s uit het “Deutsches Rechtswörterbuch (DRW)” zijn afgedrukt, die met het zoekwoord
Kammer( (“Kamer” met hetzelfde zoekresultaat) in de DRW-online-versie zichtbaar worden.
We vinden in de tekstuittreksels eveneens vele “camer/cammer”-woordvarianten (de
zoekwoorden “camer” en “cammer” als zulke geven echter geen zoekresultaat) en de vele hier
genoteerde hooginteressante betekenismogelijkheden van het woord “Kammer” verrassen toch
zeer. Wij maken hiertoe vooral attent op rubriek XIII met de betekenis van Kammer als
“umschlossene Abteilung im Weinberg und im Gelände überhaupt“. Ook in het Duitse woord
„Kornkammer“ vinden we een zulke (verre) betekenis terug, wanneer het bijvoorbeeld in
figuurlijke zin heet: “Die Ukraine (als gebied dus) war einst die Kornkammer der UDSSR”. En
de streek Dithmarschen, een uitgestrekt gebied noordwestelijk van Hamburg, wordt sinds
ewige tijden “die Kohlkammer” genoemd – daar worden op grote schaal allerlei soorten kool
aangebouwd.

Kammer
I
ursprünglich Gewölbe.
griechisch
ρα, lat. camera, ahd. chamara, asächs. kamara, mhd. kamer(e), Kluge18 343;
DWB. V 109; mnl. camere, mnd. kamer.
kamer, gewelb ... testudo
1482 DWB. V 109
vgl.: unter solcher wohnunge ... ist in 2 alten gewölbten cammern die müntzschloßerey
und schmidte angelegt
1735 Wielandt,BadMünzG. 194
TrübnerWB. IV 86
II
Baulichkeiten allgemein.
II 1
kleines (einräumiges?) Haus, wie Gadem (I).
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[von einem] huse, beleghen yn Emeden, ... daer H.H. ene kameren heft bij lygghen
1490 OstfriesUB. II 306
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
1494 OstfriesUB. II 407
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
II 2
im (Wohn-) Haus.
II 2 a
Wohn-, Schlafraum.
II 2 a alpha
allgemein.
na heren H. dode so sal div vrowe hebben de kamere in sime hove
um 1300 HalleSchB. I 18
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
damit hiez man in zestet in kunic Albreht kamer gen
1309 ÖRChr. II Vers 91733
wer auch ein wunden thuet ... er sey eines burgers knecht oder hab ein hauss oder ein kammern gemieth,
wirdet er begriffen, so sal man ine uffhalten
1351 ErfurtZuchtbf. 122
Faksimile
Mechtild von Z. de sal eyne kameren darinne haben zu ereme liue
14. Jh. HalleSchB. I 153
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
das er die gemelte E. iren lebt. ... in dem selben huse vnd in einer sund[er]n cammern vnd gemach
halten [soll]
1431 SpeyerKoB. 148b
dat ... hussfrowe, scholde nae zijner doet hebben de kameren toe eren lijve
1483 OstfriesUB. II 197
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
trueg man allen hausrat ... in ain kammer, die was wol verspert
15. Jh. AugsbChr. II 70
eine bequeme wohnung mit stuben und kammer auf unser kanzlei [wird bei einer Anstellung zugesagt]
1540? v.d.Ohe,LünebVerw. 117
1589 Bayern Kern,HofO. II 210
1599 LauenburgStR. 340
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
16. Jh. Brandenburg Kern,HofO. I 3
[daß] yemande ... camers oneerlÿcke personen verhuyrde
16. Jh. LeeuwardenStR. 237
Volltext - digitalisiert durch das Historisch centrum Leeuwarden (früher: Gemeentearchief Leeuwarden)
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
[wurde H.K.] eine kammer im gasthaus zugelagt, welch ein burger kammer ist
1633 Wittrup,RheinbergRG. 127 Anm. 2
sollen bei unaußbleiblicher straff knecht und mägd nicht beyeinander in einer kammer die ligerstatt
haben
1700 WürtLändlRQ. I 449
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
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in der mittelsten etage sollen die kammern und zimmer vor mich [preußischer König] bleiben, um, wenn
ich dahin kommen, solche bewohnen zu können
1741 ActaBoruss.BehO. VI 2 S. 268 Anm. 1
soll sich niemand erfrechen, einiches liecht ohne lanternen für sein hausthüren hinaus ... [in] gädmer,
kammeren und gehält, viel weniger in holzschöpfen ... zu tragen
1744 SaanenLschStat. 418

II 2 a beta
im Arbeitshaus, Spital uä.
gekorn han vnd erkiesen ... die ... Conrad[en] vnd Agnesen zu vbersehern desselben huse vud das sie die
kam[m]ern in dem huse alle vnd igliche besunder, wann sie ledig werden ... verlihen sollent ... bekanten,
armen vnuersprochen kindern, frawen namen die gots forhte haben, nit radspynnerin, noch keinre
kemmerin noch keiner schelterin
1387 GLA. Kop. 450 fol. 186a
alle morgen [sollen die Insassen des Arbeitshauses] mit wacholderbeeren in den stuben und cammern
räuchern
1751 Krüger,PreußManufakt. 611
II 2 b
Vorratskammer.
daz si ... antwürten ... sullent ... unser heilgen sant Felix vnd sant Regeln fünff mütt kernen in die kamer
vnd in den keler
1338 Zürich GrW. I 9
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
dat dyo frow, deer kamer ende kayen bywaret, als hyo aldeer fan schaet ... so is hyo nyaer to witen, haet
hyo deen haet joff naeth
1480/81 JurFris. I 226
in kuchen, keller, kammern und vor der futterrynne
15. Jh. Sachsen Kern,HofO. II 27
II 2 c
Abtritt.
si ginc te Lanceloots bedde ..., daer si niemene op ne vant; ... sine wiste wat pensen daertoe, dan dat hi
ter cameren was
13. Jh. MnlWB. III 1143
er ist ... zu stuel gangen in der kamer
DWB. V 111
II 3
Paramenten-, Prunkkammer.
Ian die Smet, gelasemaecker, die welcke heeft gemaict ... die parceelen van gelasen ... in de grote
camere van parement ... gewapent met myns heeren wapenen
um 1450 Stallaert II 32
III
insb. am Hof (II 9).
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III 1
Schatzkammer (Silberkammer), Aufbewahrungsraum für Einkünfte und persönliches Vermögen (Schatulle)
und das Vermögen selbst; offen zu IV.
der silbermeister ist auch einer vom adel gewesen; uz des kuniges kamere
um 1150 Kchr. V. 15375
so muoz ich danne selbe walten und phlegen der kamer min
1216 Thomasin V. 7060
silber, gesteine, pfelle und golt und al der küniginne kamer ahzek soumer, die nam er, die gar die kamer
truogen
um 1270 Ulr.v.Türlin,Wh. 255, 3
der künic ... zierte daz münster ze Babenberc mit vlize; er gap alle die koste uz siner kamer, der man dar
zuo bedorfte
nach 1275 ProsaKaiserchr. 209
Faksimile
er [Joseph] wart dem künege also liep daz er ime sine kamere bavalch und allez, daz dar in kom
13. Jh. Königebuch 35
Faksimile
der muss in der kamer fleissig zusehen, das in der kamer reinlich gehalten werde
1578 Nostitz,Haushaltb. 137
zu behuf fräulein Annen Margareten, gräffin zu Diepholz, heimführung gen Darmstadt ... aus s.f.g.
cammer 1000 gantze rthlr.
1616 v.d.Ohe,LünebVerw. 39 Anm. 122 [ebd. 73]
III 2
fürstliches Privatgemach (Leibkammer), manchmal auch fürstliches Kabinett.
Sachhinweis: KorrBlGesamtv. 88 (1951) 150ff.
ginge wir czu dem secretario und der sprach: wir reden itzund von ewern sachen. und gynnk weder in
des khoningis kamere
1415 HanseRez. VI 149
dieße nachbeschrieben gehern zu meines ... hern kamern und stall: ... 6 edelleut uff seiner gnad hengste.
6 knechte
um 1515 Braunschweig-Lüneburg Kern,HofO. II 1
wann die churfuersten lehen und regalien von einem roemischen kayser ..., in der kammer oder auf dem
lehen-stul empfahen
um 1550 Lünig,CJFeud. I 109
alles dasjhenig, so bei der camer zu unser leibswarthung zu verrichten
1589 Bayern Kern,HofO. II 210
sol auch unser thurknecht ... nyemands ander, dan die uns in die cam[m]er geschworen einlaßen
16. Jh. Brandenburg-Preußen Kern,HofO. I 3
1637 Sachsen Kern,HofO. II 69
jederzeit die notturft in unser leib- oder gehaimbe camer zu verordnen
1681 Fellner-Kretschmayr II 634
camere van den retraite
Stallaert II 32
IV
(zentrale) weltliche (Finanz-)Verwaltung bzw. Behörde; später Kollegium der zur Verwaltung der
Staatswirtschaft bestellten Räte und Bedienten; nicht immer scharf zu trennen von Kammer (III); auch
Rentkammer.

IV 1
Kaiser, König, Reich betreffend.
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die juden in Francrîch ... die sullen eigenlich in des rîches kamer gehôren
1309 ÖRChr. II Vers 91327
wër ... das v¨berfür ..., sol in die chamer des reiches geben zehent pfunt ... goltz
1329 Indersdorf I 60 (nr. 125)
Faksimile
unser und des reiches kamer, dar ein der selb vierde pfenning ... gevallen soll
1344 Geschfrd. der 5 Orte I 19
in unser kamer antwûrten
1346 FriedbergUB. I 152
Faksimile
half unsir camern und half unserm vettern und seine stift ze gebene
1346 MGConst. VIII 203
sine gute czu geschribin wurdin der kammer des riches adir der gewalt
1356 AltenburgStR. 358
dieselbe pen sol halbe in unser und des reichs camer gevallen
1361 LübUB. III 403
1376 SchlettstStR. 83
Faksimile
was sie derselben juden und judinn geniessen, das sollen sie uns in unser kuniglicche camer ... geben
1390 RTA. I 323
1392 MCastellana 196
halb in unser und des heiligen reichs cammer
1398 Lünig,RA. XIII 80
um 1400 Foffa 64
1418 QuedlinbUB. I 249
personen ..., die dem riche odir unserer kuniglicher camern verfallen ... sint
1422 RTA. VIII 190
1434 MBoica XIV 290
ain poen ... halb in unser und des reichs camer ... zu bezahlen
1454 OstfriesUB. I 592
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
und gebietten ... allen ... tawsent marckh lottigs goldes in unnser keiserlich cammer unablesslich zu
bezalen
1481 MittSalzbLk. 5 (1865) 193
werden die guetter der kayserlichen camer oder dem fiscale übergeantwuort
1493 LibriFeud.(Pflantzm.) d. II
ein pene ... halb in vnser und des reichs cammer und den andern halben teil dem ... graf Wolfgangen [zu
Fürstenberg] zu betzalen
1500 FürstenbUB. IV 294
1509 GörlitzRatsAnn. I/II 7
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
daß sie [Kurfürsten] ... hertzog A. zu Meclenburg ... unser gnadsetzunge und ordnung des erbfürschneider ambtes ... genissen lassen ... bey poen vi. marck lötigs goldes die ein jeglicher ... in unser
kayserliche cammer ... zu bezahlen [hat]
1546 Sachsse,MecklUrk. 220
Faksimile
16. Jh. BremGQ.(L.) 167
welche ... dieser unsrer heylsamen kaiserl. führgesehenen ... dispositionen ... zuwider freventlich
handeln ... derselbe soll ... 10 march löthigen goldes halbs in unsre kammer und halbs den beleidigten
theil ... zu bezahlen, verfallen ... seyn
1783 Sonnenfels,GesSchr. II 36
MittOsterland 3 (1850) 358
IV 2
den Territorialherrn betreffend; in Böhmen und Schlesien seit 1526 der Kammer (IV 3 b) unterstellt.
Sachhinweis: F. Kürschner, Errichtung d. königl. Kammer in Schlesien (in: ZSchles. 11, 1871, S. 1 ff);
Freitag,SchlesBehW. 22f.; Pischel,VerwWeimar II 123ff.; W. Huschke, D. Beamtenschaft der Weimar.
Zentralbehörde (in: ForschMdArch. 199ff.).
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der probst wiert uns in unser kamer ... geben ... sechs und zwainzig phunt phenning wienner muenz
1243 SPöltenUB. I 56
daz ist kamerlehen, so ein herre sprichet ze sinem man: ich lihe dir uz miner kamer ein marc oder mê
1275/87 Schwsp.(R.)LR. Art. 108
ist daz ein christe einm iuden ein wunden slecht, ... der selb geit dem chunich oder herczogee czwelf
marck goldes in sein chamer
um 1330 BrünnRQ. 369
Faksimile
1347 CJMunBohem. I 74
der sal bestanden sin vnsir furstlichen camer zo getaner buse
1361 LiegnitzUB. 154
1362 SPöltenUB. I 555
das panthäding ... durch die n.ö. camer verneuert ... worden
14. Jh. Niederösterreich ÖW. VII 571
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
die juden nemen wir und enpfahen si sunderleich in unser chamer
14. Jh. WienerNeustadtStR. Kap. 112
allen gewin den der perkmeister dovon [von der Lehnschaft] hat, den sol unser camerer czwifach nemen
... und sol das antworten in unser camer
um 1400 Zycha,BöhmBgr. II 79
hundert march loettigs golds, halb in unser fuerstlich cammer
1444 KärntLHdf. 26
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
die chamer hat alle gewicht zu verleihen, als weil meins ... herren land ist
um 1450 Tomaschek,Wien II 62
ein dritteil davon uns fursten in unnser kamern
1451 LeipzUnivUB. 198
Faksimile - digitalisiert vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV)
diejhenen, die zu unser camer gehoren
1477 HeidelbStR. 513
Faksimile
wenn ain herre spricht zu seinem mann: ich leich dir usz meiner kammern
15. Jh. Schwsp.Var. Art. 49 WSB. 74 (1873) 416
halbs in unnser cammer unsers haws Oesterreichs
1506 Eranien II 88
ist beiden parthyen diser abschid geben in gegenwertigkheit der verordneten von der camer
1526 SchrBodensee 8 (1877) 62
sollen uns als herren und landesfursten zu den rechten geschworen sein, haben deshalben ir besoldung
aus unser chamer
1528 ZeigerLRb. 8
sollich silber inn vnnßer vnd des fürstenthumbs Wirtemberg camer ... antwurten
1530 Reyscher,Stat. 572
Faksimile
solche güter dem landsfürsten in seine fürstliche cammer als bona vacantia
1550 Walther,Tract. I Kap. 17
um 1550 Braunschweig-Wolfenbüttel Kern,HofO. II 17
1557 ZSchles. 11 (1871) 12
1565 Mathesius III 24
in unser lantsfürstlichen camer
1573 NÖLTfl. II 16 Tit. 9
da sol man ... in der cammer die alte und neuwe legerbücher gegen den rechnungen ... ablesen und ...
gesehen werden, daß an den obere- und herlicheiten, einkomen und gefellen nichtzit geringert ... werde
1578 Carlebach,BadRG. II 158
von der loebl. boehmischen camber
1620 Span,Bergurthel 10
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
ist dasjenige, was er findet, unserer lands-fürstlich. cammer verfallen
1679 TractIurIncorp. XII 3
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17. Jh. Pischel,VerwWeimar I 267
die k. schlesische cammer ... occupiert sich ganz alleine mit denen cammeralien, welche allhier ... in
denen wirtschaftsaembtern ... dann denen fiscalitäten ... bestehen
um 1715 CDSiles. 27 S. 355
1717 Hübner,ZtgLex. 871
in ... unserer schleswig-holsteinischen cammer
1740 CCHolsat. I 30
daß sie die stadt ... Rostock ... zu ihrer residenz ... mit transportirung der fürstlichen collegiorum,
nemlich der regierung, der cammer und renterey zu erwählen, entschlossen
1748 Sachsse,MecklUrk. 440
Faksimile
1782 Scheidemantel,Repert. I 467
1806 GoetheBrfwVoigt III 101
so wird die verlassenschaft als ein erbloses gut, ... von der kammer ... eingezogen
1811 ÖstABGB. § 760
Faksimile - digitalisiert vom Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte
sollen ihm seine offizialbesoldungen und emolumente ... aus der großherzoglichen kammer als ein gehalt
ersetzt werden
1816 GoetheBrfwVoigt IV 188
IV 3
Hofkammer (I) als zentrale (Finanz-)Behörde für Reich und Erblande.
IV 3 a
zu Innsbruck.
wir [haben] ... ain camer an unserm hofe von allem unserm obbestimbten innemen und ausgaben aller
unser nutzung und zufalle vom heiligen reiche auch unsern erblichen landen aufgericht und geordent
1498 Fellner-Kretschmayr II 17
welche wider dise vunser ordnung ... hanndleten ... / das ... dieselben ... zu pueß veruallen / vnd
dieselben halbs in vnnser camer vnnsers haws Österreich ... zu bezalen schuldig sein sol
1506 RadolfzellHGO.(Schmidt) 224
Faksimile der Quellenseite
IV 3 b
zu Wien.
nachdeme bishero zwischen unserer hofcamer und dem hofkriegsrath mehrerlei missverstand gewesen,
... solle ... der kriegsrath in den pur lauteren kriegsfach ..., die cammer aber in ihren cameralibus ...
gelassen und erhalten werden
um 1610 Fellner-Kretschmayr II 393
IV 4
Schatzkammer als zentrale Finanzbehörde für ober- und niederösterreichische Lande König Maximilians I. zu
Innsbruck (später unter Aufsicht der Hofkammer [ Kammer IV 3]).
ain camer von allen denselben unsern obern- und nidernosterreichischen erblanden zu Ynnsbrug zu
machen und zu halten
1498 Fellner-Kretschmayr II 28
1686 v.Schröder,Kammer 14, 16 und 21
IV 5
Amt eines Kämmerers.
wele von ... gotzhus emptern, es si von der kustrie, von der kamer, von dem buampt olt von dem
almuosenampt, erb het, der sol ouch dero ietlichem, von dem er erb hat, ... dasz best houpt geben
1346 Luzern GrW. V 734
Faksimile
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IV 6
Staatsschuldenverwaltung in der Grafschaft Lippe.
[der Gedanke einer] gemeinen cammer, [aus der] alles zu abfindung der creditorum ... angewandt
werde
1662 Lippe WestfForsch. 15 (762) 165 [zur Sache ebd. 165ff.]
V
insb. von der territorialen Zentralbehörde abhängige Landes(Provinz-)kammer, sog. Mittelbehörde.
V1
in Österreich zwischen 1500 und 1565 sowie nach 1665 Finanz-, Kriegs- und allg. Verwaltung in den
einzelnen Ländern und Ländergruppen, seit 1709 straffer der Hofkammer unterstellt.
zu Innsbruck sine gemeine schatzkammer sei, nach welcher alle anderen ihrer majestät erblichen lande
kammern und amtleute sich schicken und halten sollen
1497 Fellner-Kretschmayr II 3
von der hofcamer correspondenz und handlung mit den vier camern in kuniglichen und erblanden
1537 Fellner-Kretschmayr II 253
nachdem wir in unsern künigreichen und landen fünf camer ... haben, ... bevelhen wir, das dieselben ...
mit unserer hofcamer und hinwiderumb unser hofcamer mit den andern cämern gueten verstand und
correspondenz halten
1568 HofkInstr. 338
ämbtern, wie die der thirolischen kammer einverleipt sein
1570 FreiburgHlGeistUrk. II 460
hofdecret an die n.ö. regierung und kammer
1701 Chorinsky,Mat. I ohne Seitenzählung
1731 SteirLHfRef. 19
sie erbrachen die landesfuerstliche cammer, uebersahen die rechnungs-buecher
um 1735 Fuhrmann,Öst. II 311
meine a.h. person vertretenden königlichen repraesentationen und cammer
1749 Kretschmayr-Walter II 282
se majestaet haben zu entschliessen geruhet: daß keine der kammer ... gehoerigen gueter ... verkauft ...
werden duerfen
1794 Kropatschek,KKGes. IV 307
V2
in Preußen.
V2a
zunächst Provinzialbehörde für Domänen- und Regalienverwaltung, seit 1723 mit der Regionalbehörde für
Kriegs-, Polizei- und Steuerwesen zur Kriegs- und Domänenkammer als regionale Verwaltungsbehörde
(Bezirksregierung) mit Jurisdiktionsbefugnissen vereinigt, seit 1808 reine Verwaltungsbehörde.
muessen ... schutzgelder [der Juden] ... bei unserer kammer ... berechnet werden
1688 Stern,PreußJuden I 2 S. 414
die [clevische] kammer ... als welche in diesen provinzen auf keine justiz instruiret, sondern einzig und
allein dero domanialia oeconomice respiciret
1713 ActaBoruss.BehO. I 532
[die] bisherigen commissariats- und kammercollegiis in sammtlichen provincien ... zu supprimiren und
... an deren stelle eine krieges- und domänenkammer hinwieder anzuordnen, auch derselben die
respicirung aller affairen, welche bishero bei dem commissariat und der kammer tractiret worden ...
anzuvertrauen
1723 ActaBoruss.BehO. III 682
zwischen einigen judiciis und insonderheit zwischen der kurmärkischen kammer und dem hiesigen hofund kammergericht super competentia jurisdictionis et fori unserer amtsunterthanen verschiedene
dispute und irrungen entstanden
1727 ActaBoruss.BehO. IV 2 S. 222
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der ... kaufmann aus Königsberg [S.] den sol die kamer in allen comertzien sachen consultieren
1748 ActaBoruss.BehO. VII 676
durch das allgemeine justitz-reglement de anno 1713 ... [ist] festgesetzt worden, was für sachen zur
cognition derer kriegs- und domänenkammern und derer justiz-collegiorum gehören ... dennoch die
vormalige eingriffe ... beider collegiorum ... sich wieder eingeschlichen; so hat höchstdieselbo [König
von Preußen] ... bewogen, die vorigen edicta ... mittelst ... reglements, was vor justizsachen zur cognition
der kammern verbleiben ... zu erneuern
1749 ActaBoruss.BehO. VIII 367
aus was ursachen der generallieutenant de la M. die beide annoch in Magdeburg befindliche, zur
clevischen kammer gehörige kriegsräthe M. und K. wiederum auf ihren posten abgehen zu lassen
decliniren wolle
1758 ActaBoruss.BehO. XI 531
die geh. expedirenden sekretarien haben ... sich solchergestalt an die kammern des ausdrucks „an die
königl. kr.- u. dom.-kammer“ zu bedienen
1772 ActaBoruss.BehO. XV 580
verkauf ... an die königlich-preußische kammer in H.
1777 Westfalen BeitrHaspe 7 (1935) 234
im preußischen gehoeren sie [die landstaedte] in polizey- und oekonomiesachen, besonders was ihr
creditwesen und den competenzetat betrift, unter die kammern
1785 Fischer,KamPolR. I 589 [uö.]
1789 Krünitz,Enzykl. 48 S. 502 [uö.]
in dieser general conferenz ... den neuen organisations plan für die cammern und die ländliche
communal verfassung zur verhandlung zu bringen
1808 Botzenhart,Frhr.v.Stein III 8
ao. 1796 erhielt ich das oberpräsidium der westphälischen cammern zu Wesel, Hamm und Minden
1823 Botzenhart,Frhr.v.Stein VI 159 [weitere Stellen vgl. VII Reg. 15]
V2b
im Verwaltungsbezirk der kurmärkischen Kammer: sogenannte „prinzliche Gesamtkammer“ zur Verwaltung
des Prinzenvermögens (Güter und Ämter), 1737 eingerichtet für die drei jüngsten Söhne Friedrich Wilhelms I.
wir [Friedrich Wilhelm] [haben] ... gut gefunden fuer unserer dreyen juengsten printzen ... eine eigene
gesamt-cammer in Wusterhausen zu errichten ... wir auch zu dem ende ... geordnet und wollen, daß wenn
zwischen unsere churmaerckschen und denen zur herrschaft Wusterhausen gehoerigen printzlichen
aemtern und unterthanen, worueber differentien vorfallen solten, unsere churmaercksche und vorgedachte
printzliche cammer, zuvoerderst darüber conferiren, ... von der sachen wahren beschaffenheit, an unser
general-directorium referiren sollen, welches dieselbe sodann erwegen, und dergestalt abthun soll - daß
weder unsern nach denen printzlichen gerechtsamkeiten dadurch praejudiciret werde
1737 NCCPruss. III 1239 [zur Sache vgl. ebd. 1241f.]
Faksimile - digitalisiert von der Staatsbibliothek zu Berlin
VI
geistliche Finanz- oder Verwaltungseinrichtungen.

VI 1
landesfürstliche; wie Kammer (IV 2).
zu pues geben xxv 1 b x in des pischoffs kamer
vor 1307 Tomaschek,Trient Art. 51, 132
alle di, di gehoren in ains bischofs von W. camer vnd hof
1344 MWirzib. V 84
iaerichleichen zwen phennig ... dem pischof in die chamer
1363 Indersdorf I 93 (nr. 210)
Faksimile
er [Bischof Dietrich] lude si [die Juden] in sine kamer
15. Jh. KölnChr. II 113
unser vorfar bischoffe F. [will] ... mit der camern, deren gefellen ... das wenigst nicht zu thun haben
1573 ArchUFrk. 46 (1904) 141
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die andren all ... so zu der khammer gehörig
1590 MittSalzbLk. 12 (1872) 388
vnnder disen ampter wirdt ... auß vilen wichtigen ursachen die cammer so auff eines hern leib ...
gewidmett für dß fürnemste gehalten nach der verwaltung deß ganzen hoffstats
1590 MittSalzbLk. 12 (1872) 388
VI 2
bei klösterlichen Orden und Stiften.
vgl. Kämmerei (I).
schuell wier ... dienen in di chamer alle jar ... ein halb phunt phenning
1315 SPöltenUB. I 233
1344 SPöltenUB. I 365
ist ein lêhen, daz hoert in der abtassine chamer
14. Jh. SonnenburgUrb. 64
sal nymant da inen [in des aptes kamerhoiltz] hauwen dan der apt zu syner kameren
1419 DiedenhofenW. 53
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
inn eins herren von Einsidlen kamer anntwörten
vor 1493 Schwyz GrW. I 157
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
doch wollen wir [Philipp, Bischof von Speyer] ... sie und ihre nachkommen ... in der freiheit und
gewonheit, wie ander unser geistlichkeit in unsers stieffts kamern gesessen
1507 Bruchsal 904
Faksimile
VI 3
insbesondere beim Deutschen Orden.
in des treselers kamer
1414 DOrdGrZinsb. 1
des selbin geldes han ich [der Deutschmeister] genomen yn myne hûser, dy yn myne kamer gehorin
1886 CDPruss. IV 50
VI 4
päpstlich.
papst Bonifacius IX. befreyete auch ... das ... landstrassische kloster von auszahlung deß zehenden theils
der einkuenfften an die apostolische kammer
1689 Valvasor,Krain II 699
1784 Pestalozzi,Werke IX 271
[die] paepstl. kammer, welche ueber alle das paepstl. kammer-interesse betreffende sachen ... die
gerichtsbarkeit hat
1785 Krünitz,Enzykl. 33 S. 299
VII
Einrichtung aus dem städtischen Bereich.

VII 1

VII 1 a
Rats-, Amts-, Zunftstube.
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nymand sal ... gewant snyden mit der ele, er ste denne zu camern
1361 LiegnitzUB. 154
derselver royden [Rute = Meßstange] synt ouch zwey par up der kameren, darna man sich gemeynligen
in der stat richten mach
um 1400 Köln Keutgen,Urk. 323
dat hy dat terstont enich vanden clercken inder camer sal anbrengen ende in scriffte oberleveren
1454 Fruin,Dordrecht I 122
Faksimile
VII 1 b
Versammlungsraum der Bürgerschaftsältesten in Riga und die Körperschaft der Landräte und
Kreisdeputierten.
Gutzeit,Livl. II 10
VII 2
städtische Verwaltungs-, insbesondere Finanzbehörde und -kasse.
vgl. Kämmerei (I).
VII 2 a
überhaupt.
die selben pfening antwurt ist ... in meiner herren der purger zu Münichen chamer
1364 MBoica XIX 34
swer erwelt wirt zue der stewr oder zue der chamer
1364 MünchenStR.(Dirr) 532
Faksimile
es sol auch ynner und auserer rat auz der stat chamer an ain stukch nicht mehr geben ... dann zehen
pfund muenicher pfenning
1403 MünchenStR.(Dirr) 607
Faksimile
was da von ... zynns gefallen, soll den herrn in die khamer zu gemeiner stat notdurffters angelegt werden
1446 MHungJurHist. V 2 S. 9 [hierher?]
protest ... van den burgemeester tegen de door de kamer van rekeningen voorgenomene verpachting van
het secretarisschap der stad
1501 Fruin,Dordrecht I 140
Faksimile
sol ain gulden in die khamer vervallen sein
1503 KitzbühelStR. 88
der andern seynen amptern, als in der kammer, am rodttisch und scheppenampt zum trewlichsten
obgelegen
1546 CDSiles. XI 49
die frey und reichsstet, auch andere stet, ... sollen von dem einkomen inn ir jeder chamer ... den
obbestimbten anschlag ... erlegen
16. Jh. Mainz FreibDiözArch.2 1 (1900) 411
wo solche hohe straffen ... auskommen, das die herren amptleith solches allein der cammer ... verbleiben
sollen lassen
1600 MHungJurHist. V 2 S. 77
die einzelnen departements [in Greifswald] sind: 1) die kammer. sie bestehet aus zwey rathsherrn, die
daher kamerarien genannt werden, und einem sekretaer. zum ressort derselben gehoeren alle
angelegenheiten, die den handel, gewerbe und nahrung der einwohner, die kompagnien, aemter, zuenfte
und gilden, die annahme neuer buerger, ruhe und sicherheit auf den maerkten und andern oeffentlichen
plaetzen und den abschoß von wegziehenden betreffen, jedoch dieser letztere punkt nur in so weit als es
die ausmittelung des dem abschoß unterworfenen vermoegens betrift, denn die bestimmung der zu
erlegenden summe selbst haengt vom magistrate ab. alle diese geschaefte betreibt die kammer fuer sich,
ohne zuziehung einiger mitglieder der buergerschaft, dagegen sind ihr zur betreibung der staedtischen
bausachen und einiger polizeyangelegenheiten, als bey der apotheke, der rustkammer, der feuerordnung
und dem brunnenwesen einige buerger zur administration zugeordnet
1786 Gadebusch,Staatskunde I 146f.
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VII 2 b
Bezeichnung ständiger behördlicher Ausschüsse in Bern.
diewyl diß lobl. regiment in underschidenliche cammeren (wie ein leib in seine glider) abgeteilt ist
1642 BernStR. V 235 [vgl. ebd. Reg. 780]
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
VII 3
wie Kaufkammer.
wer zu kamern stet, der sal zu czinse geben eyne halbe mark
1324 BreslUB. 103
1360 BreslUB. 200
es sol ouch C. von B. ... niemanne erlouben ... niemanne deheine sunder kammer in dem koufhuse zuo
lihende
1405 Straßburg Keutgen,Urk. 278
VII 4
Warenniederlage, Eisen-, Salzkammer.
wöllich ... solhe kaufmannswar in mein herschaften fuern, ... [und] bißher ... bei irn haimwesen
nidergelegt haben, das ir nun ... solliche ... in ewer gewaltsam niht mer fuert sunder in die ... camer
niderlegt und ... mein burgern ... zu vordrist sollichen kauf widerfarn lasset
1469 Niederösterreich ÖW. VIII 236
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
keiner soll den andern auß kammern oder kremen, wo er fayl hott, außmitten
1542 ZSchles. 18 (1884) 188
VIII
Bezeichnung für eine Stadt, Pfalz oder ein Land.
Engellant ze ainer kamere ervacht ich [Roland] dem kunc Karle
um 1170 PfaffeKonrad 238, 18
das es [das Dorf L.] ... eins iglichen ertzbischoffs ... zu Triere freie camer sei
1382 Andernach (Region) GrW. I 830
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
meinten sie ie, als die von Frankenfurd des richs kammer sin, das sie dann me ... friheid habin sullen
dann ander des richs stede
1406 RTA. VI 63
zcu Genff ist des romischen richs kammere
1474 ArchBern 25 (1919) 96
imprimis Francofortum ... nomine des heil. röm. reichs kammer gloriatur
1509 Haltaus 1059
[König Ferdinand will die Stadt Kamenz] in unsern schutz und scherm, als unser kamer wider
annemben
1547 KamenzUB. 208
Faksimile - digitalisiert vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV)
dwyll die stadt Dortmundt van alders ein deputierte camer keyserlicher maiesteten und des hilligen
rychs sy
1549 WerdenUrb. I 485
IX
im Bergbau und in der Bergverwaltung.
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IX 1
technische Bezeichnung beim Abbau.
auff die andern khamern zihen
1528 Strieder,SiebbSalzbgb. 265
die khamern wollen mit einer gwaldt vnd orduung getrieben werden wie ein ander bergwerk
1528 Strieder,SiebbSalzbgb. 266
das gold in kammern und adern
DWB. V 115
IX 2
örtliche Bergbauverwaltung unter einem Kammergrafen.
vmmb der kamer ader müncz geschefte, ... scholl ... [der] kamer graf richtenn
15. Jh. OfenStR.(Mollay) Kap. 175
rechent man 10 meyln von Lyppa bys gen Czanaden vber landtt; ist auch ein khamer, ader zu nahent by
einander gelegen
1528 Strieder,SiebbSalzbgb. 272
das die hern ... iren diener haben auff allen grueben. solch musten 6 ader 7 sein, dorumb das je 2
gruben bey ainer khamer sein
1528 Strieder,SiebbSalzbgb. 281
X
ständischer oder parlamentarischer Körper.

X1
in Plänen zur Organisation des Deutschen Bundes.
daß beide [rath der staende und rath der kreisobersten] in abgesonderten kammern rathschlagen
[sollen]
1814 AktWienKongr. I 1 S. 59 [ebd. II 128]
X2
in den Verfassungen des Frühkonstitutionalismus.
die notwendigkeit zweyer kammern in einer repräsentativen verfassung ist durch geschichte und
erfahrung dargethan
1816 Botzenhart,Frhr.v.Stein V 298
die allgemeine versammlung der staende des reichs besteht ... aus zwei kammern, naemlich: der kammer
der reichsraethe und der kammer der abgeordneten
1818 Bayern Pölitz,Verf. I 1 S. 159
1819 Humboldt,PolSchr. 208
1819 Hannover Pölitz,Verf. I 1 S. 263
1820 Hessen Pölitz,Verf. I 2 S. 673
1831 Sachsen QStaatsR. 179 [uö.]
XI
in der Rechtsprechung bzw. Gerichtsorganisation.

XI 1
Gericht.
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XI 1 a
königliches (kaiserliches) Kammergericht (I 1) und seit 1495 auch Reichskammergericht (Kammergericht I 2).
vgl. 1Hofgericht (V 2 c), 1Hofgericht (V 2 d).
wir [die appellierende Partei] dingen und zihen unser recht für den durchluchtigisten fürsten und
herren, herren Friderichen, den römischen kung und sin ratt mit allen rechten zug und zitt der kamer des
römischen richs
1449 MIÖG. Erg.-Bd. 7 (1904) 71
in unsers allergnedigsten herrn des römischen keysers gerichte und kammern
1459 FrankfOHof 386
vnd ächt‟ man vß der kayserlichen kamer jnen jr land vnd lüt
15. Jh. Schwaben FreibDiözArch. 10 (1876) 63
wann seine gläubiger bei kaiserlicher cammer clagen sollten
um 1650 Gothein,Colloqu. 26
1767 Cramer,Neb. 76 S. 19
das vornehmste collegium dieser art ist die kaiserliche und des reiches kammer zu Wetzlar, das höchste
reichsgericht über die reichsstände ..., welches vollständiger das kammergericht genannt wird
1775 Adelung II 1484
1792 Herchenhahn,Reichshofrat I 517ff.
Smend,RKG. I 51 Anm.
XI 1 b
fürstliches (landesherrliches) Obergericht.
vgl. 1Hofgericht (V 3), Kammer (IV 2), Kammergericht (II).
Sachhinweis: SchweizId. III 249; DWB. V 113.
in des markgreven camere, dar en mut nen bur ordil vinden
nach 1325 Ssp. Glosse zu III 65 § 1
um 1350 BerlinStB. 180
de hogeste dingstat dat is in des kemereres kamere dat is tu Angermünde
14. Jh. RichtstLR. 50 3
wann ainer in vnser camer gen Innsprugg dingt
1506 TirolLO. 1499 156
noch annders wohin dingen, alls in unser chamer
1551 SalzbBergO. 38
nirgend kindingen dann für unser regierung und cammer deri[nner] oesterreichischen landen
1670 EisenerzBergwO. 47
gehet die appellation ... auf die boeh. kammer / in der kron Boeheimb
1673 Span,Bergurthel 186
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
nach dem muster dieses [Reichskammer-] gerichtes errichteten verschiedene reichsstände in ihren
landen solche kammern oder kammergerichte, welche theils noch vorhanden sind
1775 Adelung II 1484
Stölzel,GelRspr. II 587
XI 1 c
Schöffengericht (vgl. unten 2).
do wart P. vnde sinen kompanen in der kamere ore gelt tu gedielet mit rechte
Mitte 14. Jh. HalleSchB. III 311
waz den schepphen zu irer kamer nodt ist, daz nemen sy von dem gelde
14. Jh. GlWeichb. 252 Art. 16
dat sy die [scultbrieven] te voerschijn brenghen ... in der camer voer scepenen
1497 Fruin,Dordrecht I 138
Faksimile
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XI 1 d
Femgericht.
[der Ravensberger Freigraf K. St. hegt 1432] ein echte rechte hillinchdynck in der camern des hiligen
rykes und mins herren
Lindner,Veme 253 [ebd. 480]
XI 1 e
Zunftgericht.
wess die ... daeten neyt wyse susint, sullen sy die brengen vur man van leen yn de kamer tho sent
Panthaleon
1426 SPantaleonUrb. 34
XI 1 f
Gegensatz zu Vierschar (und Niedergericht).
dat de questie tusschen voochden waer huerlieder weese zal woonen ende by wie, niet en dient ter
vierschare maer ter camere of voor vppercochden
1465 CoutBruges II 201 Anm.
hÿ behoort dat te doene ter grooter vierscare ende niet in cameren
1478 CoutBruges II 325 Anm.
worden alle partijen aldaer berecht bij drij manieren ende verscheeden wÿsdommen, te weten: in
caemer, ter vierschaere ende bÿ cleÿn berechte
1615 CoutFurnes II 194
XI 1 g
städtisches Untergericht,wie Kämmereigericht, Kämmergericht.
in einigen niedersächsischen städten, so wie in Schweden [ist] die kammer ein untergericht, welches
unter dem vorsitze des kämmerers oder kämeners in injurien- und ehesachen erkennet, und auch das
kämmereygericht genannt wird
1775 Adelung II 1484 [ebd. 1487]
XI 2
Sitz eines Gerichts.
er sal zu der schepphen cameren nicht gehen
14. Jh. GlWeichb. 251 Art. 16
hefft A. van B. dat testamente vor de schepen up de kamer gebracht unde dat up de kamer laten leszen
1518 Magdeburg Wasserschleben,RQ. Kap. 361 S. 103
so der appellant den richter in seiner behausunge oder in seiner kammer besucht
1541 König,Proz. 148
zallen die ... officiers ... nyet moegen comen inder camere vant stadthuys
1567 Fruin,Dordrecht I 172
Faksimile
beruffet die erbbauren mitten in die cammer und stellet ihnen solches vor
1759 Wenckebach,JusTheel. 62 Anm. 9
cammer wird das gebäue, in welchem das cammergericht gehalten zu werden pflegt, genennet
1766 KamLex. 22
XII
Gefängnis.
vgl. Kämmerchen, Kämmerlein.
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den gefangen myt synen nachburen leberen ghen Schonecke in des richs kamer
1460 RhW. I 1 S. 42
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
dorzw er sich den jn der kammer vnder dem rothawssze bekant
1511 GörlitzRatsAnn. I/II 118
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
dass er, ... „ wegen seiner beharrlichen resistenz ... in die stinkende kammer gesetzet
ArchSiebb.2 27 (1896) 100
wegen seiner protervia acht tage in der bürgerlichen kammer bei schlechter kost sitzen
ArchSiebb.2 27 (1896) 100
BremRQ. 53 (nr. II 5)
Textarchiv: BremRQ. 53
schwarze kammer
BrschwKdm. IV 25
düstere kammer [Gefängnis in Salzuflen]
MittLippe 19 (1950) 137
die gevancnesse brakense ... ende die donker cameren ... ende lietense alle wt
MnlWB. III 1141
donkere camer
Stallaert II 32

XIII
umschlossene Abteilung im Weinberg und im Gelände überhaupt.

(zie hiertoe ook p. 36)

das [sie] ... verkoufet han ir wingarten ... eine halbe juchert rebon ..., siben kamer rebon
1300 ZürichUB. VII 142
15 kamern reben und 1 steg
1335 SchweizId. III 250, 5
sol jeder nachbar von seinem holden wegen seiner cammer 1 fl. am bstandt arbaitten
1656 MHungJurHist. V 2 S. 248
1 mannshauet = 4 kammern
1772 MittBadHistK. 15 (1893) 30
HistONLexOÖ. ErgBd. 267 [Ortsname]
kaiserlich kammer
Raupp,FlNWiesloch 84 [als Flurname]
XIV
in der Weidmannssprache

CAMERARIUS EN ZO

De uitdrukking „camerarius“ stamt eveneens van het Latijnse woord „camera“ af en heeft in
vroegere tijden de betekenis van schatbewaarder gehad, zij het voor de koninklijke schatkamer
(“fiscus”) of voor de in de kloosters opgehoogde (wereldlijke) schatten. In het woord
“camerarius” zou verder nog het woorddeel “arius” een rol kunnen spelen, waarbij dat weer
teruggaat op het Oudperzische “ar” = goed, rein, edel alsmede op “yan” = zoon van: in het
Sanskriet betekent “aryan” = zoon van zuiverheid, van adel. De beroemde theoloog Arius (260336 n. Chr.) was overigens een christelijke Presbyter uit Alexandrië, naar wie de leer van het
“Arianisme” (Jezus niet goddelijk maar (alleen) menselijk) is benoemd - deze leer werd op het
concilie van Nicäa 325 n. Chr. heftig veroordeeld. Het woord “camerlengo” heeft een hogere
betekenis als “camerarius” en staat voor een uitermate belangrijk ambt in de Vaticaan –
hiërarchie. Wij citeren hiertoe uit de website www.katholieknederland.nl:
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Camerlengo
Kort
De camerlengo is de kardinaal-schatbewaarder van het Vaticaan, die de tijdelijke goederen en
rechten van de Heilige Stoel beheert in de periode tussen het overlijden van de paus en de
keuze van een nieuwe paus.
Apostolische Kamer
De officiële titel van de camerlengo van het Vaticaan is voluit Sancta Romae Ecclesia
Camererarius. De camerlengo is hoofd van de Apostolische Kamer, het administratieve
lichaam, dat de tijdelijke goederen en rechten van de paus beheert in de periode tussen het
overlijden van de paus en de keuze van een nieuwe paus. In dit Interregnum, de zogenaamde
Sedisvacatio, is de camerlengo de belangrijkste functionaris van de R K Kerk
Vroeger meer macht
Het ambt van camerlengo bestaat al sinds de 12e eeuw. In vroegere tijden nam de camerlengo
ook beslissingen voor de paus, wanneer deze buiten Rome verbleef, maar moderne
communicatietechnieken hebben dit deel van de taaak overbodig gemaakt.
Voor het leven
De Camerlengo wordt door de paus voor het leven benoemd. Dit in tegenstelling tot de
camerlengo van het College van Kardinalen, die ieder jaar opnieuw door dit college wordt
gekozen. De camerlengo van de paus behoudt, samen met de kardinaal-vicaris van Rome en de
kardinaal-grootpenitentier ook na de dood van de paus zijn functie in Rome. Alle overige
Curiekardinalen verliezen op het moment dat de paus overlijdt hun positie.
Vaststellen overlijden
Traditiegetrouw is de camerlengo degene, die officieel het overlijden van de paus vaststelt,
Staande bij het dode lichaam van de paus, roept hij eerst driemaal de doopnaam van de paus.
Het protocol schrijft voor dat hij vervolgens op het pauselijk voorhoofd tikt met een
kleinzilveren hamertje, versierd met het pauselijk wapenschild. Als hierop geen reactie volgt,
verklaartde camerlengo hard op dat de paus dood is. Hij bedekt het pauselijk gezicht daarop
met een Velum”
De Nederlandse achternaam Kamerling kan als verbastering van camerlengo gelden en is met
207 verwijzingen volgens www.familienaam.nl relatief goed vertegenwoordigd - de
familienamen Camerling en Camerlinck zijn veel minder te vinden. Uit de gedichtbundel
“Over-Ysselsche Sangen en Dichten” (Deventer 1630/34) van Jacobus Revius (Jacob Reefsen
,1586-1658) citeren wij verder nog het volgende taalkundig interessante gedicht (door de
auteur overigens niet helemaal begrepen…)
Camerling Candaces
“Wie ist die seggen dorf dat moyte sy verloeren
Te wasschen in het badt een naecten moriaen?
Hier siedy eenen moor diep in het water staen,
Hier siedy hem vernieut als waer hy nieu-geboren,
De heere, die hem had van aenbegin vercoren,
Heeft so genadichlijck gesegnet sijne pae‟n
Dat hy gecomen is op‟slevens rechte baen,
De eerst-gemayeyde vrucht vande bekeerde moren.
Hy las de oude schrift dewelck hy niet verstont,
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Hy hoorde Christi leer wt des Philippi mont,
En. Latende in yl stil-houden sijne wielen,
Ontfinck van hem den doop met een gelovich hert,
Sijn wterlijcke huyt bleef wel gelijcke swert
Maer witter als de sneeu wiert hy acn sijner sielen.
Verder is een edelman met naam Amfrid Camerarius de Condé (rond 1086), bekend en van
het Limburgse geslacht Montfort (ja, die van de Camerberg….) is overgeleverd, dat Jean de
Montfort in een oorkonde uit het jaar 1291 XI 3 als “tunc capitaneues generalis” (stadhouder)
van Robert van Artois in Sicilië ook de titel “regnis Sicilie camerarius” (ADPC, A36, Nr. 11)
droeg. En uit het jaar 1261 is er nog een Guillaume Cammerarius (met twee “m”), échevin de
Saint-Trond (Sint-Truiden), wiens graf zich in de abdij van Sint-Truiden bevindt, aktenkundig.
Wanneer we voor het van camerarius – in samenhang met stedelijk bestuur – afgeleide
(Duitse) woord Kämmerer (ook Kammerer) het ons reeds bekende “Deutsches
Rechtswörterbuch (DRW)” in de online-versie raadplegen, dan vinden we op meer dan tien
pagina‟s de meest uiteenlopende betekenissen en schrijfwijzen uit overwegend Middeleeuwse
tijden. Daarbij was Kämmerer oorspronkelijk een van de vier hoge adellijke functies in het
Duitse Keizerrijk en vinden we daarvoor zulke verschillende schrijfwijzen als bijvoorbeeld
chamarare, kamerarrius, kamereraere, kâmser, kamerari enz. De zogeheten “Erzkämmerer” van
de Duitse keizers voerden in hun wapen het “Reichszepter” (rijksscepter) en droegen dit
“Reichskleinod” vooruitlopend en plechtig in de Akense kroningsstoet mee. Bij het
kroningsmaal moest de “Erzkämmerer” de nieuwe koning verder een schaal met water en een
handdoek reiken voor het wassen van de handen na de opulente gangen in de kroningszaal van
het Akense raadhuis.. Dit ambt werd later in erfelijke vorm door plaatsvervangers
waargenomen, waarbij de “Markgraaf van Brandenburg” de officiële “Kämmerer” van het
“Heilige Roomse Rijk van Duitse Natie” was. Het was overigens Martin Luther, die in de door
hem op de Wartburg geschreven Duitstalige bijbelversie de titel “kandara” voor het hoogste
(financiële) ambt bij de Äthiopische koningin van het Rijk van Aksum met “Kämmerer”
(Apostel, 8.26-40) vertaalde. Toen de steden in de Middeleeuwen tot bloei kwamen, werden
ook de stedelijke beheerders van de financiën (oorspronkelijk thesaurier) met ten dele sterk van
elkaar afwijkende schrijfwijzen “camerarius” genoemd. In
Utrecht was er in 1296 een “cameraer”, maar we vinden ook
zulke benamingen als camerer, cammerer, cämmerer,
caemmerer, kemmerer, kemerer enz. – wie meer wil weten,
raadplege de website www.rzuniheidelberg.de/kammerer.htm . Heel inventief in
“camererarius”-opzicht is ook het (hedendaagse)
designontwerp van de CAMERARIUS-parasol van de
Duitse firma SKIA (zie afb.). En deze futuristische tuinparasols zijn gelijktijdig de overgang naar de beroemde
leden van de (Duitse) familie Camerarius uit Bamberg, die
zeer natuurverbonden waren. Het zijn dit vooral:
Joachim Camerarius der Ältere (1500-1574)
Joachim Camerarius der Jüngere (1534-1598)
Philipp Camerarius (1537-1624)
Ludwig Camerarius (1573-1651)
Rudolf Jacob Camerarius (1655-1721)
De beroemdste van allen is Joachim Camerarius der Ältere (ook wel Joachim I Camerarius
genoemd), die eigenlijk Lienhard heette en zich later naar het in de familie erfelijke ambt van
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Kammermeister (bisschoppelijke camerarius)
ombenoemde - het wapen van de familie Camerarius
bestaat overigens een schild met drie kleine zwarte
vogeltjes met geopende bekjes naar links. Verder was
voornoemde Ludwig Camerarius als “Geheimer Rat”
een belangrijke raadgever van Friedrich IV en Friedrich
V von der Pfalz en zou deze van 1626-1640 de functie
van Zweedse gezant in Den Haag bekleden – zijn
befaamde “Collectio Camereriana” omvat naast zijn
persoonlijke correspondentie ook veel unieke brieven
van Melanchton, Luther, Zwingli en Erasmus van
Rotterdam. Deze verzameling is daarmede tot een van
de belangrijkste bronnen voor de geschiedkundige
documentatie van het toendertijdzo uitermate woelige
tijdperk van Reformatie en Contra-Reformatie
geworden.
Joachim Camerarius der Jüngere (Joachim II
Camerarius) studeerde in Wittenberg, Leipzig en Padua
medicijnen en promoveerde 1562 in Bologna. In 1564
vestigde hij zich als arts in Neurenberg en hield hij zich
aldaaar bezig met botanische studies – zijn unieke werk “Camerarius Florilegium”, dat met 473
hoogstaande kleuraquarellen geïllustreerd is, werd in 1992 door de universiteit van Erlangen
voor 1.9 miljoen DM bij Christie‟s in Londen aangekocht. In 1597 bleek echter, dat dit unieke
boek ooit gestolen was bij een Duitse graaf namens Hans Veit Graf zu Töring-Jettenbach,
welke de diefstal van zijn eigendom eerst helemaal niet gemerkt had….Nu wil de graaf
natuurlijk zijn rechtmatig bezit weer terug en dreigt het door de Universiteit van Erlangen op
hoog niveau bijeengesponsorde geld (o.a. zijdens de deelstaat “Freistaat Bayern”) verloren te
zijn. Het boek is overigens als facsimile-uitgave en op CD in de boekhandel heden ten dage
ook voor de “gewone man” verkrijgbaar. Rudolf Jacob Camerarius tenslotte werkte als
professor der medicijnen en als “hortus medicus”-inspecteur aan de Universiteit van Tübingen,
waar hij in de tuin van de universiteitsbibliotheek het principe van de geslachtelijke
voortplanting in de plantenwereld zou ontdekken – en dat is toch ook wat….! Op de website
van de Universiteit van Erlangen is overigens een uitgebreide stamboom van de familie
Camerarius te vinden – met een zekere Brunward Camerarius (1306-1350), schepen te
Bamberg, als stamvader.
Verder valt er nog wat te vertellen over de kleinvlinder “Cameraria ohridella”, die als ca. 3
mm lange “Miniermotte”(inheems in Noordamerika en Oostazië) in het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw in Macedonië werd ontdekt. Deze typische kleinvlinder bevalt
vooral de zogeheten paardekastanje (Aesculus hippocastanum) en is er de oorzaak voor, dat de
bladeren van de paardekastanje van binnenuit opgevreten worden, zich bruin beginnen te
kleuren en voortijdig afvallen - intussen heeft de als zeer schadelijk geclassificeerde
“cameraria ohridella” zich over geheel Europa uitgebreid. En afsluiten willen wij dit
onderhoofdstuk met een korte verwijzing naar het eveneeens van het Latijnse “camera”
afgeleide kameralisme-systeem , een vooral in de Middeleeuwen maar ook daarna gebruikelijk
vorm van (bestuurlijke) boekhouding, waarin alleen de inkomsten en uitgaven volgens het
kasboekprincipe worden vastgehouden. Een boekhoudingssysteem echter, dat in deze vorm
weer aansluit bij de verdeling van de diverse gelden volgens de parlementaire
begrotingssouvereiniteit van de overheid - sinds 1727 is het kameralisme resp. de
kameraalwetenschap in Duitsland zelfs een universiteitsleervak (“Kameralistik”).
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EEN BEETJE VLAAMSE GESCHIEDENIS

OPSTAND EN GULDENSPORENSLAG

De naaam Vlaanderen (Latijns: “Flandria”) heeft te doen met het Oudgermaanse woord
“flamme” voor rivier, overstroming of ook moeras, dat we in het Middenengels terugvinden als
“flem” – en nog heden is in het Engels een “fleming” een Vlaming en staat flemish voor
Vlaams. Terwijl we in de Noorse taal dan “flaum” resp “flam” vinden voor stroming en in het
Deens het woord “flam” vloed resp. overstroming betekent. Verder zijn van het Latijnse
“Flanandrum” resp .Flandrum” de Franse benamingen “La Flandre” resp. “Flandres” en de
Nederlandse benaming “Vlaanderen” afgeleid – hier dus overal met een “n” er in. Daarentegen
worden de inwoners van Vlaanderen in het Frans “flamands” en in het Nederlands
“Vlamingen” genoemd – met “m” dus zoals in het Oudgermaans resp. Engels gebruikelijk.
Oorspronkelijk werd sinds de 7e eeuw alleen het gebied van Brugge en (het nu Nederlandse)
Sluis als “municipium flandrense” aangeduid, dat zich dan in de strijd tegen de Noormannen
sterk zou vergroten resp.uiteindelijk tot een graafschap zou worden verheven.
Vlaanderen zelf strekte zich in genoemde vroegere tijden uit tot aan Calais en toen bij het
Verdrag van Verdun in 843 de erfenis van Karel de Grote tussen zijn zonen werd verdeeld, viel
het links van de Schelde (Latijns: Scaldis, Frans: Escaut) gelegen (grotere) deel aan WestFranken (“Francia Occidentalis”) en het rechts ervan gelegen deel aan Oost-Franken (“Francia
Orientalis”). Daaruit onwikkelden zich dan het Franse Kroon-Vlaanderen en het Dietse RijksVlaanderen, dat tot het “Heilige Roomse Rijk van Duitse Natie” behoorde. De toendertijdse in
de Lage Landen gesproken omgangstaal was het “Diets”, afgeleid van het Germaanse woord
“teutsch” (thendish), dat met “volk” te doen heeft – een nog heden gebruikelijk (afvallige)
benaming voor Duitsers is overigens “Teutonen”, terwijl de stam der Teutonen als zulke ooit
naar Italië verder trok (hiertoe ook het Westfaalse gebergte “Teutoburger Wald” als leuke
reminiscentie aan deze oude tijden). Verder vinden we in de Engelse taal in deze samenhang
nog steeds het woord “dutch” voor Nederlands en de benaming dutchman voor Nederlander
resp. Hollander (o.a. “the dutchies” in de voetbaltaal). Vanaf de 13e–14e eeuw wordt het in
Vlaanderen gesproken Diets dan als Vlaams getituleerd – in de meer naar het oosten gelegen
Brabantse gebieden is dit dan vanaf het einde van de 14e eeuw het geval: In het Duitstalige
Europa wordt dan van “Niederländisch”, “Niederfränkisch” resp “Niederdeutsch” (Nederduits)
als taal van de Lage Landen gesproken. In Zuid-Afrika vinden we in zo‟n zin dan bijvoorbeeld
nog steeds de “Nederduitse Gereformeerde Kerk” (N.G.) als (taalkundige) herinnering aan het
feit dat in vroegere tijden hier veel Vlamingen heen getrokken zijn. In deze koloniale jaren
werden de Zuid-Afrikaanse “boeren, die dus later tegen de Engelse overheersing in opstand
zouden komen, door de zwarte bevolking overigens “Duusman” genoemd.
Toen Julius Caesar in de jaren 58-51 v. Chr. de Lage Landen veroverde, werden deze
gebieden met overwegend Keltische bevolking tot de Romeinse provincie “Belgica Secunda” (
lage landen = nederlanden) samengetrokken. Later trokken er met toestemming van de
Romeinen vele Germaanse stammen en volken in richting westen heen en werd de Keltische
oerbevolking geleidelijk overheerst door Friese, Saksische, Frankische en nog andere uit het
Noorden en Oosten van Europa afkomstige stammen. In de 9e en in de 10e eeuw werd
Vlaanderen – zoals overal in Europa waar kusten en rivieren waren – door de Noormanneninvallen geteisterd en ontwikkelde zich daaruit het ons reeds bekende graafschap Vlaanderen.
De eerste Vlaamse graaf was Boudewijn met de Ijzeren Hand (864-879), die zijn bijnaam weer
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verkreeg door het feit, dat hij de Noormannen zware nederlagen toebracht – desondanks zou
Vlaanderen echter sterk onder Franse invloed blijven.
Het ons zeker bekende historische gebied van Artesië (Artois) met de hoofdstad Arras (hier
werd in 1579 de “Unie van Atrecht” gesloten) werd als deel van het graafschap Vlaanderen –
dat zich tot midden van de 12e eeuw tot aan de poorten van Parijs uitstrekte – in 1191 door
Frankrijk geannexeerd en zou vanaf 1237 als het graafschap Artesië (Artois) een hoofdrol gaan
spelen in de toendertijdse geschiedenis van de Lage Landen. Artois kwam in 1384 door
huwelijk aan de Bourgondiërs en in 1493 aan de Habsburgers om dan in 1659 in de zogeheten
Pyreneeën-vrede tussen Lodewijk XIV en Filips IV van Spanje weer aan het Franse koninkrijk
terug te vallen. Het feit, dat het vroegere Vlaanderen een uitermate welvarend gebied was en de
Franse koningen steeds een groot gebrek aan geld hadden, zorgde ervoor, dat er steeds grotere
spanningen ontstonden – zelfs de paus zou partij voor Vlaanderen kiezen toen het door
Frankrijk werd bezet.
De Vlamingen voelden zich door de zware belastingen van de Franse kroon steeds meer
onderdrukt en vooral de stedelijke bevolking kwam er tegen in opstand. Hierbij mag echter niet
vergeten worden, dat de Vlamingen echter ook onder elkaar sterk verdeeld waren en vele met
de Fransen collaboreerden: deze Fransgezinden werden “Leliaards” genoemd (naar de
koninklijke vlag, die uit gouden lelies op een blauw veld bestond), terwijl de tegenstanders van
de Fransen “Liebaards” (later “Klauwaards”) werden genoemd. Dit vanwege het wapenschild
van de graaf van Vlaanderen met een zwarte leeuw in een gouden veld en afgeleid van de oude
heraldische term “Libarde” resp. “Lybarde” voor luipaard. Verder zit in “Leliaards” en
“Liebaards” nog het woord “hellebaard” (“hellebarte”, “halbarte”) als het toendertijdse
voetvolkwapen bij uitstek – dit was een uitermate geducht Middeleeuws slag- en stootwapen,
bestaande uit een ca. 2 m lange schaft en daarop aan het uiteinde een soort van lange dolk met
een bijl en een haak er aan.
Vooral in het welvarende Brugge van die tijd begon de stedelijke bevolking te morren en
kwam daarbij als leider van de “Liebaards” een zekere Pieter de Coninck (typisch een zulke
(aangenomen) achternaam voor een opstandeling tegen de Franse koning…!) naar voren. Het
bestuur van de stad Brugge bestond echter uit (Fransgezinde) “Leliaards” en zo kunnen we met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen, dat de in 1291 genoemde Willem
Camerman de ionghe - als schepen van het aan Brugge grenzende Lissewege - ook deze
politieke richting heeft gehuldigd. Pieter de Coninck werd echter gevangengenomen en samen met andere leiders van de opstand - wegens opruiïng en majesteitsschennis ter dood
veroordeeld Het volk van Brugge nam daar echter geen genoegen mee en bevrijdde de
“Liebaard”-leiders, die daarop uit de stad verbannen werden. Maar ook onder de Vlaamse adel
broeide het en twee zonen van de toendertijdse graaf Gwijde van Dampierre zetten samen met
anderen aan de graaf trouw gebleven adellijken een samenzwerings-netwerk in geheel
Vlaanderen op. En toen, zoals gezegd, de paus zich negatief tegenover de Franse koning over
diens beleid in Vlaaanderen zou uitspreken, kregen de Vlamingen er een uitermate machtige
bondgenoot bij.
In januari 1302 kwamen Pieter de Coninck en zijn aanhangers ondanks het daarvoor
uitgesproken vonnis “dood door ophanging” terug naar Vlaanderen, doch de Brugse en Franse
autoriteiten durfden niet tegen hen op te treden om de bevolking niet verder op te hitsen. Het
Brugse volk besefte echter, dat een confrontatie met het Franse leger wel onvermijdelijk zou
zijn en begon zich daarop voor te bereiden, door in een snel tempo wapens te smeden. Ook in
de Vlaamse stad Gent (Gand) waren er schermutselingen en kwamen daar de Fransen en de
(Fransgezinde) “Leliaards” onder zware druk te staan – zeshonderd von hen moesten in de nog
steeds bestaande burcht Gravesteen vluchten., alwaar zij door de “Liebaards” overmeesterd
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werden en gedwongen in hun ondergoed spitsroede te lopen. Weliswaar werd hierbij toch een
twaalftal gevangenen gedood en een honderdtal verwond, maar toen daaropvolgend ook het
beroemde kasteel van Male door de Liebaards werd ingenomen, werden alle daar aangetroffen
Fransen en “Leliaards” ter plaatse omgebracht. Echter golfde de opstand in Vlaanderen heen en
weer en ettelijke Bruggenearen en Gentenaren kregen het weer met de angst te doen, omdat er
sterke Franse troepen werden verwacht – vele trokken zich terug en gooiden het op een
akkoord met de Franse bezetters. In Brugge werd Pieter de Coninck zelfs weer uitgejouwd en
moesten hij en zijn aanhangers de stad Brugge opnieuw verlaten.
Inderdaad trok een sterke Franse legermacht van enige duizend man, bestaande uit een groot
aantal ridders, edelknapen, kruisboogschutters en veel voetvolk onder leiding van de beruchte
legeraanvoerder de Châtillon Brugge binnen – zeker duizend burgers werden daaropvolgend
uit de stad verbannen, maar het bleef garen onder de bevolking. Dit leidde op 18 mei 1302,
toen bij het aanbreken van de dag de zogeheten “mette” (een klok, die het begin van het
ochtendgebed aangaf) werd geluid, tot een algemene volksopstand, die onder destrijdkreet
“schild en vriend” in zijn heftigheid de Fransen totaal verraste – zelfs uit de huizen werden de
Franse soldaten met huisraad bekogeld (“Brugse metten”). En met zulke personen, die niet
“schild en vriend” konden of wilden zeggen, werden “korte metten” (“een kopje kleiner”)
gemaakt – wat tot op heden een graag gebezigde uitdrukking is gebleven om ergens een
(radicaal) einde aan te maken….Er werden vele Fransen bij deze gevechten gedood en
gevangengenomen en ook de partij van de “Leliaards” had zwaar te lijden onder de
meedogenloze uiteeenzettingen – de Franse legermacht moest zich daaop overhaast uit de stad
terugtrekken. Op 23 mei 1302 vond er een triomfantelijke terugkeeer van de beide Vlaamse
leiders Pieter de Coninck en de adelijke ruwaard Willem van Gullik, een kleinzoon van de
Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre (die in Parijs door de Fransen was gevangen gezet),
plaats. En er werd in aller overmoed zelfs een nieuw stadszegel ontworpen: de Brugse leeuw
met een kruis om de nek en met de leus “Leo Vincola Fregit” (de leeuw brult en verbreekt alle
banden).
Gelijktijdig begon men zich echter met alle middelen op de nu te verwachten oorlog met de
Fransen voor te bereiden en ook het overige Vlaanderen – waar de Fransen zich eveneens
geslagen moesten terugtrekken – werd bevrijd en gemobiliseerd. Uiteindelijk stond het gehele
Dietssprekende Vlaanderen achter de Brugse opstandelingen – met uitzondering echter van de
stad Gent, doch vele Gentenaren, die de opstand tegen de Franse troepen aldaar hadden
overleefd en uit de stad waren verbannen, voegden zich bij hun leider Jan Borluut. En deze
voerde hen eveneens naar Kortrijk, waar de Vlaaamse milities zich verzamelden voor de
beslissende slag tegen het nieuw opgestelde Franse leger, dat zich ook al op weg daarheen
bevond. De Franse legeraanvoerder de Châtillon had hiertoe van het Franse koningshuis
(waarmede hij verwant was), opdracht gekregen om “alles met de grond gelijk te maken”, dat
hij in Vlaanderen zou tegenkomen en niemand te verschonen, zelfs vrouwen en kinderen niet.
De Châtillon beloofde plechtig deze opdracht na te komen en voegde er nog aan toe, dat er
nadien geen “Diets” meer gesproken zou worden in Vlaanderen…. Doch toen het Franse leger
moordend en brandschattend tegen Kortrijk trok – ook oude mensen en kinderen werden zoals
bevolen niet ontzien en zelfs kerken werden platgebrand – werd de meedogenloze de Châtillon
vervangen door de ervaren militaire bevelhebber Robert van Boulonge. En daardoor waren de
Fransen er nu zeker van een grote overwinning te kunnen behalen, vooral ook omdat het
Franse leger geheel uit beroepssoldaten bestond, terwijl de Vlamingen maar gewone burgers
waren, die geen (oorlogs)opleiding hadden gehad. Het Franse leger was een krijgsmacht vol
pracht en praal, die voor de beslissende slacht (die op 11 juli 1302 plaats vond) vol overmoed
was aangetreden, bestaande uit rond 2.500 “zware ruiters” (ridders en schildknapen), enige
duizend kruisboogschutters alsmede ruim 2000 man voetvolk en nog zeker rond 1000 man in
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de achtergebleven campementen. Verder waren er nog grote groepen van huurridders uit
andere delen van Frankrijk aangekomen, die ook weer vergezeld waren van voetvolk.
Interessant te weten is verder, dat de gepantserde ridders steeds gouden voetsporen droegen
en de schildknapen zilveren, terwijl natuurlijk ook de paarden van pantseringen voorzien waren
– een volledig uitgerust paard kwam samen met de ruiter op een gewicht van 700-1000 kg en
men rekende in die tijd, dat één ridder te paard tien man voetvolk waard was. Het Vlaamse
leger (onder leiding van de Zeeuw (!) Jan III van Renesse) daarentegen bestond uit ongeveer
10.000 man, waarvan rond 400 ridders en schildknapen alsmede een speciale groep van enige
honderd kruisboogschutters, die als elitetroep golden. Kruisboogschutters werden altijd als
eerste ingezet en moesten – steeds in formatie - tot de laatste man op het slagveld blijven – wat
ook zo in Kortrijk op de Franse kant zou gebeuren. De meeste Vlaamse strijders, vooral die in
de eerste rijen, waren bewapend met steekwapens (hellebaarden), maar vooral met zulke
slagwapens als de zogeheten “goeiedag”-knotsen (met een ijzeren pin op de punt) en de
“morgenster”-knuppels, die aan het einde een ijzeren bol met pinnen er op bezaten.
Tussen de Franse legermacht en de Vlamingen bevond zich een diepe geul met brede
moerassige oevers op beide zijden en achter deze drassige wal van water en modder stonden de
Vlaamse kruisboogschutters. Met daarachter weer de (gesloten) formaties, die uitgerust waren
met de genoemde slag- en stootwapen om de ridders er onder uit te halen resp. met lange
pieken om de aanstormende paarden te weren resp. te attaqueren. Verder hadden de Vlaamse
aanvoerders aan alle burgersoldaten de order gegeven geen gevangenen te nemen maar alle
Fransen ter plaatse direct te doden – wat op zichzelf weer een ongewoon bevel was, omdat het
in de Middeleeuwen gebruikelijk was, de ridders, die van hun paard vielen resp. gehaald
werden, niet te doden, maar van de families van de verslagen adellijken losgeld te eisen en de
ridders na betaling ook weer vrij te laten. Voor het voetvolk gold deze onuitgesproken regel
niet en zo kon de gewone soldaat dus zonder meer doodgeslagen worden – zij waren geen
(los)geld waard…! De Vlaamse adel vocht verder niet zoals de Franse te paard mee – met
uitzondering van enige aanvoerders – maar stond in de eerste rijen van het uit Vlaamse burgers
bestaande voetvolk en was eveneens bewapend met “goeiedag”-knotsen, “morgenster”knuppels enz.. Want er was duidelijk afgesproken tijdens de opstand, dat de edelen geen
bevoorrechte positie meer in de Vlaaamse maatschappij zouden innemen - en dit absolute
novum begon reeds op dit slagveld….
Toen de Fransen uiteindelijk en vrijwel zeker van de overwinning aanvielen maakten ze
echter de grote fout niet in een geregelde slachtorde op te trekken. En dit had tot gevolg, dat –
toen het Franse voetvolk in de drassige grond bleef steken en niet veel meer kon uitrichten –
van achteren de 2.500 zware ruiters in de strijd stormden – niet alleen dat daarbij het eigen
voetvolk onder de voet werd gelopen (het leven van het voetvolk gold immers niet veel) maar
ook bleef de ridderstrijdmacht nu zelf steken in de moerassige gronden aan beide zijden van de
maar enige meters brede geul.. Vele paarden bleven vastzitten in de modder en werden vertrapt
door de navolgende golven van aanstormende ridders en schildknapen, doch ook de zware
ruiters, die doorkwamen, konden niet meer in galop komen, omdat de afstand tot de Vlaamse
linies te kort was – deze konden nu niet meer met hoge snelheid doorbroken worden.
Echter ook op de terugweg konden de Franse zware ruiters niet snel genoeg de geul weer
oversteken en bleven zij opnieuw in de moerassige gronden steken. En zo ontstond een ware
slachtpartij onder de stekengebleven groepen van zware ruiters, omdat dus - zoals was
overeengekomen – de Vlamingen geen genade toonden voor deze nu onderlegen Franse ridders
en schildknapen: meer dan 2000 werden ter plaatse afgemaakt en zelfs ontsnapte zware ruiters
werden achtervolgd en neergemaakt – de Franse adel zou er dan ook na de verloren slacht
grote schande van spreken, dat de Vlaamse milities zo moorddadig gestreden hadden. Na
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ongeveer drie uur was de slag geslagen en waren er op beide zijden niet alleen duizende doden
en gewonden te beklagen maar lagen op het slagveld ook meer dan 500 gouden sporen van de
verslagen Franse ridders – waaronder vele, die tot de hoogst Franse adel behoorden. De
buitgemaakte gouden sporen werden opgehangen in de kerk van Kortrijk en deze typische
omstandigheid heeft tot de (beroemde) naam “Guldensporenslag” geleid – tot op de huidige
dag wordt deze in geheel Vlaanderen op 11 juli herdacht en gevierd. In Kortrijk zelf wemelt
het overigens van reminiscenties aan de hier zo bloedig uitgevochten slacht en in het “Museum
Kortrijk 1302” is een maquette van 12 x 18 m over de afloop ervan en het toendertijdse
Kortrijk opgesteld. Overigens zouden de Fransen tachtig jaar na de Guldensporenslag in de
stad zelf bloedig wraak nemen voor de smadelijke nederlaag – dit gebeurde na de slacht van
Westrozeke (1382) en de Fransen plunderden daarop Kortrijk en staken de stad en de burcht in
brand. Daarbij ging ook het stadsarchief met vele (ware) getuigenissen van 11 juli 1302
verloren.
Met de Guldensporenslag-overwinning op de Fransen was echter de oorlog met Frankrijk
nog niet beëindigd en er zouden in dit opzicht nog diverse kleinere Frans-Vlaamse veldslagen
en schermutselingen plaatsvinden, maar Frankrijk is er nooit meer in geslaagd Vlaanderen
alsnog volledig in te nemen. Toen echter in 1677 Willem III van Oranje de veldslag bij
Nieuwpoort (direct bij Brugge) had verloren, moest toch nog een heel stuk van Vlaanderen aan
het Franse koninkrijk worden afgegeven, het zogeheten Frans-Vlaanderen, dat tot op heden bij
Frankrijk behoort, maar waar Vlaams gesproken wordt (zie hiertoe navolgend onderhoofdstuk
“Frans-Vlaanderen en Vandercamere”). En natuurlijk was Vlaanderen weer enige tijd Frans in
de jaren na de Franse Revolutie maar dat lag toen heel anders…!. De Guldensporenslag (in het
Frans “La Bataille des Éperons d‟or”) betekende niet alleen het einde van de riddertijd maar
heeft er ook toe bijgedragen, dat vooral de burgers in de steden, georganiseerd in ambachten en
gilden, daarop meer vrijheden kregen zoals vrijheid van handel, (democratische) deelname niet
alleen aan het bestuur van de steden maar ook “hogerop” (graafschapsbestuur enz.) alsmede
gelijke rechten voor adel en burgerij. Deze in Vlaanderen bevochten vrijheden waren het begin
van een nieuw tijdperk en zouden zich in het sleeptouw van de Guldensporenslag over heel
Europa verspreiden.
De Franse taal bleef echter zijn uitermate grote invloed en prestige behouden en met
zekerheid sprak ook de Vlaamse adel verder Frans. De mythe, die de Guldensporenslag tot het
symbool van de latere Vlaamse opstand tegen de overheersing van de Franse taal maakte,
ontstond pas door de pathetische roman “De Leeuw van Vlaanderen” van Hendrik Conscience
in 1838. Tot ver in de twintigste eeuw is op het gebied van het huidige België het Frans de taal
van de hogere klassen gebleven, terwijl , toen het Koninkrijk België zich 1830 van de
Nederlandse eenheidsstaat – ontstaan als gevolg van het “Congres van Wenen” in 1814 na
Napoleon‟s nederlaag – loszegde, de Franse taal toendertijd ook als daadkrachtig symbool van
het verschil met de Noordelijke Nederlanden werd beschouwd. De zogeheten “Vlaamse
Beweging” kwam dan op, toen er een sociale grens ontstond tussen de Frans sprekende
Vlaamse bovenlaag en de agrarisch-industrieel georiënteerde ondere lagen (het “gewone volk”
dus), die de Vlaamse dialecten spraken en deze grote taalverschillen een deelname aan het
openbare leven resp. een sociale opkomst min of meer onmogelijk maakten.
Een belangrijke rol voor de verdere ontwikkeling van het pro-Vlaamse engagement speelde
dan de in de Eerste wereldoorlog ontstane “Frontbeweging” zijdens Vlaamse soldaten, die met
voor hun onbegrijpelijke Franse bevelen van hun officieren geconfronteerd werden. Daardoor
ontstonden aan de Yserfront, die ten dele ook door Frans-Vlaanderen liep, veel verliezen bij
het Vlaamse leger, die eigenlijk niet noodzakelijk waren geweest. In Diksmuide aan het
Yserriviertje is ter herinnering aan deze manmoedig gehouden Yserfront overigens de
zogeheten Ysertoren (zie afb.) opgericht, die – nadat deze 1946 in de lucht gevlogen was –
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wederopgebouwd werd en sindsdien veelbezocht doelwit geworden is van de jaarlijkse
Yserbedevaart – die echter onder invloed van ultrarechtse nationalistische bewegingen zoals
het “Vlaamse Blok” is geraakt.
De politieke situatie
van Frans Vlaanderen
zou echter
problematisch kunnen
worden, wanneer
Vlaanderen een
zelfstandige staat zou
gaan worden – dan
komt de “Westhoek”materie (zie navolgend
onderhoofdstuk “FransVlaanderen en
Vandercamere) zeker
versterkt op de
(politieke) agenda te
staan. En dat het in dit
opzicht sterk gaart,
bewijst de uitval van
koning Albert II naar de
zogenoemde “separatisten” op zijn nieuwjaarstoespraak 2006. Daarin waarschuwde hij in zijn
rede voor bestuurders van het land voor de hoge kosten van een scheiding tussen Vlaanderen
en Wallonië: De internationale rol van Brussel en heel België zou in gevaar komen door een
zulk “anachronistisch en rampzalig separatisme”. Vooral de rechtse groeperingen in
Vlaanderen (zoals vooral het “Vlaams Belang” als navolger van het “Vlaams Blok”) streven
naar een “Republiek Vlaanderen”, waarbij zij zich vooral storen aan de grote afdrachten voor
het armlastige Wallonië met zijn uit profitabele tijden overgebleven, nu wegkwijnende
industrie. Na deze toespraak van koning Albert II reageerden vele Vlaamse politici uiterst
geprikkeld en stelde het “Vlaams Belang “als grootste partij van Vlaanderen vast, dat dit de
meest anti-Vlaamse toespraak was, die de koning ooit had gehouden: “Als allerlaatste inwoner
in dit land erkent nu zelfs de koning, dat Belgìë niet langer een eenheid vormt”
Terugkomend op de Guldensporenslag rest ons natuurlijk nog er op te wijzen, dat wij ook
daarom zo uitermate uitvoerig op de geschiedenis van de Vlaamse opstand tegen Frankrijk
ingegaan zijn, omdat dit ook het tijdperk is, waarin met Willem Camerman de ionghe 1291 in
Lissewege en met Jan Camermann 1302 in Brugge dus de eerste Camerman-voorvaderen
opduiken – daarover echter meer in de daarop doelende onderhoofdstukken “Lissewege” en
“Brugge”. In het nu navolgende onderhoofdstuk “Frans-Vlaanderen en Vandercamere” gaan
we nog iets nader in op deze genealogische “kraamkamer” van alles wat met “camer” (en dus
ook Camerman) samenhangt – en hier vooral met de veelvuldige in Frans-Vlaanderen
voorkomende achternaam Vandercamere….Want ook hier stelt zich weer de vraag, wat met
“camere” bedoeld werd, toen deze naam in de vroege Middeleeuwen – net zoals Camerman –
hier is ontstaan. Het Latijnse “camera” als oorsprongsbegrip voor een “locatie”-veldnaam kan
hiervoor wel niet in aanmerking komen: het lijkt uitermate onwaarschijnlijk, dat een vertrek in
een huis of hut voor een achternaam zou zijn gebruikt. Daar lijkt het logischer het Keltische
“camer”-begrip ook voor de “VanderCamere”-naamsvorming toe te passen, dus een man van
het “camer”-grondstuk zo te noemen (zie hiertoe voorgaand onderhoofdstuk “Keltische
origine: camer”).

60

FRANS -VLAANDEREN EN VANDERCAMERE

Wanneer we het hiernaast
staande kaartje bekijken uit het
artikel “Die flämische
Minderheit in Nordfrankreich”
van de Oostenrijkse schrijfster
Christine Kasper, dan moeten
wij er ons er van bewust zijn,
dat het hier om een een
uitermate interessant gebied van
veelvuldig historisch belang
gaat. We vinden met de steden
St.-Omer, Béthune en Arras
bijvoorbeeld reminiscenties aan
het ons reeds bekende
historische Artois (Artesië)
alsmede ten noorden van de
rivier de Somme ontelbare
overblijfselen, slagveldresten en
begraafplaatsen, die aan het
bloeddoordrenkte frontverloop
(“Stellungskrieg”) hier in de
Eerste Wereldoorlog
herinneren. Daartoe telt dus ook
de ons reeds bekende Yserfront,
toen de Belgen en de
Geallieerden het enige stukje
België, dat nog niet in Duitse hand was, manmoedig verdedigden – en houden konden….! En
dan ligt hier ook het havenplaatsje Duinkerken (Dunkerque), waar bij het begin van de Tweede
Wereldoorlog (van 28 mei 1940 tot 4 juni 1940) de daar door de Duitsers ingesloten Engelse,
Franse en Belgische troepen (ca. 335.000 man) er in slaagden middels een overhaast
samengetrommelde armada van bootjes en boten toch nog naar Engeland te ontkomen – onder
achterlating van het hele arsenaaal aan zware wapens. Maar ook in de “Honderdjarige Oorlog”
tussen Frankrijk en Engeland (!338-1453) vonden hier reeds militaire uiteenzettingen plaats en
wel de beide grote veldslagen van Crécy (1346) en Agincourt (1415). Het nabijgelegen Calais
zou als gevolg van deze oorlogen meer dan tweehonder jaar (tot 1558) in Engelse hand blijven.
Evenzo vinden we er de geweldige industriegebieden en kolenbekkens rondom de steden Lille
(Rijsel), Roubaix (Robeke) en Tourcoing (Torkwijn/Torkonje) – hier werd ook generaal
Charles de Gaulle (1890-1970), de latere Franse president, geboren en er wordt beweerd, dat
hij heel goed Vlaams kon spreken. Verder ligt direct daarnaast in het (Belgische) gebied van de
“Vlaamstalige Gemeenschap” de Waalse enclave Comines, over die – samen met de Vlaamse
Voerstreek-enclave in Wallonië – uitermate veel (politieke) onrust (met ettelijke
regeringscrisissen) in België in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond,
toen het er om ging België op federale basis nieuw te structureren. Maar ook treffen we daar
het specifieke gebied van Frans-Vlaanderen aan, waar – gelegen binnen het (Franse)
arrondissement Dunkerque) 80.000-100.000 mensen niet het Frans maar (West-)Vlaams als
voertaal hebben – samen met een adequaat gebied op de andere kant van de Frans-Belgische
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grens ook wel “Westhoek” genoemd. Het hier gebruikelijke West-Vlaams geldt in Frankrijk
intussen als officiële minderheidstaal en is als de eigenlijk veel oorspronkelijkere vorm van
het Vlaams te beschouwen. Dit vooral ook omdat het Vlaams heden ten dage in België – en
hier speciaal sinds de “Taalunie” met het Nederlands in 1980 – sterk wordt beïnvloed door het
“Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN)”. Deze taalkundige constellatie heeft echter voor
Frans-Vlaanderen geen zo‟n grote rol gespeeld en zo kan het in Franse publicaties graag
gebruikte “flamand”-begrip geassocieerd worden met de hier veel oorspronkelijkere vorm van
het Vlaamse dialect – en met een uitermate specifieke “Vlaamse identiteit” aldaar. Voor de
volledigheid zij hier echter nog opgemerkt, dat met de hier ook merkbare invloed van de
“Franse” taal niet in de eerste plaats het opdringen van het Hoog-Frans bedoeld wordt, maar
het spreken van het Picardisch. Picardië is daarbij een historisch gebied, dat heden ten dage uit
de departementen Aisne, Oise en Somme bestaat (grotere steden zijn o.a. Amiens, Beauvais en
Laon) – 1493 viel Picardië samen met Bourgondië aan Frankrijk. De aldaar gesproken
Picardische taal is echter geen Frans dialect maar net zo als het Waals een op zichzelf staande
Romaanse taal, die echter dicht bij het Frans staat. Picardisch wordt dus gesproken in het
gebied van het vroegere graafschap Artois alsmede in het westelijke deel van het Belgische
Wallonië (inclusieve Comines-enclave) – er bestaan ook de uitdrukkingen “Chti”
“Chtimi”voor Picardisch en de Vlamingen spreken in dit opzicht van “Patois”.
In de Vroege Middeleeuwen verliep de Vlaams-Franse taalgrens zeer veel zuidelijker, tot wel
ongeveer dertig kilometer noordelijk van de Somme, waarvan echter alleen nog maar in
bepaalde plaatsnamen taalkundige overblijfselen te vinden zijn. Lille als de belangrijkste en
grootste stad in de regio werd reeds vanaf de 8e eeuew sterk “verfranst” maar is desondanks
daar nog steeds onder de Nederlandse naam Rijsel bekend, terwijl Arras in het Nederlands
Atrecht genoemd wordt en het ons reeds bekende Cambrai nog altijd ter plaatse en in
Vlaanderen Kamerijk wordt genoemd. Lille kan overigens etymologisch op “île = eiland”
teruggevoerd worden, wat weer als verwijzing kan gelden naar de omstandigheid, dat de
rampzalige stormvloeden aan de Noordzeekust in de Vroege Middeleeuwen wel tot hier
kwamen – inclusief de vorming van daarmede samengaande duingebieden met de dus door de
auteur vermoede specifieke “camer”-structuur. En in Atrecht werd in 1579 overigens de
(katholieke) “Unie van Atrecht” uitgeroepen, waaarop in hetzelfde jaar de (protestantse) “Unie
van Utrecht” volgde – waaruit dan onder leiding van Willem van Oranje uiteindelijk de
“Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden” zou ontstaan, die dan bij de Vrede van
Munster in 1648 uit het Habsburgse keizerrijk mocht uittreden.
En waarom vertellen we dit allemaal? Heel eenvoudig: wanneeer we de (Franse) website
www.nom-de-famille.linternaute.com raadplegen, vinden we in Frankrijk niet minder dan 386
personen (stand 01.01.2004) met de achternaam Vandercamere, Weliswaar nu door heel
Frankrijk verspreid maar toch met een sterke tendentie naar de departementen Pas de Calais en
Nord. Dezelfde naam in de overeenkomstige Belgische website www.familienaam.be
ingegeven, levert overigens vrijwel geen zoekresultaten op. Deze achternaam Vandercamere,
in vroegere tijden ook wel als van der Camere resp. van der Cameren geschreven (herinneren
we ons aan de reeds genoemde Duitse schrijfwijzen) is reeds met een zekere Henric van der
Camere in 1280 aktenkundig – en gelijktijdig ook een verwijzing naar de door ons geopperde
mogelijkheid van het naamdeel “Camer” als veldnaam van Keltische origine – wat we dus in
het begin van dit boek hebben gesteld in samenhang met een bepaalde duinachtige
(“gewelfde”) bodemstructuur.
In het stadsarchief van Breda (REGB 010 1317-12-24) vinden we in de “Regestenlijst van
het Bredase Begijnhof” verder de volgende verwijzing: “Jacob Ysaac en Peter van der
Camere, schepenen te Breda, oorkonden …enz.” en bij het doorgrazen van het internet komen
we dan nog ettelijke zulke “van der Camere”-zoekresultaten tegen. Wat ons echter zeer
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interesseert, is de adellijke familie
“van der Camere”, die aktenkundig
is in de gemeente Merelbeke aan
de Schelde bij Gent: Merelbeke
was ooit een “heerlijkheid”, die
deel uitmaaakte van het graafschap
Aalst en van het leengoed “Ter
Steene”, dat weer van Aalst afhing.
In het begin van de leenroerige
Middeleeuwen behoorde het
gebied aan het genoemde adellijke
geslacht van Merelbeke (1118) en
het is overleverd, dat een Michiel
van Merelbeke kort voor de
Guldensporenslag in 1302, samen met zijn leenheer graaf Gwijde van Dampierre, door de
Franse koning Filips de Schone (1268-1314) in Parijs gevangengezet werd. In 1460 kwam de
heerlijkheid – door belening zijdens de Bourgondische hertog Filips de Goede – dan aan de
adellijke familie van der Camere, die hier tot 1601 zou resideren. Het bezit van een
“heerlijkheid” betekende in de genoemde tijden echter ook, dat daaraan zekere rechten
verbonden waren - een van deze rechten was de rechtspraaak in dat gebied (jurisdictie) en de
zogeheten “ambachtsheer” oefende zo het “dagelix gerecht” (lage jurisdictie) uit over
burgerlijke zaken en kleinere vergrijpen of liet de uitoefening van dat recht over aan schout en
schepenen. Bij het uitoefenen van het recht van jurisdictie voor grote of kapitale misdrijven
(“hoge of halsjurisdictie”) werd de “heer van de heerlijkheid” ook “vrijheer” resp. “halsheer”
genoemd. De functies van “ambachtsheer” resp. “vrijheer” waren overigens niet direct
gebonden aan een eigendom ter plaatse – in het begin van de leenroerige tijd was dit echter wel
zo.
Na 1460 bouwde een lid van de familie van der Camere dan als zetel van de heer van
Merelbeke-Lemberge het prachtige kasteel “Ter Wallen”, waarvan een gravure behouden
gebleven is (zie afb.) – hier woonden dus tot 1601 de leden van het adelsgeslacht van der
Camere. In 1583 legerden er zelfs de zogeheten “Malcontenten” (Geuzen), die het vee stalen
en ettelijke boeren gijzelden. Op de website www.merelbeke.be lezen we hiertoe: “In januari
1583 roofden de Malcontenten vele koeien uit de Merelbeekse weiden. Ze hadden geen oor
voor de bede van de boeren, die voor hun dieren graag een losgeld hadden betaald – het vee
werd op de markt te Aalst verkocht. Toen dezelfde dieven zich kort daarop voor de tweede keer
vergrepen aan het vee van baljuw Geraard van Choorisse, kreeg die na tussenkomst van de
burgemeester zijn eigendom terug. In de nacht van 24 juni kwamen de Malcontenten weer en
roofden bij de Sint-Eligiuslapel een groot aantal paarden. Eindelijk, in november 1583, deed
men hier verdedigingstroepen legeren, zodat het in de streek rustiger werd
In de gemeente Voorde, deelgemeente van Ninove bij Aaalst, bestaat nog steeds een
interessante informatie omtrent de familie van der Cameren (nu met “n” dus). Hier bevond
zich ooit de heerlijkheid Voorde, die in 1486 overging in de handen van een zekere Roeland
van Wedergrate, getrouwd met Katelijne van der Cameren - de grafstenen van beide adellijken
liggen nog steeds voor de kerkdeur van de kerk van Voorde. Dochter Margareta van
Wedergrate erfde de heerlijkheid en trouwde met Joris van der Meere uit het geslacht van der
Meere, dat het nog steeds bestaande kasteel tot aan de Franse Revolutie in het bezit had. We
herinneren hier verder nogmaals aan de associatie met het Duitse geslacht “von der
Cammer/Kammer”, waarop we in het voorgaande onderhoofdstuk “Latijnse origine : camera”
reeds zijn ingegaan
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Vlaanderen - België
K (C)A M (M )E R M A N (N) (S)-geslachten

VLAANDEREN IN DE LOOP DER TIJDEN

In de voorgaande hoofdstukken was reeds enige malen sprake van “Vlaanderen” in het
algemeen, maar we moeten ons bewust zijn, dat de daarmede geassocieerde begrippen in de
loop van de tijden sterk gewisseld hebben. Zoals reeds eerder opgemerkt, begon alles met het
in de 7e eeuw als “municipium flandrense” getituleerde gebied rondom Brugge en het nu
Nederlandse Sluis (tussen Yser en het Zwin dus gelegen), waaruit later uit de strijd tegen de
invallen van de Noormannen het graafschap Vlaanderen (voor periode 1056-1441: zie kaartje)
ontstond. Verder hebben we middels het verhaal over de Guldensporenslag in 1302 reeds een
en ander leren kennen uit de uiterst woelige geschiedenis van dit roemrijke graafschap van
Europees formaat. Want de overwinning op de Fransen in 1302 bleek niet alleen een verdere
forse stimulans te zijn voor de opkomst van het stedelijke burgerdom (patriciaat) maar van ook
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het stedelijke proletariaat – èn als gevolg daarvan het begin van een geleidelijke
democratisering van de door de patriciërs beheerste stadsbesturen. .Maar de Guldensporenslag
fungeerde, zoals we gezien hebben, ook als een uitermate progressieve bakermat van het
Vlaamse burgerlijke zelfbewustzijn en dat voerde in 1323 in de Vlaamse kuststreek tot een
eerste opstand tegen de buitensporige grafelijke belastingen op de stedelijke inkomsten. De
“Kerels” van Vlaanderen” veroverden zelfs zulke steden als Nieuwpoort, Veurne, Kortrijk en
Ieper (Yper) en pas na vijf jaar zou graaf Lodewijk van Nevers er in slagen (met Franse steun)
de opstand (na de slag bij Cassel) wederom uiterst bloedig te onderdrukken. Ingevolge de steun
van deze Lodewijk van Nevers aan Frankrijk in de “Hondertjarige Oorlog” (1338-1453) raakte
het graafschap Vlaanderen echter zwaar in de problemen, toen de Engelsen in 1336 – als
antwoord op deze ondersteuning aan Frankrijk – de aanvoer van wol voor de bloeiende
lakennijverheid (wolstapel) en van levensmiddelen staakten. Dit leidde tot een volledig
stilvallen van de ooit zo florerende wol- en lakenindustrie en een daaruit voortkomende
verpaupering van de belangrijkste Vlaaamse steden. Eind 1337 brak daarop in Gent een
algemene opstand uit tegen de Fransgezinde graaf van Vlaanderen, wat er toe leidde, dat het
onder leiding van Jacob van Artevelde geïnstalleerde revolutionaire bewind zich neutraal
verklaarde in de rampzalige Frans-Engelse gebiedsstrijd. De graaf vluchtte naar Frankrijk en de
Vlaamse steden sloten na enige tijd een verbond met Engeland, waarop de Engelse wolstapel
weer terugkeerde – tegelijkertijd zou echter de invloed van Engeland op het Vlaamse bestuur
sterk toenemen. Dit paste vele Vlamingen niet en zo kon het gebeuren, dat in 1345 Jacob van
Artevelde na een gesprek met de Engelse koning Edward III in Gent arglistig werd vermoord –
een (lynch)moord, die alleen op het gerucht berustte, dat het graafschap Vlaanderen aan de
Prins van Wales zou worden overgedragen. In 1369 raakte Vlaanderen weer in het Franse
kamp door het huwelijk van de grafelijke dochter Margaretha met de Bourgondische hertog
Filips de Stoute en deze zou in 1382 dan weer zijn schoonvader Lodewijk III van Male te hulp
komen bij het neerslaan van een volksopstand in Gent, die door Filips van Artevelde (zoon van
Jacob van Artevelde) werd geleid. Bij Westrozebeke werden de Gentse opstandelingen echter
volledig verslagen door het Franse leger en van Artevelde‟s lijk op een rad tentoongesteld – en
ook in Kortrijk werd – zoals we reeds gezien hebben – bloedig wraaak genomen door de
Fransen als revanche voor de nederlaag van 1302. Na de smadelijke nederlaag van 1382
zouden de stedelijke milities uiteindelijk dan weer met Engelse hulp o.a. in Duinkerken
zegevieren en in 1384 kon uiteindelijk door Franse bemiddeling een vredesakkoord afgesloten
worden tussen alle strijdende partijen toen graaf Lodewijk III van Male stierf.
Door het huwelijk van Lodewijk‟s erfdochter Maragaretha kwam het graafschap Vlaanderen
in 1385 vervolgens aan de Bourgondiërs (net als het hertogdom Brabant overigens) en zo
vonden zich de Lage Landen in de 15e eeuw terug in de zogeheten “Bourgondische Kreits der
Zeventien Provinciën”. Op het hoogtepunt van hun macht zouden de Bourgondische hertogen
over een gebied heersen, dat zich uitstrekte van Noordoost-Frankrijk en Luxemburg tot en met
het huidige België en Nederland. Toen in 1477 met Karel de Stoute de laatste hertog van
Bourgondië sneuvelde, vielen door het huwelijk van zijn (erf)dochter Maria met Maximiliaan
van Oostenrijk de Lage Landen aan het huis Habsburg, terwijl Bourgondië zelf door Frankrijk
werd ingelijfd - in 1556 kwamen de “Zeventien Provinciën” onder Spaans bewind via Filips II
als zoon van de uit Gent stammende keizer Karel V en als nieuwe Spaanse koning. Het harde
bestuur, de zware belastingen en de vervolging van de protestanten (zie later hoofdstuk
“Reformatie en Tachtigjarige Oorlog”) zouden tot een gewapende opstand leiden, waarbij zich
in 1581 de noordelijke provincies (inclusief Vlaanderen en de belangrijkste delen van Brabant)
zouden afscheiden. Deze vormden dan de “Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden”,
die uiteindelijk in 1648 bij de Vrede van Munster uit het Habsburgse keizerrijk zou uittreden
en de grondslag leggen voor het huidige Koninkrijk der Nederlanden - echter zonder
Vlaanderen en Brabant, die weer werden terugveroverd door Alexander Farnese, hertog van
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Parma en (Spaanse) landvoogd van de Lage Landen. De westelijke provincies van het oude
Vlaanderen kwamen in 1659 weer aan Frankrijk en in 1714 kwam de rest van de Zuidelijke
Nederlanden – na het uitsterven van de Spaanse tak van de Habsburgers en het aantreden van
het geslacht der Bourbonen in Frankrijk – onder Oostenrijks bestuur. Frankrijk viel na de
Franse Revolutie van 1789 de Zuidelijke Nederlanden reeds in 1792 binnen maar de Franse
(revolutionaire) troepen werden later door de Oostenrijkers weer verdreven. De Fransen
zouden echter beter georganiseerd weer terugkomen en na de overwinning van Fleurus in 1794
werden de Zuidelijke Nederlanden daarop regelrecht bij Frankrijk ingelijfd. Het oude
graafschap Vlaanderen werd hierbij omgevormd tot de beide departemeneten Lys (Leie) en
Escaut (Schelde) en dit bleef zo tot 1814, toen keizer Napoleon in Waterloo bij Brussel door de
Geallieerden werd verslagen. De beide departementen bleven echter voortbestaan als de
provincies West- en Oost-Vlaanderen in zowel het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden”
(1814-1830) als ook in het later daaruit ontstane “Koninkrijk België”.
Frans-Vlaanderen hebben we reeds leren kennen als het gebied in de Franse regio Nord-Pasde-Calais, waar dus 80.000-100.000 mensen nog een uitermate oorspronkelijk Vlaams dialect
spreken. En met Zeeuws-Vlaanderen wordt het Nederlandse grondgebied op de linker oever
van de Schelde vanaf Antwerpen bedoeld, dat in 1839 niet aan België werd teruggegeven
vanwege de Nederlandse controle van de toegang op de Schelde naar Antwerpen. ZeeuwsVlaanderen bleef tot ingebruikname van de tunnel onder de Westerschelde bij Terneuzen in de
jaren negentig van de vorige eeuw alleen direct toegankelijk over Belgisch gebied alsmede
over de beide veerverbindingen Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder – een eigenlijk
unieke “enclave”-situatie, die zich ook de auteur van dit boek vroeger nooit bewust geweest
is….
Na de wijziging van de grondwet in 1970 werd – als gevolg van de jarenlange VlaamsWaalse taalstrijd – België daarna in vier taalgebieden ingedeeld :Vlaanderen (Nederlandstalig),
Wallonië (Franstalig), Brussel (tweetalig) en de Oostkantons (Duitstalig) alsmede in de drie
cultuurgemeenschappen:
“Nederlandstalige Gemeenschap”,
“Franstalige Gemeenschap” en
“Duitstalige Gemeenschap”. In
1973 werden de taaalwetten van
1962 nog verder uitgebreid en na de
installatie van de “Vlaamse
Cultuurraad” in 1971 en de
oprichting van de “Taalunie” tussen
België en Nederland in 1980 was
het de regering Maertens, die in
1989 de centrale staat België
opdeelde in (drie) gewesten en
(vier) gemeenschappen. Daardoor
verdween de unitaire staat België
als zodanig en kregen de telkens
autonome deelgebieden een soms
uitermate verregaande vorm van
zelfbestuur: De gewesten nemen in
dit systeem de economische
bevoegdheden voor hun rekening,
terwijl de gemeenschappen over
taal- en cultuuraangelegenheden
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beslissen. In dit proces werd de “Vlaamse Cultuurraad” vervolgens vervangen door de
“Vlaamse Gemeenschapsraad”, die inmiddels de bevoegdheden van een volwaardig parlement
heeft verkregen en in de Belgische hoofdstad Brussel – die ook de hoofdstad is van Vlaanderen
– daagt. In 1993 was er opnieuw een wijziging van de grondwet (het zogeheten “SintMichielsakkoord” onder premier Jean-Luc Dehaene) en werd België definitief tot een uit
gemeenschappen en gewesten bestaande federale staat geïnstitutionaliseerd – waarover het
laatste woord echter nog niet gesproken is (zie in voorgaand onderhoofdstuk “FransVlaanderen en Vandercamere” de uitvallen van Koning Albert II hiertoe).
De huidige deelstaat Vlaanderen omvat naast de reeds genoemde provincies West- en OostVlaanderen ook de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg, heeft een oppervlakte
van 13.522 qkm en had op 01.01.2005 een inwonergetal van 6.043.161. De in Europa unieke
taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië is in zijn rigorositeit intussen uitgegroeid tot een
volwaardige gebiedsgrens – in Vlaanderen ligt de Waalse Comines-enclave en in Wallonië de
Vlaamse Voerstreek-enclave. In de Nederlandse provincie Noord-Brabant ligt overigens met
Baarle-Hertog nog een verdere Vlaamse enclave – met daarin dan weer de Nederlandse
enclave Baarle-Nassau: Europa lijkt hier waarlijk nog heel ver weg te zijn….Maar ook de
Belgische hoofdstad Brussel – die dus eveneens EU-hoofdstad en NAVO-zetel is – ligt als een
soort van (regio)enclave binnen de deelstaat Vlaanderen, wat dan weer tot grote problemen
leidt niet alleen in taalkundig opzicht (“faciliteiten”-thema) maar vooral ook inzake de
ruimtelijke ordening van de stad Brussel in het (Vlaamse) ommeland.
De belangrijkste symbolen van Vlaanderen zijn nog steeds de Vlaamse leeuw als wapendier
en – naast de 21e juli als Belgische nationale feestdag – de 11e juli als herinnering aan de
Guldensporenslag van 11 juli 1302. Op de officële vlag van Vlaanderen is overigens nog steeds
de leeuw van het grafelijke wapen – zwartgekleurd met rode tong en rode klauwen – afgebeeld,
doch wordt deze steeds meer vervangen door de gestiliseerde leeuw , die als logo van de
Vlaamstalige Gemeenschap fungeert - om druktechnische redenen meestal doorgaand zwart op
gele achtergrond gehouden. Overigens net zoals dit gebruikelijk was voor het wapen van de
partij van de “Liebaards” (“Klauwaards”) in de roerige dagen rond de Guldensporenslag –
“lang, lang ist‟s her”… Aangezien het historisch toeval echter ook wil, dat de kleuren zwartgeel-rood (in Duitsland zwart-rood-goud als vlagkleuren) die van de Belgische nationaalstaat
zijn, laten veel nationalistisch gezinde Vlamingen het rood ook graag weg. Maar overigens niet
alleen omdat dat de zwartrode leeuw dus “Belgisch” zou laten blijken maar ook omdat de rode
kleur aan de socialistische partij zou herinneren, waartoe zich vele Franssprekende Belgen uit
de (nu wegkwijnende) Waalse industriebekkens nog altijd bekennen – een toch wel uitermate
specifiek- Belgische geschiedenis uit ver terugliggende klassenstrijdtijden. Interessant is
verder, dat in Frans-Vlaanderen (Westhoek) de Vlaamse leeuw eveneens als historisch
gefundeerd identiteitssymbool beschouwd wordt, maar hiervoor weer teruggegrepen wordt op
de zwartrode Vlaamse leeuw uit het oude graafschap Vlaanderen - echter met het uithangen
van deze Vlaamse vlag absoluut weer niet de wens naar aansluiting bij de (grote) Belgische
deelstaat Vlaanderen geassocieerd mag worden….Waarlijk: ”To be (flemish) or not to be
(flemish) – that‟ the question!”
Verder rest ons nog wat te vertellen over de grote pest-pandemie, die Europa – en daarmede
ook het dichtbevolkte Vlaanderen – tussen 1347 en 1353 teisterde – de “zwarte dood”
genoemde wereldcatastrofe vorderde naar schatting 25 miljoen doden alleen al in Europa
(wereldwijd zijn geen gegevens bekend), wat ongeveer een derde van de toenmalige
(Europese) bevolking betekende. Deze toendertijd zo genoemde “straf van god” had enorme
gevolgen voor de maatschappelijke en politieke toestanden in de betroffen landen en gebieden
en wij citeren hiertoe uit “Decamerone” van Giovanni Boccaccio (1313-1375):
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“So konnte, wer – zumal am Morgen – durch die Stadt gegangen wäre, unzählige Leichen
liegen sehen. Dann liessen sie Bahren kommen oder legten, wenn es an diesen fehlte, ihre
Toten auf ein blosses Brett, Auch geschah es, dass auf einer Bahre zwei oder drie davon
getragen wurden, und nicht einmal, sondern viele Male hätte man zählen können, wo dieselbe
Bahre die Leichen des Mannes und der Frau oder zweier und dreier Brüder und des Vaters
und seines Kindes trug“.
Maar naast de menselijke vertwijfeling door het waarlijk genadenloze toeslaan van de „zwarte
dood“ verloren ook de kerkelijke en wereldlijke machten hun autoriteit, omdat de bevolking
met een daar eveneens alom heersende mateloze hulpeloosheid – ook de artsen waren immers
machteloos – werd geconfronteerd. In “Decamerone” lezen we hiertoe:
“In solchem Jammer und in solcher Betrübnis der Stadt war auch das ehrwürdige Ansehen der
göttlichen und menschlichen Gesetze fast gesunken und zerstört; denn ihre Diener und
Vollstrecker waren gleich den übrigen Einwohnern alle krank oder tot oder hatten so wenig
gehilfen behalten, dass sie keine Amtshandlungen mehr vornehmen konnten. Darum konnte
sich jede erlauben, was er immer wollte“.
Als gevolg van de in Europa woedende „zwarte dood“ kwam het verder tot zware en
veelvuldige jodenpogromen en werden vele Joodse medeburgers zonder gerechtelijke
verhandeling omgebracht en uitgeplunderd – ook toendertijd heersten dus reeds “Holocaust”toestanden….De ontvolking van geweldige landelijke gebieden maakte het verder mogelijk,
dat vele mensen van elders daarheen trokken, om er hun (agrarisch) brood te verdienen, terwijl
in de steden de ambachtelijke lonen duidelijk stegen omdat er daar een nijpend gebrek aan
(geschoolde) arbeidskracht was ontstaan. Als gevolg daarvan werd het manuele werk steeds
sterker gemechaniseerd, waaarbij de boekdrukkunst als voorbeeld dienen mag: Zolang de
lonen van de schrijvers laag waren, was het kopiëren van boeken middels afschrijven een
uitermate tevredenstellende en goedkope reporductiemethode. Doch met het massieve
aanstijgen van de lonen werden deze werkzaamheden van hand te duur en zouden de vele
experimenten met mechanische voorzieningen uiteindelijk tot de uitvinding van de
boekdrukkunst met bewegelijke metalen letters door Johannes Gutenberg (1400-1468) - die
eigenlijk Johannes Gensfleisch zur Laden am Gutenberg heette….- leiden – het kopiëren van
hand werd min of meer overbodig….. De Oostenrijkse cultuurhistoricus Egon Friedell (18781938) heeft in zijn beroemde werk “Kulturgeschichte der Neuzeit” dan ook de opvatting geuit,
dat de Europese pestepidemie der jaren 1347-1353 een diepgaande crisis van het
Middeleeuwse wereld- en mensenbeeld in Europa heeft veroorzaaakt en de tot dat moment
bestaande geloofs- resp. overtuigingszekerheden in het wankelen bracht. Friedell ziet daarom
een directe oorzakelijke verbinding tussen de Europese catastrofe van de “zwarte dood” en het
opleven van de Renaissance – het denken veranderde zich totaal…..! Ook Vlaanderen werd
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van deze geweldige omwentelingen getroffen
en zo vinden we daar uit de 14e en 15e eeuw vrijwel geen verdere sporen van de familie
Camerman uit Lissewege (1291) resp 1302 (Brugge). Want de opkomende Vlaamse steden
waren vooral ook het zwaarst getroffen doordat de mensen er dicht op elkaar leefden en de
hygiënische toestanden abominabel waren - zoals reeds gezegd stierf toen een op de drie
mensen aan de pest.

Take me by the hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-land
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Vlaanderen – België
CAMERMAN IN VLAANDEREN
“awel zulle, niet zeveren…!”
LISSEWEGE : PAREL AAN DE NOORDZEE

Westkust,
Provincie
West-Vlaanderen

De allereerste (bekende) voorvader van het Vlaamse geslacht Camerman vinden we met
Willem Camerman de ionghe terug in een handgeschreven document uit het jaar 1291. Dit
document met diverse lakstempels wordt als “oorkonde 1295” uit het “Fonds Ter Duinen/Ter
Doest” bewaard in het “Grootseminarie ter Duinen” te Koksijde bij Brugge (zie navolgende
afb.: tekst met Camerman rechts boven). Het tekstgedeelte met Willem Camerman de ionghe is
verder ook te vinden in “Corpus van Middelnederlandse teksten” (Corpus Gysseling, deel I-3,
bldz 1667, regel 31) alsmde in het “Vroegmiddelnederlandse Woordenboek” (VMNW) onder
het lemma “camerman”(hier 2 x een irriterende verwijzing naar “Kamerman” (met “K” dus)):
Camerman znw.m.
Kamerman (1)
0/1/0 Lissewege? 1291. camerman; ns. Afl. op-man van de toenaam van der camere, vgl.
Debrabandere 1993, p.242, s.v. camerman(s)
I 1 Kamerman, toenaam. // wie lammin toelnare, jan .f. reinars, Boudene corthore, jan van
aertrike, willem camerman de ionghe, lambracht vten hemme ende bouden de raet schepenen
vander monekerede doen te wetene (…), Corp. I 1667, 30-32 (Lissewege 1291)
Genoemd worde hier de zogeheten “schepen van de monekerede” met de namen lammin
toelnare, jan f reinars, Boudene corthore, jan van aertrike, willem camerman de ionghe,
lambracht vten hemme en bouden de raet, die “doene te wetene” (laten weten) enz….Op onze
overeenkomstige aanvraag bij het “Grootseminarie Ter Duinen”, wat “monekerede” zou
kunnen betekenen kregen we van de heer Kurt Priem, archivaris van het bisdom Brugge, in
dank de volgende informatie ter beschikking gesteld: “Voor “Monekerede” verwijs ik u graag
naar het Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en
West-Duitsland (vóór 1226)” van M.Gysseling, dl. I (1960), p. 706: Monnikerede
(Oostkerke)”cuiusdam fosse que dicitur Munecareda” (1219)…van Germ. “munika”(mv. van
“munik”, d.i. monnik) en “raido” (d.i. rede of ligplaats voor schepen). De kerktoren van
Oostkerke (bij Brugge) zou nog gediend hebben als vuurtoren voor de boten op het Zwin, en
ook de naam Monnikerede komt uit de scheepvaart. Zelf heb ik nog in 17de-eeuwse documenten
de familienaam “van Meunekereede” ontmoet, wat naar dezelfde plaats verwijst.
Willem Camerman de ionghe was dus klaarblijkelijk schepen voor de belangen van de
scheepvaart op het Zwin als toendertijdse vaarroute naar Brugge. En behoorde, uitgaande van
de hier beschreven functie, daardoor wel tot de stand van de patriciërs, dus burgers van
gewone, niet-adellijke afkomst (maar met grondbezit in de stad), die het stadsbestuur van de in
die tijden opkomende Vlaamse steden in handen hadden. Uitermate interessant is verder de
naamstoevoeging “de ionghe” (de jonge), want dat zou dus betekenen, dat er in die tijd ook
nog een “Willem Camerman de oude” moet hebben geleefd. De aldaar gevestigde familie
Camerman ging dus in dit geval nog verder terug als het jaar 1291 en met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid bestond de achternaam Camerman dus reeds in het begin van de
13e eeuw of nog vroeger- en dat is toch heel wat…!
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Oorkonde uit het jaar 1291 - boven rechts aantekening “Willem Camerman de ionghe”
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Ook deze tijd vóór de Guldensporenslag was een uitermate woelige tijd voor het graafschap
Vlaanderen met zelfs uiteenzettingen tussen het Franse koninkrijk en het Duitse keizerrijk.
Want de graven van Vlaanderen hadden door huwelijken een stevige band laten ontstaan met
het Franse hof – allen vooraan de ons reeds bekende Boudewijn I, die een dochter van de
(eerste) Westfrankische koning Karel de Kale huwde. In 1051 ontstond er verder een
(tijdelijke) personele unie met het graafschap Henegouwen (Hainaut) door het huwelijk van
graaf Boudewijn IV met gravin Richildis van Bergen – het was overigens deze graaf, die de
wolnijverheid aan de Vlaamse kust bracht en zo de grondsteen legde voor de latere bloei van
de lakenindustrie resp. wolhandel in Vlaanderen. (vooral in Brugge, Gent, Kortrijk en Ieper).
De uiterst nauwe banden van de opvolgende Vlaamse graven met Frankrijk zouden zich
overigens ook uiten door de deelname aan diverse kruistochten.
In 1119 werd Karel de Goede, een Deense prins, graaf van Vlaanderen, doch werd deze in
1127 vermoord na een conflict met een adellijke Brugse familie – en omdat zijn huwelijk
kinderloos gebleven was., werd de opvolgingsstrijd met steun van de Vlaamse steden beslecht
in het voordeel van Diederik van Elzas, die in ruil daarvoor de steden weer meer invloed
verleende bij het bestuur van het graafschap. Diens zoon Filips bouwde de grafelijke macht
nog verder uit door persoonlijke verbindingen met het Franse hof, maar nadat deze – na een
huwelijk met een Portugese (!) prinses – kinderloos gebleven was, vererfde het graafschap
Vlaanderen daarop aan Boudewijn van Henegouwen. Na deze tweede personele unie ontstond
onder Boudewijn IX weer een verwijdering van Frankrijk, dat daarmede echter geen genoegen
nam – toen de graaf.in 1205 na een kruistocht werd vermist, werden in 1207 zijn 8-jarige
dochter Johanna (samen met haar zuster Margaretha) overgebracht naar het Franse hof.
Daarmede waren Vlaanderen en Henegouwen (Hainaut) feitelijk onderworpen aan de Franse
koninklijke familie Capet en deze situatie werd in 1212 nog eens bekrachtigd door het
“Verdrag van Pont-à-Vendin”, waarmede Vlaanderen formeel werd overgedragen aan
Frankrijk. De echtgenoot van Johanna, de Portugese prins Ferrand, verzette zich echter tegen
dit verdrag en kreeg hiertoe steun van Engeland en het Duitse keizerrijk – dit leidde tot een
Franse inval in 1213, waarbij onder andere de naast Brugge liggende stad Damme werd
geplunderd. Toen echter een jaar later de Fransen de te hulp gesnelde Duitse keizer Otto IV
versloegen en prins Ferrand gevangen genomen werd, werd het graafschap Vlaanderen
leenroerig aan Frankrijk en een vazal van de Franse koning..
De ons reeds bekende graaf Gwijde van Dampierre zou zich dan uiteindelijk in 1297 tegen de
steeds sterker wordende Franse invloed in Vlaanderen keren maar toen hij een militair verbond
met Engeland sloot, was in 1300 – zoals we gezien hebben – het Franse geduld op: Filips de
Schone liet Vlaanderen bezetten en annexeren en graaf Gwijde van Dampierre in Parijs
gevangen zetten. De daarop volgende uiteenzettingen tussen de Fransgezinde stadsbesturen
(“Leliaards”) en de uit ambachtslieden en boeren bestaande partij van de “Liebaards”
(“Klauwaards”), die door de adel werd ondersteund, zouden dan tot de reeds beschreven
Guldensporenslag van 1302 leiden. We zien uit deze schildering van de Vlaams-Franse
uiteenzettingen vooral in de 13e eeuw, dat de Vlaamse familie Camerman uit Lissewege, daar
middenin gezeten moet hebben – en vermoedelijk dus als patricërsfamilie (de schepenfunctie
van Willem Camerman de ionghe laat daarop sluiten) op de “verkeerde kant” van deze
Vlaams-Franse uiteenzettingen, dus op de kant van de “Leliaards”, moet hebben gestaan.
Lissewege zelf, dat pas in 1970 bij Brugge werd ingelijfd, is heden ten dage een knus,
witgekalkt kunstenaarsdorpje tussen Brugge en Zeebrugge en beschikt over een werkelijk
interessant verleden. Alles is begonnen met het oorspronkelijk Keltische dorpje Liswega (=
huis van Liso), dat voor het eerst in 961 vermeld word – in de eeuwen ervoor moet de
kustvlakte aldaar een enorm uitgestrekt schorrengebied (net zoals het Zeeuws-Vlaamse
“Verdronken Land van Saeftinge” aan de Schelde) geweest zijn, doorsneden met prielen en
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kreken, dat langzaam drooggevallen is. Dan zijn verdere bewoners uit het noorden resp. oosten
gekomen, dat wil zeggen Friese en Saksische boeren, die van de schapenfokkerij op hoger
gelegen Lisseweegse vlakten leefden. Men zegt, dat het Noordgermaanse dialect nog heden
waar te nemen is in de hedendaagse plaatselijke streektaal – wat iets heel uitzonderlijks zou
zijn….Ofschoon er steeds meer dijken en afwateringen werden aangelegd, die de nieuwe
gebieden moesten beschermen tegen de verwoestende kracht van de Noordzee, werden de
Vlaamse kuststreken juist in deze tijden meermaals door uitermate desastreuze stormvloeden
geteisterd. De ergste (bekende) stormvloeden aan de Vlaamse kust – en daarmede ook in
Zeeland en (Zuid-)Holland – waren overigens in 1287 de Sint Nicasiusvloed, de eerste Sint
Elizabethsvloed op 19 november 1404 en de tweede op 19 november 1421 – bij de laatste
oergeweldige springvloed is overigens de Biesbosch, direct westelijk van het Land van
Heusden en Altena ontstaan. Later is er nog de geweldige stormvloed van 1570
(Allerheiligenvloed) te vermelden, die tot in Scandinavië alles verwoestende overstromingen
veroorzaakte – wij komen hierop nog later uitvoerig terug
In het begin van de 12e
eeuw begon dan de
ontginning van de
gronden door de
monniken van de abdij
Ter Doest, die wederom
behoorde tot de grote
abdij Ter Duinen in
Koksijde. Deze abdij
bezat uitgestrekte
gebieden aan de kust, was
zeer rijk en had in de loop
der tijden uiterst
beroemde abten. Helaas is
van de vroeger
kloosterpracht bijna niets
overgebleven, behalve de waarlijk reusachtige tiendenschuur in originele toestand (!) uit 1280
en een aantal bijgebouwen, die werden opgericht uit het puin van de abdij na de vernieling
door de Geuzen in 1571 – hiertoe behoort ook de in 1687 gebouwde kapel Ter Doest.
Echter is met deze abdij nog een verdere uitermate interessante (kruistocht)geschiedenis
verbonden – en wel met de op het kasteel wonende adellijke familie “van Lisseweghe”. Een
zekere Lambert van Lisseweghe schonk in 1106 een domein aan de Benedictijnen om er een
priorij op te bouwen, doch nadat deze in 1270 weer vertrokken waren, namen de Cisterziënsers
er hun plaats in – deze orde, die nauwe banden onderhield met de Tempeliers (witte kleding
met rood kruis), heeft dan de verdere uitbouwwerkzaamheden van de abdij Ter Doest voor
haar rekening genomen. En in 1192 zou dan juist deze abdij Ter Doest een grote rol spelen bij
de bevrijding van kruisridder Richard Leeuwenhart (1157-1199), die bij zijn terugkeer door
Leopold V van Oostenrijk gevangen genomen was. De toendertijdse abt van de abdij van Ter
Doest te Lissewege zou het grootste deel van het losgeld betaald hebben, maar het is niet
overgeleverd of Richard Leeuwenhart inderdaad nadien ook daar vertoefd heeft – wel dat hij in
ieder geval in het er dicht bij liggende stadje Damme (en daarmede eigenlijk ook wel in Ter
Doest/Lissewege…) is geweest. Richard Leeuwenhart was overigens een Engelse koning, die
aan de derde kruistocht (1189-1192) had deelgenomen en op weg naar Engeland was - hij
moest eerst keizer Heinrich VI als leensheer erkennen en kon pas 1194 terugkeren
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Een verder hooginteressante reminiscentie aan het
vroegere (Middeleeuwse) verleden van Lissewege is
echter ook de enorme kerk midden in het dorp, die in
geen verhouding staat tot de huidige en zeker ook
wel vroegere grootte van het plaatsje. Ook de
massieve toren met een hoogte van 50 meter (die
eigenlijk maar voor tweederde is afgewerkt) kan niet
anders dan verbazen en voor deze monumentaliteit
zijn dan ook diverse theorieën in omloop. De meest
waarschijnlijke daarvan is wel, dat de kerk onder
toezicht van de orde van de Tempeliers werd
gebouwd, die de opdracht hadden de pelgrimswegen
naar Santiago de Compostela (Spanje), Rome en
Jeruzalem te beschermen. Voor de pelgrims uit het
noorden begon de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela zo te zeggen in Lissewege en zo is het
best mogelijk, dat de bouw van de grote kerk is
gefinancieerd met offergelden van de uitzonderlijk
vele pelgrims in die tijden. Een andere legende zegt,
dat vissers uit Heist ooit in een Lisseweegse kreek
namens Lisput een wonderbaarlijk Mariabeeld
vonden, dat zij meenamen – de dag daarop vonden zij in de Lisput opnieuw een zulk
Mariabeeld en nadat zich dat nog ettelijke malen herhaald had, besloot men naast de Lisput een
kerk ter ere van de heilige Moeder Maria te bouwen. Dat een oorspronkelijk agrarische
bevolking van minder dan duizend mensen midden in de 13-eeuwse poldervlakte dan een soort
van vroeggotische “kathedraal” gaat bouwen, is natuurlijk als mogelijke aanstoot te zien
(denken we aan Gaudi‟s kathedraal in Barcelona…!.), maar het is toch wel een moedige
hypothese - bovendien vermoeden andere historici weer, dat het uiteindelijk ook om een beeld
van de Keltische moedergodin Nehallenia uit nog veel verder terugliggende tijden zou kunnen
gaan. Later zou Lissewege overigens door de florerende lakenindustrie aldaar tot een van de
rijkste en dichtstbevolkte dorpen van Vlaanderen uitgroeien.
Terugkomend op de reeds genoemde adellijke familie “van Lisseweghe” zij hier nog
aangetekend, dat deze gedurende ettelijke eeuwen op het kasteel gewoond heeft en
vooraanstaande taken en functies in Brugge en het graafschappelijke bestuur heeft
waargenomen. Het wapenschild van de “familie van Lisseweghe” was geruit in zilver en zwart
met in de linkerbovenhoek een rode dwarsbalk. Haar wapenspreuk was “Siet voor U” (“kijk
naar voren, in de toekomst”) en dat is eigenlijk een uitermate positieve spreuk – “back to the
roots” was toendertijd klaarblijkelijk nog niet zo actueel als
heden…! Het kasteel van Lissewege werd uiteindelijk in 1838
afgebroken en de dubbele omwalling moest het veld in 1960
ruimen, toen de kasteelgrond verkaveld werd - beter laat dan
nooit…!
In het gemeentewapen van Lissewege (zie afb.) komen drie
Sint Jakobsschelpen voor, die de weg als een soort pijlvormige
driehoek (“chevron”) door het lis heen aangeven , waarbij deze
schelpen als het symbool voor de pelgrimsweg naar Santiago de
Compostela gelden, waar de apostel Jakob begraven ligt – en
later ook het symbool van het Nederlandse olieconcern Dutch
Shell Company geworden is…! Het graf van de apostel Jakob
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aan het toendertijdse “einde der wereld” in het Spaanse Galicië werd vanaf het begin van de
11e eeuw overigens tot het einddoel van een geweldige pelgrimsbeweging, die eeuwenlang zou
aanhouden. Heden ten dage beleeft de pelgrimage naar Santiago de Compostela weer een
uitgesproken renaissance en in 1982 bezochten reeds meer dan zes miljoen pelgrims het
apostelgraf. In 1987 heeft dan weer de Europaraad een campagne voor de restauratie van de
oude Europese Jakobsrouten gestart, waarvan het oude Sint Jakobshuis in Lissewege (dat nog
altijd bestaat!) zeer heeft kunnen profiteren.
De in het gemeentewapen afgebeelde plant is de zogeheten “lis”, een aan de waterkant
groeiende (moeras)plant, die ook wel lisbloem, iris of lisdodde wordt genoemd. Het Franse
woord “lis” betekent overigens “lelie” en we vinden de lelie in drievoudige vorm ook terug in
het wapen van de Bourbons (“les fleurs de lis”). Verder bestaat er het Franse woord “lise” voor
drijfzand, betekent “lisse” glad, effen en ook schering resp. reling, terwijl “lisérer” voor
“biezen” staat, dat wil zeggen versieren, met biezen afzetten – alles dus uitermate interessante
associaties met de lisplant uit het wapen van Lissewege. En herinneren we ons er ook aan, dat
in de Franse tijd het oude graafschap Vlaanderen werd gesplitst in de departementen Lys (Leie)
en Escaut (Schelde), die nu dus de provincies West- en Oost-Vlaanderen vormen - hier irriteert
ons de “Lys”-benaming zeer, voor die in de woordenboeken in deze schrijfwijze geen vertaling
terug te vinden is. Daarentegen mag de associatie tussen het Vlaamse Lissewege en het
Nederlandse Keukenhof-plaatsje Lisse dan weer geen problemen opleveren - bij het Portugese
“Lissabon” mag dat iets anders liggen….
Afsluiten willen wij dit onderhoofdstuk over Lissewege met de vaststelling dat het jaar 1291
ook voor het verre Zwitserland grote (mythische) betekenis heeft, want in dat jaar werd de
zogeheten “Bundesbrief” verkondigd en in 1307 begin augustus, op de “Rütli”-bergweide aan
het Vierwoudstedenmeer de zogeheten “Rütlischwur”-eed tussen de afgezanten van de drie
Zwitserse oerkantons Uri, Schwyz en Unterwalden afgelegd. Deze “eed van opstandigheid”
tegen het Habsburgse heersershuis geldt – samen met de voornoemde “Bundesbrief”- als
mythisch symbool voor de oprichting van de uit onafhankelijke kantons bestaande
“Eidgenossenschaft”, zoals Zwitserland ook wel getituleerd wordt. En het zij hier uitdrukkelijk
vastgehouden, dat de toendertijdse “Eidgenossen” klaarblijkelijk net zo oproerig en
vastbesloten als de Vlaamse “Liebaards” (“Klauwaards”) uit die tijd waren. De Duitse literator
Friedrich Schiller maakte in zijn drama “Wilhelm” Tell de inhoud van de genoemde
“Rütlischwur”-legende uit Zwitserland dan wereldberoemd:

“Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir
wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. Wir
wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen“.
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Vlaanderen – België
CAMERMAN IN VLAANDEREN
BRUGGE : VENETIË VAN HET NOORDEN

Westkust,
Provincie
West-Vlaanderen

Wie kent Brugge niet? Deze prachtige Vlaamse stad, met bijna 120.000 inwoners zo groot als
Maastricht, iets terug aan de Vlaamse Noordzeeekust in het Noordoosten van de provincie
West-Vlaanderen gelegen en hoofdstad ervan. En natuurlijk als de moederstad van het in 1970
opgenomen Lissewege maar ook van het in 1901 erbij gekomen Zeebrugge als Noordzeehavenplaats van formaat met veerverbindingen naar Engeland en Scandivavië. De stad Brugge
zelf wordt ook wel het “Venetië van het Noorden” genoemd en deze benaming verwijst niet
alleen naar de sterke (Europese) handelspositie van Brugge in de 14e eeuw (“Gouden Eeuw”)
maar vooral naar de talloze (hedendaagse) kleine en grote grachten - deze worden “reien”
genoemd naar de door Brugge stromende (maar nu gekanaliseerde) rivier de Reie. De
binnenstad van Brugge, dus de historische kern van dit Middeleeuwse kleinood, is eivomig
aangelegd en heeft
een tamelijk grote
oppervlakte van
430 ha, waar rond
20.000 mensen
wonen. En in dit
oude Brugge, dat
we reeds zo
uitvoerig hebben
leren kennen in de
schilderingen van
de
Guldensporenslag
duikt in hetzelfde
jaar een zekere Jan
Camermanne op –
en wel in de
rekening van de
stad Brugge uit dit
bewuste jaar 1302
(en dan nog eens in
de in 1303
goedgekeurde
eindrekening voor
1302).
Het “Stadsarchief
Brugge”, dat met
zijn rijke en
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welvoorziene historische archief tot de belangrijkste stedelijke archieven van Europa mag
worden gerekend, heeft het geheel van de stedelijke rekeningen uit de jaren 1280-1319 (niet
van vòòr 1280, want toen brandde het Belfort met schatkamer en stadsrekeningen-archief bijna
volledig af) samengevat in een prachtig boekwerk, waaaruit wij naast het dekblad één van de
(gedrukte) pagina‟s afbeelden. We vinden daar op pagina 28 de volgende boeking: “Van Jan
Camermanne van 1 vate zeems, bi hem vercocht, dat Clays Stoc calengierende was, 35 lb” en
de zinsnede “1 vate zeems bi hem vercocht” laat vermoeden, dat Jan Camerman(ne) in zemen
handelde. In de genoemde tekst betekent “calengieren” volgens het “Verklarend Handboek der
Nederlandse Taal” (Zutphen 1974) verder “bekeuren” resp. “smokkelwaar aanhalen” (met
soms ook g = zj). Het Stadsarchief Brugge schreef hiertoe op navraag: ““Calengieren”
betekent in deze context wellicht “de transactie betwisten” of “opeisen”. De Brabandere
verwijst naar de u reeds bekende vermelding, zijn datering 1303 betreft de voltooiing en
goedkeuring van de stadsrekening 1302 in dat jaar.”
Wie in Google het zoekbegrip “de rekeningen van de stad Brugge” ingeeft, kan alleen maaar
verbaasd zijn over de lawine aan informaties, die over het historische verleden – en met name
dus de genoemde periode 1280-1319 – van de stad Brugge bestaat. Het heeft ons zeer verheugd
in deze prachtige documentatie de genoemde verre Camerman-voorouder te mogen ontdekken
– maar ook de uitermate vriendelijke hulp van stadsarchivaris Dr. André. Vandewalle te mogen
ervaren. Wij kregen van hem op onze onvervaaarde vragen als “genealogische leek” o.a. de
navolgende informaties:
“Het klopt, dat de naam Camerman in de stadrekeningen van Brugge van 1302 voorkomt.
Deze stadsrekening is in origineel bewaard in het Stadsarchief van Brugge, als onderdeel van
onze kostbare reeks 216 van het Oud Archief, die de jaarlijkse stadsrekeningen van 1280 tot
1794 omvat. De stadsrekening van 1302, het jaar van de voor Vlaanderen erg belangrijke
Guldensporenslag, is reeds twee maal in extenso gepubliceerd, Van de uitgave van Colens
(1886), waar een index op is die onmiddellijk naar de naam Camerman leidt, zenk ik u per fax
de betreffende bladzijde. Wat de betekenis van de naam betreft kan ik verwijzen naaar het werk
van F. Debrabandere, “Woordenboek van de familienamen in Belgìë en Noord-Frankrijk,
Amsterdam-Antwerpen”. 2003. p. 218. Ook deze bladzijde zend ik u per fax”. Deze
“Debrabandere”-verwijzing luidt overigens:
“Camerman(s), Cammerman(s), Kamermans: Afl. van Van der Kamer, 1291 Willem
Camerman, Lissewege; 1303 van Jan Camermanne, Bij Verkest; 1384 van Henricke
Kamermanne, At (C.BAERT)”. (aantekening auteur: Kamermanne hier dus met “K” en niet met “C” – zie
hiertoe ook p. 83 en p. 248)

Op onze overeenkomstige vragen naar de daarin genoemde bronnen luidde het antwoord uit
Brugge:
“Op Uw vraag naar de evolutie van de naam kan ik u helaas geen antwoord geven.
Het jaartal = datum van de bron
CG = Corpus Gysseling, M.Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het
jaar 1300), Leiden, 1977-1987
Bg = Brugge
Verkest = R.M Verkest, “Anthroponymische studie aan hand van de Brugse stadsrekeningen
van 1298-1303”, licentiaatsverhandeling Leuven, 1949
At = Aarschot
C.Baert = CamilleBaert, “Oostbrabantse persoonsnamen uit de XIV eeuw”, ca. 1300-1431”,
licentiaatsverhandeling Leuven, 1946
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Net zoals de naam Willem Camerman in een handgeschreven document uit het jaar 1291
bewaard gebleven is, is dit dus ook het geval bij de betreffende Brugse stadsrekening uit het
jaar 1302 (1303). En wie dit handschrift in de toendertijdse volkstaal (tot 1300 in het Latijn)
met eigen ogen wil gaan bekijken, kan hiervoor terecht op het navolgende adres in de
historische stadskern van Brugge:
Stadsarchief Brugge
Burg 11a
B-8000 Brugge
Over het ontstaan van de naam Brugge is verder nog te vermelden dat er enkele munten
bestaan uit de 9e eeuw met de stempeling “Bruggas” resp. “Bruccia” en ofschoon dit lijkt te
duiden op een oorsprong uit het woord “brug”, moet zo‟n verklaring uit taalhistorische zin als
niet correct aangezien worden. Want dan zou er eerder sprake moeten zijn van “Brigge”,
vergelijkbaar met het Engelse “bridge”, het Oud-Engelse “brycg”, het Friese “brigge” resp.
“bregge” of ook het Keltische “briva”. De waarschijnlijkere variant is wel, dat de naam Brugge
van het Oud-Noorse “bryggja” komt, wat aanlegsteiger of ook haven betekent - mogelijk is
echter ook een verbastering van Rogia (Reie) maar deze is niet zo waarschijnlijk als de
eerstgenoemde variant. De contacten met Scandinavië waren immers ontstaan via de reeds
vroeg ingezette handel over de Noordzee, maar nog meer sinds de catastrofale invallen van de
Noormannen vanaf 800 – met voor het “pagus flandrensis” genoemde gebied rond om Brugge
en Sluis waarlijk rampzalige Noormannen-overvallen o.a. in 820, 838 en 854.
De geschiedenis van Brugge vatten wij hiernastaand nogmaals in beknopte vorm als volgt
samen: In de Keltische tijd bestond West-Vlaanderen uit een moerassig en onherbergzaam
landschap, dat talloze malen werd overstroomd. De Romeinen legden een uitgebreid wegennet
aan in de aangrenzende drogere gebieden en het zou dus kunnen zijn, dat Brugge ooit als
versterking aan de monding van de rivier de Reie tegen piratenovervallen werd aangelegd. En
zoals we al bij Lissewege hebben gezien, trok de Noordzee zich vanaf de 7e eeuw geleidelijk
terug en werd het kustgebied beter bewoonbaar. Onder de ons reeds bekende graaf Boudewijn I
met de Ijzeren Arm werd daarop een versterkte burcht gebouwd, waarschijnlijk op een oude
Romeinse versterking (vanwege het rechthoekige grondplan in plaats van rond), die zich vanaf
900 tot middelpunt van een grotere nederzetting ontwikkelde – en met een haven, die echter
via het ervoor liggende wadden- en schorrengebied slechts bij vloed bereikbaar was. In 1128
werden door Diederik van Elzas aan deze vestiging dan stadsrechten verleend en in hetzelfde
jaar nieuwe grachten en omwallingen aangelegd om de aanvallen van Willem Clito, de Franse
rivaal van Diederik van Elzas in de opvolgingsstrijd om het graafschap Vlaanderen, te
weerstaan. Vanaf het midden van de 11e eeuw zou de de waddenzee voor Brugge echter steeds
sterker verzanden doch in de 12e eeuw kreeg Brugge nogmaals een directe verbinding met de
Noordzee, want opeenvolgende stormvloeden en overstromingen hadden noordwestelijk van
de stad een “het Zwin” genoemde diepe en brede geul achtergelaten. In plaats van getijdevaart
konden de grotere schepen (koggen) nu direct tot dicht bij Brugge komen – op het einde van de
vaaargeul werd door Filips van Elzas met Damme een nieuwe havenstad gebouwd, zodat
middels overlading op binnenschepen Brugge nog steeds goed bereikbaar bleef. Damme is
overigens de stad van de beroemde Tyl Uilenspiegel (Till Eulenspiegel), die als
(Middeleeuwse) nar met zijn streken de mensen een spiegel voorhield en hun vermeende
wijsheid onderuit haalde. De figuur van Tyl Uilenspiegel als Vlaamse volksheld heeft in
Duitsland zelfs tot een “Tyl-Uilenspiegel-Satire”-prijs geleid, die o.a. in 2000 aan Rudi Carrell
(Rudolf Wybrand Kesselaar) werd verleend- en dat terecht want Carrell is een begenadigde
spotter en komediant….
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Een leuke Brugse anecdote in deze samenhang is ook, dat de bijnaam van de Bruggenaars
“Brugse zotten” is – waarbij deze bijnaaam is ontstaan – tenminste volgens de legende – toen
de Brugse burgers Maximiliaan van Oostenrijk enige tijd gevangen hielden - waarop deze uit
verergering aan het stadsbestuur het houden van een jaarmarkt en andere festiviteiten had
verboden. In een poging de heerser weer te verzoenen, hield Brugge voor Maximiliaan een
groot feest en vroeg de stad hem opniew een jaarmarkt te mogen houden, belastingen te mogen
innen en vergunning te krijgen voor een nieuw “zothuis”. Waarop Maximiliaan geantwoord
zou hebben: “sluit alle poorten van Brugge en je hebt een zothuis…!”.
Maar ook het Zwin zou geleidelijk verzanden en zo werden diverse havens rond de
verblijvende vaargeul gesticht om het mogelijk te maken, dat Brugge verder handel kon drijven
tot ver in Zuid- en Noord-Europa: het waren dit Muide aan de Zwinmonding (nu Sint-Annater-Muiden bij Sluis), Hoeke, Monikerede en Lammingsvliet, dat vanaf 1303 bekend werd
onder de naam Sluis. In de 13e eeuw werd Brugge zo door zijn gunstige ligging aan de
Noordzee een belangrijk internationaal handelscentrum en verkreeg de stad een bevoorrechte
positie als stapelplaats in de lakenhandel met Engeland. Maar ook als startpunt van een
veelgebruikte handelsweg naar Keulen via Gent, Mechelen, Brussel en Leuven , zo te zeggen
in navolging van de oude Romeinse “Via Belgica”-handelsroute tussen Boulogne-sur Mer en
Keulen. De beroemde Brugse lakenhallen en het er toe behorende Belfort werden in 1240
gebouwd – na de grote brand van 1280 (archiefvernietiging!) werd het Belfort – nu in steen –
opnieuw opgetrokken en tot het typische Brugse symbool voor de politieke en economische
onafhankelijkheid van de zo uiterst welvarende stad. In 1302 versloegen dan – zoals we gezien
hebben – de Vlaamse steden het Franse leger in de Guldensporenslag en konden vooral zijdens
de stad Brugge de met de groeiende economische macht verbonden eisen naar meer autonomie
ten opzichte van het graaafschap Vlaanderen doorgezet werden. En hetzelfde jaar werd dus ook
onze Jan Camermanne in economisch opzicht aktenkundig – want het dagelijkse leven ging
klaarblijkelijk ook toendertijd gewoon verder en daar hoorde dus ook bij, dat over alles te boek
gesteld werd….
Gezien de door de lakennijverheid en lakenhandel ontstane rijkdom in Brugge, werd de stad
ook aantrekkelijk voor buitenlandse handelsfamilies uit onder meer Genua en Venetië en
daaruit zou zich geleidelijk dan weer het bankwezen ontwikkelen – want de handelaren
moesten hun goederen gedurende een bepaalde tijd in Brugge bewaren (stapelrecht), voordat
ze verder verkocht konden worden. Enkele steden en families hadden er hun eigen gebouwen,
zoals de Venetiaanse kooplieden maar andere waren weer aangewezen op algemene
“herbergen” en pakhuizen. Deze localiteiten werden zo draaischijf voor allerlei economische
activiteiten: Handelaren van verschillende steden en families werden met elkaar in contact
gebracht, voorraden werden in kelders en op zolders opgeslagen en geleidelijk konden er ook
rekeningen worden geopend, dus op krediet gehandeld worden. Een van deze belangrijke
“herbergen” was die van de familie van der Beurze, direct naast die van de steden Genua en
Venetië gelegen – de huidige benaming “beurs” komt van de genoemde familienaam….
Vanaf de 14e eeuw werd de lakenhandel minder belangrijk voor Brugge, doch toen Filips de
Stoute van Bourgondië in 1384 graaf van Vlaanderen werd, kwam een van zijn machtscentra
eveneens in Brugge te liggen. En dit betekende, dat er dankzij het Bourgondische hof contacten
met reizigers uit alle streken van Europa ontstonden en er in de stad daardoor ook velerlei luxe
goederen verhandeld werden – als gevolg daarvan bloeide het bankwezen nog meer en ook de
kunsten floreerden in ongekende mate: het was zo te zeggen het tijdperk van de “Gouden Eeuw
van Brugge” (alleen niet zo lang natuurlijk). Toen echter in de loop van de 15e eeuw het Zwin
steeds meer verzandde, werden de beter bereikbare havens van Gent en Antwerpen tot
geduchte concurrenten en toen door allerlei economische oorzaken ook nog de hele Vlaamse
lakenhandel in elkaar was gestort, werd de situatie voor Brugge steeds moeilijker – waartoe
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ook nog een waaarlijk funeste politieke genadestoot zou komen. Want na de plotselinge dood
van Maria van Bourgondië in 1482 kwam Vlaanderen in opstand tegen haar opvolger
Maximiliaan van Oostenrijk (die van de “Brugse zotten”!) en dat kwam daar helemaal niet
goed aan. De stad viel uit de gratie en niet alleen moesten de stadswallen worden afgebroken
maar het hof en alle bestuurlijke functies – en daarmede ook vele handelsrelaties – verhuisden
naar Gent. Een verdere doodssteek volgde tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen vanaf 1584 de
“voorhaven Sluis” in handen van de Geuzen raakte, waaarmee Brugge haar verbinding met de
Noordzee definitief kwijt raakte. Vanf 1585 zouden overigens de Noordelijke Nederlanden een
gelijke afsluiting van de toegangsweg te water ook voor Antwerpen practiceren.
Brugge werd zo geleidelijk tot een kleine onbeduidende provinciestad (in 1850 was Brugge
zelfs de armste stad van Vlaanderen), die echter met de ontwikkeling van de kant-industrie in
de 17e eeuw toch nog een belangrijke bron van inkomsten zou creëren. Want nadat
“kantklossen” aanvankelijk een bezigheid van de rijkere dames uit de hogere standen (vooral
adel) was geweest, verdienden geleidelijk steeds meer vrouwen uit de lagere standen een
extraatje bij met deze (tijdrovende) bezigheid. In 1802 bijvoorbeeld hielden zich in Brugge
ruim 6000 vrouwen (op een totaal inwoneraantal van 40.000) zich bezig met kantklossen: er
ontwikkelde zich met de “Brugse kant” (“point de fée”) zelfs een bijzondere wereldberoemde
specialiteit, die heden ten dage vooral van toeristen uit het Verre Oosten geschat wordt.
Het vervallen Brugge was in de 19e eeuw zo te zeggen een slapende stad geworden - zonder
veel bedrijvigheid en “lelijkheid” van de moderne industriële wereld - maar zou op het einde
ervan een uitgesproken romantische opleving beleven. De beroemde Franse romancier Victor
Hugo (1802-1885) had de stad reeds in zijn reisverhaal over België (1837) uitvoerig
beschreven. Maar het hoogtepunt kwam met de roman “Bruges la Morte” van Georges
Rodenbach in 1892 – het werk had een enorm succes in Europa en vooral in Duitsland (“Die
tote Stadt”). Nadat daarop koning Leopold II had verlangd, “dat al deze mooie gebouwen en
momumenten moesten worden gerestaureerd, zodat de hele stad niet anders zou worden dan
een enorm prachtig muzeum” , werd onder leiding van stadsarchitect Louis de La Censerie de
historische binnenstad geheel in neo-gotische stijl gerestaureerd – er werden door het
stadsbestuur zelfs subsidies aan particulieren voor overeenkomstige restauratiedoeleinden
verstrekt. Brugge werd zo waarlijk tot een groot museum en niets mocht het Middeleeuwse
uitzicht “bekladden” – ook nieuwbouw moest zich daaraan houden en tot ver na de Eerste
Wereldoorlog werden in Brugge de gebouwen en huizen er in neo-gotische stijl opgetrokken.
Gelijktijdig werden echter ook plannen ontwikkeld om Brugge weer aansluiting aan de
moderniteit te verschaffen en daartoe hoorde ook het plan met de aanleg van Zeebrugge de stad
te industrialiseren. Dit alles zou zich natuurlijk weer contraproductief uitwerken op het
karakter van de “mysterieuze stad” en nog in de roman “ Le Carillonneur” (1897) van Georges
Rodenbach werd de “barbaarsheid” van het Brugse stadsbestuur in dat opzicht gehekeld. In
1895 werd door de Belgische regering een plan goedgekeurd om met Zeebrugge een voorhaven
aan de Noordzee te bouwen, verbonden met een nieuwe binnenhaven (Sint Pieters) voor
Brugge via het nieuwe Boudewijnkanaal (loopt direct aan Lissewege voorbij). De bouwtijd liep
van 1896 tot 1907, maar het doel, Brugge weer economisch interessant te maken, leek niet
alleen niet te lukken door het ontbreken van belangrijke industrie aldaar maar ook ingevolge de
gebrekkige verbindingen over de weg en het spoor met het achterland. In de Eerste
Wereldoorlog bleef Brugge – met het Yserfront zo te zeggen “om de hoek” – onbeschadigd,
maar de Duitsers zouden in Zeebrugge een grote U-boot-haven bouwen, die zeer belangrijk
werd voor de oorlogsvoering op zee vanwege de uiterst strategische ligging aan de Noordzee..
Op 22 april 1918 werd de haven van Zeebruge – na een eerste blokkade vanuit zee - door het
Engelse invasieleger volledig verwoest en tot 1920 zou de haven buiten gebruik blijven.
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In de Tweede Wereldoorlog bleef Brugge als stad opnieuw verschoond van oorlogsgeweld
maar werd de haven van Zeebrugge door de Duitsers nu tot een deel van de zogeheten
“Atlantikwall” uitgebouwd. Op het einde van de oorlog werd de haven echter wederom door de
Geallieerden verwoest en zou deze tot 1951 gesloten blijven. Vanf 1960 zou dan het belang
van de zeehaven Zeebrugge echter steeds belangrijker worden en dat omdat de steeds groter
wordende containerschepen en olietankers immers direct in de haven konden aanleggen –
zonder moeilijke passages door ondiepe
wateren of sluizen zoals elders. De haven
werd zodoende al vlug te klein en daarom
werd deze van 1970 tot 1985 direct in de
Noordzee uitgebouwd (net zoals Rotterdam
dit later met Europoort zou doen), met de
eigenlijke haven beschermd door twee grote
zeedammen en de achterhaven met twee grote
dokken uitgebreid (zie luchtfoto met op de
achtergrond het witte Lissewege).Door de
directe zeeligging kon de nieuwe voorhaven
nu nog beter en zonder enig tijdverlies door
containerschepen worden aangelopen, maar
toch zijn de ongunstige (langere)
verkeersverbindingen te land en te water een
groot hindernis voor een verder opbloeien van de haven gebleven: Zeebrugge ligt niet – zoals
Antwerpen” “inlands” genoeg….! Echter zijn de overzeevrachtlijnen tussen Zeebrugge en de
Noord-Engelse havens via “P & O North Sea Ferries” inmiddels tot een groot succes geworden
en onderhoudt deze maatschappij verder nog uitermate florerende veerverbindingen naar het
Engelse Dover en en het Schotse Edinburgh (Rosyth). Wereldwijd opzien baarde Zeebrugge op
6 maart 1987 bij de ondergang van het veerschip “Herald of Free Enterprise” direct voor de
haven - 193 mensen vonden de dood en 408 konden in de ijzige Noordzee op het laatste
nippertje uit de gekenterde veerboot gered worden. Ongelofelijk zou dan als oorzaak van alle
ellende blijken dat het schip met geopende boegklep had afgelegd en de haven verlaten….!
De stad Brugge zelf (Bruges in het Frans en in het Engels, Brügge in het Duits) is intussen tot
een ware toeristische voltreffer uigegroeid en dit omdat de Middeleeuwse uitstraling (vooral in
de historische kern), verbonden met het vele water van de reien en onbelast door industriële
ontwikkelingen (Georges Rodenbach mag mild glimlachen daarboven….), volledig behouden
is gebleven. De stad drijft zo te zeggen op het toerisme en de werking daarvan werd nog
versterkt door het feit, dat Brugge in 2002 tot
“Culturele hoofdstad van Europa” werd
uitgeroepen – de stad wordt nu op bepaalde
dagen (toeristisch) meer of minder onder de
voet gelopen. Toeristische hoogtepunten van
de stad zijn natuurlijk het (wereld)beroemde
Belfort aan de evenzo beroemde markt met
zijn prachtige neo-gotische gebouwen – het
Belfort is 83 meter hoog en helt op deze
hoogte overigens 1 meter naar links , zodat
zich ook nog een “scheve toren van Pisa”effect heeft ingesteld. Een verder interessant
(Middeleeuws) aspect in Brugge wat betreft
de uiteenzetting met het leven en werken van
de burgers in het beroemde jaar 1302, is
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overigens de folklorevereniging “De
Liebaart”. Onder het motto “levende
geschiedenis” worden kledij en
gebruiksvoorwerpen van het “gewone
volk” uit die tijd gereconstrueerd
resp.gebruikt en poogt de vereniging
het dagelijkse leven van toen zo
authentiek als mogelijk te laten
overkomen, net zoals dus ooit Jan
Camermanne te Brugge en wel ook
Willem Camerman de ionghe in
Lissewege geleefd moeten hebben wat een uiterst interessante
gewaarwording in huidige tijden
is….(zie hiertoe ook Middeleeuwse
afb.” goudweger met zijn vrouw”).
Ja, en natuurlijk mag ook het wapen
van Brugge hier nog genoemd
worden, dat daarom naar onze mening
zo uitzonderlijk is, omdat er naast de
beide leeuwen in het wapen ook nog
een grote beer staat afgebeeld (zie afb.
vorige pagina). Wat heeft Brugge met
beren te toen en dan nog in het
stadswapen, vraagt sinds deze
ontdekking de auteur van dit boek
zich af - ja wat…? Verder levert de
zoekmachine Google voor het begrip “Brugge” niet minder dan 5 zoekresultaten op:
-

Brugge in West-Vlaanderen
Brugge in Vlaaams-Brabant ( Gooik)
Brügge in Nordrhein-Westfalen (Lüdenscheid)
Brügge in Schleswig-Holstein
Brügge in Brandenburg (Halenbeek).

Ofschoon het in dit (uitvoerige) onderhoofdstuk alleen om Jan Camermanne (met “C” dus)
en zijn vermelding in de “Rekeningen van de stad Brugge” voor het jaar 1302 (1303) gaat, zij
hier nog kort ingegaan op de verwijzing naar een Henricke Kamermanne (met “K”) uit het jaar
1384 in het reeds geciteerde “Debrabandere”-woordenboek (zie p. 76). En wel wordt hier
gerefereerd aan het Glossarium voor familienamen “Oostbrabantse persoonsnamen uit de XIV
eeuw, ca. 1300-1341” van Camille Baert” (licentiaatsverhandeling, Leuven 1946, te raadplegen
in het “Instituut voor Naamkunde” te Leuven (http://www.ru.nl/dialect )). Daarin heet het op p.
265 betreffende een rekeningstelling (net als in Brugge) “van henricke kamermanne van
arscot”, waarbij als bron verwezen wordt naar de “Rekening der Tafel van de Heilige Geest
van Tienen”, “dienstjaar 1384-1385”, p. 46. Opmerkelijk in deze samenhang is ook, dat er voor
het jaar 1397 een geverifieerde verwijzing te vinden is naar een zekere Henrick Camerman in
het Nederlandse Amersfoort (zie hiertoe ook p. 146, p. 247, p. 249) – we zouden hier kunnen
speculeren of de Aarschotse Henricke Kamermanne eventueel dezelfde persoon is als de
Amersfoortse Henrick Camerman (er liggen maar rond 150 km tussen beide steden).
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Vlaanderen – België
CAMERMAN IN VLAANDEREN
DENDERBELLE / DENDERMONDE : DENDER ONTMOET SCHELDE

Land van
Termonde,
Provincie
Oost-Vlaanderen

Zoals uit de titel van dit
onderhoofdstuk blijkt, gaat het
hier zowel om het dorpje
Denderbelle als ook om de
daaraan grenzende, noordelijk
ervan gelegen stad
Dendermonde - Denderbelle
ligt hierbij op de rechteroever
van de rivier de Dender,
Dendermonde op de
rechteroever van de rivier de
Schelde, ingeklemd tussen
twee meanderende
Denderarmen (zie kaartje). In
dit gebied vinden we voor de
eerste keer een soort van
clustervorming van het geslacht
Camerman, terug te vervolgen
tot in de 16e eeuw (zie ook
hoofdstuk “Aanvullende Camerman-documentatie” p. 248). Deze genealogische sporen
stammen uit de stambomen van de families t‟ Kint, Vandenabbeele en Vandenbosch en
beginnen met een zekere Joos Camerman, zijn zoon Ghilijn Camerman (getrouwd met zekere
“Agneese Tsneven”) en kleinzoon Daneel(s) Camerman (overleden voor 1560). Deze laatste
had weer twee zonen namens “Bourgeois” (soort van titel) Joannes Camerman (overleden voor
1638), getrouwd met Barbara Varenbergh (11 kinderen) en Geraert Camerman (“fermier” =
boer als beroepsverwijzing), getrouwd met Barbara „t Kint (befaamde Belgische familie) en
Johanna Eeckhout (2 kinderen).
In de “Huwelijksregisters van Baasrode en Vlassenbroek 1610-1697” vinden we in 1617 ook
nog een huwelijk van Adrianus van den Brande en Elisabeth Camerman geregistreerd, terwijl
uit Denderbelle zelf uit deze tijden eveneens een grote Camerman-tak bekend is, uitgaande van
een zekere Judocus Camerman. Zo is het ook in het iets oostelijk van Dendermonde gelegen
Malderen, waar in de genealogie-site ghklonderzeel.be bijna 20 verwijzingen naar leden van de
familie Camerman opduiken. Sinds 16e eeuw, dat wil zeggen, toen de parochieregisters werden
ingericht, wordt het dus mogelijk de geneaologische sporen van de familienaam Camerman
min of meer systematisch verder te vervolgen in Vlaanderen en ook in Brabant – zo o.a. in
Essene, Asse, Erembodegem, Malderen, Calloo/Kallo, Doel enz. - alsmede in Nederland , o.a.
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in Veen, Ommen, Middelburg, Vlissingen enz (zie hiertoe ook “Supplement 2008” vanaf p.
228)
Uitermate interessant in samenhang met de laatstgenoemde vertakking naar de Noordelijke
Nederlanden is, dat er reeds in 1397 in het (Nederlandse) Amersfoort een Henrick Camerman
aktenkundig was. We lezen hiertoe in een Amersfoorts schriftstuk (archieftitel 0165: Kapittel
van Sint Joris te Amersfoort):
“059 7 december 1397
Schout en schepenen van Amersfoort oorkonden, dat Henric Helmertssoen een erfelijke
jaarrente van 2 Frankrijkse schilden schuldig is aan Bertraet de vrouw van Wedighen uit zijn
huis en hofstede in de Krommestaat gelegen op de hoek naast het huis van Henrick Camerman
en aan de achterzijde het huis van Henrick zelf en dat van Johan Hermanssoen” (details: 7
december 1397, inv.nr.1 fol.18v-19v).
Na dit intermezzo in de Noordelijke
Nederlanden keren we nu echter weer
terug naaar de Zuidelijke Nederlanden
en wel naar Denderbelle, want daar
zou in 1586 een leengoedtransactie
plaats vinden, waarbij een zekere
Guillaume Camerman betrokken was
(zie hiertoe kaartje uit 1600). In de
“Koninklijke Bibliotheek Albert I” in
Brussel vinden we in het ons reeds
bekende “Fonds Houwaert”-archief in
het boekwerk “Sceaux Armoires des
Pays Bas et des Pays Avoisinants”,
band II (1899), van J.Th. de Raadt de
volgende van hand geschreven
verwijzingen:
“Antoine van Hoorenbeke scelle pour Gilles de Marselaere, fils de Gilles, qui tient, du château
de Termonde, un fief à Lebbeke, et pour d‟autres 1514, 5: un cor de chasse surmonté de deux
étoiles à cinq rais”
alsmede
“L.S. Antheunis van Hoorenbeke
Erasme van Hoorenbeke tient, dudit château, par achat de Guillaume Camerman (fils de
Nicolas) un fief à Denderbelle 1586, scelle pour un autre 1592; scelle pour Jacques van der
Hulst (fils de Gilles) qui tient, dudit château, une seigneurie à Opwijck, achetée du damoisee
au Pierre, sgr De Merchtem, 1604; scelle pour un vassal de Georges van Horenbeke (fiels de
Liévin), lequel Georges possède une cour féodale à Opwijck, 1604; Erasme figure comme
greffier de cette cour, 1607: un cor de chasse contourné, accompagnée en chef d‟un trefle,
enclus de lien dudit cor de chasse” (trefle = klaverblad, lien = band, cor de chasse =
jachthoorn).
De genoemde teksten nemen dus naast de leengoed-transacties ook betrekking op
familiewapens in samenhang met van Hoorenbeke en van der Hulst. En verder kunnen we
opmaken, dat Erasme van Hoorenbeke – in zijn eigenschap als griffier (greffier) van een
feodaal hof te Opwijck (zowel bij Gent als bij Lebbeke) - in 1586 van Guillaume Camerman
een leengoed te Denderbelle kocht. Was er in Lebbeke nog sprake van achterleengoederen met
de nummers 4010, 3976, 4013 en 4289, zo ging het in Denderbelle om de nummers 3649,
4045, 4333 en 4334. Hierbij moeten we ons bewust zijn, dat in de Middeleeuwen - en
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uitlopend in het tijdperk van het Ancien Régime - de zogeheten “heerlijkheid”-bestuursvorm –
voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag – eigenlijk overal
gebruikelijk was (wij maakten hierop reeds voorgaand attent). De centrale persoon van de
“heerlijkheid” was de eigenaar van de grond of ook van de daarop rustende rechten: de
zogeheten “heer”. Het Latijnse woord voor “heer” is “dominus”, zijn “heerschappij” of zijn
“heerlijkheid”, zowel in de betekenis van territorium als van macht, was het “dominium”, waar
ook weer het woord “domein” vandaan komt. Dit “domein”-begrip is heden ten dage nieuw in
gebruik gekomen, sinds het internet zijn intrede heeft gedaan en een domeinnaam een eigen,
unieke plaats in het “world wide web” (www) betekent. Met het begrip “landsheerlijkheid”
werd het geheeel in ruimere zin bedoeld, dus niet de gewone “heerlijkheid” maar vooral het
territorium en de macht van gehele graafschappen, hertogdommen, prinsbisdommen enz, die
weer in leen stonden bij de vorst.
Tot het einde van het Ancien Régime maakten alle dorpen bestuurlijk deel uit van dit
“heerlijkheid”-bestuurssysteem, waarbij deze “heerlijkheden” – zoals reeds gezegd uiteindelijk een uitvloeisel waren van het Middeleeuwse leenstelsel vooral voor het in leen
geven van rechtsmacht door de vorst. Deze gaf daarbij zijn bestuurlijk en juridisch recht over
een bepaald gebied in leen aan een zogeheten “leenman”(!), meestal “verleend” als beloning
van een militaire of politieke medestander resp. vertrouweling, en de “heer beschikte in dit
systeem dan over het gehele of een gedeelte van het koninklijke gezag aldaar, bijvoorbeeld als
graaf, hertog of prinsbisschop. Omdat lenen echter meestal uit krijgsdienstcontracten tussen
een vazal en zijn suzerein ontstonden (veelal dus “manschap” genoemd), was een zulk leen
steeds persoonsgebonden en eindigde bij het overlijden van een van de beide partners. Toen
echter de professionele legers opkwamen, kwam dit “manschap”-systeem in onbruik en werden
daarvoor oorlogsbelastingen geheven, om de huursoldaten te kunnen betalen., De
persoonsgebondenheid van het leen bleef evenwel voortbestaan, wat o.a. dus tot gevolg had,
dat bij het overlijden van een leenman het leen in principe weer terugviel aan de leenheer. De
eerstgeboren erfgenaam kon de heerlijkheid echter behouden, mits een procedure van
“leenhulde” jegens het souvereine leenhof volbracht werd, dat wil zeggen, dat de nieuwe
leenman dan een (symbolische) som geld aan zijn leenheer te betalen had (het zogeheten
“leenverhef”) - een procedure, die ook bij verkoop van een heerlijkheid te volgen was. Indien
er geen rechtstreekse afstammeling was, konden aanverwanten een “recht van naderschap”
uitoefenen, wat verklaart waarom heerlijkheden soms eeuwenlang in dezelfde familietak
konden blijven. Nederzettingen resp. steden konden vrijheden resp. stadsrechten ook op directe
weg verwerven, waardoor zij geheel of gedeeltelijk aan het gezag resp. de fiscaliteit van
de”plaatselijke heer” konden ontsnappen. Veelal kwamen zij direct onder de beschikker van
het vorstelijke verleningsrecht, meestal de koning of de keizer, te staan, waardoor zij zich in de
praktijk vrij zelfstandig konden besturen - denken we in dit opzicht bijvoorbeeld aan de stad
Brugge maar ook aan de “Freie Reichsstadt Aachen”, die alleen aan de keizer rekenschap
schuldig was.
Het bezit van een heerlijkheid hoefde in latere tijden echter niet automatisch het bezit van
grond te betekenen, maar gaf de eigenaar ervan meestal bepaalde rechten erop en zo kon het
voorkomen, dat de “heer” van een heerlijkheid geen grondbezit in deze heerlijkheid had. Met
het begrip “heerlijkheid” werd dan dus alleen het gebied aangeduid, waarin deze rechten
geldigheid hadden - binnen deze heerlijkheid was de”heer” echter gerechtigd om lokale
overheidsdienaren en gezagsdragers (meier, baljuw, schout) te benoemen. Met name het
benoemen van deze ambtenaren, die veelal de functies van burgemeester, politiecommissaris
en kantonrechter in één persoon verenigden, gold als een belangrijk recht, aangezien daarmede
weer inkomsten uit rechtspleging en boetes gemoeid waren. Op zich hadden de “heren”
natuurlijk ook het recht zelf als meier, baljuw of schout op te treden, maar veelal lieten zij zich
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door hun benoemde ambtenaren vertegenwoordigen. En ofschoon er tal van beperkingen
bestonden, kon de “heer” door de controle over het schoutsambt en de lokale rechtspraak zich
dikwijls als een kleine potentaat gedragen. Meestal beschikte de “heer” echter alleen over de
“lagere” of “middele jurisdictie” (volgens plaatselijk gewoonterecht), terwijl de zware
geldboetes en lijfstraffen onder de “hoge jurisdictie” van de leenheer vielen, die door grafelijke
of hertogelijke ambtenaren (hoofdschout, hoofdmeier, drossaard, am(m)an) in diens naaam
werd waaargenomen. Het bezit van een heerlijkheid was echter ook een uitgesproken
statussymbool, want de bezitter van een heerlijkheid kon zich immer “heer van” noemen daardoor werd de koop van een heerlijkheid vooral voor statusbewuste rijke patriciërs uit de
opkomende steden een aantrekkelijke investering, omdat zij zich met het aanschaffen ervan een
quasi semi-adellijke status konden aanmeten. De officiële status van de heerlijkheden is uit
België en Nederland na de Franse inval van 1792/1794 in de Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden volledig verdwenen, doch enkele “heerlijke rechten”, zoals het jachtrecht en het
visrecht, werden na de Franse periode hersteld als zogeheten “zakelijk recht” (en bestaan als
zodanig nog steeds). Het grootste deel van de “leenrechten” – en hier vooral de bevoegdheid
plaatselijke bestuurders (mede) te benoemen – verdween definitief in België met de Grondwet
van 1830 en in Nederland met de (herziene) Nederlandse Grondwet van 1848. De meeste
bestuurlijke functies gingen met de nieuwe grondwetten over op de gemeentes en zijn geregeld
in de in de loop der tijden opgestelde resp. aangepaste gemeentewetten.. De rechterlijke macht
kwam voortaan in de handen van de landelijke overheid, terwijl de betreffende
(achter)leengoederen in eigendom/pacht omgezet werden – het algemene eigendomsrecht, dat
tot daartoe bij de “suzerein” – dat wil zeggen bij de vorst – berustte, kwam te vervallen.
Ook Denderbelle was, zoals we gezien hebben, in dit leengoedsysteem ingebonden en in
zover zijn hier toch enige interessante informaties mee verbonden. Hiertoe beginnen we met de
geschiedenis van het plaatsje Denderbelle resp. de rivier de Dender en daar vinden we, dat de
naam Denderbelle in 868 voor de eerste keer opduikt als “Baliolis” (van Romeins
“baculiolum” = omheining) en in een oorkonde uit het begin van de 11e eeuw lezen we “Belle
vicus, in pago Bragbantensi”. Verdere namen zijn nog “Tenerae Bella”, “Belle ad Teneram” en
“Belle Tenere” om dan in de 12e resp. 13e eeuw tot “Tenrebelle” (1212) resp. “Denderbelle”
(1338) te worden. Bij opgravingen is verder gebleken, dat er een Romeinse nederzetting moet
hebben gelegen met in richting Lebbeke zelfs sporen van een Merowingische bewoning.
Verder is na te wijzen, dat “de parochien van Belle ende Zwiveke” (1350) resp. “de prochie
van Sent Gillis (nu deelgemeente van Dendermonde) Belle ende Zwijveke” (laatstgenoemde
eveneens nu bij Dendermonde) een gemeenschappelijke meier/baljuw alsmede een volle
schepenbank van zeven leden (daarvan drie uit Denderbelle) bezaten. En wanneer we nog een
beetje in het verleden blijven zoeken., kunnen we in een schriftstuk uit 1176 lezen, dat een
zekere Walter I een derde van zijn erfgoed van Belle aan de abdij van Affligem schonk en in
1232 een “Margareta domicella de Tenremonde” een gedeelte van haar in Denderbelle gelegen
goederen aan de abdij van Zwijveke overgeeft, bekrachtigd door haar oom Robrecht, heer van
Dendermonde. Tot in de tweede helft van de 14e eeuw behoorde zo het grootste deel van het
grondgebied van Denderbelle toe aan de “de heren van Dendermonde”, om dan steeds verder
opgedeeld te worden in weer diverse achterlenen. Zo was er bijvoorbeeld een heerlijkheid van
39 “manschappen” (gelegen te Denderbelle, St.-Gillis en Berlare), die
weer uit overeenkomstige achterlenen met zulke veldnamen als hof ter
Sikkel, Kleine Wijndries (wijnaanbouw dus!), Monniksveld,
Bandslotluik, Akkerdries, Ontspanne, de Nattemeers, op de Bert, in de
Beldermeers, de Brielen, de Baalberg, hof het Schildeken enz. bestond
(bron: genealogie Vandenabbeele) - in 1525 stond dan als “heer”
vermeld een zekere “Jonker Karel van Ydeghem, zoon van Jacob, heer
van Wieze”. Deze kocht dan weer de helft van de “heerlijkheid
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Denderbelle” van een “Jonker Ferry van Lannoy, heer van Fresnoy” en uiteindelijk werd de
“heerlijkheid van Denderbelle” in 1626 als leenpand afgestaan aan Alexander de Bournonville
– uit die tijden bestaat er een schepenzegel (“segel van saeken”) met de inschrift SIGILLUM
SCABINORUM STI AEGIDII DENDERBELLE ET SWY (zie afb.)
Wij zijn hier zo uitvoerig ingegaan op de leensmaterie, omdat daaruit blijkt, dat het leven
voor de Middeleeuwse bevolking toendertijd ook op het land uitermate bureaucratisch geregeld
was en dus de toenmalige Camerman- voorvaderen ook daar betroffen waren (wat we dus al in
Lissewege en Brugge al voor het stedelijke leven konden vaststellen) – inclusief de
bezitsrechten “hogerop”…! Het laatste blijkt o.a. uit een opsomming van de in boeken en
geschriften verzamelde achterlenen van de heerlijkheid van de “prochien St.-Gillis, Belle ende
Zwijveke”, die in leen stond bij Filips IV, koning van Spanje, als uiteindelijke heer van het
“land van Dendermonde”, waartoe het in het volgende document (1612/1630) heette: “ten tijtel
van engageere ( = leenpand), geconcedeert aen Mher Alexander Hertog van Bourneville, grave
van Helin enz…. volgens de conditien van den 26 october 1626 en de patenten van den 7 mey
1630”. En dat het ook nadien in diverse documenten “hochherrschaftlich” toeging, bewijst het
feit, dat de genoemde heerlijkheid van de “prochien St-Gillis , Belle ende Zwijveke”
achtereenvolgens in leen gehouden werd door:
“Alexander De Bournonville, zoon van Oudart & Maria Christina van Egmond, graaf van
Henin Liétard, hertog en “pair de France”, ridder in het Gulden Vlies, burggraaf van Balui,
baron van Houlefort, heer van Capres, Divion, Buggenhouit, Baasrode en St.-Amands, gehuwd
met Anne de Melon-d‟Espinoy als dochter van Pierre de Melon, prins van Epinoy, markies van
Richebourg, baron van Antoing en Werchin en Hippolyte de Montmorency-Buurs”
en
“Alexander Hippolyte Balthasar de Bournonville (als zijn zoon), graaf van Henin-Liétard,
baron van Coumont, heer van Temse, Divion. Maisnul enz…, kamerheer van de keizer van
Oostenrijk, getrouwd met Jeanne Ernstine Françoise d‟ Arenberg als dochter van Philippe en
Isabelle Claire der Berlaimont, gravin van Lalaing, overleden op 20 augustus 1690 als
onderkoning (!) van Navarra” enz.
Alles dus hooggestelde Franse adel en (wie gevoel daarvoor heeft) met waarlijk prachtig
klinkende namen – interessante bronnen hiertoe zijn het in 1984 verschenen boekwerk
“Alfabetisch Repertorium van de families te Denderbelle van 1597 tot 1930” (A3-formaat, 326
p.) alsmede het manuscript “De kronycken van de heerlijkheid en de gemeente Denderbelle”
(2000/2002) van Frans de Kimpe/Comité Belle (A4-formaat, 117 p., geïllustreerd) met ettelijke
verwijzingen naar in Denderbelle verbleven Camerman-families.
Toen de Zuidelijke Nederlanden op 1 oktober 1795 (volgens de nieuwe Franse tijdrekening
op 9 vendemaire IV) bij de Franse Republiek werden ingelijfd, werd het eeuwenoude
samengaan van Denderbelle en St.-Gillis-Zwijveke verbroken: Denderbelle bleef zelfstandig
(tot het 1976 deelgemeeente werd van Lebbeke) en St.-Gillis- Zwijveke werd tot St.-GillisDendermonde. Zover dus de samenhang tussen Denderbelle en Dendermonde op het land,
maar deze was nog veel sterker over het wisselende (rivier)water. En wel omdat de Dender, de
rivier waaraan Denderbelle gelegen is, in vroegere tijden altijd reusachtige overstromingen in
het mondingsgebied op de Schelde veroorzaakte als gevolg van het feit, dat deze rivier nog tot
hier aan getijden onderhevig was resp is. – het water van de Dender kon dan bij bepaalde
constellaties niet aflopen en stuwde zich tot ver in de Dendervallei terug. De Dender zelf was
en is een op zichzelf rustige rivier die zich echter bij grote neerslagen in de snelststromende
rivier van Vlaanderen kon veranderen, zeker in de afgelopen eeuwen, toen er nog geen sluizen
in aangelegd waren – de naam is overigens afgeleid van het Keltische “tanar” ( = bruisend,
88

woelig). Nog heden vinden we voor de nadien aangelegde sluis (sas) van Denderbelle een
groot overstromingsgebied namens Denderbellebroek , dat sinds 2003 als natuurreservaat is
erkend – een zulk voormalig overstromingsgebied vinden we ook in het direct voor
Denderbelle gelegen natuurreservaat Meerskant (zie kaartje), welk gebied als natuurlijke vallei
van de Dender in overstromingstijden eveneens als “potpolder” werd gebruikt. Een leuke
associatie met Denderbelle vinden verder in oudere jongensboeken, waar het zingen van de
rails voor of na het passeren van een trein “denderbelle” werd genoemd – maar waarbij het met
het oor op de rail “luisteren naar de denderbelle” ook als een daad van heldenmoed werd
beschouwd (en wat niet altijd goed uitging…).
Komen we nu te
spreken op de stad
Dendermonde
(Termonde in het
Frans, 43.000
inwoners heden),
die gelegen is aan
de reeds genoemde
samenvloeiing van
Dender en Schelde
(zie hiertoe
navolgend “Doel”onderhoofdstuk) en
ook wel als “Ros Beiaardstad” getituleerd wordt. Dendermonde is daarbij ontstaan als
nederzetting bij een door keizer Otto II in de 10e eeuw gebouwde burcht, werd in de 11e eeuw
als eerste vermeld in een keizerlijke oorkonde en kreeg stadsrechten in 1233 – in 1572 werd de
stad geheel verwoest door de Spanjaaarden maar ook nadat er nieuwe vestingwerken waren
gebouwd, kwam er geen einde aan de dikwijls uitermate verwoestende aanvallen van buitenaf.
Nadat de troepen van zonnekoning Lodewijk XIV in 1667 zich, als gevolg van (uitgelokte)
overstromingen, gelukkigerwijze moesten terugtrekken, zou in 1706 dan de beruchte hertog
van Marlborough de stad totaal in puin schieten. Dit herhaalde zich ook in de nieuwe
geschiedensis bij de Duitse inval in 1914 en zo is Dendermonde in de loop der eeuwen wel een
heftig omstreden vestings- en garnizoenstad gebleven, maar nooit tot een belangrijk handels- of
industriecentrum uitgegroeid. Net zoals in Brugge telt ook het stadhuis met Belfort als
vroegere lakenhal tot de bezienswaardigheden van het dus meestal als “Ros Beiaardstad”
getituleerde Dendermonde.
En vooral deze benaming is uitermate interessant, want deze gaat terug op de legende van het
“Ros Beiaard “(aan de Maas bij Dinant bestaat er nog een zelfde legende rond het “Ros
Beyard” (met “y” dus)). Deze bezegt, dat Aymon, de heer van Dendermonde, in strijd raakte
met zijn zwager Karel de Grote (747-814) en gevangen genomen werd – zijn vier zoons
Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reynout (“vier Heemskinderen” resp. vier Aymonskinderen”)
konden echter dankzij de hulp van het magische paard “Ros Beiaard” (behoorde toe aan
Reynout als de jongste van de vier) ontkomen. Karel de Grote wilde echter perse in het bezit
komen van dit bijzondere paard en na een voortdurende maar vergeefse achtervolging van de
vier broers, was de keizer zo gefrustreerd, dat hij de vrijlating van hun vader aanbood tegen de
uitlevering van het paard. Na een hartverscheurend twijfelen stemt Reynout uiteindelijk toe en
onder het oog van Karel de Grote werd het Ros Beiaard aan een molensteen in de Schelde
geworpen. Tot drie maal kwam het paard weer boven water, maar nadat Reynout de blik had
afgewend om de doodsstrijd van zijn paard niet langer te moeten aanzien, bleef het Ros
Beiaard definitief onder water. De legende aan de Maas verloopt overigens minder triest omdat
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het daar Ros Beyard genoemde paard zich uit verdriet over het verlies van Reynout en zijn
broers zelf in een rots veranderde (“le rocher Beyard”). In Dendermonde heet het in de
stadshymne o.a.:
“‟t Ros Beyaert doet syn ronde
In de stad van Dendermonde
Die van Aalst, die syn so quat
Omdat hier ‟t Ros Beyart gaat”
Elke tien jaar wordt een houten paard van reusachtige afmetingen als “Ros Beiaard” door de
stad gedragen en dit geschiedt door een speciaal gilde van (paard)dragers, die “pijnders”
worden genoemd – hoog bovenop het paard zitten vier jeugdige broers in ridderuitrusting, wat
– gezien de brede rug van het enige meters hoge paard en de duur van de ommegang – een
geweldige fysieke prestatie is (zie afb.). Ook in de stad Dendermonde zelf staan verschillende
“Ros Beiaard”-monumenten opgesteld:
-

-

-

in het Stadspark een geweldige monoliet van wit zandsteen met een gewicht van meer
dan zeven ton. Onder de machtige voorpoten van het dynamisch steigerende Ros
Beiaard staan vier kleine mensenfiguren en de symboliek van het geheel berust volgens
beeldhouwer Marc de Bruyn daarop, dat hier een paard gecreëerd is, “dat klaar staat
voor een krachtige sprong naar de vrijheid en het herwonnen leven” - en evenzo
geldend is voor de door de dynamische kracht van het Ros Beiaard meegevoerde
inwoners van Dendermonde…Wat een heel mooie associatie is!
iets verderop van de hand van beeldhouwer Jan Desmarets dan een groot bronzen “Ros
Beiaard” met vier jeugdige ruiters er boven op zittend – en “met blanken sweirt in
d‟hant”
op de spits van de toren van het Justitiepaleis - alwaar volgens de legende ooit de
burcht van de heer van Aymon, de vader van de “vier Heemskinderen”, zou hebben
gestaan - bevindt zich een kleinere bronsfiguur van het “ros Beiaard”.
Sinds eind 2005 zijn het Dendermondse
“Ros Beiaard” alsmede de drie historische
gildereuzen namens Indiaan, Mars en
Goliath door de UNESCO overigens als
“Meesterwerken van het Orale en
Immateriële Erfgoed van de Mensheid”
erkend en daaarmede tot werelderfgoed
geworden – en dat is voor een zulke legende
toch heel wat….

Afsluiten willen wij dit “Denderbelle”hoofdstuk met nog wat te vertellen over het
kleine plaatsje Mespelare, dat op de
linkeroever van de Dender direct tegenover
Denderbelle ligt. Hier staat de St.Aldegonde kerk in vroeg-gotische
e
bouwwijze met een Romaanse toren uit de 10 eeuw – met haar prachtige houtsnijwerk binnen
in de kerk en haar unieke gebrandschilderde ramen is deze dorpskerk een van de mooiste in
Oost-Vlaanderen. Nadat in 1634 de Antwerpse schepen Jean Goubau als heer van Mespelare
en Goudegem enkele relieken van de heilige Marie de Noyelle, abdis van het klooster van
Maubeuge, aan de kerk in Mespelare had geschonken, ontwikkelde zich daaruit door toedoen
van pastoor Justus de Harduwijn een alom bekende devotie tot de heilige Aldegondis. Hierdoor

90

werden talrijkre bedevaarders naar het stille dorpje aan de Dender getrokken (met op de
andere oever Denderbelle dus), die genezing kwamen zoeken tegen kanker en zwerende
gezwellen. – ook de paus en de aartsbisschoppen van Mechelen moedigden de devotie aan door
het verlenen van talrijke aflaten. In 1643 werd het nu alom bekende “Spaanse Hof”-landgoed
als pelgrimshuis gebouwd voor de steeds toenemende stroom van pelgrims.Vermeldenswaard
is verder, dat er eeuwenlang een veerverbinding was tussen Mespelare en Denderbelle (waar
nu de sluis ligt) terwijl er in 1607 (!) een grote schat van Romeinse muntstukken en sieraden
gevonden werd, die - volgens de toendertijdse beroemde geschiedkundige Lindanus – het
dorpje Mespelare daardoor “bekend over gans Europa” maakte… In Frankrijk is “de
Mespelaere” een overigens goedbekende familienaam met op de website www.nom-defamille.linternaute.com 66 verwijzingen.
Vanuit Mespelare is overigens niet alleen Denderbelle goed te zien, maar ook het zuidelijk
daarvan gelegen plaatsje Wieze met de chocoladefabrieken van “Barry Callebout”, die de
grootste ter wereld zijn – sinds 1925 produceeerde Callebout in Wieze de beroemde Belgische
Callebout-chocolade. En nadat in 1996 de versmelting plaats vond met “Cacao Barry”, kreeg
het bedrijf een internationale dimensie en werd in 2005 in Wieze met een productie van
250.000 ton vloeibare chocolade zelfs een wereldrecord gebroken. – in de productie van
industriechocolade haalt heden ten dage “Barry Callebout” een wereldwijd marktaandeel van
meer dan 40 %. Daarvan kon zich ook de Belgische koning Albert I overtuigen, toen hij op 11
februari 2006 met groot gevolg de chocoladefabrieken in Wieze bezocht - namens “Barry
Callebout” werd hij daar begroet door directeur Patrick Maeseneire van Callebout en het is de
deelnaam “Maeseneire”, die ons tenslotte nog eens terugbrengt naar Denderbelle. Want hier is
in de genealogie Coenen/Vandenbosch te vinden, dat Antoine Camerman en Joseph Ingel
Camerman – als zoons van “Bourgeois Joannes (Jan) Camerman” (overleden voor 1638) – de
titel “Meisenier” in hun achternaam droegen – net zoals dus bij Patrick Maeseneire van
Callebout (nog steeds) het geval is.
Hiertoe is te zeggen, dat “meiseniers” (ook “mansionarii” genoemd) in de Middeleeuwen tot
een geprivilegeerde groep van personen in de toendertijdse samenleving behoorden, die
ontstaan was uitsluitend in het hertogdom Brabant en door de hertog van Brabant als een soort
edele kaste van niet-adellijken voor allerlei doeleinden werd ingezet. Meiseniers
onderscheidden zich ten opzichte van andere sociale klassen niet alleen door een verschil van
verplichtingen tegenover adel en geestelijkheid maar vooral door vergaande economische
vrijheden binnen het hertogdom Brabant. Zij ontleenden hun naam aan het feit, dat zij
bewoners waren van een “mansio” ( = vrijgemaakt goed) in tegenstelling tot de bewoners van
een “kassaat (casor resp. cassatus = onvrij goed, hut). De meeste Brabantse “heren” hadden
reeds in de 11e en 12e eeuw “meiseniers” in dienst, waarbij de genoemde
bevoorrechtingssituatie echter – zoals reeds gezegd – uitsluitend op hertogelijk gebied van
kracht was. De herinnering aan deze bijzondere rechtstoestand bij niet-adellijke voorvaderen
ging echter grotendeels verloren in de 16e en 17e eeuw door de vestiging van diverse
meiseniersfamilies buiten het hertogdom Brabant resp. het verdwijnen van het hertogdom
onder de Habsburgers resp. na de Franse inval van 1792/94
Het meisenierschap (zowel langs vaders- als moederszijde vererfbaar) betekende naast het
bezit van een hofstede echter vooral de vrijstelling van diverse leengoedverplichtingen, zoals
bijvoorbeeld die van “karwijen” (bepaalde werkzaamheden voor de “heer”), het huwelijksgeld
(afkoop van de “heerlijke” huwelijkstoestemming), het “dodehandsgeld” (in ruil voor het recht
om bezittingen te erven) of ook het recht op het “beste kateil” (beste stuk uit erfenis). Verder
was het meisenierschap verbonden met tolvrijheid binnen het hertogdom Brabant alsmede met
het recht om alleen door een eigen schepenbank te worden berecht – daarentegen konden
“meiseniers” in krijgsdienst ten allen tijde worden opgeroepen. De meiseniersbrieven werden
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overigens uitgesteld op de schepengriffies en zo vormt ook deze vorm van (burgerlijke)
registratie - naast de parochieregisters - een waardevolle genealogische informatiebron.
Interessant in deze samenhang is verder, dat de vader van de beide Camerman-meiseniers
Antoine en Joseph Ingel Camerman zich dus reeds “Bourgeois Joannes Camerman” noemde,
dus ook een soort van naamstoevoeging uit de” stand der geghoede lieden” om zich te
onderscheiden van het “gewone volk”…!

DOEL : SCHELDE-DAVID CONTRA HAVEN-GOLIATH

Land van Waes,
Provincie
Oost-Vlaanderen

Wanneer we vanaf Dendermonde de Schelde verder afzakken, dan zien we hoe deze grillige
rivier uiteindelijk de wereldhaven Antwerpen (Anvers) bereikt. Met “Klein-Brabant” en de
waaarlijk prachtige havenstad Antwerpen op de rechteroever, vinden we op de linkeroever van
de Schelde het zogeheten “Land van Waes”, dat ook wel de “tuin van Vlaanderen” genoemd
wordt. Tussen de grens met Zeeuws-Vlaanderen, de Schelde en de Durme ligt deze uitermate
vruchtbare landstreek, waarvan het in het wereldberoemde epos “Reynaert de Vos” heet: “ende
quam in Waes, in t Soete Lant”. De naam zelf komt van “waze” ( = slijkgrond), omdat er geen
natuurlijke uitlozingsrivieren op hoogteverschilbasis waren en zo tot ver in de Middeleeuwen
het “Land van Waes” een lappendeken van heuvelachtige heidestukjes op zandhoogten en
daartussen drassige poldervlakten, gespikt met kleine nederzettingen, zou blijven. Toen echter
in de loop der eeuwen de graven van Vlaanderen steeds machtiger werden, werd het “Land van
Waes” vanwege de vruchtbare bodem tot een nieuw wingewest van het graafschap Vlaanderen.
Met behulp van abdijen en gemeenschappen van vrije boeren werd de ontginning van het
gebied met alle macht vooraangedreven en door inpoldering zou steeds meer vruchtbare bodem
ontstaan – en daarmede welstand en een grote voorraadschuur voor de als hoofdstad van het
graafschap Vlaanderen opkomende stad Gent (Gand). Tot dan in de 15e eeuw de hertogen van
Bourgondië in hun strijd tegen Gent deze levensader van de stad systematisch zouden
verwoesten. Telkens kon het “Land van Waes” zich echter herstellen, vooral ook door open te
zijn voor nieuwe landbouweconomische aanpassingen en initiatieven: een daarvan was de teelt
van het landbouwgewas de “raap”. Want daardoor werd weer de overwintering van het vee en
de bemesting van schrale gronden mogelijk: de Waaslandse boer wordt in deze samenhang
zelfs als toendertijdse vernieuwer van de Europese landbouweconomie beschouwd en in de 16e
eeuw zou door het “Hoofdcollege van
den lande van Waes” de raap zelfs als
wapenteken in het (eigen) wapenschild
aangebracht worden. Werd het “Land
van Waes” ook reeds in vroegere
tijden door stormvloeden en oorlogen
geteisterd, zo zou de 16e eeuw dan
toch bijzonder rampzalig worden voor
de streek. Want nadat in 1470 de reeds
genoemde “Allerheiligenvloed” alles
onder water had gezet, zo zou het
“Land van Waes” in de
daaropvolgende eeuw ook sterk onder
oorlogsgeweld gaan lijden en wel heel
bijzonder als opmarsgebied van de
Spanjaarden naar Antwerpen tijdens de
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“Tachtigjarige Oorlog” (1568-1648) – in 1585 zou het gebied door de Spaanse bevelhebber
Alexander Farnese (maar ook door toedoen van Willem van Oranje) zelfs geheel onder water
worden gezet.
En hier begint ons verhaal over het kleine dorpje aan de Schelde namens Doel (zie kaartje),
dat in het uiterste noordoosten van het Land van Waes tegen de Nederlandse grens aan gelegen
is. Want het lot van Doel was en is in de loop der tijden uitermate betrokken geweest met de
het de voor het “Land van Waes” zo belangrijke (en grillige) rivier de Schelde (Escaut). Deze
staat hier ter plaatse reeds sterk onder de invloed van de Noordzee en is daardoor onderhevig
aan grote getijdebewegingen: de dijk bij Doel heeft inmiddels al een hoogte van 11 meter
bereikt. Maaar vooraf nog een en ander over deze voor Vlaanderen en Antwerpen zo uitermate
belangrijke rivier: De Schelde, zoals we die nu kennen, heeft een lengte van 355 km en
ontspringt bij Saint-Quentin in Noord-Frankrijk – daar borrelt de bron van de rivier naast een
oude klöösterboerderij en staat op een steen geschreven:
“Felix sorte tua Scaldis fons limpidissime
Qui a sacroscaturiens agro
Alluis et ditas nobile Belgium totque claras
Urbes lambens Gravius Theditem intras”
of ook in het Nederlands met typisch-Vlaamse inslag:
“Gij zeer heldere bron der Schelde, gelukkig om Uw lot,
Die, opwellend uit een gewijde akker,
Bespoelt en verrijkt het edele België,
En beroemde steden lekkend, meer waterverzwaard de zee binnengaat”
En net zo bloemrijke bewoordingen over deze Schelde vinden we in het prachtige boekwerk
“De Schelde, verhaal van een rivier” (Leuven, Davidsfonds 2000) van Guy de Mulder en Mark
van Strydonck. Uit de website www.orisant.com/schelde.htm citeren wij hiertoe het
navolgende stukje “De moeder van de Delta” van Paul de Schipper over de in het boek
geschetse beeld van de rivier, waarmede wij het helemaal eens kunnen zijn (zie hiertoe ook
onderstaand kaartje stroomgebied Schelde):
“De Schelde, een
smoezelige sloot?
Of een
flonkerende
zilverdraad door
zonnig
Vlaanderen? Na
dertienduizens
jaar zoeken we
een antwoord”.
“De Schelde heeft
Zeeland gebaard.
Vooruit maar,
misschien ook nog
een stukje van
West-Brabant. De
geschiedenis van
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de huidige Schelde en haar voorlopers gaat minstens twee miljoen jaar terug. Een
tentoonstelling in Amsterdam vertelt op een onthullende manier hoe de Schelde, zoals we die
nu kennen, is ontstaan. Het is het verhaal van een rivier, die aan de wandel ging. Waarom
Terneuzen geen wereldhaven werd en Antwerpen wel. Waarom de Schelde eerst Oosterschelde
werd. Nu geamputeerd.
Waarom de Westerschelde, die jonge hond, de Schelde werd, maar die titel eigenlijk niet
verdient. Alleen al omdat de geleerden nog ruzien om de juiste geboortedatum. Waarom na een
eeuwen durende gevecht tussen twee titanen, de zee en de Schelde, Zeeland ontstond. Eigenlijk
is die rivier de Schelde gewoon een nukkig mens, al zagen de eerste mensen de Schelde als een
god. Mensen gebruikten de Schelde als offerplaats, voedselbron en transportweg.
De Vlaamse historicus Guy de Mulder: “Iedereen bekijkt de Schelde altijd vanuit zijn eigen
hoekje. De historicus leest zijn oude geschriften, de archeoloog zit boven zijn bodemvondsten,
de schipper tuurt naar de volgende bocht, de groene jongen telt de vogels en aan de oever zit
de dichter te dromen. Allemaal hebben ze een beetje dat Schelde-gevoel” De Schelde zoals we
die nu kennen, ontspring bij Saint-Quentin in Noord-Frankrijk- De bron borrelt wat water uit
een heuvel achter een oude kloosterboerderij. Via Franse dorpjes bereikt deze beek de
Belgische grens. In West-Vlaaanderen groeit de Schelde uit tot een smalle rivier die door het
landschap van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen kronkelt en daar voor het eerst
zout water proeft.
Als kilometers brede Westerschelde bereikt de meer dan volwassen rivier tenslotte de zee. Dat
is de verplichte aardrijkskunde die bij de Schelde hoort, maar er is meer. De eerste mensen
bijvoorbeeld, die misschien al 200.000 jaar geleden deze streken binnen getrokken. Zij
bouwden hun vaak tijdelijke kampementen langs de plateauranden. Niet alleen omdat ze daar
goede observatieposten voor de jacht hadden. Het was tegelijkerheid een veilig heenkomen als
de rivier de vallei tot moeras of binnenzee maakte. Vaak daalden ze af in die vallei om te
jagen. In de bagger die tussen Gent en Antwerpen uit de rivier wordt gehaald, zijn hun
gereedschappen teruggevonden: vuurstenen en schrapers om huiden te reinigen. “Nomadische
Neandertalers”, aldus Guy de Mulder. Ongeveer 13.000 jaar geleden verandert de toendra
van de ijstijd in een dennenbos.
Uit een van de riviertjes die fel kronkelend vanuit Frankrijk via Vlaanderen hun weg naar zee
zoeken, groeit een forsere stroom: de Schelde. Ongeremd speelt de rivier met het landschap.
Alleen al tussen Gent en Dendermonde laat de oude Schelde tientallen volledig dichtgeslibde
en nauwelijks nog herkenbare bochten achter. Die opgevulde rivierbeddingen vonden
archeologen nu terug bij grondboringen. De afmetingen van de oude geulen vertellen een
verhaal van overstromingen van een omvang die in de dichtbevolkte Schelde-vallei van
tegenwoordig desastreus zouden zijn. De bedding van de Schelde is altijd de Vlaamse Vallei
geweest.
Deze Vlaamse Vallei werd tijdens ijstijden uitgeschuurd tot diepten van twintig tot vijfentwintig
meter beneden de huidige zeespiegel en telkens weer opgevuld. In die tijd stroomde de Schelde
ergens bij Terneuzen in zee. Toch zou dit oord nooit de gezichtsbepalende havenstad aan de
Schelde worden. De geschiedenis bepaalde anders. “Antwerpen dankt zijn rijkdom aan de
Schelde en de Schelde aan God” zegt een Vlaaams spreekwoord.
Zo‟n 20.000 jaar geleden werd de Vlaamse Vallei ten noorden van Gent afgedamd door een
opgewaaide zandrug van drie tot vier meter hoog en twee tot drie kilometer breed. Dat zorgde
voor de laatste gigantische kronkel van de rivier. De zandrug dwong de Schelde aan de wandel
naar het oosten. Daar, zuidelijk van Antwerpen, brak de rivier bij Hoboken door naar het
noorden om vervolgens, gedwongen door de Hoge Rand van Brabant, bij Bergen op Zoom
weer naar het westen te draaien. Die loop van de Schelde, dwars door de hals van Zuid94

Beveland, noemen we nu Oosterschelde. De Westerschelde zou pas veel later, rond 1000 na
Chr. geboren worden. De jagers en verzamelaars die de Schelde-vallei als eersten
koloniseerden, zetten rond 6000 voor Chr. de bijl in het bos. Ze begonnen met een eerste vorm
van landbouw. Het was, zonder bestemmingsplan, de eerste menselijke invloed op het
landschap. De Romeinen legden er wegen aan en bouwden versterkte nederzettingen,
Noormannen gebruikten de Schelde als invalsweg om vanaf 836 na Chr. Walcheren,
Antwerpen en Gent te plunderen. De Schelde kreeg een militair-strategische betekenis. Als
reactie op de invallen verschenen er burchten. Middelburg, Oost-Souburg en Domburg zijn er
voorbeelden van: steden die ontstaan uit een cirkelvormig plan. Met binnen een brede gracht
houten pallissaden als bescherming. Gent was toen een van de eerste handelsposten aan de
Schelde. De stad ontstond op een zandige helling aan de oostkant van de samenvloeing van
Leie en Schelde. De eerste, nog houten versterking heeeft vermoedelijk op de plaats van het
nog altijd bestaande kasteeel Het Gravensteen gestaan. Na het jaar 1000 kreeg de mens meer
em meer greep op de Schelde. Inpolderingen dwongen de rivier boven Antwerpen in een vaste
bedding.
Tegelijkertijd deed zich, stroomafwaarts een nieuwe bouwmeester gelden: de toenemende
getijdenwerking. Vanaf de richting Vlissingen-Breskens was een smalle zeearm oostwaarts
doorgebroken, het begin van de Westerschelde. Wanneer? Guy de Mulder lacht: “Da‟s een
teer punt bij historici. Sommigen zeggen rond 1200, maar de laatste tijd wordt aangenomen,
dat dat eerder is geweest. Mogelijk al rond 800” In 1318 werd de oorspronkelijke Scheldeloop
(nu Oosterschelde) voor het eerst “Oude Schelde” genoemd. De jonge Westerschelde, die nog
Honte heet, is op het einde van de vijftiende eeuw breed en diep genoeg om geschikt te zijn
voor de scheepvaart. De verzandende verbinding tussen Ooster- en Westerschelde bij
Woensdrecht kan dan bij laag water te voet worden overgestoken. In 1867 scheidt een
spoordijk de beide Schelde-armen definitief van elkaar.
Zeeland heeft met het Deltaplan en dijkverhogingen de Schelde in een strak corset gedwongen.
In het huidige industriele landschap ten noorden van Antwerpen is nauwelijks iets
overgebleven van het oorspronkelijke Schelde-landschap- Zo ongeveer elke vierkante meter is
er na de Tweede Wereldoorlog afgegraven of omgewoeld. Het industriele tijdperk, een paar
seconden in het leven van de rivier, heeft het aanzicht van die rivier wel radicaal veranderd.
“Te radicaal”, aldus de jongste inzichten. “De Schelde leefde als rivier. Wij mensen hebben er
een bijna dode rivier van gemaakt”, zegt John Lilipaly, oud-PvdA-Tweede Kamerlid en oudvoorzitter van de Internationale Commissie Ter Bescherming van de Schelde. “We hebben er
heel veel aan verknoeid, het water vervuild, bochten afgesneden. Daar is de Schelde niet
mooier van geworden. Daardoor is dat beeld van smoezelige Schelde ontstaan. Dat moet
veranderen. Dat is eigenlijk al een beetje aan het veranderen”.
Rijkswaterstaat, dezelfde dienst die het corset dichtreeg, deed een poging de Schelde op
Nederlandse-erfenis gebied, de Westerschelde, wat meer adem te geven. Ontpolderen heette
het voorstel, ontstaan nieuwe inzichten, dat de natuur de ruimte moet hebben. Het woord rolde
als een vloek van de dijken naar beneden. De zee, de waterduivel, binnenshuis nodigen? Nee,
zo soepel bleek de Zeeuwse geest nog niet. Lilipaly: “Nederland en Belgie moeten samen weer
proberen om de Schelde levend te maken. De natuur moet de ruimte hebben” “Mooie
woorden, maar kan dat, tegen de wind in, met al die economische druk op de ruimte langs de
Schelde, nieuwe havens in Vlissingen en Antwerpen?”. Ja, het besef dringt door dat het anders
moet. Bij havenautoriteiten, maar ook bij bedrijven langs de rivier. Bedrijven uit Wallonie, de
gedoodverfde vervuilers, komen nu naar Zeeland om te praten over de Westerschelde. En om
te bespreken hoe ze het beste een bijdrage kunnen leveren aan een mooiere rivier. Dat was een
paar jaar geleden ondenkbaar. Het is een inhaalslag waarbij ecologie en economie elkaar
zelfs kunnen versterken in plaats van tegenover elkaar te staan”.
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Met deze uitvoeringen
weten we nu dus een en
ander meer over deze
ook voor Europa zo
belangrijke rivier en
ook daarover hoe de
Schelde zich in de loop
der tijden een weg in
richting Noordzee
gebaand heeft. Maar net
zo interessant is de
geschiedenis van het
ontstaan van de nu
Nederlandse zeearmen
Westerschelde en
Oosterschelde,
waarmede zowel ons
kleine Schelde-dorpje
Doel als ook het het
unieke Schelde-stadje
Vlissingen (zie later) nauw betrokken zijn – want (kunstmatige) staatsgrenzen spelen voor de
natuur geen enkele rol…! Aan de hand van de bijgevoegde kaartjes (zie afb,) laten we zien,
hoe de Westerschelde als huidige toegang tot de wereldhaven Antwerpen is ontstaan en wel in
de periode der Middeleeuwen na 1000 (aan de voorgenoemde historicistrijd doen wij niet
mee…). Hiertoe moet men weten, dat in de Romeinse tijd bijna heel Zeeland overstroomd en
onbewoonbaar was. Het achter de doorbroken zandwal liggende veengebied werd echter in de
daaropvolgende vele eeuwen met steeds meer klei bedekt, waardoor er een slikken- en
schorrenvlakte ontstond, die in de landschaps- en oppervlaktestructuur met het huidige
(Zeeuwse) “Verdronken Land van Saeftinge” goed vergelijkbaar is. Uit deze langvervlogen
tijden dateert de huidige Oosterschelde als belangrijkste afvoertak van de Schelde, die in
noordelijke richting verlopend uiteindelijk samenvloeide met het mondingsgebied van Maas en
Waal. De Westerschelde als zodanig bestond dus in de genoemde tijd na 1000 – houden we het
daar dus maar bij – echter nog niet. Het oostelijke deel van de huidige zeearm heette toen
“Honte” en deze waterloop was toendertijd niet meer dan een veenriviertje, dat uiteindelijk in
deze “Westerschelde” bij het dorpje Hontenisse uitmondde. In deze eigennaam betekent
“honte” een “modderige plaats aan de monding van een stroom” en kan “nisse” als
verbastering van “neus” voor een uitstekende landtong gezien worden (net zoals wel ook bij
Terneuzen het geval!). Vanaf 1000 begon men - zoals reeds aangehaaald bij de geschiedenis
van het “Land van Waes” - met het aanleggen van dijken om het water van de Noordzee (met
getijdebewegingen van meerdere meters) tegen te houden, meestal door (plaatselijke)
afdamming van kreekarmen alsook het aanleggen van ringdijken rond hoge schorren. Al voor
1200 waren zo de eilanden Schouwen, Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Rilland en
Cadzand (bij Brugge!) van bedijkingen voorzien en werden ook de zuidoevers van Wielingen
en Honte stelselmatig opgehoogd. Hiervoor werden natuurlijke materialen zoals klei, zand,
graszoden, wier en hout gebruikt en zelfs al spuisluizen gebouwd, die bij laag water konden
worden opengezet om het daarachter liggende braakland te ontwateren. Op deze manier kon
steeds meer land gewonnen worden, doch werden deze moeizame werkzaamheden veelal weer
ondermijnd door de zogeheten “darinckdelvers”, die binnen- en buitendijks zich bezighielden
met zoutwinnings- en veengravingen.
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Zoals reeds aangetoond,
verliep de Schelde in de 12e
eeuw nog als smalle rivier
langs Bergen op Zoom om dan
– net zoals Maas en Waal –
tussen Schouwen en Walcheren
in de Noordzee te monden
(“Oosterschelde”). Maar er
bestonden ook reeds twee
belangrijke zeegaten zuidelijk
daarvan: de Zwake (tussen
Walcheren en de Bevelanden)
alsmede de Wielingen (tussen
Walcheren en de Vlaamse
kust). Op het einde van de 11e
eeuw werden dan de
landdrempels, die de Honte van
de Schelde afschermden,
doorbroken en werd de
“Westerschelde” als geheel
daardoor tot de natuurlijke
verbinding tussen Antwerpen en de Noordzee. De Hontebedding werd steeds dieper uitgesleten
en omdat de vloed nu een kortere weg naar Antwerpen had, steeg het vloedpeil daar om meer
dan een meter aan – ook om deze reden moesten de bestaande dijken doorgaand verhoogd
worden. Natuurlijk waren er in de loop der tijden ook vele dijkdoorbraken en overstromingen,
zij het door de natuur, zij het door de mens veroorzaakt, doch men bleef onvermoeid doorgaan
met nieuwe indijkingen en polderontginningen – de (nijvere) Waeslander gaf niet op….
De grote doorbraak van de Westerschelde als directe vaargeulverbinding met de rivier de
Schelde vond echter plaats in de 15e en 16e eeuw, toen geweldige stormvloeden de Vlaamse en
de Hollandse kust teisterden. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de eerste SintElizabethsvloed in 1404, de tweede Sint-Elizabethsvloed in 1421 (ontstaan van het huidige
“Verdronken Land van Saeftinge” in Zeeuws-Vlaanderen (zie kaartje) alsmede van de
Zuidhollands/Brabantse “Biesbos”), de Sint- Felixvloed in 1530 en de uiterst rampzalige
Allerheiligenvloed in 1570. Met de afsluiting van de Kreekrakdam tussen Zuid-Beveland en
Noord-Brabant in 1867 voor de aanleg van een spoordam werd dan overigens de (mogelijke)
afvoerweg van het Scheldewater via de Oosterschelde definitief onderbroken.
Hoe verschrikkelijk de voorgaand aangesproken natuurramp in 1570 moet zijn geweest, is
overigens na te lezen in het boekwerk “Historien van Nederlandt” (1669) van P. Cornelius
Hazart, die onder de titel “de Groote Overstrominghe” de navolgende letterlijk beschrijving
geeft (die overigens aan die van een tsunami herinnert…):
“T was nu in het Jaer 1570. Gelijk Haraeus ( Franciscus Haraeus als schrijver van de
“”Anales Brabantiae” uit 1623) wilt hebben, als de zee, op den feestdach van alderheylighen,
boven mate gheswollen door den sprink-vloedt der nieuwe mane, de sterckste sluysen en
dijcken Antwerpen omtrent ten neghen uren savondts, met andere plaetsen buy ten en binnen
de stadt, stonden gantsch onder ‟t water, het welcke veele beesten ende menschen met hem
sleepte. De schade beliep over de twee hondert duysent guldens. Vaenderen liep dapper aen,
Grevelinghe, Duynkercke, Oostende, Nieuwpoort, Watervliedt, ende d‟omliggende dorpen
stonden in ‟t waeter, ‟t welck zich met groot ghewelt spreude tot voor de poorten onder de
vesten van Brugghe (!), Het Sas van Ghendt wiert overrompelt, ende de waeteren dreven tot
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voor de Keyserpoorte van Ghendt: In Hollandt stenden de straeten van Dordrecht, Rotterdam,
ende andere steden, dry voeten (ca.1 m) hooch onder water; den Diemerdijck wiert op seven
plaetsen doorgespoelt, het verlies van menschen en beesten was onghelooflijck, van waeren en
koopmanschappen, onwerdeerlijck. Een bolwerck van eyken boomen met yser van alle kanten
beslaghen en sware steenen belast, wiert om verre ghesmackt door ‟t ghewelt van de baeren te
Schevelinghen wieredn hondert act-en-twintich huysen glat afghespoelt, de schepen die op
ancker lagen wierden ‟t landt in ghesmeten en door het dorp ghedreven als ofse in volle zee
hadden gheweest; in de kercke wiert een sware ysere kiste met ‟t selve ghewelt omghesmeten:
In Zeelandt verdroncken wel dry duysent mensen en Saftinghen wiert heel en gansch wegh
gesleypt, soo datmen met kleyne booten de mensen, die half levendigh noch saten op de
t‟soppen van boomen en dycken moest afhalen en noodruft aenbrenghen: maer nerges grooter
iammer noch meerdere grouwelijckheydt als in Oost, en Vest Vrieslandt; alle de landen
omtrent Embden, Groeninghen, Leeuwaerden, Franeker, Dockum, Bolsweert, laeghen onder ‟t
waeter, t‟ghetal van de menschen die hier verghingen wort ghestelt tot twin tich duysent. Den
heelen oever van de riviere de Eemse af, tot aende kusten van Denemarcken, was soo
ellendelijck ghestelt, dat men in alles meynt niet min als hondert duysent menschen
verdroncken te syn ‟t ghetal van de beesten was soo groot datter gheene rekeninghe van te
maken en was: wanneer nu de windt een weynigh gheleghen was, was t‟een droef spectakel te
sien mans, vrouwen en kinderen verstijft van koude, flauw van hongher, mat van te worstelen
teghen de doodt, op balken, berders, en stroowissen drijvende, andere sittende op toppen van
boomen, daeken, hoy-tassen, mest-hoopen, oft heuvelen, verwachtede de ghenaede Godts en
haere leste ure. Onder andere heeft men op eenen heuvel bij Sneeck, een kleyn kindeken
gevonden in de wieghe soetelijck slaepende met een katte neffens sijn sijde- Eyndelijck heel
Nederlandt swemmende van doode lichaemen, ghebroken huysen, en schepen, sonder
onderscheyd van vlack landt ende gheberchten, was ghelijck een afsetsel ende vertooninghe
vanden ouden waetervloet ten tijde van Noë”.
Gaan we nu weer terug naar het reeds enige malen genoemde Schelde-dorpje Doel aan de
hier al vrij brede vaargeul naar Antwerpen en komen we te spreken op de familie Camerman
aldaar. Want wanneer we de website www.familienaam.be inzake de geografische verspreiding
van de familienaam Camerman raadplegen, vinden we behalve de clusters rond Brussel en in
de Borinage (Waalse industrieregio) ook een grote cluster in en rond Antwerpen. Net zoals dit
klaarblijkelijk ook in vroegere eeuwen reeds het geval was – een eerste vermelding betreft een
zekere Joannes Camerman uit het bij Doel gelegen Calloo (vermoedelijk 1633 aldaar geboren,
1694 aldaar gestorven). Wie over deze eerste aktenkundig geworden Camerman-familietakken
in Kallo en Doel aan de Schelde meer wil weten, kan hiervoor terecht o.a. op de website van de
genealogie Damster www.damster.be , alwaar ettelijke Camerman-voorvaderen vermeld staan
maar vooral ook in het (moeilijk verkrijgbare) boekwerk “Généalogie et histoire de la famille
Camerman et ses alliés” (Edegem1989) van Mary en René Camerman uit Boechout (Provincie
Antwerpen). Zie hiertoe ook hoofstuk “Supplement 2008” p. 233/255.
Ons interesseert echter de geschiedenis van Doel en de daarmede samenhangende
Camerman-reminiscenties uit de 19e eeuw – waarover het uitermate interessante
wetenswaardigheden te berichten geeft (zie later). En zoals we intussen weten, ligt het Scheldedorpje Doel (nu deelgemeente van Beveren) in het “Land van Waes” in het uiterste
noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen – de Schelde is hier al goed 1500 m breed en er
zijn getijdebewegingen van meerdere meters. Het is echter niet helemaal duidelijk, waar de
naam Doel vandaan komt: op de oudst bekende kaarten, waarop het “eiland Doel” is afgebeeld,
vinden we de benamingen “De Doelen” of ook “De Doolen”. Het zou dus best kunnen, dat
“doel” de betekenis heeft gehad van “opgeworpen dam”, maar er bestaan ook duidingen als
“geplaveide weg resp. “landtong in een moeras”, terwijl ook een verbinding met “dolen”
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(dwalen) mogelijk is vanwege de wijdte van het land
aldaar. Interessant is dat we de naam “De Doelen”
ook in verbinding brengen kunnen met
schuttersdoelen en het Rotterdamse Cultuurcentrum
bijvoorbeeld de naam “De Doelen” draagt.
Doel en het direct tegen de Zeeuws-Vlaamse grens
aan gelegen Kieldrecht hadden sinds 1632 een
gelijkvormig wapen, doch sinds 1849 heeft Doel een
eigen wapenschild door de toevoeging van de letter D
in het midden. En zo luidt de heraldische beschrijving
van het Doelse wapen dan ook: “Een kogschip in
natuurlijke kleur op een zilveren veld, voerend uit
rechts een zilveren wimpel met rode dwarsbalk, het
schip midden van twee blauwe schildjes met gouden
lelies (!), bekroond met de zwarte letter D” (zie afb.).
Doel werd door een eerste indijking naast de Scheldeloop in 1260 aktenkundig, maar door zijn ongunstige
ligging, onberijdbare wegen in de winter en
veelvuldige overstromingen, was de nederzetting tot ver in de 16e eeuw aangewezen op de
schippersvaart - in de 13e eeuw, toen begonnen werd met de ontginning van het “Land van
Waes”, leefden er in de aangrenzende dorpjes Saeftinghe en Casuweele zeker tien maal meer
inwoners dan in “De Doelen”. Hiertoe is te zeggen, dat het “Land van Saeftinghe” een oud
grafelijke domein was, dat als zelfstandige heerlijkheid en rechtsgebied tussen het “Land van
Beveren” en het “Holsterambacht” gelegen was - het omvatte diverse polders zoals
bijvoorbeeld de “Brugse Polder”, de “Leuspolder”, de “West- en Noordpolder”, het
“Casuweelse Moer” en het “Ventse Moer”. Uitermate interessant in deze samenhang is, dat –
net zoals in Lissewege – het de Cisterciënsermonniken van de abdijen Ter Duinen en Ter Doest
waren, die zich hier in het begin van de 13e eeuw kwamen vestigen. Zij voerden de reeds
genoemde inpolderingen in het “Land van Saeftinghe”-domein uit en kochten van de ons reeds
bekende Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre (“Leeuw van Vlaanderen”) de rechten voor
turfuitbatingen aldaaar en de vaart van Saeftinghe naar Hulst. Robrecht van Béthune, zoon van
Gwijde van Dampierre (en ons reeds bekend uit de Guldensporenslag in 1302)) verkocht aan
de abdij van Ter Duinen wederom de concessie voor het graven van een nieuwe vaart van
Hulst naar Gent - want er voeren steeds meer schepen naar Gent en Antwerpen om de
toenemende behoefte aan de belangrijke brandstof turf in de steden – maar ook in de kastelen
en abdijen – te kunnen dekken. Er waren in het “Land van Saeftinghe” resp. in het “Land van
Waes” daarom steeds vele kleinere turfschepen onderweg maar ook grotere schepen
(zogeheten “koggen”) vonden er hun weg heen.
Zo werd in 2000 bij graafwerken voor de geplande aanleg van het Deurganckdok in Doel (zie
later in dit onderhoofdstuk voor “Doel moet blijven”-acties) een zulke Middeleeuwse kogge
opgegraven, die in een verbazingwekkend goede toestand verkeerde - het scheepswrak bevond
zich in een diepte van ca. 7 m onder het maaiveld in een oude, verzande geul, die ooit
rechtstreeks met de Schelde verbonden was en de naam “Deurganck” resp. het “Grote Gat”
droeg. De zogenoemde “Kogge van Doel” (ca. 21 m lang, ca 7 m breed en ca. 2.5 m hoog)
behoorde met deze afmetingen tot de categorie van zeewaardige vrachtschepen voor de
kustvaart, die met hun bulkvracht zoals zout, graan, hout, turf en baksteen overal onderweg
waren tussen de Europese steden, die aangesloten waren bij de Duitse Hanze - en daarmede
ook in en rond het “Land van Waes”. Deze Europese handelsvaart beleefde een hoogtepunt
tussen de 12e en de 15e eeuw en voerde van Hanze-vestigingen o.a. in Brugge, Antwerpen en
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het Zuiderzee-gebied naar ver oostwaarts gelegen havens zoals die van Hamburg, Lübeck,
Tallinn, Nowgorod enz. Verder is door dendrologisch onderzoek van de universiteit van Gent
gebleken, dat het eikenhout van de in het Deurganck-gat gezonken kogge uit rond 1325 te
dateren is en het onderzoek van het “Nederlands Instituut voor Scheeps- en
Onderwateronderzoek” zelfs het verbazingwekkende resultaat heeft opgeleverd, dat het reeds
kort na het kappen gebruikte hout afkomstig was uit het Duitse Westfalen. En omdat er geen
aaanwijzingen zijn, dat er in de 14e eeuw al op grote schaal houttransporten plaats vonden, gaat
men er van uit, dat de “Kogge van Doel” in Hannover of Bremen is gebouwd. Door de
genoemde uitermate intacte toestand van het scheepswrak kan verder gezegd worden, dat deze
“Kogge van Doel” gelijktijdig de “grootste, best bewaarde en oudste kogge van Europa” is –
en dat is toch ook heel wat…!
Zoals reeds gezegd, betekende de Allerheiligenvloed van 1570 een enorme ramp voor het
“Land van Saeftinghe” en wat er nog overgebleven was, werd door oorlogshandelingen tijdens
de “Tachtigjarige Oorlog” middels preventief doorsteken van de dijken voltooid. Het water
kreeg zo overal vrij spel en geleidelijk werd het gehele gebied van het “Land van Saeftinghe”
door de zee terugveroverd resp. voorgoed weggevaagd. Heden ten dage wordt het betreffende
gebied, dat nu in het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen gelegen is, het “Verdronken Land van
Saeftinge” genoemd – een prachtig schorrengebied, dat inmiddels tot een moeilijk toegankelijk
(en niet ongevaarlijk) natuurreservaat uitgegroeid is. Doel werd belangrijk, toen de stad
Antwerpen het “doelwit” werd van veldheer Alexander van Farnese, die - als nieuwe
landvoogd en militair bevelhebber van de Nederlanden - van koning Filips II van Spanje
opdracht had het koninklijk gezag aldaar te herstellen. Alexander Farnese was de zoon van de
vroegere landvoogdes Margaretha van Parma, die op haar beurt weer een onwettige dochter
was van de uit Gent stammende keizer Karel V en Janneke van der Gheynst…
Willem van Oranje besteedde onmiddellijk aandacht an de verdediging van de stad
Antwerpen en liet bij Doel het fort Liefkenshoek oprichten – tevens liet hij bij Saeftinghe
diverse grote dijken doorsteken, zodat het gehele gebied onder water kwam te staan, met
uitzondering echter van de Doelpolder, omdat deze pas in 1567 een nieuwe zware dijk had
gekregen. Doch de Spaanse troepen slaagden er (geheel onverwachts) in over de nog intact
gebleven dijken naar Doel en Liefkenshoek te komen en het fort op 10 juli 1584 te veroveren.
– niet minder dan 600 Staatse soldaten sneuvelden resp. werden door de Spaanse troepen ter
plaatse omgebracht. Op 3 april 1585 zou echter onder leiding van Justinus van Nassau, een
onwettige zoon van Willem van Oranje, een oorlogsvloot van niet minder dan 200 schepen
voor Liefkenshoek opkruisen en werd het fort zo zwaar onder vuur genomen, dat de Waalse
verdedigers wijken moesten. Ook de in Doel verschanste Spaanse troepen moesten hun
stellingen opgeven en zo viel het “eiland Doel” en een gedeelte van de Doelpolder weer in
handen van de Staatse troepen – en werd daarmede gebied van de “Republiek der (Zeven)
Verenigde Nederlanden”. Dit bleef ook zo, toen de stad Antwerpen zich op 17 augustus 1585
aan Alexander Farnese moest overgeven en de scheiding tussen de Zuidelijke en de
Noordelijke Nederlanden min of meer bezegeld werd – uitzonderlijk veel mensen zouden
daarop uit Antwerpen naar de Noordelijke Nederlanden uitwijken (later meer daarover).
Er kwam pas verandering in deze (Nederlandse) status van Doel, toen in 1781 de Habsburgse
keizer Jozef II de “Oostenrijkse Nederlanden” regeerde en gelijk de grenssituatie bij Doel
kwam bekijken. De keizer kocht daarop van de Staten van Zeeland een oud jacht en legde deze
in het midden van de rivier de Schelde om zo de Oostenrijkse schatkist met belastingheffingen
ten laste van het scheepsverkeer op de Schelde te vullen (men spreeekt van jaarlijks 400.000
gulden, een enorme som toendertijd). Nadat dan in 1785 reeds fort Liefkenshoek aan Josef II
was uitgeleverd, werd ook de gemeente Doel in 1792 – na de gewenste afscheiding van
Kieldrecht - officieel aan de keizer van Oostenrijk toegekend. Lang zou deze nieuwe situatie
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echter niet duren, want reeds eind 1792 waren de Franse legers in opmars en werden
Liefkenshoek en Doel door Franse troepen bezet – die gelijk weer een waar schrikbewind
zouden gaan voeren.
En hier komt dan ook voor de eerste keer de naam Camerman in het spel en wel gaat het hier
om de Doelse seminarist Petrus Joannes Antonius Camerman, die zich – samen met andere
seminaristen – in Gent had geweigerd door keizer Napoleon ingezette vicarissen te erkennen.
Voor de keus gesteld òf het gezag van deze door de (wereldlijke) overheid benoemde
(kerkelijke) gezagsdragers te volgen òf in het Franse leger te worden ingelijfd, kozen de
semiaristen voor het laatste - zo ook P. J. A. Camerman, die spoedig daarop in het Duitse stadje
Wezel (Niederrhein) aan de ontberingen van de gedwongen inlijving zou sterven (zie ook
p.251). Zijn zuster Maria Catharina Isabella Camerman, die ook de nieuwbouw van het
klooster van de St. Vincentius-a-Paulo-congregatie in Doel financierde, heeft in de kerk van
Doel een prachtig monument (zie afb.) laten plaatsen, dat de volgende tekst draagt:
“Wij vertrekken niet morgen maar vandaag. Liever soldaat dan schmismatiek. Gedachtenis
van de heer Petrus Js. Ant. Camerman, zoon van den heer Engelbertus en van Juf. Joanna
Barbara van Overloop, geboren te Doel op 6 mei 1792, Seminarist te Gent. Om zijn trouw aan
de kerk vervoerd en ingelijfd bij het leger te Wezel, in 1813, lijdt hij alle vervolgingen en
ontberingen ter verdediging van de kerkelijke tucht. Sterft aldaar op 10 December 1870.
Gebeiteld door N.A. en J.
Goeman, Antwerpen 1870”.
Na de Franse overheersing
(1792-1815) behoorde Doel, dat
tot een prachtig en
schilderachtig dorp aan het
water was uitgegroeid, tot het
“Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden” onder koning
Willem I – dit zou echter maar
tot 1830 duren, toen België zich
onafhankelijk verklaarde. Nu
echter komt opnieuw de naam
Camerman in het spel en wel
gaat het deze keer om Joannes
Cornelius Camerman uit de
gelijke familie als de reeds
genoemde P.J.A. Camerman.
Want ondanks de
onafhankelijkheid van België
sinds 1830 zouden de
vijandelijkheden rond
Antwerpen en de Schelde nog
tot december 1832 aanhouden de Nederlanders bleven toen
nog steeds – net zoals bij de val
Van Antwerpen – heer en
meester op de Schelde en de
citadel van Antwerpen als ook
de forten en schansen langs de
rivier (daaronder die van
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Liefkenshoek en het tegenoverliggende fort van Lillo) waren vast in hun handen. Hiermede
verbonden is de geschiedenis van kanonneerboot nummer 2 uit de vloot van acht (Nederlandse)
marineschepen, die in de Antwerpse haven lagen. Toen het betreffende schip lossloeg, op drift
raakte en in richting wal dobberde, moesten Belgische militairen het “volk” van een stormloop
op het schip weerhouden. Kapitein Jan van Speijk vreesde zich te moeten overgeven aan de
“infaame Brabanders” en bracht daaop met zijn pistool de kruitkamer tot ontploffing, Er vielen
bij deze “zelfmoord”-daad meer dan dertig doden en alhoewel het havenincident militairstrategisch onbelangrijk bleef, hield Nederland er een echte “zeeheld” aan over. Want de
restanten van schip en kapitein werden als ware relikwieën verhandeld en overal verschenen
prentjes van van Speijk en van zijn “daad van moedige zelfopoffering” (!). In 1834 verscheen
zelfs het declamatorium “De Heldendood van J.C.J. van Speijk” (van Kinter, van Bree) en nog
heden wordt in de Nederlandse marine gezongen: “Met hart en hand. Dood voor het
Vaderland” (of anders gezegd: “Dan liever de lucht in….!”).
Op 30 november 1832 kwam een bataljon van het 8e regiment Franse infanterie onder majoor
Baudisson de Belgen te hulp en werd Doel bezet doch toen op 6 december 1832 het dorp
vanaf een Nederlandse kanonneerboot werd beschoten, sloeg de bevolking in paniek op de
vlucht. Gemeentesecretaris Camerman bleef echter met enkele moedige burgers achter om niet
alleen de bezittingen van de gevluchte inwoners te beschermen maar ook om de bewegingen
van het Nederlandse militair in de omgeving (Liefkenshoek) gade te slaan. Majoor Baudissson
werd dagelijks door hem geïnformeerd, wat niet ongevaarlijk was omdat de Nederlandse vloot
voor Doel aangroeide tot drie fregatten, drie stormboten en vijftien kanonneerboten. En nadat
de Nederlanders in Bath verse troepen hadden gehaald zouden dan inderdaad op 23 december
1832 meer dan 1500 “Hollanders” vanaf de Schelde in Liefkenshoek aan land gaan – met het
doel de Fransen in Doel te verdrijven. Bij het zien van deze massieve troepenlanding raasde
gemeentesecretaris J.C. Camerman te paard naar Kieldrecht om het daar gestationneerde
Franse garnizoen onder kolonel Ravy te informeren - en inderdaad konden onmiddellijk
kanonnen uit Kallo aangevoerd worden om Doel te versterken. Doch de Nederlanders
reageerden daarop met een aanval vanaf het water met landingsboten direct op Doel – bij het
van beide zijden hevige vuurgevecht konden de Nederlandse landingsboten weliswaar
teruggeslagen worden, maar op Franse kant waren de verliezen met 20 doden en 60
zwaargewonden toch relatief hoog. Dat de Nederlandse aanval op Doel mislukte, had – naast
de genoemde Camerman-activiteiten – nog diverse andere redenen, zoals het niet bezetten van
een dijkstuk achter het dorp Doel, het niet afwachten van verdere versterkingen vanuit Bath
alsmede het feit, dat er onvoldoende vuur kwam van het fregat “Euridice”, dat met zijn 32
kanonnen nog onder Napoleon dienst had gedaan. De sterke Nederlandse vloot bleef echter
liggen voor Doel, doch de Franse troepen moesten zich later - uit vrees voor internationale
verwikkelingen met Engeland – toch nog terugtrekken – en dat overigens zonder enig verder
Nederlands toedoen. Zij werden afgelost door Belgische bataljons en koning Leopold I zou op
8 mei 1833 zijn troepen in Doel persoonlijk komen bezoeken om zich ter plaaatse te laten
inlichten over de “Slag om Doel”…!
Het fort Liefkenshoek zou nog tot 1839 door een Nederlands garnizoen bezet blijven en zelfs
een stukje van de gemeente Doel bleef tot 1839 nog onder de jurisdictie van het arrondissement
Goes (op Zuid-Beveland!). En in opdracht van de Franse koning Louis-Philippe, opvolger van
Bourbonenkoning Karel X, kwam in juli 1835 zelfs kunstschilder Gudin naar Doel om er
schetsen te maken voor een museumschilderij van de klaarblijkelijk vele mensen aansprekende
“Slag om Doel”. Heden ten dage echter herinnert bij Doel alleen nog de Liefkenshoektunnel
onder de Schelde aan de hier geschilderde Nederlands-Franse uiteenzettingen – “HavenGoliath” Antwerpen heeft hier waarlijk genadeloos toegeslagen….
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Gemeentesecretaris Joannes Cornelius Camerman werd in 1836 burgemeester van Doel en
dijkgraaf van Doelpolder en Arenberg en zou dit blijven tot zijn overlijden in 1872 - door de
Franse regering werd hij in 1856 benoemd tot “Ridder in de Orde van het keizerlijk EreLegioen” en daarop aansluitend door de Belgische koning tot “Ridder in de Leopoldsorde”. De
familie Camerman was door deze lange ambtstijd en de vele eringen van de burgemeester
echter tot een belangrijke institutie in Doel geworden en zou ook in latere jaren nog een
belangrijke rol blijven spelen – er volgden o.a. nog een burgemeester Carolus (Karel)
Camerman, een pastoor Louis-Gustave Camerman (die in de parochie Nieuw-Namen op de
Nederlandse zijde van de grens bij Kieldrecht ware parochiale heldendaden zou verrichten)
alsmede een uitermate beroemd geworden missionaris met naam Josephus Eugenius Ludovicus
Maria Camerman (zie hiertoe ook “Supplement 2008” p. 251/252/257). Later zou ingenieur
Emile Théophile Camerman (1854-1926) een internationale reputatie verwerven als Belgische
spoorwegen-representant en gerenommeerde expert/publicist bij de opbouw van het Europese
spoorwegnet – deze E.T.C. Camerman staat ook vermeld in het boekwerk “Le Dictionnaire des
Belges” (1981, Brussel) van Paul Legrain.
Om deze voor Doel toch wel uitermate belangrijke
familie Camerman - allen vooraan dus burgemeester J.C.
Camerman - te eren, werd later besloten een straat in
Doel naar de familie te benoemen – het werd dit de
toendertijdse Kerkstraat (zie ook p. 252). Echter vermeldt
het straatbordje (zie afb.) door een interpretatievergissing
bij de dossierbehandeling de jaartallen 1882-1969, welke
echter betrekking nemen op de reeds genoemde Doelse
missionaris Josephus Eugenius Camerman, die in deze
functie naar Bremerton (Washington (USA)) was
vertrokken en in Seattle overleden . We vinden de naam Camerman verder nog op diverse
zerken (met een waarlijk prachtige graftombe van burgemeester Karel (Carolus) Camerman)
op het kerkhof van Doel (direct naast de kerk) terug, terwijl er verdere informaties over de
familie Camerman – naast het reeds genoemde familieboek “Généalogie et histoire de la
famille Camerman et ses alliés” van Mary en René Camerman - te vinden zijn in de
navolgende publicaties:
“Missiewerk van Waaslanders in de USA tijdens de 19e eeuw” (in “Het Land van
Beveren”, jrg 34, 1991, p. 122-138
- “Buizelendam” (2005, p. 258-260) van Gerda Drieghe
- “Repertorium van personen in en nabij de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, 1585- .
1786” (Erasmus Universiteit Rotterdam (www.eur.nl/fsw/scheldeforten) alsmede .
Algemeen Rijksarchief Brussel (J.M.G. Lejeune “Lillo en Liefkenshoek”, deel 2a,))
-

.
.

Maar al deze min of meer tastbare reminiscenties aan het verleden van de familie Camerman
dreigen echter te verdwijnen als gevolg van de plannen van de haven van Antwerpen – naast
het in 2005 gereedgekomen Deurganckdok – nu ook
nog dwars door Doel heen het zogeheten Saeftinghedok
te bouwen – daarom ook de titel van dit onderhoofdstuk
“Doel: Schelde-David contra Haven-Goliath”…!. En
waarmede gelijktijdig angeduid wordt, dat hier een
uiterst ongelijke strijd gaande is: Hier vecht het
idyllische dorpje Doel – intussen op brede front door
velerlei (burger)initiatieven ondersteund – onder de leus
“Doel moet blijven” tegen de waarlijk gigantische
DOEL MOET BLIJVEN
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uitbreidingsplannen van het Antwerpse havengebied op de linkeroever van de Schelde. Op de
Doel tegenoverliggende Scheldeoever heeft de haven van Antwerpen overigens al sinds jaren
“korte metten” (!) gemaakt met de oude Scheldedorpjes aldaar (Lillo etc.) en wie nu vanaf
Antwerpen op weg is naar de (Nederlandse) provincie Zeeland ziet daar links nog alleen maar
reusachtige havenbekkens liggen. Mochten de reeds geheel vaststaande en uitgewerkte plannen
voor de aanleg van het Saeftinghedok, dwars door Doel heen, gerealiseerd (kunnen) worden,
dan blijft van het roemrijke Scheldedorpje Doel èn van de familie Camerman ter plaatse dus
niets meer over. Alle hoop in Doel is nu gevestigd op de gerechtelijke wegen voor het
“Europees Gerechtshof” te Straatsburg, doch aangezien de onteigeningsprocedures al uitermate
ver zijn doorgevoerd, zijn de verbleven “boze Doelenaars” ook weer uiteengevallen in
“blijvers” en “vertrekkers” – en dat is natuurlijk niet goed voor de “Doel moet blijven”actievoerders. Vele nog goed bewoonbare huizen staaan inmiddels leeg en dat heeft weer tot en
ander hoog interessant fenomeen geleid, want rond een derde van de nog overgebleven 600
Doelenaars bestaat inmiddels uit Nederlandse “krakers”, die – een veelvuldige Nederlandse
praktijk volgend – ten dele bezit genomen hebben van het (Belgische) Scheldedorpje – zo te
zeggen een nieuwe invasie van “Ollanders”(zie afb.). Maar intussen is Doel ook “doel”
geworden is van minder gewenste groepen zoals asielzoekers, zigeuners, junks, zwervers en
kleincriminelen: Doel heeft te veel aandacht gekregen in de media en is er door het lange
wachten – omdat tot nu toe geen definitieve beslissing is gevallen - een eigenlijk fatale situatie
voor het dorp ontstaan. Daar kan ook een nieuw geïnstalleerde (provisorische) burgerwacht
niet meer veel redden – tenzij….! En natuurlijk is er ook nog de direct naast Doel ooit
gebouwde enorme kerncentrale, waarvan de toekomst eveneens uitermate onzeker is – want
eigenlijk zou naast het dorpje Doel ook deze electriciteitscentrale de uitbreidingsplannen van
“Haven-Goliath Antwerpen” meer dan in de weg moeten staan. Om veiligheidsredenen zou
deze kerncentrale zeker wel niet kunen blijven bestaan naast een direct daar tegen gebouwd
(eventueel) nieuw Saeftinghedok en dat vooral midden in een havengebied met allerlei
gevaarlijke stoffen en stukgoederen – meent tenminste de auteur van dit boek…!
Afsluiten willen we dit onderhoofdstuk met nog wat te vertellen over het ooit aan de
Scheldelaan in Antwerpen gelegen Nautilus-hotel, dat als bouwkundig monument van de jaren
zestig van de vorige eeuw lange tijd gold.. Het was toendertijd zo te zeggen een knipoogje naar
de Brusselse wereldtentoonstelling van 1958 en bouwheer Phil Camerman liet hiertoe uit
afgedankte materialen van deze befaamde expositie (Atomium als waarteken) het in
Antwerpen lang als uniek geldende hotel bouwen - de Antwerpse “beau monde” vertoefde er
en de Franse acteur/regisseur Alain Delon gebruikte het hotel Nautilus als interessante coulisse
voor enige van zijn speelfilms. Tot het modernistisch aandoende hotel (met zicht op de haven)
in 1998 vanwege de zich hier eveneens uitbreidende Antwerpse haven met de grond gelijk
gemaakt moest worden. Ja, en dan was de naam Camerman sinds 1993 bijna ononderbroken in
de media toen in 1993 in Lint/Antwerpen de familievader Bernard Camerman, een succesvolle
ondernemer tot dat ogenblik, zijn vrouw en drie kinderen koelbloedig vermoordde. Camerman
werd tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld om echter reeds na elf jaar door de
“Commissie voor voorwaardelijke invrijheidstelling” onder elektronisch toezicht buiten de
gevangenismuren te worden gesteld. De Belgische krant “Het Volk” titelde: “Viervoudige
familiemoordenaar thuis onder elektronisch toezicht” – waarbij her omineuze woord “thuis”
hier dan toch echt irriteren moet ….Tenslotte maken we er nog op attent, dat het zoekwoord
“camerman” in de zoekmachine Google bijna 100.000 verwijzingen oplevert, doch dit enorme
aantal vooral daar aan te wijten is, dat het internet-zoeksysteeem niet in staat blijkt de
familienaam “Camerman” en de beroepsnaam “cameraman” uit elkaar te houden. Wie
bijvoorbeeld in de Google-opsomming het zoekresultaat “The Camerman” aanklikt, wordt daar
geconfronteerd met Buster Keaton‟s stomfilm “The Cameraman” uit het jaar 1928 - deze film
wordt van zijn in het geheel 82 filmen overigens als een van zijn beste werken beschouwd.
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Nadat wij voorgaand velerlei
hooginteressante wetenswaardigheden
over de familienaam Camerman in
Vlaanderen ervaren hebben, willen wij
in dit hoofdstuk de daarmede verwante
familienamen Camermans,
Cammermans en Cammerman nader
onderzoeken. Wanneer we hiervoor de
website www.familienaam.be
raadplegen, vinden we – op basis van
het rijksregister van 1998 – voor de
familienaam Camerman 147, voor
Camermans 50, voor Cammermans 49
en voor de familienaam Cammerman
87 verwijzingen . Vergeleken met de
getallen voor de meest voorkomende
familienamen in België (bijvoorbeeld
Peeters met 33.273 en Janssens
met 31.529 verwijzingen) zijn
de genoemde aantallen
natuurlijk uitermate magere
resultaten – met het aantal
verwijzingen van 147 voor
Camerman en de 186
verwijzingen voor de familienamen
Camermans, Cammermans en
Cammerman komen we dan ook
samengeteld op niet meer dan 333
zoekresultaten: Eerlijk gezegd hadden
we toch wel iets meer verwacht, maar
het is helaas niet zo – waar we mee
moeten leven…! Daarentegen hebben
we gevonden dat er met de vier
genoemde familienamen toch wel
ettelijke interessante en vooral ook
leuke wetenswaardigheden verbonden
zijn en vooral hoe het Keltische
“camer”-begrip zich inzake de daarop
baserende (Belgische) familienamen
heeft uitgewerkt.
Komen we nu te spreken op deze in
de Middeleeuwen ontstane diverse
verbasteringen van de familienaam
Camerman. Dat van deze
oorspronkelijke achternaam alle andere
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hier genoemde familienamen afgeleid zijn, staat volgens de auteur buiten iedere twijfel en is
wel te verklaren met de in de Middeleeuwen veelal uiterst onzorgvuldig gevoerde
parochieregisters. Maar ook met de toendertijdse ongeletterdheid van de meeste mensen uit het
“gewone volk”: Zij konden immers hun namen niet spellen of precies articuleren, van schrijven
helemaal niet te spreken. De meeste mensen waren er daarom op aangewezen, wat de pastoors
resp. kerkelijke gezagsdragers er van maakten. Zo kon het gebeuren, dat soms ettelijke
kinderen een andere achternaam kregen dan de ouders, die echter maar weinig van elkaar
verschilden - maar toch eigenlijk nieuwe achternamen waren (dubbele “m”, “s” er achter,
(soms) dubbele “n”, “K” in plaats van “C” enz.) en ook zo verder gegeven werden. Ook de
“Kammer/kamer”-verwijzingen in het voorgaande hoofdstuk “Deutsches Rechtswörterbuch
(DRW)” geven een prachtige indruk ervan, welke uitermate verschillende schrijfwijzen voor
de genoemde zoekwoorden toen gebruikelijk waren (met bv. Kamershoek-weg tussen de
Vlaamse dorpen Berlare en Zele).
Wat het aanhangen van de “s” betreft,
dienen we te weten, dat de meervoudsvorming
in het Middeleeuwse Middelnederlands zeer
dikwijls op “s” plaats vond – dit was vooral
ook in Vlaanderen zo en het is om deze reden,
dat er ook in het hedendaagse Afrikaans zoals we ons herinneren waren vele der
opstandige Zuid-Afrikaanse “boeren” uit
CAMMERMAN
Vlaanderen afkomstig – nog steeds een zulke
meervoudsvorming op “s” te vinden is. Zelfs
in de Duitse taal zijn in bepaalde gezegdes uit
de omgangstaal nog zulke typische “s”meervoudsvormingen vaststelbaar, zo
bijvoorbeeld in “Kinners (Kinders), lasst uns
fröhlich sein!”. Net zoals ook een zulke “s”-toevoeging volgens de grammatica van de tweede
naamval in zowel de (Oud)Nederlandse als de Duitse taal gebruikelijk is. Waarbij we een
meerheidsvorming op “s” verder ook in de Franse taal in grammaticale zin in aanmerking
moeten nemen voor het ontstaan van de familienamen Camermans en Cammermans: een groep
van Camerman-familieleden zou hier zeker als “les Camermans” resp. “les Cammermans”
benoemd kunnen zijn en zich deze schrijfwijzen dan daaropvolgend verzelfstandigd hebben.
Wij willen hier natuurlijk geen taalkundige excursies gaan houden, maar hebben toch twee
Middeleeuwse teksten voor te wijzen, die onze bovengenoemde veronderstellingen inzake de
“s”-toevoeging in de tweede naamval mogen staven. Het zijn dit twee rechterlijke uittreksels
uit het schriftstuk “Protocol van allerhande akten van Moergestel” (bij Tilburg, toen hertogdom
Brabant) uit het jaar 1470 inzake “Camermans kinderen” en uit 1502 inzake “Camermans
weye”. We lezen hiertoe:
“1470 februari 27 Mgt, R 284”:
“een huys en hof met toebehoren en erf daartoe ½ lib. par.
Ghestel in die Caterstraat <Gherit Feitmans kinderen>
Camermans kinderen en Merten Boschovens enz.”
alsmede
“1502 januari 16 Mgt, R 286”:
“nog uit drie scaren in een weye geheyten Camermans weye gelegen teynden den kerckdijck
actum altera Pauli te Bere Brieninck enz.”
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In deze voornoemde Moergestel-protocollen vinden we overigens ook ettelijke verwijzingen
naar de ons reeds bekende “van der Cameren”-familienaam (o.a. 1501 Oktober 3 inzake
Henrick van der Cameren).
Zoals reeds voorgaand werd opgemerkt, zijn er bij de diverse familienaamvormingen uit
Camerman uitermate vele toendertijdse (registratie)slordigheden vast te stellen. Maar ook wat
betreft de vele daarop baserende internet-verwijzingen uit hedendaags genealogisch onderzoek
kunnen ons daarbij de haren waarlijk te berge rijzen: ook hier wemelt het van slordigheden en
verschrijvingen in de diverse stamreeksen, waarin leden van de K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)geslachten opgenomen zijn. Want net zoals de in de parochieregisters ontstane foutieve
schrijfwijzen zich verzelfstandigd hebben, zo gebeurt dit helaas – wij hebben daar reeds
vroeger op attent gemaakt – ook in het internet als hedendaagse communicatievorm: Er wordt
genadeloos van elkaar afgeschreven en de gepubliceerde resultaten zijn niet meer door
bronrecherches ter plaatse gestaafd…! Het resultaat van al deze parochiale en elektronische
verbasteringen van de oorspronkelijke familienaam Camerman is dan ook inzake schrijfwijze
en authenticiteit met een grote korrel zout te genieten. En hier is het dan ook echt tijd even te
verwijzen naar de Eijsdense genealoog Antoon Paquaaij, die in het “Rijksarchief van
Maastricht” gegevens van meer dan honderdduizend personen uit Eijsden en Margraten (beide
plaatsjes in Zuid-Limburg, bij Maastricht gelegen) onderzocht heeft – en daarover een reeds
vergrepen boek publiceerde. Antoon Paquaaij‟s specialiteit is echter een transportabele
staalconstructie met een daaraan hangende videocamera, waarmede de vele gegevens uit de
talloze oude boekwerken van het Rijksarchief aan de leestafel kunnen worden afgefilmd. Thuis
verwerkt Paquaaij dan de honderden videobanden in de computer en geeft met deze accurate
handelwijze een heel bijzonder voorbeeeld van serieuze bronrecherche.
Verder vinden we tegen het einde van de 16e eeuw zowel in de Zuidelijke als ook in
Noordelijke Nederlanden diverse Camermans-takken, maar toch wel weinig gegevens over
zulke Camermans-takken, die zich tot nu toe in België gehandhaafd hebben. Zoals we later
zullen zien wordt in de Noordelijke Nederlanden uit Camermans dan al relatief snel
Kamermans, een voorgang, die ook opgaat voor de oorspronkelijke familienaam Camerman,
waaruit dan weer de familienamen Kamerman resp. Kamermans zijn ontstaan. Het is dat alles
tamelijk onoverzichtelijk en we komen hierop in de onderhoofdstukken “Veen: Maas begroet
Noordzee” en “Ommen: Overijsselse Vecht zoekt Zuiderzee” nog uitvoerig te spreken.
Opmerkelijk is echter dat er voor deze Belgische Camermans-tak toch een eigen wapenschild
(met “C” dus) bestaat, dat in diverse oude boekwerken vermeld staat – het is dat (achteraf) van
ook van de Nederlandse familie Kamermans geworden..
FAMILIEWAPEN EN ZO

Het wapen van de familie Camermans resp. Kamermans
(zie afb.) wordt in het boekwerk “Nouvel armorial Belge
ancien et moderen précédé de l‟Art héraldique et ses diverses
applications” (J. Moorthamers, Bruxelles 1949) op pagina
170 als volgt beschreven: “d‟argent, à trois hermines de
sable et d‟un besant de gueules en abîme”. En in het
“Armorial ancien et moderne de Belgique” (préfacé par JeanMarie Cauchies, Dison-Verviers (G.Lelotte 1979)) vinden we
op pagina 52 de navolgende beschrijving: “d‟argent à trois
mouchetures d‟hermines de sable 2 et 1, avec un coeur d‟ un
besant de gueules” (BR, Ms. n° II, 1208, folio 97 verso) (BR
= Bibliothéque Royale Albert I). In deze genoemde
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bibliotheek levert verder het ons reeds bekende “Fonds Houwaert” een verwijzing met
kanttekening naar Camerman(s) (op pagina H 28/ H 149) in het boekwerk: “Inventaire
analytique du Fonds Houwaert (Henri Charles van Parijs)”, terwijl in het manuscript “Recueil
de crayons généalogiques concernant surtout des familles du Brabant “(André-François Jaerens
(7753, II 1208) nog verdere informaties inzake Camerman(s) aan te treffen zijn. Zie voor het
originele Camerman-wapen ook p. 235.
Terugkomend op het voornoemde “Fonds Houwaert” vinden we daarin diverse (Franstalige)
notities en (zweverige) tekeningen, die weliswaar het jaartal 1549 noemen, maar uitermate
moeilijk te ontraadselen zijn – het handschrift van Joannes Baptist Houwaert (1622-1688), de
initiatiefnemer van deze unieke verzameling, is voor “genealogische leken” zoals de auteur
gewoon onleesbaar. Dit “Fonds Houwaert” in de “Bibliothéque Royale Albert I” te Brussel
bestond in de oorspronkelijke vorm uit:
-

-

83 volumes “Miroir des preuves qui ne flatte point”, aangelegd als repertorium van de
oude schepenboeken van Brussel en omliggende gemeenten vanaf 1339 en aangevuld
met kopieën van grafschriften uit Brussel, Leuven en omgeving naast nota‟s uit
leenboeken, toelating tot het patriciaat enz.
25 wapenboeken met velerlei tekeningen
meer dan 50 registers met genealogieën, kwartierstaten en bewijsstukken
diverse oude (gedrukte) genealogische en heraldische handboeken

De waarde van al deze verzamelingsstukken is waarlijk uniek op geschiedkundig gebied,
vooral door de duizenden afschriften uit het Brusselse schepenarchief, die niet in 1695 – toen
Lodewijk XIV Brussel had gebombardeerd – mee verbrand zijn. Sommige van deze afschriften
worden heden ten dage ook zelfs voor gerecht als bewijsmiddel aanvaard. De man, die deze
rijke verzameling aanlegde, was benoemde Joannes Baptist Houwaert (1622-1688), die als
schepen en secretaris van zijn geboortestad Brussel de mogelijkheid bezat de aldaar opgeslagen
schepenregisters te bestuderen en alle belangrijke gegevens op papier te zetten. Het resultaat
van al deze uitermate tijdrovende onder- en opzoekingen is in meer dan honderd registers
gebundeld (zie voorgaand), die later nog aanzienlijk zijn aangevuld door drie generaties van
erfgenamen tot een voor Europa waarlijk unieke verzameling van meer dan honderdtachtig
registers (op fiches en micro-fiches opgeslagen en in de bibliotheek te raadplegen). Houwaert
was een telg uit een voornaam Brussels patriciërsgeslacht, gedoopt te Sint-Goedele op 24 juli
1626 als zoon van Jean-Baptiste Houwaert en Catharina le Fort – zijn overgrootvader was de
bekende Vlaamse dichter en diplomaat Joannes Baptist Houwaert (1533-1599), terwijl zijn
zuster Maria Anna Houwaert later abdis van de abdij van Parc werd.. Nadat de Houwaertverzameling diverse malen binnen de familie was vererfd werd het volledige archief met hulp
van Henry Charles van Parijs, erevoorzitter van de “Service de Centralisation des Études
généalogiques et démographiques de Belgique” (S.C.G.D.), in 1932 aan de “Koninklijke
Bibliotheek Albert I” te Brussel overgeven.
Het dus daarin in het Frans opgetekende en beschreven Camermans-wapen werd dan - nadat
er verband bleek te bestaan tussen de (Belgische) familie Camermans en de (Nederlandse)
familie Kamermans – later ook als Kamermans-wapen erkend. In het Nederlands luidt de
beschrijving: “een zilverveld, waarin een rode koek met daarbij drie hermelijntjes”. Uitermate
interessant is, dat de drie genoemde hermelijntjes precies zo zijn afgebeeld (dat wil zeggen
lopend en niet rechtopstaand) in het wapen van de (Duitse) familie Harmen-Darfeld, dat tot
een van de oudere geslachten uit het graafschap Mark (met Düsseldorf als hoofdstad) behoorde
en rond 1700 uitgestorven is. Dit wapen is nog steeds te vinden op de sokkel van het prachtige
St.-Christophorus-standbeeld voor de evenzo prachtige St.-Paulusdom te Münster in Westfalen
– deze “Statue des Heiligen Christophorus” is tijdens de “Dertigjarige Oorlog”, toen de
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krijgshandelingen zich naar NoordDuitsland verplaatsten, in 1627 door
de toenmalige domproost aldaar
geplaatst worden. Echter staat ook
vast, dat een nog ouder Christophorusstandbeeld uit de tweede helft van de
15e eeuw tijdens de wederdopersopstand in Münster (1534/1535) is
vernield. Op de sokkel van het huidige
monument staat de
oprichtingsinscriptie van de 1627opdrachtgever Johann Heidenreich van
Vörden zu Darfeld als “Domherr und
Propst des Alten Domes zu Münster”,
geflankeerd door de vaderlijke en
moederlijke familiewapens. Links van de middelste cherubijn bevindt zich het vaderlijke
wapen “Vörden zu Darfeld” (in aarde ingegraven kruis) en rechts het moederlijke wapen
“Harmen” met de drie hermelijntjes (“Hermelinchen”, “Harmelchen”, “Hermelchen”), die net
zo afgebeeld en geplaatst zijn zoals in het Camermans/Kamermans-wapen. Het in de “Burg
Altena” in Westfalen gehuisveste “Museum der Grafschaft Mark” heeft ter gelegenheid van het
hondertjarige bestaan in 1975 een prachtige documentatie uitgegeven met verdere gegevens
over het geslacht Harmen. En wie nog meer wil weten over een eventuele (adellijke)
verbinding tussen het geslacht Camermans uit het hertogdom Brabant en het geslacht Harmen
uit Mark (via deze hermelijntjes) kan natuurlijk terecht in de diverse (landelijke) archieven
maar ook bijvoorbeeld in het Europese archief “Historical Archives of the European Union” in
Florence (Villa il Poggiolo)) – de auteur is en blijft echter meer dan sceptisch…! Zie hiertoe
ook “Supplement 2008” p.231-235 inzake Camerman-wapen.
BEKENDE NAAMGENOTEN EN LEUKE WEETJES

Wat betreft het Belgische Camermans-geslacht valt er
een zekere Leontina Camermans te vermelden, die in
Meldert (bij Asse, iets zuidelijk van Dendermonde) als
een soort vroege “Moeder Teresa” bekend geworden is
- in 1994 verscheen hiertoe van W.Verlegen het
manuscript “De wonderbare Leontina Camermans van
Meldert (1869-1909)”. Er zijn verder ook ettelijke oude
ansichtkaarten van deze waarlijk hoogvereerde Leontina
Camermans in omloop: de naaststaande afb. toont haar
“heilige” graf in Meldert. Het dorpje Meldert zelf was
als een van de zogeheten “Falluintjes”-gemeenten het
centrum van de hopteelt in de streek tussen Aalst en
Asse en de nabijgelegen abdij van Affligem alsmede het
vrouwenklooster van Voorst hadden er grote
bezittingen.. Het Affligemse domein was in vroegere
dagen zeer welvarend door de exploitatie van de
Meldertse zandsteengroeven (“Meldertse zandsteen”),
van waaruit de steen via de rivieren Dender en Schelde
naar heel Europa werd getransporteerd (o.a. voor kerken
in Alkmaaar, Amsterdam, Amiens enz.).
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Voor een beroemdheid uit het geslacht
Cam(m)erman gaan we zelfs de lucht in
en wel voor “lieutenant Félix
Cammerman” - deze dappere piloot vloog
op 23 december 1910 met zijn passagier
“lieutenant Villerme” namelijk 147 mijlen
ver in Frankrijk en bleef daarbij vier uur
en drie minuten in de lucht. Félix
Cam(m)erman was als ingenieur in dienst
van het Franse leger - en dus met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
weliswaar van Franse nationaliteit maar
afkomstig uit Frans-Vlaanderen – en had
zijn pilotenbrevet op 17 maart 1910 op
een dubbeldekker “H. Farman” behaald –
zijn beroemde vlucht van 23 december
1910 vond plaaats aan boord van een
dubbeldekker “Biplan Farman” (zie
navolgende afb.). Kort daarvoor hadden
de gebroeders Wilbur en Orville Wright
uit het Amerikaanse stadje Milville in
1908 – en eveneens in Frankrijk – steeds
nieuwere afstands- en hoogterecords
opgesteld, terwijl op 25 juli 1909 de in
Cambrai (Kamerijk) geboren Franse
vliegpionier Louis Blériot (1872-1936)
dan als eerste mens het Kanaal per
vliegtuig zou oversteken. Zijn vlucht van
Calais naar Dover duurde 37 minuten bij
eeen gemiddelde vlieghoogte van honderd
meter – Blériot kon hiertoe de door de Engelse krant “Daily Mail” uitgeloofde prijs van 1000
Engels pond (omgerekend ca. 20.000 Euro) in ontvangst nemen, die weer direct gebruikt werd
om zijn door het vliegen ontstane financiële misère te verzachten. Over de
toekomstmogelijkheden maar ook over de risico‟s van deze prille en volledig nieuwe
luchtvaarttechniek verscheen op 29 september 1912 (twee jaar voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog) in de Amerikaanse krant “The Daily Journal and Tribune” in Knoxville
(Tennessee) het navolgende artikel:
“From time to time enthusiastic contemporaries take occasion gently to chide Wilbur Wright
for his views as the future of aviation, paricularly with regards to his pessimism on the
question of transportation by aeroplane. Mr. Wright‟s statement that many years must clapse
before aerial passenger traffic is firmly established is considerated altogether too
conservative, and Mr. Wright is even charged with holding a narrow and petulant view about
the activities of airmen. We have gone ahead so fast in aviation that we sometimes forget the
place which the two brothers have had in the development of the art., we forget that it was the
wing warping principle which the Wrights discovered that has made flying possible, and that
no aeroplane, of any type, which has not adopted this has been succesful. And not only that,
but the Wright Brothers are going ahead. Their latest machine shows more progress that any
other make, native or foreign. All this goes to show that the Wright brothers are going ahead.
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Their latest machine shows more progress than any other make, native or foreign. All this goes
to show that the Wright brothers opinions still entitled to careful consideration. To return to
the subject of aerial traffic, we hear that, “holding an opinion adverse to the use of these
machines for transportation, Mr. Wright maintains, nevertheless, that flying through the air is
still no more dangerous than automobile racing was in the early stages, or some other popular
sports. If flying is not very dangerous, and is reasonably safe, and two men in an aeroplane
have traveled 110 miles and for almost three hours without stopping, there must be a fair
prospect that this airship assuming it to be capable of improvenent, may be used for
transportation”.
The case might have been made even stronger. The flight to which reference is made, we
assume, is that of Lieut. Cammerman, of the French army who on December 23rdm with a
passenger, flew straight across the country for 147 miles, remaining in the air for four hours
and three minutes, and winning the Lexare-Weller prize for 1910. Even more significant was
the flight last week of Henry Weyman, with three passengers, of approximately fiftty miles from
Mourmelon to Rheims and return. But even admitting all this, it does follow that aerial
transportation can be immediately realized. Take the case of the automobile today. Speaking of
passenger transportation as a commercial propostion – and this is undoubtly what Mr. Wright
means – we should hardly say that motor cars were used for this purpose. Even through the
travel by this means is frequently more pleasant, and sometimes quicker, the railroads are not
complaining of a loss of business from this cause. The case of the flying machine appears
similar. It is likely to be many years before the aeroplane is developed to such an extent as to
be independent in wind and weather conditions or until it can carry passengers in comfort all
times. Until we reach this stage transportation by railway is not likelý to be seriously
threatened by aerial competitions. Undoubtly the aeroplane in the case of difficult or
inaccessible places will be useful, as Mr. Wright himself says, for carrying one or more
persons, or for transortation light freight, such as mails, etc. In fact, the Wright machine itself
has carried light freight, consisting of bales of silk, under the guidance of aviator Philip O.
Parmalee from Dayton to Columbus. These, however are special cases and affect the case of
transportation in general, not at all. Beyond question the day of flying as a popular pastime is
coming soon, but flying as a means of everyday transportation is not yet in sight”.
Later zou Félix Cam(m)erman als “commander Cammerman” nog een belangrijke rol spelen
bij het opzetten van diverse luchtpost-vrachtlijnen in Europa en naar overzee, o.a van Toulouse
naar Santiago de Chili. Wanneer we aan de geweldige Boeing- en Airbus-vliegtuigen van
heden denken, dan kunnen we het bovenstaande stukje alleen maar met een glimlach lezen –
“as times goes by …!”. Wat betreft de achternaam Cammermann (met twee “m”en twee “n”)
vinden we deze ook dikwijls afgedrukt op ettelijke van de postkaarten, die ter herinnering aan
de vlucht van luitenant Cam(m)erman in 1910 zijn gedrukt. Overigens worden deze
postkaarten in het internet hoog verhandeld: Een postkaaart “Lieutenant Cammerman sur
Biplan Savary” uit 1910 met formaat 3,5 x 5.5 inches en in “in goede staat verkerend” heeft
een (internet)verkoopprijs van rond 15 dollar – en dat is heel wat…!. In het hoofstuk
“Supplement 2008” (p. 251) hebben wij verder nog een Regnier-familiefoto van Felix
Cam(m)erman geplaatst – en daaruit blijkt dat het in dit geval in genealogische zin toch Félix
Camerman (met een “m”) en niet Félix Cammerman (met twee “m”) moet heten. Ofschoon dus
de achternaam Cammerman op zich in België ook bestaat en – in vergelijk met Camerman goed vertegenwoordigd is (zie hiertoe ook p.105/106). Verder vinden we in de Amerikaanse
staat Arizona op het grondgebied van Gila County nog de locatie “Cammerman Wash” met de
daaartoe behorende benamingen “Cammerman Spring” en “Cammerman Well” voor aldaar
aanwezige (klaarblijkelijk geneeskrachtige) bronnen. Heel grappig is overigens de aangeboden
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automatische internetvertaling (Google-translator) uit het Engels in het Duits: we lezen daar
voor “cammerman Wash” de uitermate “gelukte” vertaling “Wäsche Cammerman”…!
Tenslotte staan we nog stil bij de familienaam Cammermans en wel bij de grote Vlaamse
acteur en regisseur Paul Cammermans (1922-1999). De auteur heeft altijd grote bewondering
gehad voor dit multitalent van Europees formaat en denkt deze in dit boek tot uitdrukking te
kunnen brengen door de overname van een stukje uit het internet van de “Heem- en
oudheidkundige Kring Berlare” (Berlare ligt bij Dendermonde). Wij citeren hiertoe:
Uit Het Nieuwsblad van maandag 25 januari 1999:
Acteur en regisseur Paul Cammermans (77) is vrijdagnacht (22.01) in Zemst (bij
Mechelen) overleden. Hij werd op 10 juli 1921 in Berlare geboren... "Eigenlijk had ik
kunstschilder willen worden", bekende Paul Cammermans begin januari nog tijdens
een huldiging in Berlare, waar hij de eerste tweejaarlijkse cultuurprijs kreeg.
In de Brusselse KVS, nadien in de KNS in Antwerpen en later in Nederland was
Paul Cammermans een gevierd toneelacteur. Bij de Vlaamse omroep NIR, later
BRT, ging hij als regisseur aan de slag en maakte er onder meer de jeugdserie
Dirk Van Haeverskerke. In Berlare beklemtoonde Paul Cammermans hoe hij met
veel minder middelen en in slechts twee dagen een Guldensporenslag opnam die
naast die van Hugo Claus in de langspeelfilm mocht staan.
Hij kreeg internationale prijzen voor zijn film Het Gezin van Paemel en regisseerde ook
de laatste film met Gaston Berghmans en Leo Martin. Zijn laatste succes was de rol als
'de Canadees' in Klein Londen, Klein Berlijn...
Het was zijn wens om in Berlare te worden begraven. "De plaats waar ik regelmatig
terugkeerde om op adem te komen", verklaarde hij. Op woensdag 27 januari wordt hij
in zijn geboortedorp ten grave gedragen.

.

Als eerbetoon aan onze betreurde dorpsgenoot publiceren we hier het interview dat in
1990 verscheen in ons tijdschrift:

Paul Cammermans, een Berlaarse "ster"
K.V.S. Berlare volgde Paul Cammermans op de voet. Zo zagen we o.a. Gaston
Martens’ Paradijsvogels , waarin hij samen met Nand Buyl de hoofdrol vertolkte.
Tijdens het eerste Berlaarse bezoek hoorde Paul tijdens zijn optreden Berlaarse
geluiden. Blij verrast bezocht hij na de voorstelling zijn supporters. Tot 1950 zou hij in
de K.V.S. blijven.
Sedert 1955 werkt hij free-lance. Naast zijn optredens in de K.N.S. Antwerpen was hij
ook internationaal actief, o.a. in Duitsland, en maakte Op Allerheiligen laatstleden
hadden we het geluk een kort gesprek te hebben met onze oud-dorpsgenoot, acteurregisseur van formaat, Paul Cammermans.
Net na de Eerste Wereldoorlog, in 1921, was het dat Paul in Berlare het levenslicht zag
in een van de twee gesloopte huizen achter het "rond huis" en de woning van Paul
Uyttendaele. Hij is de derde telg van Joseph en Eudoxie Van der Verren. Zijn zus
Elisabeth woont in Brussel, zijn overleden broer Louis was schilder in Schoonaarde.
Kennis met de school maakte Paul in de kleuterklas van zuster Leonarda en lager
onderwijs genoot hij in de Gemeenteschool op de Hogeweg. Er viel in die tijd trouwens
niet te kiezen.
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Zoals u elders in dit nummer kan lezen, werd er in de meisjesschool van de Gaver ter
gelegenheid van de jaarlijkse ouderavond telkens aan toneel gedaan. De jongens viel
die eer niet te beurt. Het is dus niet op school dat Paul door de toneelmicrobe werd
gebeten. Hijzelf schrijft zijn acteertalent toe aan een artistieke voorbestemming.
Klasgenoot Arthur Van Vossel, een vroegere buurjongen, moet wel een diepe indruk op
hem hebben gemaakt, want bij ieder gesprek over zijn kinderjaren keert die naam
terug. Het gezin Van Vossel verliet Berlare. Ook Paul Baeyens, Fons De Grauwe, de
gebroeders Van Hoesen en Desiré Tackaert lijkt hij niet te vergeten.
"Wij sleten onze jeugd te Berlare op wat wij "de bergen" noemden. Ze waren
grandioos: 't Stampkot, de Konijnenberg en de Hoge Berg. Ook de Wakkebroeken, de
vennen en grachten ... Ik heb er een heerlijke jeugd gehad. Jammer dat er zoveel is
opgeofferd om er huizen op te bouwen, een stuk natuur, unieke natuur, die we niet
meer zullen terugzien.
Wat je in je jeugd meemaakte is bepalend voor wat je later zal uitdragen. Berlare heeft
me een degelijke ruggengraat meegegeven. Ik zal dan ook nooit verloochenen dat ik in
Berlare geboren ben, en ik ben er fier op."
Vele jaren was Paul "kind ten huize" bij de vroegere bioscoopuitbaters Van der Linden
(cinema Flandria). Zo kwam hij in contact met de wereld van film en acteren, wat zijn
ingeboren nieuwsgierigheid voor dit vak nog aanwakkerde. Het liet hem warempel niet
meer los. In het Berlaarse toneel was hij, naar eigen zeggen, nooit actief. Paul stond
als jonge man voor zijn beroepskeuze tijdens de moeilijke oorlogs- en crisisjaren die
eraan voorafgingen. Onder invloed van zijn oudere broer Louis was er de twijfel tussen
kunstschilder en zijn droom acteur te worden.
Toen tijdens het speelseizoen 1940-1941 het theater Folies-Bergères te Brussel, via
een advertentie, koorzangers zocht, werd Paul aangeworven. De knoop was
doorgehakt. Het werd toneel. De onvoltooide schilderij bevindt zich nog in de garage
van zijn woning te Zemst, een oude, gezellige boerderij, die hij zelf opknapte.
Spoedig kreeg hij een bijrolletje, en er volgden er meer. Zijn natuurlijke begaafdheid
werd bijgeschaafd in de toneelschool van het conservatorium. Drie maand later was hij
al geëngageerd in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (K.V.S.) te Brussel. Twee jaar
later kwam dan de eerste hoofdrol. Het toenmalige autocarbedrijf van de firma Alfons
Droeshout schreef groepsbezoeken uit voor voorstellingen in de hij verschillende
tournees, o.m. in Zaïre en in Zuid-Afrika. Maar ook in Amerika maakte hij allerhande
producties. Hij regisseerde bij de B.R.T., N.C.R.V., VARA, AVRO, ... Als regisseur was
hij tweemaal in Zaïre om er voorstellingen te geven in staatsopdracht door en voor de
inlandse bevolking.
Herhaaldelijk verbleef hij in Nederland. In het begin van de jaren 60 was hij er twee jaar
onder contract bij het grote Nederlandse toneelgezelschap "de Nederlandse Comedie"
in Amsterdam en speelde er als eerste stuk De getatoueerde roos van Tennessee
Williams. Dank zij hem kregen stukken als Rhinocéros van Eugène lonesco beeldende
en dramatische waarde. De musical Salad Days, met een bezetting van zo'n vijftig
acteurs, over wie Paul Cammermans de regie voerde, was toen één van de toppers
van de Nederlandse televisie.Paul speelde in of voerde ook de regie van ontelbare
Vlaamse films, o.a. Wat doen we met de liefde? - De klucht van de brave moordenaar Het mes - Mijn vriend -Het proces, e.a.
Hij behandelde alle genres: dramatische, komische, compositiewerk en klassiek. Elke
rol of functie vormde telkens weer een nieuwe uitdaging.We danken hem voor dit
interview.
redactie
NB: intussen heeft Berlare de grote zoon met een Paul Cammermans straat geëerd
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Zuidelijke Nederlanden – Noordelijke Nederlanden

REFORMATIE EN TACHTIGJARIGE OORLOG
.

“elck wat wils…”
REFORMATIE IN EUROPA

We hebben dit hoofdstuk tussen “Vlaanderen” en “Nederland” geplaatst, omdat we de
diverse omstandigheden, die vooral in de tweede helft van de 15e eeuw tot een klaarblijkelijke
emigratie van Camerman-takken (en eventueel ook Camermans-takken) naar de Noordelijke
Nederlanden hebben geleid, aan bepaalde grootschalige achtergronden willen vast maken.
Daartoe dienen we te weten, dat er in Europa na het doorkomen van het Renaissance-denken
uitermate woelige en verontrustende tijden waren aangebroken en grote volksverschuivingen
het gevolg waren. Vele mensen waren voor de steeds meer toenemende religieuze
vervolgingen op de vlucht resp. waren verband en vooral de vele met grote wreedheid
uitgevoerde oorlogshandelingen (in het bijzonder tegen de nieuw opgekomen steden) waren
oorzakelijk voor uitzonderlijk vele uitwijkbewegegingen naar (vermeend) veilige gebieden.
Als voorbeeld voor de Lage Landen moge de stad Amsterdam dienen, die tussen 1585 en 1650
aangroeide van bijna 30.000 inwoners naar meer dan 200.000 als gevolg van geweldige
aantallen immigranten van overal in Europa , o.a. uit Duitsland en Scandinavië maar vooral
van onophoudelijke vluchtelingsstromen uit de Zuidelijke Nederlanden. Amsterdam werd zo in
omvang na Londen en Parijs de derde stad van Noordwest-Europa en rond 1650 zou zelfs meer
dan 50 procent van de Amsterdamse bevolking buiten het gebied van de Republiek der
Verenigde Nederlanden geboren zijn - in 2005 bedroeg dit percentage met betrekking tot het
gebied van het huidige Nederland 29 procent….!
Er bestaan bij de historici sterk verschillende meningen over het aantal inwoners van de Lage
Landen, die in de 16e eeuw als “displaced persons” onderweg waren. Want niet alle
uitgewekenen bleven voorgoed in het “buitenland” hangen en er vonden daarom ook veel
terugkeerbewegingen plaats, vooral toen vanaf 1572 de meeste Hollandse en Zeeuwse steden
zich op de kant van Willem van Oranje sloegen. De historicus A. van Schelven heeft het aantal
bewoners van de Lage Landen, dat toen “onderweg”was op ongeveer 500.000 geschat en rond
1570 zouden meer dan 200.000 “Nederlanders” buiten de grenzen hebben vertoefd. Op een
bevolking van nog geen drie miljoen zijn dit natuurlijk vergelijkswijze enorme getallen en
geven deze - ook al zijn ze misschien ietwat aan de hoge kant – een goede indruk van de
geweldige religieuze en sociale omwentelingen in die tijden. Als leuke bijkomstigheid van dit
“onderweg”-zijn mag nog gelden, dat de Nederlandse tulp - als het symbool van Nederland
überhaupt – ook op deze manier overgekomen is uit Vlaanderen. Want in Antwerpen werd in
1562 in een lading stoffen uit Turkije een aantal onbekende bollen ontdekt, die eerst gegeten
werden maar dan – omdat zij zo slecht smaakten – weggegooid werden. Na enige tijd kwamen
prachtige tulpen te voorschijn maar het zou nog tot 1592 duren totdat door Carol Clusius te
Leiden de tulpenbollen voor het eerst echt zouden worden aangeplant – om zich dan uitermate
snel onder het “gewone volk” in Nederland te verbreiden resp. massaal gekweekt te worden.
De door het Renaissance-denken ontstane nieuwe denkbeelden over mens, kerk en
maatschappij zouden zich door de uitvinding van de boekdrukkunst over heel Europa
verspreiden en overal tot grote spanningen leiden. Maar ook ontstonden er geheel nieuwe
machtsverhoudingen in het Oude Europa door het massieve opkomen van Spanje als (in)direct
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gevolg van het ontdekken van de Nieuwe Wereld in 1492 door Christoph Columbus. En verder
zou de in de Vlaamse stad Gent (Gand) geboren keizer Karel V van zijn vader Maximiliaan
van Oostenrijk de Habsburgse Landen erven en van zijn moeder Maria van Bourgondië de
Bourgondische Landen (daaronder dus ook de Lage Landen) – maar ook van zijn grootouders
de Spaanse Landen (inclusieve de nieuwe Amerikanse koloniën) erven en zo over een
wereldrijk heersen “waar de zon nooit onderging…”. Keizer Karel V zou aan deze geweldige
last overigens als mens ten gronde gaan en vrijwillig terugtreden (zie later).
Komen we nu te spreken op de in die tijden ontstane (kerkelijke) Reformatie-beweging, die
uiteindelijk heel Europa in oproer zou verzetten: Christendom en Roomse Kerk hadden vijftien
eeuwen lang de samenleving en het denken van de mensen beheerst en de geestelijkheid had
een toenemend belangrijkere rol gekregen in het steeds meer op het bovenaardse leven
uitgerichte tijdperk der Middeleeuwen - het gezag van de Roomse Kerk leek onaantastbaar.
Doch op den duur ontstond er niet alleen veel kritiek op de levenswandel der geestelijkheid
maar vooral ook op hun uitleg van de bijbel. Steeds meer katholieken hadden zich zelf zover
van de officiële kerk verwijderd, dat de inquisitie hun denkbeelden als ketterij beschouwde en
zij heftig vervolgd werden – denken we hier o.a. aan het nieuw opgekomen heliocentrische
wereldbeeld in plaats van het tot daartoe geldende geocentrische syteem (met de aarde dus als
absoluut middelpunt van het heelal). De Hollandse humanist Erasmus Desiderius van
Rotterdam (eigenlijk Geert Geertsen 1469-1536) bekritiseerde in zijn in 1509 verschenen
satirewerk “Lof der
Zotheid” zowel het luxe
leven van de hoge
geestelijkheid alsook de
onwetendheid van de
lagere geestelijkheid –
wat helemaal niet goed
aankwam…! Erasmus
had echter alleen kritiek
op de kerkelijke
gezagsdragers, niet echter
op het christelijke geloof
zelf – dat bleef bij hem
buiten schot. Zie hiertoe
“Alle Heiligen”-schilderij
van Fra Angelico (15e
eeuw), waarvan de
werelberoemde “Oh,
wenn the Saints go
marching in”-gospel uit
gaat.
De invloed van de niet te stuitende Reformatie-beweging zou zich over vele landen in de hele
wereld uitstrekken en is tot op de dag van vandaag merkbaar in kerk en samenleving gebleven.
De 16e eeuwse Reformatie werd en wordt door de gereformeerde kerk als een grote en diepe
opwekkingsbeweging in het Christendom gezien, doch de katholieke kerk heeft de ook wel als
Hervorming getituleerde Reformatie altijd afgewezen en bestreden - zeker in de begintijden en
daar sterk “van bovenaf” door de vele katholieke vorsten onder leiding van de jonge
Habsburgse keizer Karel V. Het aaatal aanhangers van de Reformatie groeide echter
buitengewoon snel door de massieve verbreiding van de boekdrukkunst in Europa doch
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gelijktijdig ontstonden
ook vele diepgaande
politieke tegenstellingen
tussen de Europese
vorsten en hun
(hoogadellijke) vazallen,
wat weer tot velerlei
godsdienstoorlogen en
opstanden zou voeren.
(“Tachtigjarige Oorlog”,
“Dertigjarige Oorlog”
enz.). Want de Duitse
vorsten wilden de
keizerlijke macht zo klein
mogelijk houden en
steunden daarom keizer
Karel V niet altijd in zijn
strijd tegen de Reformatie
– de keizer werd zelfs
genoodzaakt in 1555 de
“Godsdienstvrede van
Augsburg” te
ondertekenen. Daarin
werd nog eens het “cujus
regio, eius religio”principe (“wessen Land,
dessen Religion”)
bekrachtigd, dat stelde,
dat de Duitse vorsten zelf
mochten bepalen, welke
godsdienst in hun gebied
de heersende zou zijn.
Eenheid van godsdienst
bestond er dus niet in het
VLAMING KEIZER KAREL V
UIT GENT waarlijk onmetelijke
Habsburgse keizerrijk en
zo zou keizer Karel V dan
ook – moegestreden en
diep teleurgesteld – in
1556, leunend op zijn
gunstling Willem van
Oranje (!), troonsafstand
doen. Zijn zoon Filips II
kreeg de Spaanse erflanden en zijn broer Ferdinand I de Oostenrijkse erflanden alsmede de
keizertitel – Filips II werd koning van Spanje. De Habsburgse dynastie was nu definitief
verdeeld in twee takken: de Oostenrijkse met Wenen als hoofdstad en de Spaanse Habsburgers
met Madrid als centrum – en deze constellatie zou grote gevolgen hebben voor de Lage
Landen.
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De eerste Reformatie-golf in Europa wordt meestal gekentekend met het jaartal 1517, toen de
Augustijnse monnik en theoloog Martin Luther aan de deur van de slotkerk in Wittenberg zijn
beroemde 95 “stellingen” vastspijkerde. Daarin verwoordde Luther zijn diepgaande kritiek op
de Rooms-katholieke kerk, wat tot een hevige discussie in kerkelijke kringen leidde en tot zijn
excommunicatie in 1520 voerde. Deze kerkelijke banvloek betekende echter niet het einde van
de kritiek op de Roomse kerk, maar juist het begin van een nieuwe geloofsrichting, het
“Lutheranisme”, die zich op grond van Luther‟s geschrift “De Libertate Christiana” (“Over de
vrijheid van de Christen”) in het hele Duitse Rijk zou verspreiden. In zijn publicaties pleitte
Luther voor een meer persoonlijke geloofsbeweging en om deze opvatting te verspreiden onder
brede lagen van de bevolking(en), vertaalde hij in de jaren 1521/1522 – tijdens zijn
ballingschap op de “Wartburg” bij Eisenach – de (Latijnse) bijbel in het Duits. Deze Lutherse
bijbelvertaling zou overigens grote gevolgen hebben voor de taalkundige eenheid van de
Noord-Duitse laagvlakte, die zich uitstrekte van het Oost-Pruisische Koningsbergen tot het
Zuid-Vlaamse Duinkerken. Want dit Hoogduitse boekwerk zou namelijk de Laagduitse
streekdialecten ten gunste van het “beschaafde” Hoogduits verdringen – en dat betekende voor
de taal in de Lage Landen, het zogeheten “Diets”, dat het zich voortaan afzonderlijk zou gaan
ontwikkelen, omdat het Lutheranisme hier geen noemenswaardige invloed kon verwerven.
De oproep van Luther om het geloof zelf te vinden in de “bron van alles”, in de bijbel dus,
had echter ook tot gevolg, dat er nog meer afsplitsingen ontstonden, niet alleen van de Roomskatholieke kerk maar ook binnen zijn eigen Lutherse kerk (o.a. “wederdopers”). Overigens kon
in het oosten van het Habsburgse keizerrijk het “protestantisme” zich ook daarom snel
uitbreiden, omdat Luther de Duitse vorsten veel invloed gaf in zijn nieuwe “Lutherisme” en
ettelijke kloosterorden door hem werden opgeheven. In de Lage Landen daarentegen werd het
“protestantisme” streng vervolgd en reeds in 1523 werden in Antwerpen twee monniken
vanwege de verbreiding van de “Lutherse leer” zonder pardon verbrand.
In dezelfde tijd zou zich echter ook de protestantse stroming der “dopers”, uitgaande van
Zwitserland (Ulrich Zwingli in Zürich), Tirol en Oostfriesland zich over heel Europa uitbreiden
en vooral ook in de Noordelijke Nederlanden veel aanhang vinden – hier waren het de
Haarlemse bakker en predikant Jan Matthijs (1500-1534) en zijn volgeling, de Leidense
predikant Jan Beukelsz (1509-1536), die er als eersten in slaagden kleine “clandestiene”
gemeenten te stichten. Het geheel zou zich echter uitermate radicaliseren, toen op de tweede
Rijksdag van Speyer in 1529 de doodstraf tegen alle “dopers” als rijksrecht verkondigd werd
en het zogeheten “Wiedertäufermandat von Speyer” de grondslag legde voor een
grootaangelegde vervolging van de doperse beweging. Hiertoe zij gezegd, dat deze nieuwe
beweging de doop van onmondige kinderen direct na de geboorte als “onbijbels” aanzag en
alleen de doop van de mondige mens als persoonlijke geloofsbekentenis erkende. De benaming
“wederdopers” is ontstaan omdat volgens deze nieuwe leer reeeds vroeger gedoopte kinderen
zich nogmaals moesten laten dopen – volgens de “dopers” was en is de doop van volwassenen
de enig geldige en kan deze ook niet herhaald worden. Het “Wiedertäufermandat von Speyer”
zegde echter uitdrukkelijk, dat iedere “doper” resp. “wederdoper” met de dood moest worden
bestraft en dat zonder aanroeping van een kerkelijk inquisitierechtbank. Alleen wie herriep
kwam er met gevangenis of ook ondertoezichtstelling vanaf en was door deze
overheidsmaatregelen voor het hele leven getekend…
In de geschiedenis van de doperse beweging ingegaan is echter vooral het “Reich Zion”wederdoperrijk in de Westfaalse stad Münster in de jaren 1534 en 1535, alwaar een ongekende
radicalisering van de zogeheten “Münstersche Wiedertäufer”-beweging tot waarlijk
apocalyptische toestanden zou leiden. Deze “Münstersche Wiedertäufer” behoorden tot de
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radicale Nederduitse resp. Nederlandse doperbeweging van de “Melchiorieten”, die deze
benaming weer ontleeende aan Melchior Hofmann. Deze (radicale) Zwitserse reformator gold
als de theologische wegbereider van het Münsterse wederdoperrijk “Reich Zion” en was
berucht om zijn waarlijk abstruus-apocalyptische denkbeelden – dat deze nu uitgerekend in de
Westfaalse bisschopstad Münster gerealiseerd zouden worden, lag daaraan, dat zich daar in
1531 de handwerkergilden met de reformatorische beweging in de stad verbonden hadden en
de heerschappij van het Münsterse patriciaat beëindigd hadden. Om deze constellatie te kunnen
behouden waren protestanten van ieder couleur welkom en zo stroomden ook vele Nederlandse
“dopers” resp. “wederdopers” naar deze in hun ogen veilige stad. In 1534 zouden dan de
“wederdopers” – na een kortstondige meerheid in de gemeenteraad – de alleenheerschappij in
de stad overnemen en een revolutionaire atmosfeer scheppen: Nadat de bisschop van Münster
en Osnabrück, Franz von Waldeck, met de belegering van de stad was begonnen, riepen de
“wederdopers” de Nederlander Jan van Leiden tot hun “koning” uit. Er werd een soort van
theocratie geïnstitutionaliseerd, die iedere oppositie brutaal onderdrukte en het heette, dat Jan
van Leiden weliswaar de folter voor het uitvoeren van een doodsoordeel had afgeschaft, deze
doodsoordelen echter zelf volstrekte. Verder werd in de stad op sociaal-economisch gebied een
soort van communnisme en – onder beroeping op het Oude Testament – zelfs de polygamie
ingevoerd.
Deze militante opstelling van de “Münstersche Täufer” was natuurlijk ook het gevolg van de
waarlijk uitzichtloze toestand binnen de stadsmuren en de daarmede verbonden hongersnood
onder de bevolking – men had niets meer te verliezen…! Na anderhalf jaren belegering werd
Münster op 25 juni 1535 ingenomen en een vreselijk bloedbad onder de “wederdopers”
aangericht – de verschrikkelijk verminkte lijken van de wederdoperleiders Jan van Leiden,
Bernd Krechting en Bernd Knipperdolling werden in speciale kooien aan de toren van de
Lambertikerk gehangen – alwaar zij nog steeds hangen….Als lugubere herinnering aan
Nederlands geïnitieerde godsdienstwaan!
Münster was in de jaren 1533 –1535 echter niet alleen een toevluchtsoord voor
“wederdopers” uit alle windstreken van Europa maar tevens het hoofdkwartier van vele acties
van de beweging, om - in navolging van de “staatsgreep” in Münster - elders (stads)besturen
over te nemen. Zo werd het stadhuis van Amsterdam bij verrassing voor een dag bezet en werd
in het noorden van de Nederlanden – waar de “wederdopers” het sterkst waren (met name in
Friesland, Groningen en Oostfriesland) – geprobeerd verschillende kloosters te bezetten - ook
bij resp. na deze kortstondige en vergeefse acties werden weer vele wederdopers op waarlijk
gruwelijke wijze omgebracht. De uit Brugge afkomstige wederdoperleider David Joris (15011556) zorgde dan voor een historische breuk met het militante doperschap - dat na de val van
Münster en de Friese blamages een kwijnend bestaan voerde - door het geweld resoluut af te
zweren. Joris leefde van 1539 tot 1544 in Antwerpen om dan definitief naar het Zwitserse
Bazel te trekken. Dan echter kwam de eveneens vreedzame Friese “doper” Menno Simonsz
(1496-1531) naar voren en deze maakte het doperse geloof niet alleen tot een uiterst vreedzame
beleving maar vooral tot een uitgesproken pacifistische geloofsrichting. Zijn met veel passie
opgestelde geloofsopvattingen raakten wijdverbreid in doperse kringen en zijn volgelingen
noemen zich heden “Mennonieten” – met ettelijke grotere en kleinere koloniën in Noord- en
Zuid-Amerika.
De invloed van Menno Simonsz bleef echter niet beperkt tot de Nederlanden maar reikte ook
uitermate ver daarbuiten - hij reisde daartoe door heel Europa stad en land af om te preken in
de kleine doperse gemeenschappen, die vooral in de Noord-Duitse laagvlakte van Groningen
tot Koningsberg veelvuldig verspreid lagen. En ook in het Rijnland, de Palts en de Elzas wist

118

Simonsz zijn stempel op de doperse gemeenten te drukken – hij was een geboren missionaris
en geloofsverkondiger. In 1693 zou zich onder leiding van de Zwitser Jacob Amman in de
Elzas een grote groep Mennonieten afscheuren en trokken duizenden van hen naar Nederland –
daar kregen zij vanuit Noord-Amerika van de Engelse kolonist William Penn in het begin van
de 18e eeuw de uitnodiging zich als landbouwers in de door hem gestichte kolonie
Pennsylvania te vestigen. De Elzassische Mennonieten trokken toen met maar enkele
duizenden naar het “Geloofde Land” doch intussen is de beweging uitgegroeid tot een
respectabele gemeenschap van meer dan 150.000 personen – zij noemen zich naar hun
toendertijdse leider Jacob Amman, die hen naar Amerika had geleid, “Amish” en zijn niet
alleen aartsconservatief in hun denkbeelden maar houden vaak ook vast aan de technologie en
de leefwijze zoals die rond 1700 gebruikelijk was. Ook blijven zij het aan het Nederlands
verwante “Plattdietsch” trouw, dat ook wel “Pennsylvania Dutch” genoemd wordt – dit
streekdialect is niet alleen hun moedertaal maar ook de taal waarin de Amish-bijbel is
opgetekend. Alle generaties van de “Alte Ordnung” dragen dezelfde ouderwetse klederdracht
en de mannen dragen bovendien ringbaarden, omdat zij geen snorren mogen dragen. Want naar
Amish-mening droegen de militairen uit de 18e eeuw snorren en zijn de “Amish” uitgesproken
pacifistisch – ook in hun uiterlijk dus…!
In de loop van de 16e eeuw komt dan nog een derde belangrijke protestantse stroming tot
gelding, namelijk het “Calvinisme”, dat zich nu echter vanuit het zuiden van de Nederlanden
zou gaan verspreiden. Initiator van deze geloofsrichting was de in het Picardische plaatsje
Noyon (direct bij het later zo historische WO-plaatsje Compiègne) geboren Johannes Cauvin
(1509-1564), die zich later Johannes Calvin (in het Nederlands Johannes Calvijn) zou noemen.
Calvin was de zoon van de secretaris-generaal van het domkapittel van Noyon terwijl zijn
moeder Jeanne le Franc uit het iets noordelijker daarvan gelegen Cambrai (Kamerijk) stamde –
vlak bij (Frans-)Vlaanderen dus….
Calvin bekende zich sinds de zo bloedig verlopen wederdoper-opstand in Münster tot de
Reformatie en kwam na een oponthoud in het voor protestanten veilige Straatsburg dan in het
Zwitserse Genève terecht. In zijn Geneefse jaren zou Calvin een groot aantal geschriften over
de calvinistische geloofsopvatting en de daaraan gekoppelde ideeën over de ideale protestantse
maatschappij (o.a. in het in 1536 verschenen werk “Institutio”) publiceren. Net als Luther
keerde ook Calvin zich af van de katholieke kerk, naar hij ging veel verder: liet Luther de kerk
nog besturen door bisschoppen, zo liet Calvin de leiding van de Calvinistische kerk over aan de
door de gelovigen gekozen kerkeraden. En werd de Lutherse kerk (nog) van bovenaf bestuurd,
dus autoritair, zo werd de Calvinistische kerk van onderaf geleid en was dus democratisch
opgesteld. Verder hechtte Calvin veel waarde aan een uitermate strenge geloofsbelijdenis,
gebaseerd op reformatorische opvattingen, die in maatschappelijk opzicht door de gehele
burgerij van een gemeente resp. stad zouden moeten worden beleden – hier komt dus
“Münster” door…De reformator ging daarbij uit van de zogeheten “predestinatie”-leer, dat wil
zeggen van de leer van de voorbeschikking (“predestinatie”) van de mens door God, die al
vòòr de schepping over “heil” (uitverkiezing) of “verdoemenis” zou hebben besloten. De mens
kan aan zijn geschiktheid resp. bekwaamheid tot een uitermate strenge en vrome
plichtsbetrachting merken of hij voor het “heil” is voorgezien….En ofschoon Calvin met deze
predestinatie-leer eigenlijk de goddelijke almacht en de menselijke onmacht geen vrije wil te
hebben, accentueerde, zou deze stringente geloofsopvatting toch enorme (latere)
maatschappelijke gevolgen hebben. Want samen met de strenge moraal, die Calvin als eerste in
Genève invoerde, heeft het uiteindelijk daaruit in de Nederlanden voortgekomen “Calvinisme”
zo het ontstaan van een typische arbeidsethiek bevorderd, die weer de grondslag zou leggen
voor een (ongebreideld) winststreven in het (latere) kapitalisme - het was de Duitse econoom
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en socioloog Max Weber (1864-1920), die in 1904 deze verrassende en tot heden onomstreden
samenhang zou ontdekken . De radicale reformer Johannes Calvin heeft zo van Genève uit de
basis gelegd voor een sterk deterministisch protestantisme en het “Calvinisme” kon zich –
uitgaande van Genève - vooral verspreiden in Nederland, Schotland en Frankrijk –
daarentegen vond het gematigdere “Lutherisme” vooral ingang in Duitsland en Scandinavië,
terwijl het zogeheten “Anglicanisme” tot Engeland beperkt bleef. In Genève staat verder bij het
Reformatie-monument een standbeeld van Johannes Calvin opgesteld – in Nederland is niets
van hem te vinden….! De eerste Calvinistische predikant in de Lage Landen was overigens
Guido de Brès (1522-1567), afkomstig uit het Henegouwse Bergen (Mons) en ook wel “de
hervormer der Nederlanden” genoemd – na in de leer bij Calvin te zijn geweest, begon hij in de
Zuidelijke Nederlanden te preken en werd hij in 1559 predikant in de protestantse gemeente te
Doornik. In 1561 schreef Guido de Brès daar zijn boekwerk “Confesssion de foy”
(“Geloofsbelijdenis”), dat in 1562 reeds in het “Nederlands” (Diets) werd vertaald. Dit ook
“De Nederlandse geloofsbelijdenis” genoemde werk zou een zeer grote invloed hebben op de
gereformeerde gemeenten in de Nederlanden – in 1561 gooide hij het werk over de muur van
het kasteel te Doornik als symbolisch aanbod aan de Spaanse koning. Guido de Brès had
zoveel gezag, dat hij zelfs door stadhouder Willem van Oranje werd geraadpleegd, maar ook
deze kon niet verhinderen, dat de reformator in 1567 te Valenciennes wegens ketterij ten dode
veroordeeld werd.

TACHTIGJARIGE OORLOG IN DE NEDERLANDEN

Met Willem van Oranje en Filips II zijn we nu aangekomen bij de beide grote protagonisten
uit de “Tachtigjarige Oorlog”, die van 1568 tot 1648 in de Lage Landen zou woeden. Willem
van Oranje (1533-1584), ook wel Willem de Zwijger genoemd, werd op de tussen Wetzlar en
Siegen gelegen “Dillenburg” als telg uit het Duitse “Huis Nassau”- dat een belangrijke plaats
innam in het “Heilige Römische Reich Deutscher Nation”- geboren. Wilhelm von Nassau
kwam in 1544 (dus op de leeftijd van 11 jaar!) uit het Lutherse ouderlijk huis aan het hof van
keizer Karel V te Brussel om daar een katholieke opvoeding te genieten. Hij genoot de
oprechte sympathie van de ouder wordende keizer en zoals reeds vermeld, zou de
moegestreden keizer zich bij zijn tragische afdanking in 1556 op de schouders van de Duitse
prins stutten - en niet op die van zijn zoon Filips…! Als levenslustige, prachtlievende en
uitermate beschaafde vertegenwoordiger van de adelstand in die dagen werd de Duitse vorst
Wilhelm von Nassau dan in 1559 door deze zoon van Karel V - als de (nieuwe) Spaanse
koning Filips II - tot stadhouder van de provincies Holland, Zeeland en Utrecht benoemd.
Was Karel V als geboren Gentenaar nog geïnteresseerd aan de toestanden in de Lage Landen
(“Bourgondische Kreits”) zo was dit bij Filips II heel anders – deze verdween definitief naar
Spanje en liet het directe regeren ter plaatse over aan landvoogdes Margaretha van Parma en
haar kerkelijke gezagdrager en adviseur Granvelle (Antoine Perrenot de Granvela 1517-1586).
Gelijktijdig was de Spaanse koning echter ook een overtuigd aanhanger van de “ContraReformatie”- want natuurlijk probeerde de katholieke kerk het verloren terrein terug te winnen.
Competente pausen, het “Concilie van Trente” (1545-1563) – met als resultaat dus de
invoering van parochieregisters (DTB-registers) – alsmede de stichting van de Jezuïetenorde
droegen er toe bij, dat het katholicisme in Zuid-Europa behouden bleef en in Midden-Europa
verloren terrein teruggewonnen worden kon. Deze retourbeweging van de katholieke kerk
wordt “Contra-Reformatie” genoemd en vond dus in Filips II een geduchte medestrijder en
fervent tegenstander van iedere soort van protestantisme. In zijn gebieden zette Filips de
centralisatiepolitiek van zijn vader voort en steunde hij in Frankrijk de katholieken tegen de
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protestantse “Hugenoten” alsmede in Engeland de katholieke Schotse koningin Maria Stuart,
die op de (Aglicaanse) Engelse troon aanspraak maakte.
Nadat reeds enkele jaren voor de troonsafstand van Karel V het protestantisme – en met
name hier dus het Calvinisme – door de Nederlanden te verspreiden begonnen had zich te
verspreiden, sloeg de vlam in de pan, toen in 1566 in het (Frans-)Vlaamse Steenvoorde (tussen
Lille en Duinkerken) de zogeheten “beeldenstorm” losbrak. Woedende Calvinisten drongen de
katholieke kerken binnen en vernielden de beelden en afbeeldingen van katholieke heiligen –
als een soort van kettingreactie sloeg deze protestantse strijdvaardigheid over op de gehele
Lage Landen, van Vlaanderen tot diep in Groningen, en in 1566 nam een protestantse synode
in Antwerpen dan het besluit over te gaan tot gewapend verzet. De daarop losbarstende
repressiegolf tegen de protestanten dreef de radicale aanhangers in ballingschap naar Engeland
en het (Duitse) Oostfriesland, alwaar zij zich verenigden in opstandige genootschappen, die
zich “geuzen” noemden. Het woord “geus” is hierbij afgeleid van het Franse woord “gueux “ =
bedelaar en zou gebruikt zijn door de adviseur van de landvoogdes Granvelle, toen een
eedverband van edelen uit de Lage Landen aan landvoogdes Margaretha van Parma in Brussel
een smeekschrift kwam aanbieden ter verzachting van de druk op de protestanten (gepaard met
een indamming van de centralistische bestrevingen) - later zouden “opstandelingen” zich trots
“geuzen” gaan noemen Toen de protestantse opstand echter verder ging, stuurde Filips II de
hertog van Alva als nieuwe landvoogd naar de Nederlanden om deze definitief neer te slaan –
en dat Alva niet tevergeefs de “ijzeren hertog” werd genoemd, beweees hij door een
buitengewoon wreeed en keihard optreden o.a. met de instelling van de zogeheten “Raad van
Beroerten” (“bloedraad”). Alva nodigde na zijn aankomst in Brussel in augustus 1567 de
edelen van de opstandige gebieden uit voor een gesprek doch de meeste adellijke
gezagsdragers doorzagen, dat het een list was: alleen de graven Egmont en Horne kwamen naar
Brussel. Daar werden zij direct gevangengenomen, door de “bloedraad”, ten dode veroordeeld
en op de Grote Markt onthoofd.
De “Tachtigjarige Oorlog” (1568-1648) begon in 1568, toen stadhouder Willem van Oranje,
die intussen tot het Calvinisme tendeerde (om in 1573 toe te treden) met militaire middelen zou
pogen de Spaanse landvoogd uit Brussel te verdrijven – waarbij het in het begin uitdrukkelijk
om een revolte tegen Alva ging en niet tegen de Spaanse koning. De slag bij het Groningse
Heiligerlee op 23 mei 1568 was het eerste treffen tussen de (huur)troepen van Willem van
Oranje-Nassau (aangevoerd door zijn broer Lodewijk van Nassau) en die van Alva en ging ten
gunsten van de “opstandelingen” uit – wat wel als groot succes gold maar weinig steden tot
aansluiting kon bewegen. Dat de opstand in de Lage Landen niet tegen de koning was gericht,
blijkt overigens ook uit de in 1570 ontstane, door Marnix van Sint Aldegonde geschreven
latere volkshymne “Wilhelmus van Nassouwe”: “De koning van Hispanje heb ik altijd geëerd”.
Marnix (Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde 1540-1598) stamde overigens uit het iets
stroomafwaarts van Dendermonde aan de Schelde gelegen Bornem (het aldaar aan een
dichtgeslibde Scheldearm gelegen kasteel van Sint Aldegonde inspireerde ooit Walt Disney in
zijn tekenfilms…) - en was in 1570 in dienst getreden van Willem van Oranje, voor wie hij
zich als bekwame diplomaat en als trouwe vriend bewees. Het pas in 1932 tot het officiële
volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden verheven “Wilhelmus” was aanvankelijk
geschreven als “nieuw Christelijk Liedt, gemaekt ter eeren des Doorluchtichsten Heeren.,
Heere Wilhelm Prince van Oraengien Grave van Nassov, waer van d‟ eerste Capituel letteren
van elck veers syner name metbrengen” – de hymne was dus uitdrukkelijk opgedragen aan
Prins Willem van Oranje. waarbij de beginletters van de vijftien coupletten samen de naam
“Willem van Nassov” vormden.
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Behalve de geduchte “Raad van Beroerten” zou Alva met de “Tiende Penning” ook een
zware oorlogsbelasting invoeren ten gunste van zijn koning in diens strijd tegen de Turken – en
deze maatregel zou tot toenemende sociale ontevredenheid leiden, wat zich dan weer
bevorderlijk voor de consolidatie van de protestantse opstand zou uitwerken. En daarvan
konden weer de zogeheten “watergeuzen” profiteren( die tot 1572 door Willem van Oranje nog
als gewone zeerovers werden beschouwd), zodat de stadhouder in deze (legendarische)
“watergeuzen” een nieuwe mogelijkheid begon te zien om de troepen van Alva ook van zee uit
te kunnen attaqueren – de nieuwe medestrijders kregen het recht om zijn rood-wit-blauwe vlag
te voeren en in zijn naam op te treden. Op 1 april 1572 veroverden de “watergeuzen” zo het
zuidelijk van Rotterdam gelegen Zuid-Hollandse plaatsje Den Briel (Brielle) en op 6 april liet
ook de stad Vlissingen de geuzen in naam van Willem van Oranje binnen. En nadat Willem
van Oranje‟s broer Lodewijk geuzenleider was geworden, vielen steeds meer steden in Holland
en Zeeland in de handen van de “opstandelingen”: alleen Middelburg, Goes en Amsterdam
bleven trouw aan Alva. Doch nadat een zwager van Willem van Oranje grote delen van
Gelderland met o.a. de steden Zutphen en Deventer had veroverd, schaarde zich ook Friesland
achter de stadhouder en volgden ook in de Zuidelijke Nederlanden de inname van zulke
belangrijke steden als Leuven, Mechelen en Dendermonde (!) - het zag er in de Lage Landen
uitermate positief uit voor de “opstandelingen”!
Dit (aanvankelijke) succes van de opstand tegen Alva (die niet kon begrijpen “ que les villes
se revoltent ainsi”) verkeerde echter in het tegendeel, toen Filips II – nadat hij de Turken had
verslagen – in staat was meer troepen naar de Lage Landen te sturen. Mechelen werd heroverd
en de Spaanse troepen zouden er vreselijk huis houden – wat er weer toe leidde, dat vele steden
hierop vrijwillig hun poorten voor de militante Spanjaarden openden. In het in het noorden van
de Lage Landen gelegen vestingstadje Naarden werd zelfs vrijwel de gehele bevolking bloedig
afgeslacht en vanuit Amsterdam – dat altijd aan de kant van de Spaanse koning had gestaan –
werd door de Spanjaarden daarop het belangrijke Haarlem belegerd. Het “Beleg van Haarlem”
zou zeven maanden duren en nadat de Spaanse troepen meer dan 8000 man daarbij hadden
verloren, zou de wraak aan de Haarlemse bevolking weer evenzo bloedig uitvallen als in
Naarden. Nadat echter de belegering van Alkmaar mislukte - omdat op initiatief van Willem
van Oranje de dijken rondom de stad doorgestoken werden en een geuzenvloot in de buurt van
Hoorn in de “Slag op de Zuiderzee” overtuigend zegevierde over de Spaanse vloot – moest
Alva het veld ruimen – ook in Brussel!. Waar hij werd vervangen door Don Luis de
Requenses.
Intussen gingen de vijandelijkheden echter onverminderd verder en kreeg de oorspronkelijke
“opstand tegen Brussel” steeds meer het karakter van een burgeroorlog tussen Calvinisten en
katholieken en raakten de intenties van de ooit tegen Alva in opstand gekomen edelen der Lage
Landen steeds meer op de achtergrond van alle strijdigheden. Weliswaar schafte de Spaanse
bevelhebber Requensens de “Raad van Beroerten” en de “Tiende Penning” af en was deze
zelfs bereid een wapenstilstand te sluiten (met een amnestie voor de “opstandelingen”) – maar
het bleef bij goede woorden….Want de Spanjaarden waren na de nederlaag bij Alkmaar direct
begonnen met de belegering van Leiden, welke stad echter - nadat ook hier het
(opmars)gebied rondom de stad onder water was gezet - door toedoen van de geuzen weer kon
worden ontzet (“Leidens Ontzet op 3 oktober 1574). Maar op 14 april 1574 was reeds een door
het Huis Nassau en Frankrijk gefinancierd huurleger in de beroemde “Slacht op de
Mokerheide” (bij Nijmegen) door de Spanjaarden grandioos verslagen, waarbij met Lodewijk
en Hendrik van Nassau twee broers van Willem van Oranje sneuvelden – de consternatie bij de
“opstandelingen” over dit strategische maar ook persoonlijke verlies was dan ook enorm…! Bij
de daaaropvolgende vredesonderhandeklingen op 3 mei 1575 in Breda bleek echter hoezeer de
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oorspronkelijke “opstand tegen Brussel” het karakter van een godsdienstoorlog had gekregen:
de gesprekken liepen stuk op godsdienstige eisen van beide kanten, waarbij de Spanjaarden
bijvoorbeeld eisten, dat de protestanten de Lage Landen moesten verlaten en de geuzen
vorderden, dat alle bisschoppen moesten vertrekken….Zodat na het mislukken van de
onderhandelingen tussen de strijdende partijen de vijandelijkheden weer in alle hevigheid en
wreedheid ten gunsten van de Spanjaarden zouden opleven – alleen “Leiden” zou een
uitzondering blijven. Nadat de Spaanse koning echter in financiële moeilijkheden was geraakt,
had dit tot gevolg, dat de Spaanse troepen niet meer op tijd betaald konden worden en deze
begonnen te muiteren – ettelijke steden werden door deserterende troepen zonder enig pardon
uitgeroofd en nadat Zierikzee en Aalst (direct naast Denderbelle!) desastreus waren
geplunderd, werden o.a. ook Mechelen en Brussel door marodierende Spaanse troepen
bedreigd. Daarop riepen de koningsgetrouwe Staten van Henegouwen en van Brabant begin
september 1576 de Staten-Generaal der Nederlanden bijeen en werden onderhandelingen
aangeknoopt met de opstandige gewesten Holland en Zeeland, teneinde niet alleen de
muiterende Spaanse troepen beter te kunnen verdrijven maar ook om orde op zaken te kunnen
zetten in de door wanorde en wetteloosheid geteisterde gewesten – de godsdienstige
meningsverschillen werden op een later tijdpunt verdaagd. Op 4 november 1576 trokken
Spaanse troepen dan moordend en plunderend Antwerpen binnen en meer dan 8.000
Antwerpenaren vonden de dood en duizenden gebouwen gingen in vlammen op. Deze
zogeheten “Spaanse Furie” betekende de zoveelste stedenplundering in die tijd en zou er toe
leiden, dat op 8 november 1576 de “Pacificatie van Gent” tussen koningsgetrouwe en
opstandige gewesten kon worden afgesloten. Daarop stuurde Filips II zijn halfbroer Don Juan
(een onwettige zoon van Karel V) naar Brussel en werd op 7 januari 1577 tussen de StatenGeneraal der Nederlanden en Don Juan de “Unie van Brussel” gesloten. Daarin erkende de
afgezant van koning Filips II de “Pacificatie van Gent” en erkenden de Staten-Generaal op hun
beurt (nogmaals) de koning als wettelijke landsheer en beloofden zij zich sterk te maken voor
het behoud van het katholieke geloof in de Nederlanden. Don Juan zou landvoogd worden en
de Spaanse troepen zich tegen betaling terugtrekken – op 6 april 1577 ondertekende ook Filips
II deze overeenkomst.
Doch de Spaanse koning zou zijn beloftes niet houden en in januari 1578 Alexander van
Farnese, hertog van Parma en zoon van de vroegere Landvoogdes Margaretha van Parma, met
nieuwe verse troepen naar de Nederlanden sturen om aldaar Don Juan te ondersteunen. En
reeds op 28 januari 1578 zou Alexander Farnese – die over grote strategische capaciteiten
beschikte - bij Gembloers, zuidoostelijk van Brussel, over een leger van de Staten-Generaal
zegevieren. Maar toen Willem van Oranje zich op 23 september 1578 desondanks
triomfantelijk in Brussel had laten binnenhalen, moest Don Juan echter aan Filips II berichten,
dat de feitelijke staatsmacht in handen van Willem van Oranje lag en niet meer in Spaanse
hand.Verder erkenden de gewesten hem niet meer als landvoogd en hadden deze in zijn plaats
Matthias van Oostenrijk, een neef van Filips II uit de oostelijke Habsburg-tak, als zulke
benoemd. Nog zeer jong en onervaren had de nieuwe landvoogd weinig in te brengen
tegenover het gezag van Willem van Oranje en werd hij in de volksmond “de griffier van de
prins” genoemd…. Toen echter de Spaanse troepen wederom Brussel bedreigden, besloten de
Staten-Generaal en Willem van Oranje zich naar Antwerpen terug te trekken.
Het geheel escaleerde onverwachts toen Don Juan op 33-jarige leeftijd in zijn legerkamp te
Namen (Namur) was gestorven en Filips II een nieuwe landvoogd moest benoemen: Het werd
dit de reeds in het land aanwezige Alexander Farnese en weer zou het tij ten gunste van de
Spanjaarden keren. Echter niet alleen vanwege de reeds vermelde strategische kwaliteiten van
de nieuwe landvoogd maar ook omdat zich onder de gewesten van de Lage Landen diepgaande
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meningsverschillen begonnen af te tekenen. Naast de godsdienstig conflicten begon nu ook
mee te spelen, dat de diverse provincies steeds meer voor de eigen belangen opkwamen – zo
werd bijvoorbeeld de toegangsweg naar de Antwerpse haven door Zeeland en Holland
geblokkeerd en konden voor Antwerpen bestemde schepen alleen tegen tolbetaling passeren.
Op 6 januari 1579 sloten de zuidelijke provincies Artesië (Artois) en Henegouwen (Hainaut)
alsmede de (Franstalige) stad Douai (Dowaai) in Arras (Atrecht) de zogeheten “Unie van
Atrecht”, waarin zij zich weliswaar weer onder het gezag van de Spaanse koning – en
daarmede onder dat van Alexander Farnese – schaarden maar gelijktijdig verlangden, dat de
Spaanse troepen de gewesten moesten verlaten. Als antwoord op deze “Unie van Atrecht”
ondertekenden dan op 23 januari 1579 de gewesten Holland, Zeeland, Gelderland, Utrecht en
de “Ommelanden” een eigen verdrag, de zogeheten “Unie van Utrecht”, waarbij zich niet
alleen de noordelijke provincies maar ook vele steden in Vlaanderen (!) en Brabant aansloten –
in Gent, Antwerpen en Brussel werden zelfs – geheel naar Geneefs voorbeeld – “Calvinstische
republieken” uitgeroepen…!.Willem van Oranje hield zich aanvankelijk afzijdig - en was ook
tegen de “Unie van Utrecht”, omdat deze feitelijk een afscheuring van de Noordelijke
Nederlanden betekende en daarmede hij zijn droom van “Verenigde Lage Landen” in rook zag
opgaaan – maar tekende uiteindelijk op 3 mei 1579 een steunverklaring aan de “Unie van
Urecht”. Dit schrijven wordt gezien als de feitelijke oprichting van de “Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën”, die echter pas na de “Vrede van Munster” in 1648 als “Republiek der
Verenigde Nederlanden” internationaal erkend zou worden.
Alexander Farnese veroverde in juni 1579 Maastricht en ontketende ook hier een waar
bloedbad (”Spaanse Furie”) met honderden van doden, die de Maas wekenlang bloedrood
zouden kleuren – de hertog van Parma moet echter wel grote gewetenswroegingen over zijn
gruweldaad hebben gekregen, want hij schonk de stad later een uitermate kostbaar zwaar
verguld borstbeeld van de stadheilige Sint Servatius, dat ook nu nog regelmatig bij processies
door de stad wordt gedragen. Ook in het noorden van de Lage Landen gingen diverse steden
(o.a. Coevorden, Oldenzaal en Groningen) verloren terwijl de graaf van Rennenberg, als
stadhouder van Groningen, Friesland en Drenthe, zich weer op de kant van de Spaanse koning
sloeg. – het zag er helemaal niet goed uit voor Willem van Oranje en zijn medestrijders!
Vooral niet toen Filips II Willem van Oranje op 15 juni 1580 vogelvrij liet verklaren en de
koning zijn troepen uit het eveneens opstandige Portugal terugtrok om deze naar de Lage
Landen te verleggen – de Spaanse overmacht werd steeds sterker. Willem van Oranje was
overigens al sinds 1973 op zoek naar een buitenlandse partner resp. bondgenoot en daarbij leek
koningin ElizabethI van Engeland een goede keus te zijn – doch Elizabeth vreesde een oorlog
met Spanje en de onderhandelaars moesten met lege handen terugkeren. In 1580 zouden de
“opstandelingen” echter meer suces hebben met de hertog van Anjou, die zich als broer van de
Franse koning bereid verklaarde met 10.000 man de revolte in de Nederlanden te ondersteunen.
Anjou eiste echter wel, dat de Noordelijke Nederlanden de Spaanse koning definitief moesten
afzweren en dat gebeurde op 22 juli 1581 met de zogeheren “Acte van Verlatinghe” – er was
nu geen weg meer terug….!
Op 10 februari 1582 kwam Anjou in Vlissingen aan en werd hij op 19 februari van dat jaar
plechtig als “hertog van Brabant” ingehuldigd – en toen in de herfst van 1582 de 10.000 man
versterking (voornamelijk Zwitserse huurlingen!) aankwamen. keerden de kansen opnieuw in
de heen en weer golvende vijandelijkheden. Uit verergering over zijn ondergeschikte positie
ten opzichte van Willem van Oranje, besloot de hertog van Anjou echter op eigen houtje te
handelen en een aanval op Antwerpen te wagen en op deze manier - ook door de inname van
verdere Vlaamse steden - zijn gezag vooral in militair opzicht te vestigen. Op 17 januari 1583
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kon hij weliswaar Antwerpen binnenkomen maar tot zijn grote verrassing stuitte hij op hevig
verzet van de Antwerpenaren zelf en werd hij in de vlucht geslagen – de Franse politiek van
Willem van Oranje was hiermede definitief in ongenade gevallen en na een vergeefse
verzoeningspoging zou de hertog van Anjou in juni 1583 de Lage Landen voorgoed verlaten.
Door al deze onderlinge binnenlandse schermutselingen kreeg de Spaanse landvoogd en
legeraanvoerder Alexander van Farnes echter steeds meer de overhand en kon deze de hele
Vlaamse kust resp. het Vlaamse achterland terugveroveren. Maar echt knuppeldik zou het voor
de “opstandelingen” in 1584 komen, toen op 10 juni eerst de hertog van Anjou stierf en op 10
juli van dat jaar Willem van Oranje door Balthasar Gerards in Den Haag werd vermoord. Drie
maanden lang leek het einde van de revolte nabij toen Alexander Farnese vanuit Vlaanderen
aan een nieuwe
opmars richting
Brabant was
begonnen en
Brussel en
Mechelen weer in
Spaanse handen
kwamen – doch
zijn huzarenstuk
zou de hertog van
Parma leveren met
de inname van
Antwerpen op 27
augustus 1585 na
een beleg van
meer dan veertien maanden. Alexander Farnese had daarbij de toevoerwegen naar Antwerpen
stuk voor stuk hermetisch afgesloten met als absoluut meesterstuk een 730 m lange
(ponton)brug van schepen dwars over de Schelde (ergens tussen Kallo en Doel: zie hiertoe
gravure “Het Beleg van Antwerpen” van R. de Hooghe). “El Puente de Farnese” hield nu de
watergeuzen er van af Antwerpen te bevoorraden en ofschoon het deze middels een schip met
kruit uiteindelijk toch lukte de brug op te blazen (waarbij 800 soldaten sneuvelden en Farnese
bijna omkwam), werd het echter steeds moeilijker de stad überhaupt met levensmiddelen te
bereiken. Op 27 augustus 1585 tekende daarom Marnix van Sint Aldegonde in zijn
hoedanigheid als burgemeester van Antwerpen op het kasteel van Beveren (Land van Waes) de
overgave van de geheel uitgehongerde stad - hij wist door zijn diplomatieke kunst een
plundering van de stad te voorkomen, maar grote delen van de bevolking – daaronder vele
protestantse kooplieden en intellectuelen – namen de wijk naar de Noordelijke Nederlanden.
Marnix van Sint Aldegonde ging vrijwillig in een soort van ballingschap naar Oost.Souburg
(Zeeland) en ging zelfs zover ervoor te pleiten de gehele opstand maar te beëindigen, waarop
hij bij Willem van Oranje en de Staten-Genraal in ongenade viel. Op het kasteel van Sint
Aldegonde in Oost –Souburg (op het eiland Walcheren gelegen en nu deelgemeente van
Vlissingen) zou Marnix dan zijn verdere leven slijten met het schrijven van psalmberijmingen
– hij overleeed in 1598 te Leiden en ligt in het koor van de Amsterdamse Sint Pieterskerk
begraven. Uit geschiedkundig oogpunt gezien was Marnix ongetwijfeld een van de
belangrijkste medewerkers van Willem van Oranje – als student der theologie bij Johannes
Calvin in Genève begonnen, vluchtte hij in 1557 op jeugdige leeftijd naar Duitsland, alwaar hij
in 1569 het satirische werk “De Bijencorf der H. Roomscher Kercke” schreef – zijn broer Jan
van Sint Aldegonde sneuvelde als geuzenleider bij Antwepen. Met het Marnixse devies “repos
ailleurs “ (“ de rust is elders”) kan de auteur overigens geheel akkoord gaan…!
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Alexander Farnese zou daaropvolgend vrijwel alle gewesten van de Lage Landen met
uitzondering van Holland, Zeeland en Friesland terugveroveren en duizenden mensen op de
vlucht drijven – de gehele opstand dreigde in elkaar te storten. Doch in hoogste nood was er nu
ook weer hulp in zicht – deze keer van Engelse zijde. Want nadat de Engelse koningin
Elizabeth I in augustus 1585 opnieuw geweigerd had de souvereiniteit over de Nederlanden te
aanvaarden, stuurde zij echter wel onder leiding van de graaf van Leicester een troepenmacht
van 6000 man naar de Nederlanden, die in december 1585 – net als de hertog van Anjou dit
had gedaan - in Vlissingen aan land ging. Leicester liet zich uitroepen als landvoogd en tot
“kapitein-generaal” van de Nederlanden doch Elizabeth gelastte hem de eerste titel weer op te
geven, omdat zij ook deze keer een oorlog met Spanje wilde vermijden. Daarvoor was Willem
van Oranje‟s tweede zoon Prins Maurits, op de prille leeftijd van 18 jaar, uitgeroepen tot
stadhouder van Holland en Zeeland, terzijde gestaan door Johan van Oldenbarnevelt als
ervaren landsadvocaat van Holland. Toen echter bleek, dat Leicester op last van koningin
Elizabeth op een vrede met Spanje moest aansturen, werd de Engelse bevelhebber gedwongen
weer te vertrekken en besloten Prins Maurits en van Oldenbarnevelt – na de debacles met
Franse resp. Engelse legerhulp – geen pogingen meer te doen een souvereine vorst – verbonden
met het koningschap - voor de Nederlanden te vinden. In de “Justificatie van Deductie” werd
daarop bepaald, dat de politieke macht in de Nederlanden bij de Staten-Generaal zou komen te
liggen – wat praktisch het begin van de latere “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden”
betekende (die in het begin ook wel de “Republiek der VII Verenigde Nederlandsche
Provinciën” werd genoemd (zie kaartje)) – het aantal inwoners fluctueerde in de loop der tijden
tussen 1.5 en 2.5 miljoen in afhankelijkheid van de geweldige instroom vanuit de Zuidelijke
Nederlanden als ook vanuit Westfalen. In het begin van de 17e eeuw was meer dan een derde
deel van de bevolking van buitenlandse afkomst - in ettelijke grote steden was dit percentage
soms de helft.
Als reactie op de Engelse
inmenging besloot Filips II met
een reusachtige oorlogsvloot
daarop eerstens de Engelsen
een les te geven en tweedens
voorgoed met de
“opstandelingen” in de
Nederlanden af te rekenen –
niet van land uit maar van zee
uit….! En hoewel het nieuwe
Spanje absoluut geen ervaring
en reputatie als vlootnatie
bezat, werd de opgestelde
oorlogsvloot “armada
invicible” (onoverwinnelijke
vloot) of kortweg “armada”
genoemd - deze “armada”
bestond uit 130 schepen met
rond 30.000 man bemanning, waarvan 20.000 soldaten en betekende – tenminste op papier –
een geweldige offensieve kracht. Het geheel zou echter voor de Spanjaaarden op een enorm
drama uitlopen toen bleek, dat de grote Spaanse schepen niets konden uitrichten tegen de
weliswaar kleinere maar uitermate wendbare Engelsche schepen. En nadat met hulp van de
Nederlandse vloot belangrijke uitwijkhavens waren geblokkeerd, konden de Spaanse schepen
zich nergens terugtrekken en kon in juli 1588 een groot deel van de “armada” reeds in het
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Kanaal worden vernietigd. In paniek besloten de overgebleven Spaanse schepen via Schotland
en Ierland naar Spanje terug te keren, doch door zware stormen en verraderlijke stromingen
ging nogmaals een groot aantal schepen onder. Meer dan de helft van de eens zo trotse vloot
keerde niet naar Spanje terug en de rest was zwaar gehavend resp. als oorlogsschip niet meer te
gebruiken. De hertog van Parma kreeg prompt de schuld van deze catastrofe en nederlaag,
maar moest voor FilipsII toch de kastanjes uit het vuur gaan halen in Frankrijk, toen daar de
stad Parijs in handen van de protestanten (Hugenoten) dreigde te vallen – op 19 september
1590 trok Alexander Farnese Paris binnen om ter plaatse te interveneren en kon de
“Repbubliek der Zeven Verenigde Provinciën” opademen - want ook van land was het gevaar
nu geband. Er werd een nieuw en beter georganiseerd (huur)leger opgesteld en de jonge
republiek (een ongehoorde staatsvorm in die tijd….!) boekte meer en meer militaire successen
– het ging weer opwaarts. En nadat Alexander Farnese op 6 december 1592 was overleden,
zouden ook in het katholieke zuiden meer dan veertig muiterijen onder de overgebleven
Spaanse troepen uitbreken – nu was de toestand weer voor Spanje niet al te rooskleurig….
Daarop besliste Filips II, die zijn eigen einde eveneens voelde naderen, zijn dochter Isabella
met haar neef Albertus van Oostenrijk te laten trouwen om samen over de Nederlanden te
regeren. In 1598 werd door de Spaanse koning in deze samenhang nogmaals een poging
ondernomen om de noordelijke en zuidelijke provincies weer te verenigen doch bij de
vergadering van de hiertoe extra bijeengeroepen Staten-Generaal te Brussel kwamen de
Noordelijke Nederlanden niet opdagen.
Maar toch zouden de Spanjaarden het niet opgeven en de Spaanse legers, die inmiddels
aangevoerd werden door de militaire bevelhebber Ambrogio Spinola, probeerden als eerste de
Vlaamse stad Oostende te veroveren – de belegering van Oostende zou van 1601 tot 1604
duren, omdat de verdedigers steeds weer van zee uit konden worden bevoorraad. Uiteindelijk
moest de stad toch capituleren en toen Spinola daarop onverwachts de Achterhoek binnenviel
konden daar de steden Lochem, Oldenzaal, Rijnbek en Groenlo weer in Spaans bezit gebracht
worden – men werd (weer) onrustig in de nieuwe republiek….Op zee was de “Republiek der
Zeven Verenigde Provinciën” echter oppermachtig geworden en op 25 april zouden
Nederlandse oorlogsschepen onder leiding van Jacob van Heemskerk zelfs een Spaanse vloot
in het verre Cadiz vernietigen: “de beroemde “Slag bij Gibraltar”! Het verloop van de
vijandelijkheden te land en te water zou echter na buitenlandse bemiddeling wederom tot
vredesonderhandelingen, deze keer in Den Haag, leiden, waartoe Spinola zelfs persoonlijk zou
aanreizen. En zo kon op 9 april 1609 in Antwerpen (!) een bestand tussen Spanje en de
“Republiek der Zeven Verenigde Nederlandse Provinciën” afgesloten worden, dat uiteindelijke
twaalf jaar zou duren – het zogeheten “Twaalfjarig Bestand”.
In 1621 zou echter Albertus van Oostenrijk onverwachts overlijden en omdat zijn huwelijk
met Isabella kinderloos gebleven was, kwamen de Zuidelijke Nederlanden daarop weer onder
direct Spaanse bestuur - Isabella bleef weliswaar landvoogdes, maar zij kon niet voorkomen,
dat de strijd tussen de Spaanse en de Staatse troepen opnieuw in alle hevigheid zou uitbarsten.
Doch toen in 1628 de “zeerover” Piet Hein voor de Cubaanse kust de “Spaanse Zilvervloot”
kaperde, was er plotseling genoeg geld in de Nederlandse krijgskas en konden onder leiding
van stadhouder Frederik Hendrik, die zijn in 1625 overleden broer Maurits was opgevolgd,
ettelijke steden weer terugveroverd worden - in het oosten o.a. Oldenzaal en Groenlo (die
inmiddels door de Contra-Reformatie sterk beïnvloed waren – en in het zuiden ‟sHertogenbosch, Venlo, Roermond en uiteindelijk Maaastricht (Maurits als beroemde
“stedendwinger”). Toch zou zich vanaf ongeveer 1600 een echte tweedeling in de Lage Landen
beginnen af te tekenen: Ten noorden van de grote rivieren lag het overwegend protestantse
deel, dat dus later de “Republiek der Verenigde Nederlanden” (“Belgium Foederatum”) zou
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gaan heten en ten zuiden ervan het Rooms-katholieke deel, dat onder het gezag van de Spaanse
koning zou blijven (“Belgium Regio”) – met de “Generaliteitslanden” er tussen.. Maar het
verlangen naar een herstelde eenheid (“Leo Belgicus”) zou altijd latent aanwezig blijven en
later voor korte tijd met het “Verenigde Koninkrijk der Nederlanden” (1815-1838) onder
koning Willem I - door toedoen van de grote Europese mogendheden - nogmaals geactiveerd
worden. Toen in 1634 Ferdinand van Oostenrijk (“Don Ferdinand”) de nieuwe landvoogd van
de Zuidelijke Nederlanden werd, verklaarde Frankrijk Spanje onverwachts de oorlog en
versloegen de Franse troepen daarop de Spanjaarden bij les Avins – samen met het leger van
de “Republiek” veroverden zij enkele steden in de Zuidelijke Nederlanden, daaronder Tienen,
Diest en Aarschot. Maar ook in de zogeheten “Generaliteitslanden”, speciaal in Noord.Brabant,
zouden in de jaren tot de “Vrede van Münster” nog ettelijke militaire acties van beide tijden
aflopen, die grote onrust onder de plaatselijke bevolking zouden veroorzaken – met o.a. in
1637 grote troepenbewegingen rond Breda, Venlo en Roermond (zie navolgend
onderhoofdstuk “Veen : Maas begroet Noordzee”). Op 8 februari 1635 sloten kardinaal
Richelieu namens Frankrijk en Prins Frederik Hendrik namens de “Republiek der Verenigde
Nederlanden” een verdrag om de Waalse Nederlanden bij Frankrijk en de Vlaamse
Nederlanden bij de “Republiek der Verenigde Nederlanden re voegen, dus faktisch een deling
van de Lage Landen te besluiten. Dit verdrag zou echter nooit worden omgezet, omdat
Frederik Hendrik zich uit argwaan tegenover de Franse intenties weer zou terugtrekken. De
gezamenlijke troepen van Frankrijk en de “Republiek der Verenigde Nederlanden” zouden zich
verder zo misdragen tegenover de burgerbevolking, dat de publieke opinie zich fel tegen deze
nieuwe staat in het noorden zou keren. Toen het beleg van de katholieke universiteitsstad
Leuven was mislukt, zou het dan in 1636 opnieuw tot vredeverhandlingen komen – echter
wederom zonder resultaat. Want de Franse inmenging had het strijdtoneel weliswaar definitief
ten gunste van de “Republiek der Verenigde Nederlanden” beslist, doch intussen was met de
(Europese) “Dertigjarige Oorlog” (1618-1648) een andere godsdienstoorlog uitgebroken – en
ook om deze reden zouden zich de Fransen niet terughouden en ettelijke steden in het Vlaamse
zuiden bezetten, daaronder Duinkerken en Kortrijk (!).
Uiteindelijk kwam het in Münster en Osnabrück tot onderhandelingen tussen alle strijdende
partijen in Europa en ofschoon de “Republiek der Verenigde Nederlanden” niet had
meegevochten in de “Dertigjarige Oorlog”, werd zij door toedoen van Frankrijk toch
uitgenodigd. Tijdens de onderhandelingen met de Spanjaarden in het “Huis van het
Kramersgilde” (heden “Haus der Niederlande”) werden de nog steeds fel strijdende maar ook
oorlogsmoede partijen het snel eens: de tekst van het “Twaalfjarig Bestand” werd als
uitgangsbasis genomen en de “Republiek der Verenigde Nederlanden” door Spanje als
soevereine staat erkend. Nadat echter Frankrijk als Nederlandse bondgenoot met steeds nieuwe
eisen kwam, besloot de “Republiek der Verenigde Nederlanden” buiten Frankrijk om direct
vrede te sluiten met Spanje. Op 30 januari 1648 werd de tekst van het vredesverdrag definitief
opgesteld en ter ondertekening naar Den Haag en Madrid gestuurd – en op 15 mei 1648 was
het dan zo ver en werd het verdrag tussen de twee soevereine staten ondertekend. Nieuw was
echter vooral ook, dat de “Republiek der Verenigde Nederlanden” uit het “Heiliges Römisches
Reich Deutscher Nation” uit mocht treden – en daarmede voorgoed uit de Habsburgse
invloedssfeer. De benaming “Tachtigjarige Oorlog” werd overigens het eerst gebruikt door
historici in de 19e eeuw – tot die tijd sprak men van “De Opstand” resp. “De Nederlandse
Opstand”. Nu is het gebruikelijk geworden alleen de eerste fase van de “Tachtigjarige Oorlog”
(1568-1648), toen de republikeinse staatsvorm nog niet bestond, zo te benoemen
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“Denn frage die vorherigen Geschlechter und merke auf das,
was ihre Väter erforscht haben,
denn wir sind von gestern und wissen nichts”
(Hiob 8. 8 /9)

Nederland
K (C) A M (M) E R M A N (N) (S) – geslachten

Camerman
Camermans
Kamerman
Kamerman

HOLLANDS GLORIE EN GOUDEN EEUW
Voordat we het een en ander over de Nederlandse C/K-takken gaan vertellen, willen we er
toch even op attenderen, dat intussen voor de Noordelijke Nederlanden het roemrijke tijdperk
van de “Gouden Eeuw” was begonnen, verbonden met een enorme rijkdom op economisch en
vooral cultureeel gebied. Deze (nieuwe) rijkdom van de nieuwe natie genaamd “Republiek der
(Zeven) Verenigde Nederlanden” werd hierbij in de eerste plaats vergaard door het feit, dat
deze nieuwe natie intussen heer en meester op de wereldzeeën was geworden en de een eeuw
geleden zo te zeggen uit het niets opgekomen zeevarende mogendheden Spanje en Portugal
zwaar onder druk stonden. Deze waren bijna honderd jaar lang de ongekroonde heersers op de
vaart naar West- en Oost-Indië geweest, maar op het einde van de 16e eeuw zou daar definitief
verandering in komen – vooral ook omdat de Portugezen steeds grotere moeite kregen hun
schepen veilig vanuit Azië naar Lissabon te laten varen. Er kwamen steeds meer kapers op
deze route, zodat de specerijen in Europa schaars werden en de prijzen massief stegen –
daardoor kwamen bij de Nederlandse handelaren van de Beurs te Amsterdam serieuze plannen
op zelf naar het “Verre Oosten” te gaan varen. Geld was er genoeg in de “Republiek der
Verenigde Nederlanden” en ook de kennis van de routes om “Kaap de Goede Hoop” was
aanwezig omdat de meeste al in kaart gebracht waren – zie naaststaande ets van een
koopvaardijschip uit Nederland voor de Tafelberg aan de “Kaap de Goede Hoop”. Eerst werd
er echter nog een kortere en veiligere route langs het noorden gezocht en in 1595 zou het
eerste schip in de richting van de “Karische Zee” varen – een uitzonderlijk moedige
onderneming voor die tijd…! De reis
moest echter worden afgebroken, omdat
de ijsvorming te sterk bleek – een
nieuwe poging mislukte eveneens
(beroemde “Overwintering op Nova
Zembla”). Daarna werden diverse
zeereizen langs de zuidelijke routes
ondernomen en uiteindelijk zouden de
vier VOC-schepen Mauritius, Hollandia,
Amsterdam en Duyfken succes hebben
en de oosterse (specerijen)landen
heelhuids bereiken. Maar ook op deze
uiteindelijk gelukte reis waren vele
tegenslagen te overwinden geweest en
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nadat er onderweg veel bemanningsleden aan scheurbuik waren gestorven (vitaminegebrek!),
zou het toch ruim vijftien maanden duren, totdat de vier genoemde schepen West-Java hadden
bereikt - daarmee was echter gelijktijdig overtuigend aangetoond, dat ook de Nederlanders in
staat waren naar Azië te varen! (zie afb.)
Daarop werd op 20 maart 1602 de zogeheten
“Verenigde Oostindische Compagnie” (VOC) opgericht
en verleenden de Staten-Generaal van de “Republiek der
Zeven Provinciën” de VOC een “octrooy” met het
monopolie op de handel met Indië. Daarin heette het:
“voor alle landen ten oosten van de kaap de Goede Hoop
en tot afbreuk van landsvyanden en tot wering van
andere natiën”. In de nu aanbrekende “Gouden Eeuw”
werd daarmee de VOC tot de grootste onderneming uit
die tijd überhaupt met als handelswaar allerlei soorten
specerijen zoals kruidnagels; nootmuskaat, kaneel en
peper maar ook zulke luxeproducten als zijde, porcelein
en thee. Wereldberoemd werden de zogeheten VOCfactorijen, dat wil zeggen versterkte
handelsnederzettingen in de hele wereld zoals Desima in
Japan, Mokka in Jemen, Surat in Perzië en natuurlijk
Batavia (het huidige Djakarta) als gigantisch
hoofdkwartier op het Indonesische Java - de VOC heeft
in de bijna tweehonderd jaar dat zij heeft bestaan zeker meer dan 5000 keer schepen resp.
scheepskonvooien naar Oost-Indië gestuurd. De schepen werden grotendeels op eigen werven
gebouwd (per jaar gemiddeld zeven stuk) en waren zeer robuust: de grotere VOC-schepen
konden het best een jaar of twintig doorhouden en de Oostindische route zeker wel tien keer
bevaren. Deze zogeheten “retourschepen” waren ca. 10 m breed en 50 m lang en hadden een
bemanning van ongeveer driehonderd zeelieden: de Nederlanders stonden daarbij niet alleen
bekend als zeer bekwame scheepsbouwers maar vooral ook als uitermate moedige zeevaarders.
Van het VOC-schip “Batavia”, dat in 1629 met 340 bemanningsleden aan boord naar OostIndië vertrokken was, is in deze samenhang bijvoorbeeld alleen bekend, dat het onderweg op
een rots gelopen en gezonken is (met klaarblijkelijk echter ettelijke overlevende) - meer niet!
Van dit schip is een prachtige replica gemaakt, die heden ten dage in de haven van Amsterdam
ligt en – tot in alle details nagebouwd – laat zien, met welk groot vakmanschap de VOCschepen toendertijd werden gebouwd.
Een in deze samenhang uitermate interessante publicatie is het in 2005 verschenen boekwerk
“Hollands Gouden Glorie” van Dr. Marius van Nieuwkerk – als medewerker van de
Nederlandse Bank heeft hij onderzocht, waarom Nederland een land is geworden, dat de
wereldeconomie eeuwenlang heeft gedomineerd. Volgens bepaalde statistieken in het boek zou
Nederland maar liefst drie eeuwen (van 1500 tot 1820) qua welvaart (per hoofd van de
bevolking gerekend) aan de top van de wereld hebben gestaan – wat er ook oorzakelijk voor
zou zijn, dat Nederland nog steeds zoveel multinationaals à la Philips, Akzo Nobel, Royal
Dutch Shell (Koninklijke Olie) enz. bezit en de Nederlanders als “de handelaars van de
wereld” gelden. Marius van Nieuwkerk ziet de Nederlandse strijd tegen het water verder als de
belangrijkste oorzaak voor het opkomen van de “Republiek der Verenigde Nederlanden” als
economische wereldmacht – hij beschrijft in zijn boek uitvoerig het eeuwige gevecht van de
Nederlanden tegen het water van de Noordzee en de grote rivieren, dat de handelsgeest der
Nederlanders in zo typische wijze heeft gedomineerd (naast de reeds besproken Calvinistische
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levensbeschouwing natuurlijk!). Want – zoals wij intussen weten – had de Noordzee ooit het
kustgebied bijna geheel weggespoeld en was in het eerste millennium bijvoorbeeld Zeeland
grotendeels verdronken land. Door echter samen te werken en gezamenlijk te overleggen (in de
huidige tijd als het beruchte “poldermodel” bekend….!) kon de aanval van het Noordzee-water
echter gekeerd worden en het land drooggelegd – met het diepste punt van Nederland 6.76 m
beneden NAP (Nieuw Amsterdams Peil) in Nieuwerkerk aan de IJssel.
Het “nieuwe land” was echter niet geschikt voor graanteelt maar wel voor veeteelt – en in
ruil voor boter en kaas haalde Holland (zie hiertoe ook onderhoofdstuk “Doel: Schelde-David
contra Haven-Goliath”) daarom zijn graan ver weg over de Oostzee vanuit het oosten van
Europa. De Nederlanders moesten wel en zo werden de eerste stappen op import- en
exportgebied gezet, waarbij hen ten goede kwam, dat in die dagen het transport per schip
makkelijk en goedkoop was en vele grote steden op het water goed bereikbaar waren - opslag
en transport werden zo vanaf de 14e eeuw in de Lage Landen (wij hebben daar in het
onderhoofdstuk “Brugge: Venetië van het Noorden” reeds op attent gemaakt) steeds
belangrijker. Door het gebrek aan ruimte en de relatief hoge bevolkingsdruk – de enorme
immigratie uit andere landen zou er in de late Middeleeuwen toe leiden, dat in de Nederlanden
toen reeds bijna vijftig procent der bevolking in een stedelijk gebied woonde – moest de
eveneens opgezette land- en tuinbouw voor groente en fruit tot steeds grotere productie worden
opgevoerd – wat weer de handel met andere landen ongemeen zou stimuleren.
Deze groei van de (Nederlande) handel in alle windrichtingen zou tot gevolg hebben, dat
bijvoorbeeld in 1670 de “Republiek der Verenigde Nederlanden” maar liefst veertig procent
van de wereldhandelsvloot in handen zou hebben - maar gelijktijdig de stabiliteit van het geld
steeds belangrijker zou worden. Niet voor niets, dat de “Amsterdamse Wisselbank” uit 1609 de
bank voor de gehele wereld werd en dat met groot succes - want terwijl de omliggende
buurlanden door allerlei oorzaken hun geld in rook zagen opgaan, kende Nederland in het
tijdperk van de “Gouden Eeuw” volgens Marius van Nieuwkerk maar een gemiddelde inflatie
van rond 0.4 % per jaar. En het hedendaaagse handelen in opties aan de beurs lijkt een
uitvinding van de 20e eeuw te zijn, maar in de “Gouden Eeuw” werd er in Amsterdam al
gehandeld in termijncontracten – er is werkelijk niets nieuws in het bank- en beurswezen sinds
die tijd ontstaan. Typerend voor de toendertijdse handelsgeest is verder het feit, dat het
Nederlandse bankiers waren, die de wederopbouw van de Spaanse vloot zouden financieren,
nadat deze door de Nederlandse vloot kort daarvoor was kapotgeschoten…..! In de “Republiek
der Verenigde Nederlanden” als eerste
kapitalistische staat van de wereld zou het
onstuitbare motto daarom steeds luiden :
“De koopman is koning” – en dat is ook zo
gebleven in de Nederlanden van heden.
En denken we in cultureel opzicht vooral
ook aan de grote Hollandse meester uit de
“Gouden Eeuw” Rembrandt van Rijn (16061669), beroemd om zijn manier, het licht en
het donker in verf te vangen. Rembrandt
werd op 15 juli 1606 als negende kind en als
zoon geboren van molenaar Harmen
Gerritszoon van Rijn en Neeltje
Willemsdochter van Suydbroeck. Vanaf zijn
tiende jaar ging Rembrandt naar de Latijnse
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school, waar hij de eerste tekenlessen kreeg. Rembrandt wilde echter
alleen maar schilderen om dan later – naast tekenen en schilderen
ook met etsen te beginnen (zie navolgende afb.
”pannenkoekenbakster”) – in zijn werk liet hij zich sterk inspireren
door de Italiaanse schilder Caravaggio (1573-1610) en verwierf hij
grote beroemdheid door zijn (zelf)portretten. Rembrandt vestigde
zich in 1632 in Amsterdam, waar hij trouwde met Saskia van
Uylenburgh – in 1639 zouden zij hun woning aan de Breestraat (het
huidige “Rembrandthuis”) betrekken. Hier zou de schilder twintig
jaar wonen en aldaar o.a. zijn beroemdste schilderij “De
Nachtwacht” maken - als groepsportret van de compagnie van
kapitein Frans Banningh Cocq en zijn luitenant Willem van Ruyjtenburgh. In 1640 werd zijn
zoon Titus geboren maar verloor hij ook zijn vrouw Saskia – Rembrandt zou daarna nog twee
keer trouwen doch rond 1653 zou hij in financiële moeilijkheden en zich hoog in schulden
steken om zijn huis af te kunnen betalen. Nadat de schilder in 1655 failliet verklaard was,
verhuisde Rembrandt naar een huurwoning aan de Rozengracht en zette hij, samen met vrouw
Hendrickje en zoon Titus, een kunsthandel op, waarvoor Rembrandt (tevergeefs) zelfs
landschappen schilderde. Toen in 1663 de pest naar Amsterdam terugkeerde zou ook zijn
tweede vrouw sterven en een jaar later zou Rembrandt met zijn beroemde werk “Het joodse
bruidje” zijn laatste schilderij afleveren. In 1668 overleed ook zoon Titus aan de pest doch
werd hij nog grootvader door de kort daarna geboren kleindochter Titia. Rembrandt van Rijn
stierf op 4 oktober 1669 en werd – net als zijn zoon - in een armengraf (waarvan zelfs de
precieze locatie niet eens bekend is) in de Amsterdamse Westerkerk begraven. Of denken we
aan de andere “Gouden Eeuw”-schilders Jan Vermeer (eigenlijk van den Meer) van Delft
(1632-1675) en Frans Hals (1581/85-1666), die als verdere ware grootmeesters van dit tijdperk
beroemd geworden zijn. Jan Vermeer werd op 31 oktober 1632
in Delft geboren en aldaar in 1653 in het Delftse Lukasgilde
opgenomen – in 1663 en 1670 was hij zelfs voorzitter van dit
befaamde schildersgilde. Er bestaan in het geheel slechts 34
Vermeer-schilderijen en de reden waarom de meester – in
tegenstelling dus tot Rembrandt – niet meer werken
geproduceerd heeft is niet bekend. Jan Vermeer schilderde
eigenlijk steeds dezelfde burgerlijke, ingetogen interieurs met
bijna alleen naar heel bepaalde vrouwentypes. - uitermate grote
bekendheid genieten zijn schilderijen “Het Melkmeisje”,
“Brieflezende Vrouw” (zie afb.) alsmede “Gezicht op Delft” en
“Het Straatje”. Hij stierf op 15 december 1675 en heeft zijn hele
(schilders)leven – samen met vrouw en elf (!) kinderen – ingewoond bij zijn schoonmoeder….en is niet naar Amsterdam gegaan zoals de meeste van zijn schildercollega‟s uit de “Gouden
“Eeuw”. De derde “Hollandse” “Gouden Eeuw”-schilder Frans Hals werd overigens in
Antwerpen geboren als zoon van lakenhandelaar Franchoys Hals en Adriaentgen van
Geertenrijck, die na de val van Antwerpen in 1585 naar Haarlem trokken - niet alleen zijn
jongere broer Dirck Hals maar ook vijf van zijn acht kinderen zijn bekende (Nederlandse)
schilders uit de “Gouden Eeuw” geworden. Een andere bekende schilder uit de periode van de
“Tachtigjarige Oorlog” was natuurlijk de Vlaming Peter Paul Rubens (1577-1640), die in 1577
in ballingschap in het Westfaalse Siegen werd geboren – zijn ouders, advocaat en schepen Jan
Rubens en vrouw Maria Pipelincks moesten in 1568 voor Alva uit Antwerpen vluchten en naar
o.a. Keulen uitwijken. Na de dood van zijn vader zou Peter Paul Rubens in 1587 naar
Antwerpen terugkeren om dan later in Spanje en Italië als hofschilder groot aanzien te
verwerven. Ja, en natuurlijk kunnen we voor de leefomstandigheden in het begin van de
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(Nederlandse) “Gouden Eeuw” niet voorbijgaan aan de beroemde Italiaanse mathematicus en
natuuronderzoeker Galileo Galilei (1564-1642), die in conflict raakte met de Rooms-katholieke
Kerk te Rome, omdat hij zich tot het heliocentrische wereldsysteem van Kopernikus (14731573) bekende. Aangeklaagd wegens ongehoorzaamheid en ketterij voor een Roomse
inquisitierechtbank, moest Galilei in 1633 deze theorie afzweren en werd hij onder (kerkelijk)
toezicht gesteld. En het zou bij deze gelegenheid geweest zijn, dat Galilei bij het verlaten van
de rechtbank de zo beroemde woorden zou hebben gemompeld “en hij (de aarde dus…)
beweegt zich toch!”).
Afgezien van dit in die dagen op de kop gestelde wereldbeeld is in deze (kerkelijke)
samenhang verder nog op te merken, dat in de tweede helft van de 16e eeuw (Concilie van
Trente 1545 -1563) ook de oude Middeleeuwse tijdrekening gewijzigd werd: vanuit Rome
werd door Paus Gregorius XIII 1582 per bul “Inter Gravissimas” besloten de gregoriaanse
tijdrekening in te voeren, waarbij de geldende juliaanse tijdrekening om 11 dagen naar voren
werd verschoven (weglaten van 10 dagen). Dit gebeurde echter niet overal gelijktijdig: in
Spanje, Portugal en Italië bijvoorbeeld werd uit 14 december 1582 het nieuwe datum 25
december 1582 ingevoerd en ook de (Nederlandse) Staten-Generaal sloot zich daarbij aan –
doch in de relatief autonome gewesten der Lage Landen werd de invoering geheel willekeurig
gehandhaafd. Zo voor Vlaanderen op 21 december 1582, voor Holland, Zeeland en WestFriesland op 1 januari 1583, voor Groningen op 10 februari 1583, voor Overijssel op 30
november 1700 enz. Ook in vele Europese landen zouden eveneens zulke verschillende
invoeringstijden van de gregoriaaanse tijdrekening plaatsvinden, zo bijvoorbeeld voor
Frankrijk op 9 december 1582, voor Duitsland (RK) op 21 december 1584 resp. voor Duitsland
(prot.) op 18 februari 1700, voor Zwitserland (RK) op 21 december 1584 resp. voor
Zwitserland (prot.) op 31 december 1700 resp. voor Engeland op 19 september 1752 enz.
Voor een authetisch genealogisch onderzoek in DTB-registers zijn deze genoemde
tijdrekeningsverschillen (op donderdag 4 oktober 1982 volgde bijvoorbeeld vrijdag 15 oktober
1582) natuurlijk van grote betekenis en het is zeker niet van de hand te wijzen, dat deze
omstandigheid – wanneer er van bevoegde zijde niet op attent wordt gemaakt – tot grote
(genealogische) verwarring) kan leiden….!

Detail sarkofaag van paus Gregorius XIII met afbeelding van de invoering van de gregoriaanse
kalender als nieuwe tijdrekening resp. aflossing van de daarvoor gebruikte juliaanse kalender
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Take me by the hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-land

“Ik zal vaeren, al is het tot in den eeuwigheid…!”

(kapitein Willem van der Decken in „De Vliegende Hollander“ 1678)

Nederland
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten

Camerman
Camermans
Kamerman
Kamermans

CAMERMAN/CAMERMANS/KAMERMAN/KAMERMANS IN HOLLAND
Voor de Nederlandse
geslachten Kamerman en
Kamermans komen we eerst te
spreken op de 20e eeuw en wel
op het einde ervan – want pas
uit het jaar 1993 stammen de
gegevens over de geografische
verspreiding van familienamen
in Nederland volgens de
website www.familienaam.nl
(net zoals we dit ook al voor
België hebben leren kennen).
En daar laat de op een bestand
van telefoonabonnees uit het
jaar 1993 baserende
Nederland-kaart voor de
familienaam Kamerman 265
verwijzingen zien en voor
Kamermans 94. Voor het
Kamerman-geslacht vinden we
verder een clustervorming in
het Noord-Brabantse Land van
Heusden en Altena, in OostOverijssel alsmede in en rond
de grote steden Rotterdam en
Amsterdam. Voor Kamermans
vinden we nog maar relatief
weinig namen in het Land van Heusden en Altena maar nog wel ettelijke verspreid in
Overijssel, de beide genoemde grote steden alsmede op het Zeeuwsche (schier)eiland
Walcheren (Middelburg en Vlissingen). Voor Kammerman zijn er in Nederland dan nog 16
verwijzingen te vinden, terwijl de drie (Belgische) achternamen Camerman, Camermans en
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Cammerman, wat betreft het voorkomen in de 20e eeuw in Nederland, geen verwijzingen meer
opleveren. In België zijn deze drie C-achternamen echter nog steeds – zoals we voorgaand
gezien hebben - goed voor in het geheel 333 verwijzingen.
Op het einde van de 16e eeuw resp. in de 17e en 18e eeuw was dit echter heel anders en had
een Camerman-tak uit de Zuidelijke Nederlanden in het plaatsje Veen, in het toendertijdse
Hollandse Land van Heusden, klaarblijkelijk een soort van toevlucht gevonden. Wij treffen
hier naast de oorspronkelijke Vlaamse familienamen Camerman en Camermans dan in de loop
der tijden ook vaak de Nederlandse naamsverbasteringen Kamerman en Kamermans aan ( in
het navolgende onderhoofdstuk “Veen: Maas ontmoet Noordzee” wordt op deze typische C/Kconstellatie nader
ingegaan). Verder is er een
relatief vroege
clustervorming van de
familienamen Kamerman
en Kamermans in het
Overijsselse Sallanddistrict te vinden, alwaar
we het schoutambt Ommen
nader onder de loep nemen
in het onderhoofdstuk
“Ommen: Overijsselse
Vecht zoekt Zuiderzee”. En
tenslotte landen we voor
een uitgebreide benadering
van de familienaam
Kamermans op het
Zeeuwse (schier)eiland
Walcheren, alwaar de hier
typische bijzonderheden en
wetenswaardigheden in het
onderhoofdstuk
“Vlissingen: Schelde
omarmt Noordzee”
uitvoerig worden
onderzocht - het Scheldestadje Vlissingen is
overigens “Heimathafen” van de auteur van dit boek en heeft om deze reden daarin een extra
plaatsje gekregen. Op de grootstedelijke clustervorming van de familienamen Kamerman en
Kamermans volgens de website www.familienaam.nl gaan we in dit boek echter niet nader in:
de zuigwerking van de grote opkomende havensteden Antwerpen (Zuidelijke Nederlanden)
alsmede Amsterdam en Rotterdam (Noordelijke Nederlanden) daaropvolgend behoeft geen
nader commentaar. We hebben het leuker gevonden de Nederlandse familienamen Kamerman
en Kamermans aan de hand van clustervormingen in kleinere maar zeker net zo interessante
plekken te vervolgen – voor de genealogische uitwerking van de Veense Kamermans-tak is in
2005 in Wolvega overigens het zogeheten team-Kamermans opgericht (zie p. 260). Over de
naar het buitenland uitgeweken Camerman-, Kamerman- en Kamermans-takken wordt tegen
het einde van dit boek nog een en ander verteld.
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VEEN : MAAS BEGROET NOORDZEE

Het huidige dorpje
Veen, deelgemeente
van Aalburg en gelegen
in het Land van
Heusden en Altena, telt
rond 2400 inwoners en
grenst – zoals vanouds
– nog steeds aan de
Maas - deze Maas
aldaar is echter geen
stromende rivier meer
en heet nu “Afgedamde
Maas”. Tussen Veen en
het aan de overkant
gelegen Gelderse
plaatsje Aalst (deze
naam hadden we ook
reeds als aangrenzende
gemeente van
Denderbelle….!) verkeert een veerpont en ligt bij Giessen/Rijswijk een sluis
(Wilhelminasluis). In de “Gouden Eeuw” was de situatie echter een geheel andere en daarover
gaan we navolgend een en ander vertellen. Veen was toen een klein dorpje van maar enige
honderd inwoners en een van de zogenaamde “benedendorpen” van het Land van Heusden - dit
was een zelfstandige heerlijkheid, die in 1357 tot het graafschap Holland ging behoren. De
grens met het hertogdom Brabant verliep iets ten zuiden van de huidige, in 1904 opengestelde
“Bergse Maas” en had een uitermate grillig afbakening (zie afb.). Eerst door wetswijziging van
10 februari 1815 kwamen het Land van Heusden en het er noordwestelijk van gelegen Land
van Altena officieel bij de provincie Noord-Brabant. Het land van Heusden en het Land van
Altena waren in de Middeleeuwen dus zelfstandige heerlijkheden, die uiteindelijk (“Heusden”
in 1357 en “Altena” in 1590) tot het gewest Holland gingen behoren - de Staten van Holland
kochten de rechten op het Land van Altena overigens van de weduwe van de in 1567 te Brussel
door Alva terechtgestelde Jan van Horne en Altena.
Het Land van Heusden en het Land van Altena worden eerst sinds de aanleg van de “Bergse
Maas” in een adem genoemd – deze “Bergse Maas” is hierbij een kunstmatige rivier, die tussen
1888 en 1904 volgens plannen van Zuiderzeewerken-initiator Dr. Ir. Cornelis Lely (18541929) werd gegraven. Via deze riviertak zet de Maas vanaf Well haar weg daarmede in
westelijke richting voort om dan bij Geertruidenberg in de Biesbosch-rivierarm de Amer te
monden, die een natuurlijke voortzetting is van het Hollands Diep – dat weer vroeger (vòòr de
Deltawerken) direct met de Noordzee in verbinding stond en voor getijdebewegingen van meer
dan twee meter zorgde. Tussen 1273 en 1904 verliep de Maas echter via de huidige
“Afgedamde Maas” in noordwestelijke richting naar Woudrichem om daar samen met de van
Zaltbommel komende (grote rivier) de Waal in de Merwede te stromen – en vandaar eveneens
in richting Biesbosch resp. Noordzee. Deze situatie leidde echter regelmatig tot grote
wateroverlast omdat het waterniveau van de Maas meestal lager was dan dat van de Waal en
het Waal-water dan dus min of meer “terugstroomde” via de Maas. De “Bergse Maas”, die het
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historische “Land van Heusden” in tweeën zou delen, werd gedeeltelijk door een nog oudere
Maasbedding (tot 1273) gegraven, waarvan tegenwoordig het parallel lopende “Oude Maasje”
nog overgebleven is - voor de aanleg van de “Bergse Maas” moesten overigens toendertijd
diverse dorpen, daaronder Gansooijen en Hagourt, van de landkaart verdwijnen. De oude
Maasloop langs Veen heet dus sinds 1904 “Afgedamde Maas” en wordt bij Wijk en Aalburg
door het “Heusdens Kanaal” met de “Bergse Maas” verbonden – met de Merwede is de
“Afgedamde Maas” via de reeds genoemde Wilhelminasluis bij Giessen/Rijswijk verbonden.
Wie meer wil weten over het Land van Heusden en Altena alsmede over de geschiedenis van
de Biesbosch zij verwezen naar het uitvoerige verslag “Enkele aspecten van de geschiedenis
van het dorp Nieuwendijk” (1999) van Joke Streef en Jan Methorst – uiterst lezenswaardig!
Het dorpje Nieuwendijk ligt bij Werkendam en de geschiedenis van dit plaatsje mag zeker
representatief genoemd worden voor de rest van het huidige Land van Heusden en Altena – dus
ook voor Veen!. Op internet is de eenvoudigste toegang door over de zoekmachine Google het
zoekbegrip “De geschiedenis van Nieuwendijk” in te geven - het verslag toont vele
uitzonderlijke en unieke kaartjes en fotos en is een daardoor prachtig tijddocument voor het
betreffende onderwerp geworden.
Voordat we nader ingaan op verdere interessante historische informatie omtrent Veen en het
Land van Heusden en Altena komen we nu te spreken op de Camerman-tak uit dit gebied, die
aan het begin van het Nederlandse geslacht Kamermans (en ook Kamerman) staat. Het was dit
een Camerman-tak met als oudste bekende voorvader een zekere Arien Camerman (met “C”
en zonder “s”), die (vermoedelijk) niet in Veen werd geboren en vader was van de drie zonen
Arien Arienssen (in Papendrecht geboren), Gerrit Arienszn en Teunis Arienszn Camerman
(waarschijnlijk ook nog een Joost Camerman). Arien Arienssen Camerman (1650-1703)) had
zes kinderen, waarvan de op 12 maart 1684 in Veen geboren zoon Teunis Camerman(s) in
Papendrecht met Martijntie Gooyers Boer(ken)s trouwde (zie p. 244) – zij kregen tien
kinderen. Het gaat dan verder met de op 2 februari 1715 in Papendrecht geboren Gerrit
Camermans, die getrouwd was met Elizabeth van Rossum en vader was van zes kinderen. Hun
zoon Teunis Camermans werd in 1742 in Dordrecht geboren en overleed in Vlissingen op 18
december 1813 – Teunis Camermans kan als stamvader van de Walcherse Kamermansen
gezien worden, want – getrouwd met Cornelia Baggerman – werden uit dit huwelijk negen
kinderen geboren, die alle de achternaam Kamermans (nu dus met “K”) droegen. Dit overigens
natuurlijk ook in samenhang met de in 1811 in Nederland ingevoerde “Burgerlijke Stand”, die
de ons reeds bekende parochiale registratie van geboorten, huwelijken en overlijden (DTBregisters) zou vervangen en – zoals we reeds gezien hebben – verbonden was met de invoering
van een zelfgekozen achternaam (zie onderhoofdstuk “weetjes en wetenswaardigheden”). Over
de reden(en) waarom toendertijd de “C” geleidelijk in een “K” veranderde kunnen we alleen
maar gissen – misschien had het met de Vlaamse inslag van de Camerman-naam te doen resp.
wilde men van de Belgische afkomst niets (meer) weten…
Maar ook Gerrit Arienszn Camerman (1645-1727) en Teunis Arienszn Camerman (16451715) vonden in Veen vruchtbare bodem (!) en zouden er zo voor zorgen – samen met andere
Camerman-takken - , dat in Veen, Almkerk, Uppel enz. een toch wel grotere Camerman“kolonie” kon ontstaan – in dit opzicht valt nog te vermelden, dat in Uppel - en klaarblijkelijk
weer uit een andere Camerman-tak - een Adriaan Arienszn Camerman (geboren ca.
1590/1600) op 21.10.1645 land in de ban van Uppel (zuidelijk van Almkerk) kocht. We
kunnen zo vaststellen, dat vooral in de tweede helft van de 18e eeuw en later de achternamen
Camerman, Camermans, Kamerman en Kamermans reeds veelvuldig naast elkaar zouden
voorkomen – wat er klaarblijkelijk weer toe leidde, dat het bij huwelijken met (eventueel
bestaande) directe verwantschap niet al te nauw genomen werd. Zo trouwde een Alida
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Ariensdr Camerman (1768-1840) in 1789 (“Storm op de Bastille”) te Veen als Alida
Kamermans met een zekere Michiel Camermans en werden daaruit in Veen weer elf
Camermans-kinderen geboren. Hiertoe is te zeggen, dat de Vlaaamse achternaam Camermans
(met “s” dus) vermoedelijk niet als zodanig uit de Zuidelijke Nederlanden naar Veen gekomen
te zijn schijnt maar eveneens in de noordelijke Nederlanden uit de oorspronkelijke achternaam
Camerman is ontstaan. En wel als gevolg van het gebruik van het ons reeds bekende
achtervoegsel “sz” voor “zoon van”, net zoals dit ook in Scandinavië gebruikelijk is in zulke
achternamen als Christiansen, Carlsson, Ericsson enz. resp door overname van de “s” in de
tweede naamval – net zoals in België.
Wat betreft de
schrijfwijze Kamerman
(met K” nu dus) blijkt uit
UTRECHT
DTB-registers uit de naast
Veen gelegen gemeente
Almkerk , dat deze reeds
in het begin van de
“Gouden Eeuw” aldaar
aktenkundig is: Zo
wanneer Anneke Ariensd
Camerman (geb. ca.
VEEN
1610/20, overleden na
20.06.1668) eerst trouwt
met Hendrik Meuse
(Maas!) en later als
weduwe (zonder
naamsvermelding !)
verschijnt in de akte
DEN BOSCH
“Almkerk R 24, fol. 318,
20.6.1668” om daar met
BREDA
assistentie van een Joost
Adriaensz Kamerman een
landtransactie voor te
nemen – in dezelfde
familie dus een
EINDHOVEN
verschillende schrijfwijze
van de achternaam (wat
zoals we weten weer
diverse redenen kon
hebben….). Joost
Adriaensz Kamerman
werd overigens in
ca.1610/20 te Almkerk
geboren, trouwde ca. 1640/50 met Dirckje Jansdr Vetje en overleed na 18.2.1684 – in het jaar
1670 en in het tijdperk 1673-1676 wordt hij o.a. als heemraad te Almkerk gevoerd. Uit het
genoemde huwelijk werden dan weer de kinderen Neeltje, Jan Joostsz, Cornelis Joostsz en
Anthonij Joostsz Kamerman geboren, die eveneens weer voor ettelijke Kamermannakomelingen hebben gezorgd. Deze Kamerman-tak schijnt tijdens de “Gouden Eeuw” echter
relatief honkvast geweest te zijn en zo vinden we in de DTB-registers naast Veen en Almkerk
alleen nog de direct in de buurt ligende gemeentes Uppel en Sleeuwijk vermeld - het
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“uitwaaien” van het Kamerman-geslacht naar Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam en elders
moet later in de 18e en 19e eeuw hebben plaatsgevonden.
Interessant zijn verder de navolgende aktenstukken “Almkerk R 24, fol.114, 2.2.1654 met
darin vermeld “de weduwe van Jan Ariensz Camerman” (weer geen eigen naamsvermelding!),
die in Almkerk grond koopt, alsmede “Almkerk R 36, 15.8.1722” inzake een zogeheten “langst
levende”-testament met daarin genoemd de vijf kinderen van Hendrik Cornelisz Kamerman
(vader dus Cornelis Joostsz Kamerman) als ook hun voogden Thijs Janse (Uppel) en Joost
Cornelisse Kamerman. En zeker ook uitermate interessant inzake het doen en laten van het
Kamerman-geslacht is het Google-zoekresultaat voor “criminele vonnissen” bij het Brabants
Historisch Centrum” (BHIC) wat betreft Kamerman-veroordelingen bij het gerechtshof te
‟s-Hertogenbosch in het tijdvak 1838-1930 - er zijn daarin zeker 30 verwijzingen te vinden
voor de naam Kamerman en nog eens 11 voor Kamermans….
Verder is nog op te merken, dat het naast elkaar bestaan van de familienamen Camerman,
Camermans, Kamerman en Kamermans toendertijd zeker tot veel (spraakkundige) verwarring
bijgedragen heeft, waaraan dus geleidelijk een einde kwam na de invoering van de
“Burgerlijke Stand” in Nederland in 1811 - er bleven toen in de loop van de tijd alleen maar de
beide geslachten Kamerman en Kamermans over (zie ook p.246). En zoals we gezien hebben
aan hand van de website www.familienaam.nl is het Kamerman-geslacht in Nederland met 265
verwijzingen bijna drie keer zo talrijk vertegenwoordigd als het Kamermans-geslacht met 94
verwijzingen (maar geen Camerman- verwijzingen meer). Ook in de overige wereld zijn de
Kamerman-nakomelingen sterker vertegenwoordigd, waartoe wij in het bijzonder naar het
latere hoofdstuk “Kamerman/Kamermans/Kammermann in USA/Zuid-Afrika” willen
verwijzen.
Een interessante
bijkomstigheid inzake het
voorkomen van het
Camerman-geslacht in de
Noordelijke Nederlanden
ten tijde van de
“Tachtigjarige Oorlog”is
verder, dat er in het
“Gemeentearchief
Rotterdam” een aktenstuk
met datum 13 april 1585 (
“Val van Antwerpen” op 27
augustus 1585!) te vinden
is, waarin geschreven staat:
…Arien Gerritsz,
weduwnaar van Josina
Andries, weduwe van Arien
Camerman van
Westcapelle” (zie afb.). Een
dus heel vroege vermelding
van een nog vroegere
voorvader genaamd Arien
Camerman, die
klaarblijkelijk ook in 1584
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aktenkundig is geworden in de gemeente ‟s-Gravenzande inzake de inning van een rechterlijke
boete (“Hof van Holland”) – het is echter niet met zekerheid vast te stellen – tenminste tot nu
toe niet – of deze Rotterdamse “Arien Camerman” een voorvader/familielid is van de in Veen
woonachtige Arien Arienssen Camerman (26.09.1650-01.02.1703) als Kamermans-stamvader.
Mogelijk is de Rotterdamse Arien Camerman echter de grootvader van de in de Almkerkse
aktenstukken reeds genoemde (weduwe) Anneke Ariensd Camerman (geboren ca.1610/20) en
van de voornoemde Joost Ariensz Camerman (eveneens geboren ca. 1610/20) is – daar zou er
nog eens echt in de archieven moeten worden gedoken…! Zie hiertoe ook “Supplement 2008”hoofdstuk “AANVULLENDE CAMERMAN-DOCUMENTATIE ” aan het einde van dit
boek.
. De voornaam “Arien” (ook Arjen, Arjan, Arijan, Aryan, Arie), die vooral in het begin van
de Nederlandse Camerman-familie meermaals opduikt, is volgens het “Woordenboek van de
familienamen in België en Noord-Frankrijk” (L.J. Veen/Het Taalfonds 2003) van Dr. Frans
Debrabandere overigens afgeleid van de Latijnse heiligennaam Adrianus – en kan dus ook
geassocieerd worden met Adriaan resp. Adriaen. Een ander associatie is verder, dat het
Nederlandse woord “aria” voor sologezangstuk in het Duits met “Arie” vertaald wordt en het
meervoud “Arien” gelijktijdig ook de titel is van een balletstuk van de bekende Duitse
choregraaf Pina Bausch (Pina Bausch Tanztheater Wuppertal”, zie afb.). Leuk is verder dat we
direct naast het in het volgend onderhoofdstuk behandelde Overijsselse gemeente Ommen nog
een plaatsje met de naam Arriën vinden, terwijl we in het Land van Heusden en Altena, niet
ver van Veen, zelfs een plaaatsje met de veelbetekenende naam “Babiloniënbroek” aantreffen als uitermate veelzeggende
metafoor voor de (waarlijk
Babylonische)
Camerman/Camermans/Kamerman
/Kamermans-familienamenverwarring aldaar in de 17e en 18e
eeuw. Maar zeker ook voor de
hedendaagse in het internet
grasserende vloed van foutieve
schrijfwijzen in zulke
genealogieën, waar naar de
genoemde C/K-geslachten
verwezen wordt. Dat deze
“Babylonische spraakverwarring”
nog gevoed wordt door het
klakkeloze afschrijven van de
genealogische gegevens in het
internet hebben we reeds vroeger
berispt – en was uitermate
irriterend voor de auteur in zijn
eigenschap als “genealogische
leek”...!
De vroege geschiedenis van het Land van Heusden en Altena is natuurlijk direct verbonden
met die van de er direct naast liggende Biesbosch – want in de nacht van 18 op 19 novemeber
1421 zou de alles veranderende Sint Elizabethsvloed voor deze gebieden uitermate rampzalig
uitwerkingen hebben. De vroegere zogeheten “Groote (ook Zuidhollandse) Waard” was in de
Middeleeuwen een uiterst welvarende streek – vergelijkbaar met het ons reeds bekende “Land
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van Waes”, waar landbouw, fruitteelt en turf- resp. zoutwinning de voornaamste middelen van
bestaan waren. Het gebied moet er ongeveer hebben uitgezien als de Krimpenerwaard of ook
de Alblasserwaard met veel water, boerendorpjes langs de rivierdijken en ontginningswegen in
de ingepolderde gebieden – en met hier en daar een kasteel. In één nacht echter zou de
genoemde Sint Elizabethsvoed meer dan zestig dorpen overal van de kaart vegen en een
reusachtige binnenzee van meer dan 30.000 ha laten ontstaan: de Biesbosch. Als gevolg van
latere dijkdoorbraken bij Werkendam in het Land van Altena kon dan het rivierwater van Maas
en Waal (Rijn-arm!) een kortere weg naar de Noordzee zoeken en ook het het zoute water zo
worden teruggedrongen. De Biesbosch zou in een voor Europa uniek zoetwater-getijdengebied
veranderen, dat echter steeds weer – inclusief het daarachter liggende Land van Heusden en
Altena - door alles vernielende vloedgolven geteisterd zou worden (o.a. Felixvloed van 1530,
Allerheiligenvloed van 1570, Kerstvloed van 1717 en de Watersnoodramp van 1953).
In de loop van de tijden werden dan door de Noordzee en de grote rivieren vele kleine kleien zanddeeltjes aangevoerd en kwam het onder water gelegen land geleidelijk weer hoger te
liggen. Bij eb kwamen deze gebieden dan steeds vaker droog te staan en ontstonden er allerlei
groeimogelijkheden voor moeras- en waterplanten. Als eerste kwamen er riet- en biesplanten
met hun lange stelen (die we ook reeds bij “Lissewege” hebben leren kennen) en veranderde de
oorspronkelijke naam “Bergsche Veld” in de volksmond naar “Biesbosch” (bos van biezen).
Na de Watersnoodramp van 1953 werd in Nederland dan de aanstoot gegeven tot de bekende
Deltawerken, waardoor zulke ook toen rampzalige overstromingen van de Biesbosch en het
Land van Heusden en Altena niet meer mogelijk zouden zijn. De belangrijkste gevolgen zou de
in 1970 in het Hollands Diep gebouwde massieve Haringvlietdam met zich meebrengen, want
het oorspronkelijke getijdenverschil van rond 1.90 m werd nu gereduceerd tot nog maar een
“schommeling” van ongeveer 0.20 m. Dit uierst kleine getijdensverschil wordt veroorzaakt
door de aan- en afvoer van getijwater via de Nieuwe Waterweg. Dordtse Kil enz. alsmede door
het lozen van het over de Nieuwe Merwede en het Hollands Diep aangevoerde “grote
rivieren”-water ( hoeveelheid verschillend al naar gelang de jaargetijden) via de in de
Haringvlietdam ingelaten geweldige Haringvlietsluizen. Aangezien de riet- en biezenvelden nu
niet meer regelmatig konden onderlopen zijn deze in de loop der jaren gaan verruigen en zijn
er allerlei andere planten tussen gaan groeien - daaronder die in het onderhoofdstuk “Lisseweg:
Parel aan de Noordzee” reeds genoemde grote lisdodde en gele lis - zo verdween ook de oude
riet- en biezencultuur, die vroeger aldaar een belangrijk middel van bestaan geweest was. Wie
zich over het uitermate interessante Biesbosch-verleden - en natuurlijk als het hedendaagse
natuurreservaat “Nationaal Park De Biesbosch” een geliefd recreatiegebied - wil informeren ,
kan hiervoor terecht in het “Biesboschmuseum Werkendam”, in het “Bezoekerscentrum
Drimmelen” alsmede in het “Biesboschcentrum Dordrecht” (zie hiertoe verder ook de website
www.biesbosch.org en het reeds aangesproken “Nieuwendijk”-internetverslag).
Na dit Biesbosch-uitstapje keren we nu weer terug naar Veen en het Land van Heusden en
Altena en komen daar nog eens te spreken op het reeds genoemde grillige grensverloop tussen
Zuid-Holland en Noord-Brabant. Want hier streden de graven van Holland en de hertogen van
Brabant voortdurend over de feodale grenzen aldaar maar in 1388 zou de strijdbijl definitief
begraven worden. Het “Langestraat” genoemde gebied met de plaatsen Waspik, Capelle,
Sprang, Besooijen en Baardwijk kwam onder Hollandse invloedssfeer (baljuwschap van ZuidHolland te Dordrecht) terwijl Waalwijk met de kleine heerlijkheid Gansooijen, omgeven door
de voornoemde plaatsen, als Brabantse spits tot ver in het Land van Heusden zou reiken (zie
afb.). Gedurende de “Tachtigjarige Oorlog” zou verder de gewestgrens tussen Holland en
Brabant een uitermate belangrijke rol gaan spelen - want in het Hollandse gebied – als
onderdeel van de “Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, die zich van Spanje had
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vrijgevochten – vond de nieuwe religie van het Calvinisme veel eerder ingang dan in het
Brabantse. In de relatief rustige periode van het “Twaalfjarig Bestand” (1609-1621) ging zo
ook een groot deel van de bevolking van het Land van Heusden en Altena over naar het
protestantisme, terwijl Waalwijk als “Brabantse spits” Rooms-katholiek bleef.
Maar ook in de Noordelijke Nederlanden zouden spoedig ernstige godsdiensttwisten
uitbreken tussen de verschillende protestantse stromingen – deze meningsverschillen zouden
tenslotte uitmonden in een tweestrijd aan de theologische faculteit van de kersverse Leidense
universiteit (die in 1575 door Willem van Oranje was gesticht) tussen de beide hoogleraren
Jacob Harmensz (1559-1609, “Arminius” genoemd) en Frans Gomarus (1563-1641,
“Gomarus” genoemd) - zij kwamen uiterst fel tegenover elkaar te staan als de voormannen van
de toendertijd zo genoemde calvinistische groeperingen der “rekkelijken” en “preciezen”.
Interessant hierbij is vooral de figuur van de uit Brugge stammende Vlaamse hoogleraar
Gomaire, die uit een typisch orthodox en militant protestants milieu stamde. Gomaire moest in
1578 met zijn ouders als gevolg van de religieuze vervolgingen in Vlaanderen naar het Duitse
Palts en daarna naar Frankfurt am Main uitwijken, waar een grote gemeente van Nederlandse
protestantse ballingen was neergestreken. Na zijn studie aan verschillende Europese
universiteiten was Gomaire van 1587 tot 1593 predikant van de Nederlandse protestantse
gemeente in Frankfurt am Main. De ruzie tussen “Arminius” en “Gomarus” zou tijdens het
“Twaalfjarig Bestand” bovendien uitgesproken sociaal-maatschappelijke proporties aannemen
en in Leiden moest zelfs stadhouder Prins Maurits ingrijpen om door het opwerpen van een
schans het stadhuis tegen de fel strijdende fracties te beschermen (!). Deze fel oplaaiende
godsdiensttwist dreigde de maatschappij van de jonge “Republiek der Verenigde Nederlanden”
te ontwrichten en daarom werd besloten een landelijke kerkvergadering af te houden. En zo
werd in 1618 door de Staten-Generaal de zogeheten “Synode van Dordt” (dus in Dordrecht,
direct naast het Land van Heusden en Altena) bijeen geroepen om zich over de in de
voorgaande jaren ontstane godsdienststrijdigheden te buigen. Want deze waren intussen – zoals
reeds gezegd – ook op sociaal- en politiek-maatschappelijk gebied fel opgelaaid – de zich op
relieus gebied bevechtende “rekkelijken” en “preciezen” zouden uiteindelijk zelfs tot een
partijvorming der uitermate militante “Remonstranten” onder Johan van Oldenbarnevelt en de
Contraremonstranten onder stadhouder Prins Maurits leiden. Deze eigenlijk religieuze
uiteenzetting zou op 13 mei 1619 eindigen met de terechtstelling van Johan van
Oldenbarnevelt op het Haagse Binnenhof alsmede met de verbanning van zijn medestrijder
Hugo de Groot naar slot Loevestein (op slechts enige kilometers van Veen op de
samenvloeiing van Maas en Waal gelegen). Kasteel Loevestein was overigens ooit de
schuilplaats geweest van roofridder Dirk Loef van Horne, die tevens heer van het Land van
Altena was. Toen deze roofridder eindelijk verdreven was, zou kasteel Loevestein dan van
1417 tot 1830 als staatsgevangenis voor politieke gevangenen dienen. Hugo de Groot is vooral
bekend geworden door zijn ontsnapping in 1621 uit kasteel Loevestein in een boekenkist..
Terugkomend op de “Synode van Dordt” zij hier vermeld, dat deze het besluit tot de eerste
Nederlandstalige bijbelvertaling opleverde, waarbij deze vertaling verzorgd werd door twee
Friezen, drie Vlamingen en een Hollander – wat eigenlijk alles zegt over de taalkundige
intentie ervan. Bij deze gelegenheid werd uit de toen heersende streektalen in de Nederlanden
een nieuwe spelling en grammatica afgeleid, die in 1928 in de zogeheten “Resolutiën” werden
vastgelegd. Deze bijbelvertaling zou tot de formulering van een Standaard-Nederlands leiden,
dat tot op heden zou doorwerken - echter heeft deze Statenbijbel niet alleen haar stempel
gedrukt op de Nederlandse taal maar evenzo op de typisch-Nederlandse (taal)schat aan
spreuken en spreekwoorden. Vele uitdrukkingen en gezegden, die wij nu nog gebruiken,
komen rechtstreeks uit de Nederlandse bijbelvertaling zoals bijvoorbeeld “steen des aanstoots”,
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“op twee gedachten hinken” of ook “zich niet onbetuigd laten” enz….Verder kwam door het
Vlaamse overwicht een grote invloed van de Zuid-Nederlandse taal- en spraakschat tot stand –
hiertoe verwijzen wij naar de reeds aangesproken huidige “zuiverheid”-ambities van het
Vlaams als gevolg van de Taalunie van 1980. Het Oude Testament werd in deze constellatie
daarbij vertaald door twee Vlamingen en een (Oost-)Fries terwijl het Nieuwe Testament werd
overgezet door een Vlaming, een Fries en een Hollander. Er werd vanaf 1626 tien jaar lang met
behulp van de rijkgevulde Leidse universiteitsbibliotheek aan deze “Staten-Bijbel” gewerkt,
die dan in 1637 kon worden gepresenteerd. Maar niet alleen kon daarmede de religieuze
grondslag gelegd worden voor de nog jonge “Republiek der Verenigde Nederlanden” maar ook
voor het hedendaagse Nederlands - dat overigens uitermate onoverzichtelijk geworden is door
de vele (soms onbegrijpelijke en gecompliceerde) spellingsregels en de waarlijk veelvuldige
overname van ronduit belachelijke anglicismen als “spellingschecker”, “accommodatie” enz.
Toendertijd echter was de “Staten-Bijbel” een mengeling van vrijwel alle Nederlandse
streektalen uit die tijd, maar wel met – zoals reeds gezegd – zeer veel invloed van het Vlaams
uit de Zuidelijke Nederlanden – als ook (en dat was heel belangrijk) een project van alle
Nederlanden samen, net zoals door Willem van Oranje ooit nagestreefd. En wij willen hier
nogmaals uitdrukkelijk vasthouden, dat het noord-nederlandse Calvinisme als eerste in de
Zuidelijke Nederlanden voet aan de grond kreeg en de “beeeldenstorm” alsmede de
geloofsbelijdenis van Guido de Brès hun oorsprong vonden in het uiterste zuiden van de Lage
Landen. Pas tijdens de “Nederlandse Opstand” tegen koning Filips II verschoof dan het
zwaartepunt van Vlaanderen naar Holland, vooral na de verovering van Den Briel en
Vlissingen in 1572 – maar ook daarna bleven de Vlaamse Calvinisten ondanks de verdrijving
van het Calvinisme in Vlaanderen toonaangevend. Nu dus in de Noordelijke Nederlanden.
waarvan niet alleen dus de felle twist tussen de beide hooglereraren Arminus en Gomarus aan
de Leidse universiteit getuigde maar ook de dominerende Vlaamse invloed op de opstelling
van de latere Statenbijbel. Deze zou – zoals we gezien hebben – de taalkundige grondslag zou
leggen voor de huidige Nederlandse taal - en uiteindelijk tot de institutionalisering van het
“Algemeen Beschaafd Nederlands” (ABN) leiden….
De noordnederlandse strijdigheden op politiek-maatschappelijke gebied zouden echter - zoals
reeds uiteengezet - in alle hevigheid verder gaan en zo werd het dicht bij het Zuid-Hollandse
Veen gelegen Brabantse stadje Waalwijk zelfs in 1619 (terechtstelling Johan van
Oldenbarnevelt!) tot een uitwijkplaats voor uit Holland gevluchte Remonstranten, toen hun
geloofsopvattingen op de “Synode van Dordt” waren veroordeeld - ook de in 1621 uit
Loevestein ontsnapte Hugo de Groot verbleef enige tijd in Waalwijk (en is misschien zelfs toen
door of langs Veen gekomen…). Verder zou ook in 1624 stadhouder Prins Frederik Hendrik
hier met zijn leger kwartier nemen om verder naar het zuiden te kunnen doorstoten.
Wat Veen betreft kunnen we er van uitgaan, dat - net zoals in de overige gemeenten van het
Land van Heusden en Altena - de protestantse stromingen hier uiteindelijk eveneens vol
doorgeslagen waren en de bevolking tot het Calvinisme was toegetreden. En ofschoon Veen
nu bekend staat als een door en door protestants dorp, kan ook gelijktijdig gezegd worden, dat
de “Reformatie” er toch eerst na veel problemen vaste voet aan de grond zou krijgen – dit
vooral ook omdat het uitermate moeilijk was voor het Land van Heusden resp. het Land van
Altena überhaupt predikanten te vinden. Want tijdens de “Tachtigjarige Oorlog” waren het
Land van Heusden en het Land van Altena ook lang bedreigd gebied resp. oorlogsterrein
geweest en zou dit feit daarom voor de Calvinistische predikanten, die daar aan de slag waren
gegaan, grote gevolgen hebben – nog in de jaren 1636-1639 moesten ettelijke van hen naar
Gorinchem vluchten, omdat zij groot gevaar liepen door de Spanjaarden als gijzelaars
gevangen genomen te worden. En in de “classicale acta van Gorinchem” van april 1604 is nog
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te lezen “dat in den Dorpe van Veen nog geduldet wert een Paep de welcke daer alomme veel
schade doet” – met behulp van de drossaard van Heusden kon deze dan uiteindelijk uit Veen
worden verwijderd en een “gereformeerde kerckendienaer” worden aangesteld. Met de komst
van ds. Cornelius Mostert (“Sinapius” genoemd) zou Veen dan rond 1608 zijn eerste beroepen
predikant krijgen – “Sinapius”, die in 1611 overleed, werd als “een seer geleert en godtsaelich
man” gekarakteriseerd. In het Land van Heusden – en ook in het stadje zelf – zou zelfs een
uitermate hevige strijd uitbreken tussen Remonstranten en Contraremonstranten – de
plaatselijke “rekkelijken” en de “preciezen” leken onverzoenlijk…. Pas na 1648, na de “Vrede
van Munster” dus, zou voor het Land van Heusden en Altena een rustigere periode aanbreken,
doch in de stadjes Heusden, Werkendam en Woudrichem zouden Staatse garnizoenen gelegerd
blijven. En ook bij de diverse gereformeerde afscheidingen in de 19e eeuw zou Veen zich niet
onbetuigd laten en zouden in het dorp grote (godsdienstige) spanningen ontstaan, op die wij
hier echter niet nader ingaan.
De staatskerk, die in de Noordelijke Nederlanden uit de “Calvinistische Reformatie” was
ontstaan, werd toendertijd de “Nederduits Gereformeerde Kerk” genoemd (denken we hier ook
aan deze huidige kerk in Zuid-Afrika!), doch toen na de Franse tijd in 1816 een nieuwe
kerkorde werd ingevoerd, werd de naam veranderd in “Nederlands Hervormde Kerk”. En
hoewel dus in de Franse tijd de scheiding tussen kerk en staat reeds formeel was doorgevoerd,
heeft in het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” (1815-1830) koning Willem I zich
desondanks uitzonderlijk veel met godsdienstige kwesties bemoeid. De nieuwe kerkorde zou
ook daarom veel onrust scheppen, omdat in de Zuidelijke Nederlanden de katholieken en in de
Noordelijke Nederlanden zulke gelovigen, die zich afscheiden wilden van de “Nederlands
Hervormde Kerk” (als “staatskerk”), dan weer daadwerkelijk vervolgd konden worden. Pas in
1840, nadat koning Willem I eindelijk teruggetreden was, werden de “vervolgingen”
geleidelijk minder en zouden deze geheel ophouden, toen in 1848 de definitieve vrijheid van
godsdienst in de nieuwe grondwet werd opgenomen. Wie zich in het sinds 1816 ontstane
(Nederlandse) labyrinth van zogeheten “gereformeerde denominaties” (meer dan 23….!) wil
terechtvinden, kan de zoekbegrippen “Nederduits Gereformeerde Kerk” resp. “Nederlands
Hervormde Kerk” in de zoekmachine Google ingeven en daar o.a. de Wikipedia-verwijzingen
raadplegen – de auteur is er gewoon stil van geworden…
Buiten Nederland zijn er eveneens talrijke gereformeerde groeperingen aan te treffen,
daaronder relatief grote in Zuid-Afrika, Canada, USA en Indonesië – men schat, dat het aantal
gereformeerden in Zuid-Afrika heden ten dage zelfs hoger is dan in Nederland en zo vinden we
bijvoorbeeld ook, dat de Kamerman-tak aldaar goed vertegenwoordigd is (zie later).Verder is
te vermelden, dat ook de Nederlandse koninklijke familie
lid van de “Nederlands Hervormde Kerk” is terwijl in
België daarentegen het Rooms-katholieke geloof in
overweldigende wijze in de samenleving verankerd is en
het protestantisme daar – ook in Vlaanderen – altijd een
christelijke minderheidsstroming gebleven. Volgens
gegevens uit het jaar 1975 was toendertijd ongeveer een
half procent van de Belgen protestants (ca. 50.000 mensen
dus), waarvan rond 30.000 in Wallonië, rond 15.000 in
Vlaanderen (hier ligt bijvoorbeeld bij Gent het
(protestantse) “Geuzendorp” Hoorebeke , dat we nog van
“Denderbelle” kennen…!) en rond 5000 als leden van
buitenlandse kerken (gereformeerden, doopsgezinden,
pinksterchristenen enz.).
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Afsluiten willen we ons onderhoofdstuk “Veen: Maas begroet Noordzee” met – wat de oude
gemeente Veen betreft – nog attent te maken op het in 1817 verleende wapen met drie rode
leeuwen boven elkaar op een gele (gouden) achtergrond – niet alleen het aantal leeuwen maar
ook de Vlaams aandoende kleurencombinatie mogen verbazen….(zie afb.). Een verder
teruggaande geschiedenis over Veen leert ons, dat er reeds uit 1108 een zekere “Gerardus de
Veno” bekend is terwijl de vermelding “villa que vocatur Babilonia” wel op het ons reeds
bekende plaatsje Babiloniënbroek naast Veen slaat – en dat lang voordat de Camermanse
spraakverwarring in het Land van Heusden en Altena zou toeslaan…! In het eveneens naast
Veen liggende Aalburg zijn zelfs resten van een Romeins-Bataafse begraafplaats gevonden
terwijl het plaatsje zelf genoemd wordt in een akte uit 889, waarin Arnulf van Karinthië twee
boerderijen schenkt aan Geulf, graaf in Kennemerland en stamvader van de Hollandse graven.
In de Middeleeuwen was Veen een gewone ambachtsheerlijkheid in het Land van Heusden,
waarin echter de Hollandse graven – en later de Staten van Holland – zonder tussenkomst van
de ambachtsheer zeggenschap hadden over het dorp en zijn inwoners. Waarschijnlijk ontleende
Veen zijn naam aan de venige bodem aldaar, doch van dit oppervlakteveen is vrijwel niets
meer overgebleven vanwege de intensieve turfwinning in de Middeleeuwen (en ook daarna)
voor allerlei brandstofdoeleinden. Zoals gezegd behoorde Veen weliswaar tot het Land van
Heusden maar verliep de grens met het Land van Altena direct noordelijk van Veen (en
Babiloniënbroek) en het is zeker uniek, dat op de gemeentegrens van Veen met Andel (Land
van Altena) nog steeds de banpalen tussen het oude “Waterschap Hoge Maasdijk” (“Stad en
Land van Heusden”) en het “Waterschap Oudland” ( “Land van Altena”) staan. En dat is toch
een mooie reminiscentie uit de oude uiterst woelige tijden van dit voor de
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten zo uitermate belangrijke dorp….!

rieteiland in de Biesbosch
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Sallaand, Sallaand, hiej is mien stae,
Woar ‟t leaven vedan geet in röste en vrae.
Refrein uit “Ons Aoveriessels laand”

Nederland
KAMERMAN/KAMERMANS/CAMERMAN(S) IN OVERIJSSEL

Zoals reeds gezegd in het voorgaande hoofdstuk, bestaat er heden ten dage een verdere
clustervorming voor Kamerman in de Overijssels Salland-streek rond Ommen en een
clustervorming voor Kamermans rond de Overijsselse steden Almelo en Hengelo. Wanneer we
ervan uitgaan, dat deze clustervorming ook reeds in vroegere eeuwen bestond, dan stelt men
zich natuurlijk ook hier de vraag naar het ontstaan ervan. Hiervoor komen twee mogelijkheden
in aanmerking:
- als emigratiebeweging uit de Zuidelijke Nederlanden in richting noorden als gevolg van
de “Reformatie” en de “Tachtigjarige Oorlog” – net zoals dat in het Land van Heusden
en Altena klaarblijkelijk is geschied.
via een trek vanaf de (Nederlandse)Veluwe, alwaar – zoals we ons zullen herinneren – reeds in
1397 te Amersfoort sprake was van een Henrick Camerman (zie ook p. 249 inzake Henric
Camerman in Deventer 1420). Hiertoe kunnen we in een Amersfoorts archiefstuk (archieftitel
0165: Kapittel van St. Joris, inv nr.1 fol.18v-19v)) lezen:
“059 7 december 1397
Schout en schepenen van Amersfoort oorkonden, dat Henric Helmertssoen een erfelijke
jaarrente van 2 Frankrijkse schilden schuldig is aan Betraet de vrouw van Wedighen uit zijn
huis en hofstede in de Kromme straat gelegen op de hoek naast het huis van Henrick
Camerman, en aan de achterzijde het huis van Henrick zelf en dat van Johan Hermanssoen”
En wanneer we in het uitgebreide (internet)materiaal van het “Streekarchivariaat NoordwestVeluwe” op zoek gaan in de “Uittreksels protocol van bezwaar ORA Doornspijk 1675-1733)),
dan vinden we onder Oosterwolde 1678 bijvoorbeeld:
“Seeker erf en goet gen. Caemermansgoet groot ongever 5 mudde saeylant e 15 gresen
weilandt, sampt huys en hof. Waervan Bette Willems onse suster de wederhelfte van toecomt,
toebehorende Wycher Berentsen en Gryetyen Willems echtel. Gelegen in Oosterwolde. Anno
1678 den lesten oct beswaert met 280 gulden ten behoeve van Bette Everts of haar erven,
geregistreerd den 15 nov 1678”
Verder lezen we in de “Uittreksels protocol van bezwaar Doornspijk” (bij Elburg) uit latere
jaren dan bijvoorbeeld voor het jaar 1750 de navolgende verwijzing:
“Wij Johannes van Loo en Jan Monnik doen cond, verschenen Willem Hendriks Kragt en
Aaltje Jans echtel. verkopen aan Engele Lambrechts 2 gresen in een kamp van 6 gresen in ‟t
gemeen met koper en Tijmen Hendriks, waaeaan zuid en wetsw. Roelof Reiers, noordw.
Hendrik Egbertsen en oostw. de Camermansjongens, alles voor f 350.-, was get. 12 mei 1750”.
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En ook voor het jaar 1776 bestaat er een zulke interessante verwijzing inzake Camerman:
“ Verschenen Hendrik Hendriksen Camerman sr en Jr. welke laatst getrouwd is met Marrigje
Beerts echtel. lenen f 600.-, à 3 1/2 % van de kerk van Oosterwolde terug te betalen in
hollandse guldens of niet minder waard dan sestehalven ofte goudenrijders. Onderpand hun
huis en verder getimmer op erfpacht grond aan de pastorie van Doornspijk aan de Kerkdijk
staande en verder hun deel in een erve op Oostbeeke door Jan Beertsen bemeierd wordende en
de verder benoemde bezittingen, was get. 6 febr. 1776, afgelost 31 juli 1778”.
Evenzo lezen we in de leenregisters van het “Stadsgericht Zwolle”, buurschap Assendorp
onder het datum 1811 apr 22 ( “Repertorium op de leen-, tins- en hofhorige goederen van het
Stift Essen”):
“Present lheenmannen den heer griffier Brinkman en Johannes Camerman alhier op verzoek
van de heer J.J.Dompel, als gequalifiseeerde van derselver vrouw moeder Catharina Schets,
als teegenswoordige eigenaress van het hier staande bezwaar, hetzelve ten protocolle
geroyeerd, W.Lantmanm amptman”
Het “Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe” heeft zich overigens uitermate veel werk
gemaakt met het digitaliseren van de diverse bronarchieven in de gemeenten Elburg, Ermelo,
Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten – daar kan de auteur alleen maar zeggen:
“chapeau!” Heel leuk in deze samenhang te lezen is de toendertijdse inleiding tot het
Burgerboek Elburg (Doornspijk) uit het jaar 1725:
Inleiding
“Also sedert eenige jaren herwaarts den grafhtuhe van dese stad, omtrent den burgeren
voorregte en previlegiën, mitsgaders derselver burgerschap sodaenig heeft gefluctueert, dat
men nauwelijks onderscheiden konde een burger van een inwoonder die in alle gevallen
evenveel vooregten profiteerde. En voornemens zijnde om daer omtrenteen vaste voet te
beramen de loflijke exemple van onse nabuijrige Steden te volgen tot ruste en vrede van de
Stad, en conservatie van de goede unie tussen de respective Collegien deser Stede.
Soo sijn Burgermeestern, Schepenen en Raad, Sampt de Geswooren Gemeente over een
gekomen te renoveren te Statueren en te beramen de volgende articulen, alles provisioneert tot
wij vermeinen mogten de selve te willen vermeerderen of verminderen na ons welgevallen.
1.
Dat de Gemeensluijden sullen profiteren en genieten van alle soodaene voorregten en
privilegien als de Gemeensluijden van de Stede Arnhem en Harderwijk genieten.
2.
Dat alle die geene die alhier willen komen wonen, man en vrouw, beijde vreemt zijnde voor
haar burgerregt sullen betalen, vijf en twintig gld, waarvan d‟eene helfte dese Stad, en
d‟anderen helfte de Kerk sal genieten, en daer en boven den Gilden geregtigheden moeten
voldaen eer sij tot eenig handwerk als basen sullen toegelaten worden. Behalven dat sij
verpligt blijven attestatie van haar goed comporteinent medebrengen van de plaetse daar sij
van daen komen en dan nog moeten burge stellen, dat sij in de tijd van seven jaren de diaconie
nier sullen lastig vallen.
3.
Dat alle die geene die alhier geboren zijn, ofte twe jaren alhier gewoond hebben, burgers
sullen sijn en als burgers sullen genieten alle Stad privilegien, de vrije Latijnsche en Duijtsche
Scholen, bleken voor en naweijden van de Mehen en alle praeminente vooregte meer; dag
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hiervan word wel expresselijk geexinieert ‟t regt van ‟t Weeshuijs waar van het olde regt,
en gebruijk naar inholde van den brief gemaentineert sal worden.
4.
Wie geen burger is of geen twe jaren hier gewoond heeft sal van de bovenstaende privilegiën
profiteren maer daer van geexcludeert zijn, als mede van het regt om een Magistraets persoon
of Gemeensman te kiesen ofte daer toe kunne verkoren worden.
5.
Dat aal militaire, die ‟s Lands gagie trecken onmundige, voorts andere dienaren of knegten,
niet beregtigt sullen sijn, om te stemmen in de bestellinge vam Maegistraet ofte
Gemeensluijden.
6.
Dat een burgers mans persoon trouwende aan een vreemde dogter, of vrouws persoon dese
dogter of vrouwe, burgeresse sal maken, en een burger dogter trouwende aan een uijtheemsche
mans persoon, hen voor ‟t halfscheijd burger sal maken.
7.
Dat alle Rooms catholijge per Sone een ieder van buijten inkomende, of schoon sij ‟t
burgerregt al gewonnen en verkregen hadden en der Gilden geregtigheden voldaen hadden,
egter van de bestellinge van deser Stads Regeringe in ‟t geheel uitgesloten sullen sijn
Aldus gearresteert en geresolveert den 8 decemb 1725.
Te ordenu van selve
Zijnde dir voorstaende
Met de klok more solito
gepubliceert.
H. Toe Water
Secr.
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Wie dit stukje aandachtig leest,
merkt dat het een uitermate typisch
tijddocument is, waarin (zie punt 7)
klaarblijkelijk “Rooms catholijge”
(Rooms-katholieke medeburgers)
wel in de stad mochten wonen, maar
zelfs “ofschoon sij ‟t burgerregt al
gewonnen en verkregen hadden”
uitgesloten waren van stedelijke
bestellingen
(“van de bestellinge van deser Stads
Regeringe in ‟t geheel uitgesloten
sollen sijn”) – een uiterst
discriminerende “religieuze”
regeling dus ten nadele van nietprotestantse medeburgers.
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Komen we nu weer te spreken op de tweede eveneens goed mogelijke directe emigratie van
een Camerman-voorvader uit de Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden – en
hier dus naar Overijssel in plaats van naar Zuid-Holland - tijdens de “Tachtigjarige Oorlog”. Er
ligt ons hiertoe een genealogie der Nederlandse familie Ballast voor en gezien de (relatieve)
zorgvuldigheid, waarmede de Ballsat-kwartierstaat is opgesteld, tenderen wij er naar de daarin
vermelde gegevens te volgen. Hiertoe spelen wij aan op het Google-zoekbegrip “Parenteel van
Asse Kamermans” en daar vinden wij dan dan als “stamvader” een zekere “Asse Kamerman”
en als zijn zoon “Hendrik Asses Kamerman. Geboren te Diffelen (bij Ommen), zoon van Asse
Kamerman. Gehuwd 1674 te Hardenberg, met Lubbigje Hermsen Hoever, dochter van Hermen
Hoever”. In de volkstelling 1748 van het “Schoutambt Den Ham en Ommen” wordt voor het
“Buurschap Junne ‟t Erven Camerman” dan echter weer van een Egbert Camerman (met “C”
dus) gesproken, terwijl de zes kinderen uit zijn huwelijk met Femmigje Hannes alle de naam
Kamermans (met “K” en met “s”) dragen – alles is weer mogelijk hier inzake omgestelde
schrijfwijzen….!
Wat ons echter nog meer interesseert bij stamvader Asse Kamerman is zijn voornaam “Asse”
– want Asse (in de oude schrijfwijze “Assche”, ook in gebruik als familienaam) is gelijktijdig
ook een Vlaams-Brabants stadje iets noordwestelijke van Brussel – en niet ver weg van
Denderbelle/Dendermonde gelegen. Verder treffen we de naamstoevoeging “Asses” ook aan
bij diverse andere familienamen in het Salland-gebied , zodat het zich tijdens de “Tachtigjarige
Oorlog” ook om een collectieve emigratie uit de Zuidelijke Nederlanden, dat wil zeggen van
een hele (dorps)gemeeenschap, kan hebben gehandeld - waarbij de toevoeging “Asse” dus als
verwijzing naar de herkomst diende en dan later als voornaam werd toegevoegd. Toegegeven
een ietwat koene veronderstelling voor een “genealogische leek”, maar het is immers bekend,
dat vele protestanten toendertijd in groepen onderweg waren en zich hecht verbonden voelden.
Nog in 1848 zou een grote groep protestanten uit het bij Ommen gelegen plaatsje Hellendoorn
zich collectief op weg in de Verenigde Staten maken (“immigrants from Hellendoorn in 1848”:
zie later). Ja, en gewoon leuk is natuurlijk – zoals reeds vroeger opgemerkt –, dat direct naast
Ommen het dorpje Arriën ligt (we herinneren aan stamvader Arien Camerman!) en op goede
twintig kilometer noordelijk van Ommen de stad Hoogeveen – dus eveneens een reminiscentie
aan het vroegere Zuid-Hollandse (en nu Brabantse) dorpje Veen (zie kaartje)
Wat betreft de geschiedenis van Overijssel vooral tijdens de “Tachtigjarige Oorlog” is te
vertellen, dat, toen in 1581 de Staten-Generaal besliste Filips II als landsheer af te zetten, de
provincie Overijssel het daarmee niet eens was. Voor zo‟n belangrijke en vèrdragende
beslissing was volgens Overijssel de toestemming van de Duitse keizer noodzakelijk en toen al
zou de provincie als brug tussen Holland en Westfalen fungeren. En ofschoon iets meer
afgelegen, had Overijssel echter natuurlijk ook te doen met de veelvuldige oorlogssituaties
tijdens de “Tachtigjarige Oorlog” – tussen 1572 en 1626 is er ook op Overijsselse bodem veel
en hard gevochten. Daarbij zou het “Twaalfjarig Bestand” voor de provincie heel belangrijk
worden, want tussen 1609 en 1621 vond de (katholieke) Conra-Reformatie tijd zich te
reorganiseren. Nadat dan in 1621 de wapens weer waren opgenomen, heeft dit dan voor de
geloofsverhoudingen in Overijssel geen grote gevolgen meer gehad en zijn de gebieden, die
tijdens het “Twaalfjarig Bestand” Spaans waren (en daarmede katholiek) – tot nu toe
overwegend Rooms-katholiek gebleven. De overige (Staatse) gebieden zijn sindsdien
protestants gebleven, dus Calvinistisch, maar in de Twentse steden alsmede in Giethoorn
(typische klederdrachten!) en Blokzijl waren en zijn echter ook vele doopsgezinden aan te
treffen. Niet zo militant als ooit in Münster maar in richting der navolgende pacifistische
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(mennonietische) geloofsovertuigingen toch uitermate streng en dogmatisch opgesteld.
Overijsselse streken.
Interessant is verder, dat in de toendertijdse
handelssteden langs de Ijssel ook ettelijke aanhangers van
het Duitse Lutherisme te vinden waren, meestal
kooplieden van Duitse herkomst zoals bijvoorbeeld de
Zwolse familie Thorbecke. De latere Johan Rudolf
Thorbecke zou in 1848 minister-president van het
“Koninkrijk der Nederlanden” worden en zijn grondwet
uit hetzelfde jaar bepaalt nog steeds het Nederlandse
staatsrecht. Zoals we weten, had de “Republiek der
Verenigde Nederlanden” pas in 1648 de band met het
“Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation” definitief
door uittreding verbroken en werd deze dan bij de
zogeheten “Westfaalse Vrede” als souvereine statenbond
door de Europese mogendheden – en dus ook door het
Duitse keizerrijk – ook formeel erkend – Overijssel als lid
van deze statenbond had zich dus zo te zeggen
uiteindelijk doorgezet.
De provincie Overijssel was een van de zeven “staten” in de bond en werd geregeerd door de
“Provinciale Staten” en een door deze benoemde stadhouder – net zoals in de overige zes
gewesten. De “Provinciale Staten” van Overijssel bestonden weer uit de burgemeesters van de
steden Deventer, Kampen en Zwolle alsmede uit de leden van de drie ridderschappen in
Salland, Twente en Vollenhove (denken we hierbij ook aan de huidige Pieter van Vollenhove
als lid van het Koninklijk Huis) – de leden van deze ridderschappen wederom waren adellijke
personen, die aan de volgende eisen moesten voldoen: minstens 25 jaar oud, aangezien
bewoner van een “havezathe” (versterkt huis, waarvan te zien was, dat daar een edelman
woonde….) zijn en – sinds 1620 in elk geval – “gereformeerd” (lid van de Calvnistische kerk).
Mooie voorbeelden van zulke Overijsselse “havezathen”van stand zijn bijvoorbeeld “Huis
Almelo”, “Huis Twickel” en “Huis Nijen” alsmede niet ver van Ommen het (Sallandse) “Huis
Rechteren”.
Van 1672 tot 1674 was er een onderbreking van de souvereiniteit van Overijssel – deze vond
plaats omdat de toenmalige bisschop van Münster, Christoph Bernard baron van Galen (ook
wel “Bommen Berend” genoemd) meende - samen met de aartsbisschop van Keulen en de
koning van England resp. van Frankrijk - de “Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden”
te kunnen veroveren. “Bommen Berend” veroverde Overijssel en Drenthe, kocht zijn bommen
en kruit in Amsterdam (“pecunia non olet”….!) en kwam daarmede tot Groningen alwaar hij
het onderspit moest delven. Met uitzondering van Blokzijk zou Overijssel zo van 1672 tot 1674
in Duitse bischoppelijke hand blijven en werd in deze tijd ook de kathlieke eredienst weer
ingevoerd – een merkwaardige (grens)situatie dus en dat de rekeningen van de bommen en het
kruit nog steeds in het Amsterdamse Rijksarchief te vinden is evenzo uniek.
Nadat de positie van de provinciale stadhouders als gevolg van hun sterke rechtspositie (o.a.
burgemeesterbenoemingen) steeds absoluter was geworden, werd in 1749 door de “Reubliek
der Verenigde Nederlanden” besloten één stadhouder voor alle gewesten te kiezen. Deze
erfelijke functie werd aan het Huis Oranje-Nassau overgedragen, maar al spoedig werd er
steeds feller tegen de macht van de Prinsen van Oranje geprotesteerd, die ook nog elders in
Europa hun bezittingen beheerden (o.a. als graven van Nassau-Dietz en het Luxemburgse
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Vianden). Een van de leidende “Patriotten” - zoals de tegenstanders van “Oranje” zich waren
gaan noemen - was een edelman uit de Staten van Overijssel met de naam Joan Derk van der
Capellen tot den Pol en deze streed vooral voor de zogenoemde “burgerlijke vrijheden” - en
hier in de eerste plaats voor de afschaffing van de Middeleeuwse “drostendiensten” (met
leenstelsel verbonden burgerlijke plichten). De “drostendiensten” werden inderdaad in 1778
afgeschaft maar van der Capellen ging nog verder en eiste daarop in zijn in 1781 geschreven
pamflet, gericht aan “het volk der Nederlanden”, de invoering van een democratisch
staatsstelsel, gebaseerd op de volkssouvereiniteit en met afschaffing van de stadhoudersfunctie.
Daarbij werd hij ondersteund door een jongere Overijsselse tijdgenoot en militante
medestrijder Herman Willem Daendels, die wederom getrouwd was met een dochter van een
“Oranjegezinde” (zo noemden zich de aanhangers van “Oranje”) en die hij regelrecht had
moeten schaken voor de huwelijkssluiting in het Duitse Nordhorn, direct aan de grens met
Overijssel.
De spanningen tussen “Patriotten” en “Oranjegezinden” zouden echter escaleren toen
Oranjegezinde troepen de Gelderse stadjes Hattem en Elburg (Doornspijk!) belegerden,
veroverden en plunderden – er ontstond algemene verontwaardiging over het daarmede
gepaard gaande brute optreden der soldaten en stadhouder Willem V werd gedwongen naar
Nijmegen uit te wijken. Toen echter zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen (als eigenlijke
stadhouderes gezien!) in 1787 naar Den Haag wilde terugkeren, werd haar bij
Goejanverwellesluis (bij Schoonhoven) de weg versperd. Wilhelmina riep daarop haar broer,
de koning van Pruisen, te hulp en deze trok met Duitse troepen de “Republiek der Verenigde
Nederlanden “ binnen. Vele “Patriotten”, daronder Daendels, moesten naar de Zuidelijke
Nederlanden en Frankrijk vluchten en stadhouder Willem V kon machtiger dan ooit
terugkeren.
Doch in 1794/95 keerde het tij weer en Franse troepen onder generaal Pichegru trokken,
samen met het “Bataafse legioen” onder nu eveneens generaal Daendels, in richting
noordoosten van de republiek. Daar werd hulp ingehaald van de provincies Overijssel en
Gelderland en trok men gezamenlijk in richting Amsterdam – wat gemakkelijk ging omdat de
toenmalige winter extreem streng was en de hele “Hollandse waterlinie” bevroren was tot een
“Hollandse ijslinie”. Zo konden de Franse en Bataafse troepen Utrecht veroveren en
Amsterdam bedreigen – generaal Daendels wist de stad echter alleen door zijn
overredingskunst op de kant van de “Patriotten” te halen. Deze ommezwaai betekende het
begin van de zogeheten “fluwelen revolutie”, die zonder verder bloedvergieten geïnsceneerd
kon worden en eigenlijk een “onechte revolutie” was om een “echte revolutie” te voorkomen.
Want in het oosten van het land waren Kampen en Zwolle al sinds eind januari 1795
“revolutionair”, Deventer, Steenwijk en Vollenhove volgden en zo zou eind mei 1795 heel
Overijssel “Bataafs” zijn – de (voorlopige) representanten van het “volk van Overijssel”
regeerden de provincie op democratische wijze door de “Oude Grondwet” van de “Unie van
Utrecht” (1579!) terzijde te schuiven en een nieuwe grondwet op te stellen. De provincie
Holland streefde daarentegen een centralistische regering na doch de provincies Overijssel en
Gelderland tendeerden naar een voortzetting van de oorspronkelijke min of meer losse
“statenbond” – daarop moest generaal Daendels wederom een soort van “staatsgreep” plegen
om uiteindelijk een centralistische Nederlandse staat te kunnen (laten) constitueren. De “Staten
van Overijssel” zouden zo ophouden te bestaan en de (oude) provinciegrenzen werden
vervangen worden door een departementenstelsel naar Frans voorbeeld. Overijssel werd met
delen van Friesland en Gelderland omgevormd tot het “departement van de Oude Ijssel”, doch
deze indeling zou niet lang standhouden en zo kwamen in 1801 de (oude) provinciegrenzen
weer terug – het centralisme vanuit Den Haag bleef echter gehandhaafd.
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In 1805 werd Rutger Jan Schimmelpenninck uit het Overijsselse Deventer “raadspensionaris”
(soort president) van de nu zogeheten “Bataafse Republiek” doch reeds in 1806 moest deze
wijken voor “koning” Lodewijk Napoleon Bonaparte, de broer van keizer Napoleon – in een
poging Nederlands te spreken, zou Lodewijk in Amsterdam de beroemde worden uiten: “Ik
ben konijn van Holland”. In 1810 zou dan ook Lodewijk Napoleon van het (staats)toneel
verdwijnen en werd het “Koninkrijk Nederland” ingelijfd bij het Franse keizerrijk onder keizer
Napoleon Bonaparte – in 1811 zou dan de “Burgelijke Stand” ingevoerd worden met een
verplichte achternaam voor iedere burger zoals we reeds eerder geleerd hebben….! Na
Napoleon‟s nederlaag bij Waterloo in 1813 zou daarop de zoon van de laatste stadhouder
Willem V en Wilhelmina van Pruisen, uit Engeland komend, in 1814 in Scheveningen aan land
gaan en als koning Willem I het daarop door de grote Europese mogendheden (Congres van
Wenen 1814-1815) geïnstitutionaliseerde “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” gaan
regeren. Tot dan de “Belgische opstand” uitbrak en in 1839 het “Koninkrijk België” onder
koning Leopold I uit het “Huis Sachsen-Coburg” zijn (precaire) plaats in het nieuwe “Wiener
Kongress”-Europa zou innemen - over de Overijsselse minister-president Thorbecke en de in
het “Koninkrijk der Nederlanden” in 1848 ingevoerde nieuwe grondwet spraken wij reeds.
-

OMMEN : OVERIJSSELSE VECHT ZOEKT ZUIDERZEE

Hadden we in de vorige hoofstukken steeds te maken met de woelige wateren van de
Noordzee, zo gaat het in dit onderhoofdstuk om het perifeer gelegen Overijsselse Sallanddistrict en zijn (water)verbinding met de Zuiderzee. Want hier vindt de direct aan Ommen (zie
kaartje) voorbijstromende Overijsselse Vecht na vele kronkelingen en omwegen dan eindelijk
de weg naar de Zuiderzee, die sinds de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 van de Noordzee
afgesloten is en nu Ijsselmeer heet. De Overijsselse Vecht is overigens een rivier, die in
Duitsland ontspringt en even ten oosten van Gramsbergen Nederland binnenstroomt en - al
naar gelang windrichting en regenhoeveelheden - ook kleinere en grotere overstromingen kent
(zoals in 1998).De grens met Duitsland maakt hier een diepe deuk van ca. 20 x 20 km op
Nederlands grondgebied en Ommen ligt dus op maar enkele kilometers van Duits territorium
(Deelstaat Nordrhein-Westfalen) verwijderd - na de “Tweede Weereldoorlog” was overigens
voorgezien deze “deuk” bij Nederland in te lijven maar uiteindelijk werd het dan alleen de
“Selfkant-deuk” bij Sittard en dat ook maar tijdelijk van 1949-1963..
Een beetje provinciale resp. Sallandse geschiedenis dient echter ook te zijn en zo is te
zeggen, dat Overijssel al sinds de Middeleeuwen uit drie gebieden (districten) met elk zijn
eigen specifieke karakteristieken bestaat: Salland, Twente en het Land van Vollenhove. De
naam Salland is daarbij afgeleid van “Isalant” wat “IJsselland” betekent - de rivier de IJssel
werd vroeger “Isla” genoemd, wat weer een samenvoeging zou kunnen zijn van de (Keltische)
begrippen “i” (water) en “sala” (stroom)….Het Salland-gebied zelf wordt getypeerd door de
zogeheten Sallandse Heuvelrug, waarvan de oorsprong tot ver in de Ijstijd teruggaat – want
toen bewoog zich een geweldige en zeer dikke ijsmassa door Europa in zuidelijke richting en
deze ijsmuur zou bij de Rijn tot stilstand komen. Een reusachtige gletsjer schoof daarbij door
het huidige dal van de IJssel en werd door de enorme druk van het gletsjerijs de bodem van de
dalkanten hooggestuwd- zo ontstond de genoemde Sallandse Heuvelrug, die met “bergen” tot
een hoogte van 81 m (Lemelerberg als hoogste “berg”) een uitermate mooi en typisch
landschap heeft laten ontstaan. Zuidelijk van Ommen vormt daarbij de Lemelerberg samen met
de Archemerberg en de Besthmenerberg het noordelijke deel van deze Sallandse Heuvelrug –
de door de gletsjer opgeworpen stuwwal is hier in de loop der tijden natuurlijk sterk
verbrokkeld en afgedragen, maar – zoals reeds gezegd – is de overgebleven hoogte van rond
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tachtig meter op de nietbeboste Archemerberg nog
altijd goed voor een prachtig
panorama over Salland,
Twente en het Vechtdal.
Aan de oostelijke zijde van
de Sallandse Heuvelrug ligt
de Reggevallei, die iets ten
westen van kasteel Eerde
door de stuwwal breekt – de
dorpen en buurtschappen
zoals Archem, Lemele en
Hellendoorn liggen precies
op de grens van Reggevallei
en stuwwal, zodat de
dorpbewoners van de voordelen van beide landschappen profiteren konden en kunnen. De
hoge en droge stuwwal werd resp. wordt met zijn heidegronden vroeger voor de schapenteelt
gebruikt (zie afb.), terwijl de lage en natte gebieden langs de Regge als hooiland dienden.
Voordat echter het Regge-riviertje ten westen van Ommen in de Ijsselse Vecht kan stromen,
moet het zich nog een weg banen tussen de Besthmenerberg op de rechter en de Archemerberg
op de linker kant ervan – en heeft zich daarbij in de loop der tijden zo diep in het zand
ingevreten, dat uitermate steile oevers zijn ontstaan (“Steile Oever”-recreatieplek aan de
Regge). Want evenzo typisch voor het middendeel van Salland zijn de uitgestrekte
dekzandruggen, die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit het door Rijn en Maas hierheen
getransporteerde zand en waarbij zich door verwaaaien en opwervelen dan in vroegere tijden –
net zoals aan de Noordzee – een soort van duinvorming heeft plaatsgevonden. Intussen zijn de
zandgronden (als gevolg van grote zandverstuivingen in oostelijk Nederland) in de 19e eeuw
bebost maaar is er echter een prachtig zandgebied bewaard gebleven, dat “ Sahara” genoemd
wordt. Het dient heden ten dage als recreatiegebied en zou een prachtig (duin)strand zijn –
alleen de (Noord)zee ontbreekt helaas….
Wanneeer we het oude rivierenkaartje (zie afb.) van de prachtige Sallandse website
www.nevenzel.com bekijken, dan vinden we stroomopwaarts van Ommen op de linker oever
van de Overijsselse Vecht het plaatsje Junne. En het was hier in het buurtschap Junne, dat bij
de volkstelling 1748 van het “Schoutambt Den Ham en Ommen” vastgesteld werd:
“‟t Erve Camerman. Egbert
Camerman en sijn vrouw
Femmigje Hannes 1 Kindt
Hannes Egberts boven
(doorgestreept).Bij inwonen
Hannes Egberts en desselfs
vrouw Ebbegie Gerrits met
1 Kint onder de 10 jaren”.
Echter dragen daarna
volgens de Ballastgenealogie alle zes
kinderen van Egbert
Camerman de achternaam
Kamermans (met “K” en
met “s”) – ofschoon
daarvoor geen directe
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redenen te erkennen zijn (1811 is nog ver weg!). En uitgaande van de reeds meermaals
gelaakte pastorale onzorgvuldigheid bij het verwerken van de gegevens vinden we dan ook in
de Sallandse DTB-registers alle vier in het begin genoemde
Camerman/Camermans/Kamerman/Kamermans-schrijfwijzen – met in het internet dan nog
verdere (digitale) verschrijvingen…
Zo lezen we in het doopboek van de kerk te Den Ham 1704-1812 onder de opschrift
“De naemen der kinderen, die hier in de Kerke van den Ham de doop hebben ontvangen” op 8
mei 1740:
“Asse Camerman en Geertien ……op „t Kamermans te Egeden een kint……Hendrine”
alsmede in het “Trouwboek Heemse” 1662-1794 op 27 april 1760:
“Jan Hendrik j.m. te Diffelen en Marie Asjes wed. op Kamermans te Junne onder Ommen”
en in het “Doopboek van de Kerk te Den Ham” lezen we op de datums 10 mei 1705, 9 april
1708, 11 mei 1710 en 4 december 1712 voor de kinderen Heijltien, Jente, Egbert en Marije
steeds de inschrijvingen:
“Jan Jansen van/op Kamermans bij Egene……een kint……”.
Leuk is hier ook de volgende adellijke inschrijving te lezen voor 22 maart 1715:
“De hoogwelgeb. Heer Frederick Rudolphs Baron van Regteren, heer tot Hennigshave et. en
desselfs gemalin Philippine geboren gravin van Castel hebben haar zoon laten dopen, die
genaamt is Joachim Philip Adolph” – daar heeft de pastoor zeker een glaasje op gedronken….!
Verder vinden we in dit “Doopboek van de Kerk te Den Ham” op 3 juni 1787 geschreven:
“Hendrik Leefers van Camermans, uit Egede X Dina Hendriks van ‟t Sluis, uit Linde”
alsmede in het daarop volgende “Trouwboek van het Gerigt van Ommen en Den Ham 18031811” (tijdens de “Bataafse Republiek” dus!) op dezelfde wijze vermeld voor 17 augustus
1806:
“Aaljen Teunissen geboren op Camermans te Egede en tans wonende bij Nijcamp te Archem,
getrouwd in de Kerk van Ommen”.
We vinden dus in de Sallandse DTBregisters helaas alle vier verschillende
schrijfwijzen vertegenwoordigd en
natuurlijk is te vermoeden. dat in de
diverse internet-genealogiën, waarin
overeenkomstige verwijzingen naar C/Kfamilies voorkomen, deze toendertijdse
afwijkende DTB-informaties eveneens op
verschillende wijze om- resp.
verdergeschreven worden zijn. We
noemen hier desondanks de HallinkNijverdal-genealogie vanwege het
uitermate grote aantal van niet minder dan
38 Kamerman-verwijzingen – het lijkt er op dat hier toch wel relatief zorgvuldig is gewerkt
maar authentische archiefrecherche zou natuurlijk beter zijn…! Verder kan men zich onder
“Erve Camermans” resp. “Erve Kamermans” natuurlijk veel voorstellen en het zal zeker wel
een grotere hofstede zijn geweest - of het echter ook zo‟n prachtige locatie was, zoals het geval
bij “Erve Nevenzel” in Den Ham, weet de auteur natuurlijk niet, maar we willen in het kader
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van dit boek toch attent maken op de prachtige website www.nevenzel.com hiertoe. Want
hierin heeft een zekere Gerrit Nevenzel zich enorm veel moeite gegeven alles over het nu nog
bestaande “Erven Nevenzel”-boerderijcomplex te weten te komen - “chapeau” kunnen we
hiertoe alleen maar zeggen en we hebben ons veroorloofd een foto van deze meer dan
zeshonderd jaar oude Saksische boerderij in ons boek op te nemen (zie afb.). Vooral de
geweldige rieten dakconstructie is een uitzonderlijke gewaarwording van eeuwenoude
bouwkunst, wat overigens ook geldt voor de “Erve Hofman Museum Boerderij” in
Hellendoorn – ook hier een prachtige Saksische boerderij uit de 15e eeuw, die als museum voor
het vroegere (land)leven van boerenfamilies is ingericht.
Rest ons nog wat te vertellen
over het plaatsje Ommen in
niet al te ver terugliggende
tijden en daar doelen wij op het
tegen de Besthmenerberg aan
gelegen landgoed Eerde hieraan is een buitengewoon
interessante geschiedenis
verbonden en wel dat de
voormalige eigenaar van het
landgoed Eerde, Philips Baron
van Pallandt van Eerde, in de
jaren twintig van de 20e eeuw
in de ban was geraakt van de
Indische “maharishi” Jiddu
Krishnamurti als leider van de
door deze opgerichte “Orde
van de Ster van het Oosten”.
De baron zou daarop zijn
landgoed aan de Indische wijsgeer schenken en deze dan in Ommen zijn wereldhoofdkwartier
vestigen - en dit zou vele jaren zo blijven tot Krishnamurti op het jaarlijkse “sterkamp” in 1929
(met meer dan 3000 deelnemers) zijn verblufte aanhangers met de mededeling consterneerde,
dat hij de “Orde van de Ster van het Oosten” had opgeheven. Dit vanwege de intussen
ingetreden maar door de “maharishi” afgekeurde persoonsverheerlijking en het feit, dat
daardoor zijn boodschap aan de wereld verloren dreigde te gaan – respect voor een zulke
houding!. Krishnamurti verbleef nog tot 1938 in Ommen en verkeerde met vele hem toegedane
vrienden en aanhangers in de hele wereld, daaronder de wijsgeer George Bernard Shaw, de
dirigent Leopold Stokowski en de beide Indische politieke leiders Mahatma Gandhi en Pandit
Nehru – Krishnamurti heeft op deze manier Ommen in de hele wereld bekend gemaakt. Echter
zou het geheel dan een wrange bijsmaak krijgen, toen het vroegere ordenskampement op het
landgoed in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers als concentratiekamp voor “mensen
met afwijkende denkbeelden” werd ingericht, het zogeheten “kamp Erika”. Maar ook na de de
oorlog zou het deze in het geheel niet meer vredelievende bestemming behouden, maar nu als
“kamp Erica” ( met “c” dus) voor NSB-ers en andere collaborateurs. Heden ten dage is het
landgoed Eerde sinds vele jaren een camping van de stichting “Vacantievreugd” en herinnert
alleen het amfitheater, waar de Indische wijsgeer vroeger zijn filosfische voordrachten hield,
nog aan het bewogen leven van deze locatie resp.het dorp Ommen. Met het navolgende leuke
stukje in Sallands dialect (copyright 2006 “Sallands Bureau voor Toerisme”) willen wij dit
onderhoofdstuk in “oostelijke” zin besluiten:
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“Ons Aoveriessels laand”
“In de darpen met bargen en busse
Van oons Aoveriessels laand
Is nog zo röstig en kalm nog ut leaven
En ie veult nog de Saksische baand.
Sallaand, woer Iessel en Regge
Ezr weg zeukt langs diek en langs wal
Ik verlang noar oew heed en oew busse,
‟t is ut laand det mie heet boavenal!
Refrein:
Sallaand, Sallaand, hiej is mien stae,
Woar ‟t leaven vedan geet in röste en vrae.
Noe wal duuzenden joar‟n eleden
Leep ‟n beestevrie in ‟t roond,
Tot de mens kwam met hebb‟n en holl‟n
Uut ut Oosten noar Sallaands groond.
Peare wün mangs wal e-offerd
An Wodan in ‟t heilige wold
En in „t vuurjoar slög hoge de vlamme
Uut de boake van ‟t korkdröge holt!
Refrein:
Sallaand, Sallaand, hiej is mien stae,
Woar ‟t leaven vedan geet in röste en vrae.

Noa die duustere tied, lang eleden
Heuren ‟t volk van Jezus‟ leer,
Moar de stried van de leu met mekare
Gung van niejs en noh mennige keer!
Noe brengt de vrae en de vriehied
De leu uut de zörg en de nood
En de vrümde, die zwarft langs de wège,
Zee denk vaste: de leu hebt hier Good!
Refrein:
Sallaand, Sallaand, hiej is mien stae,
Woar ‟t leaven vedan geet in röste en vrae.
Sallaand, Sallaand, hiej is mien stae,
Woar ‟t leaven vedan geet in röste en vrae.”
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Nederland
KAMERMANS IN ZEELAND
“kiek kiek kiek, „n kacheltje op den diek”

EEN RIVIER DIE WAT TE VERTELLEN HEEFT

. In de voorgaande hoofdstukken hebben we laten zien, hoe Camerman-takken uit het Land van
Heusden en Altena en uit het Salland-district verantwoordelijk tekenen voor het ontstaan van
diverse Nederlandse Kamermans- alsook Kamerman-geslachten (zie ook p. 250). In dit
hoofstuk gaat het nog eens over de Camerman-tak uit het Land van Heusden en Altena en wel
vanaf een (eventueel) rond 1625 in Veen geboren Arien Camerman (zonen met tweede
voornaam arienssen en Ariensz….), die voor de Zeeuwse Kamermans-tak als stamvader gelden
mag. Deze NL-voorvader had dus – zoals reeds eerder opgemerkt – de drie volgende zonen:
- Gerrit Ariensz Camerman (1645-1727); getrouwd met Eeltien Gerritsd van Gammeren,
7 kinderen met achternaam Camerman
- Teunis Ariensz Camerman (1645-17..), getrouwd met Mariken Meertens den
Hopmeter, 4 kinderen met achternaam Camerman
- Arien Arienssen Camerman (geboren op 26 september 1650 en overleden op 1 februari
1703/04), getrouwd met Geertien Antonisse van de Oever, 6 kinderen met achternaam
Camerman (zonder “s”) resp. in de loop van de tijd als Camermans (met “s” )
Zoals gezegd is het uiterst moeizaam uit te zoeken, hoe de in de verschillende Camermantakken de naamsvormingen op Camermans, Kamerman en Kamermans hebben
plaatsgevonden, zij het dus door (ongewilde) foutieve noteringen in de DTB-registers, zij het
door (gewilde) zelfbeschikking in de naamskeuze vòòr en na 1811 (invoering Burgerlijke
Stand).Voor de nakomelingen van Gerrit Ariensz Camerman en van Teunis Ariensz Camerman
gebeurde dit veelal in de tweede helft van de 18e eeuw, voor die van Arien Arienssen
Camerman in de eerste helft van de 18e eeuw. Voor alle drie zonen resp. kleinzoons van NLstamvader Arien Camerman kan echter gezegd worden, dat de daaruit ontsproten families
meestal goed bezig waren en met een grote kinderrijkdom gezegend waren ….!
Voor dit hoofdstuk willen we ons nu concentreren op Arien Arienssen Camerman (16501703) want deze voorouder tekent uiteindelijk verantwoordelijk voor de op Walcheren
(Zeeland) terechtgekomen Kamermans-tak. Deze ging verder over zijn zoon Teunis Camerman
(later met “s” geschreven), welke in Veen op 12 maart 1684 werd geboren en getrouwd was
met Martijntie Gooyers Boer(ken)s - zij woonden in Papendrecht, alwaar 10 kinderen werden
geboren (zie ook p. 244). Hun zoon Gerrit Camermans (geboren op 2 februari 1715/16,
overleden op 9 april 1796) had met Elisabeth van Rossum wederom 6 kinderen - en een
daarvan was de in 1742 te Dordrecht geboren zoon Teunis Camermans, welke op 18 december
1813 te Vlissingen zou overlijden en als stamvader van de Walcherse Kamermansen mag
gelden. Teunis Camermans was getrouwd met Cornelia Baggerman en hier kunnen we nu
vaststellen, dat alle 9 uit dit huwelijk geboren kinderen de achternaam Kamermans (met “K” en
dus nog ettelijke jaren vòòr 1811) dragen. – het gaat dan verder met de op 3 juni 1781 in ‟sHertogenbosch geboren Joost Kamermans, die op 30 december 1863 in Vlissingen overleed.
Joost Kamermans was getrouwd met Christina Adriana Monnier uit Vlissingen en uit dit
huwelijk ontstonden 8 kinderen – een daarvan was loods Christiaan Kamermans (1834-1911),
die getrouwd met Maria Susanna Lute (uit Zeeuws-Vlaanderen) en 6 kinderen had. Uit dit
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huwelijk stamde loods Josephus Franciscus Kamermans ( 12.10.1869 in Antwerpen (!)
geboren, 15.08.1948 in Vlissingen overleden), die getrouwd was met Maria Christina Pieters
uit Terneuzen – uit deze verbinding werden geboren (zoon) Jan Willem Kamermans
(13.10.1897-12.04.1974), getrouwd met Elisabeth Clemens (18.12.1900-25.03.1990) uit het
Duitse Gelsenkirchen-Buer (als ouders van de auteur van dit boek Han Kamermans) en
(dochter) Maria Susanna Kamermans, getrouwd met Bernardus Michiel Verheul (“oom
Bernhard” – met uiterst nauwe “wekelijkse” familiecontacten op zondag, waar de auteur graag
aan terugdenkt…). Zie hiertoe ook ISIS-database op www.zeeuwsarchief.nl . Van Jacob
Kamermans uit de Dordrechtse Kamermans-tak vinden we overigens nog een navolgende
schuitenvaarder-licentie opgetekend “ 1188. Wij Ondergeschreven verklaren wel te weten dat de persoon van Willem van
den Hucht , Schippersgezel alhier, de bekwaamheid heeft om alle binnenl. Schepen en Vaartuigen langs en op de Binnen Wateren en Stroomen
van deze stad op Antwerpen, Vlissingen, Middelburg en elders varende, te kunnen loodsen en op gemelde Stede brengen. Dordrecht 13 April
1840 (get.) J.Kamermans, Schuitenv. (Jacob), (get.) Corn..s van Beek”.

Maar niet alleen in Vlissingen, ook in Middelburg zou de familie Kamermans ooit eveneens
goed vertegenwoordigd zijn en wel over Teunis Kamermans (1817-1901), broer van de reeds
genoemde Christiaan Kamermans (1834-1911) alsmede over Jacob Kamermans (1773-1835),
broer van hun vader Joost Kamermans (1803-1863). Jacob Kamermans zou het op 6 kinderen
brengen, doch vooral kleinzoon Martinus Eduard met 11 kinderen en achterkleinzoon Karel
Samuel met 13 kinderen zouden middels dit uitermate talrijke nakomelingschap de naam
Kamermans overal heen dragen, o.a. naar Carlsbad (New Mexico (USA) - “Kamermans of
Carlsbad”)) en Hamilton (Ohio (USA)). Te vermelden is ook de buitengewoon zorgvuldig
gemaakte Kamermans-kwartiersstaat van pastoor Andries Adriaan Robert (Rob) Kamermans
(geb. 07.04.1953 in Vlissingen) op zijn website
http://home.wanadoo.nl/kamermans/kwartierstaat.htm . Leuk is verder, dat er op de uitvoerige
website www.schoolbank.nl in het geheel 113 Kamermans-klassenfoto‟s te vinden zijn, die een
interessant overzicht bieden over de (naoorlogse) verspreiding van de achternaam Kamermans
in Nederland En hadden we er verder reeds attent op gemaakt, dat Christiaan Kamermans
loods in Vlissingen was, zo was dit ook het geval met zijn broer Adriaan Kamermans en diens
zoon Joost Kamermans (1849-1910 - overgrootvader van de hier boven genoemde Rob
Kamermans). Over deze Joost Kamermans heet het in een uitgave van de “Van Linschoten”vereniging met de titel “De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke Ijszee
1878” in samenhang met zijn deelname daaraan als matroos/loodskwekeling:
“JOOST KAMERMANS werd geboren op 17 maart 1849 als zoon van Adrianus Kamermans
en Anthonetta Carolina Verdonck. Als 17-jarige schippersknecht tekende hij bij de Marine als
lichtmatroos voor acht jaar, In 1868 ontving hij een bronzen medaille en loffelijk getuigschrift
voor het uit het water redden van een lichtmatroos. In 1872 werd hij voor onbepaalde tijd
gedegradeerd van matroos 2e klasse tot matroos 3e klasse, maar nog hetzelfde jaar weer
bevorderd. In 1873 werd Kamermans matroos 1e klasse en een jaar later opgenomen in het
vaste korps schepelingen bij de Marine.
Joost Kamermans maakte in 1872 de reis
met Z.M. “Admiraal van Wassenaer” naar
de kust van Guinee, toen Koolemans Beijnen
aan boord was als adelborst. Beiden zijn
later overgeplaatst op Z.M. “Zeeland”,
waarmee zij naar Oost-Indië zijn gevaren.
Nadat het marine-contract voor Kamermans
in 1875 was afgelopen, is hij in opleiding
gegaan voor loods in Vlissingen. Tijdens de
tocht met de “Willem Barents” heeft
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Kamermans moeilijkheden gehad met de commandant en is als enige gestraft. Na de tocht heeft
Kamermans zijn loopbaan als loods in Vlissingen voortgezet. Hij overleed in die plaats op 19
januari 1910, 60 jaar oud.” Zie hiertoe ook de naaststaande foto met de Nederlandse en
Belgische Loodsensociëteit naast elkaar op de Boulevard de Ruyter rond 1900.
En uit de lijn van Christiaan Kamermans is verder nog zijn zoon en loods Johannes
Kamermans (1878-1965) te noemen, welke voor de loodsdienst op het schip waarmede de
Belgische koningin Astrid ooit naar Antwerpen reisde de Zweedse Wasa-orde heeft ontvangen.
Astrid van Zweden werd op 17 november in Stockholm geboren en trouwde eind 1926 te
Brussel met haar grote liefde kroonprins Leopold van België. Uit dit huwelijk werden drie
kinderen geboren en wel in 1927 prinses
Josephine-Charlotte (latere groothertogin
van van Luxemburg), in 1930 prins
Boudewijn (als later uitermate geliefde
koning Boudewijn) en in 1934 prins Albert
(de huidige niet zo geliefde koning Albert
II….!). Bij de plotselinge dood van haar
schoonvader koning Albert I in 1934 (bij
rotsbestijging aan de Maas bij Namen
dodelijk afgestort) werd prinses Astrid dan
de vierde, door de Belgen innig geliefde
koningin van België. Het koninklijke
gezinsgeluk zou echter maar van korte duur
zijn, want een jaar later zou de nieuwe
koningin om het leven komen bij een tragisch verkeersongeval in het Zwitserse Küssnacht
(“durch diese Hohle Gasse muss er kommen…”) – en het zou tot december 1960 duren, tot
België met de Spaanse prinses Fabiola een (eveneens zeer geliefde) nieuwe koningin zou
krijgen. De nagedachtenis van de uiterst populaire koningin Astrid heeft door de jaren bijna
mythische proporties aangenomen (vergelijkbaar met de Diana-cultus heden) en nog steeds
worden iedere dag verse bloemen op haar graf gelegd – in Küssnacht bevindt zich op de plaats
van het auto ongeluk de veelbezochte “Koningin-Astrid-Kapelle”. Dat loods Johannes
Kamermans dan nog van 1914-1918 (dus tijdens de eerste Wereldoorlog) en in 1925 secretaris
was van de “Sociëteit Nederlandsch Loodswezen” (huidige VNLS) mag naast de genoemde
“Astrid-(omweg)associatie” nog als verdere leuke bijkomstigheid gelden. De in de onderschrift
van een foto uit augustus 1913 (Vlissings gemeentearchief: “Groep loodsen voor een
praalwagen tijdens de onafhankelijkheidsfeesten in Vlissingen”) vermeldde “loods
Kamermans” (vierde van links) zou in deze samenhang òf de grootvader van de auteur
Josephus Franciscus Kamermans (1869-1948) kunnen zijn òf de hier boven genoemde loods
(en broer) Johannes Kamermans (met bijnaam “de snor”).
Zoals reeds in het hoofdstuk ”Doel: ScheldeDavid tegen Haven-Goliath” uiteengezet is niet
alleen het Schelde-dorpje Doel nauw verbonden
met de geschiedenis van de havenstad-metropool
Antwerpen maar zeker ook het Schelde-stadje
Vlissingen (zie luchtfoto). Want steeds gold: “Wie
Vlissingen bezit, bezit ook de toegang naar
Antwerpen!”. En zo heeft de geschiedenis van
Vlisingen dan ook uitermate veel te doen met het
wel en wee van de via de uiterst lange
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getijderivier de Schelde zo moeilijk bereikbare internationale havenstad Antwerpen (Anvers).
Vanf de rede voor Vlissingen moeten beladen schepen eerst de vloedbeweging van meerdere
meters afwachten (twee keer per etmaal) voordat zij zich in richting Antwerpen in beweging
kunnen zetten – het is steeds weer een boeiend boulevard-panorama de vele schepen “op rede”
te zien liggen.
Om deze maritieme bereikbaarheid van Antwerpen te verbeteren bestaan er in deze
samenhang sinds jaren vergevorderde (Belgische) plannen voor een aanzienlijke verdieping
van de Westerschelde-vaaargeul, doch Nederland blokkeert het geheel min of meer omdat nog
andere precaire Belgisch-Nederlandse probleemcomplexen (o.a. “Ijzeren Rijn”-project door
Nederlands-Limburg bij Roermond) hierbij meespelen. En in verbinding met deze (absoluut
niet EU-conforme) discussies over de toegankelijkheid van Antwerpen komt op de achtergrond
ervan steeds weer de “eeuwenlange blokkade” van de haven van Antwerpen door de
Nederlanders vanf 16e tot de 18e eeuw te voorschijn. Een gevoeliger onderwerp in Vlaaanderen
bestaat er bijna niet en steeds heet het: “Nederland heeft België gemuilkorfd door de
Westerschelde af te sluiten”. Uit onderzoekingen van de “Vlaams-Nederlandse Vereniging
voor Nieuwe Geschiedenis” is echter gebleken, dat dit niet helemaal juist is. Op het
jaarcongres van de vereniging te Middelburg op 25 september 2005 werden over dit punt
diverse lezingen gehouden en in de “Provinciale Zeeuwse Courant” (PZC) vonden we hiertoe
het navolgende stukje:
EEUWENLANGE BLOKKADE ANTWERPEN IS FABELTJE
MIDDELBURG
“ In discussies over de verdieping van de Westerschelde komt het op de achtergrond nog wel eens ter sprake, de
eeuwenlange blokkade van de haven van Antwerpen. Een gevoeliger onderwerp in Vlaanderen is er bijna niet,
Nederland heeft België gemuilkorfd door de Westerschelde af te sluiten, dat mag nooit meer gebeuren. Het idee
van een eeuwenlange blokkade berust echter op een fabeltje, toonden diverse sprekers aan op het gisteren
gehouden jaarcongres der Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis”.

“Antwerpen ontwikkelde zich in de zestiende eeuw tot een metropool, tot het belangrijkste
haven- en handelscentrum ten noorden van de Alpen, in 1564 was het inwonergetal gestegen
tot honderduizend. Alleen Parijs telde meer ingezetenen. De ommekeer kwam na 1585, na de
verovering van Antwerpen door Spaanse troepen in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Wie
niet katholiek was stond voor de keuze: katholiek worden of vertrekken. De Spanjaarden
gunden de Antwerpenaren vier jaar bedenktijd. Het inwonertal, dat al was gedaald tot
tachtigduizend, halveerde tot veertigduizend. Vooral veel handelaren trokken weg, naar
Amsterdam en Middelburg, waar zij een belangrijke bijdrage leverden voor de ontwikkeling
van de koopvaardij op Oost-Indië.
“En toch”, betoogde de Gentse maritiem historicus Jan Parmentier gisterenmiddag in
Middelburg “ bleef Antwerpen de conjunctuur in Zeeland en Vlaanderen bepalen vanaf de
zestiende tot in de achtiende eeuw”
Van een economische winter door het beperken of blokkeren van de scheepvaart over de
Westerschelde was volgens hem geen sprake “De emigratie uit de stad was groot. Kapitaal
vluchtte weg naar Emden, Hamburg en Amsterdam, maar er bleef ook veel kapitaal in
Antwerpen achter. Antwerpenaren verplaatsten hun handelsnetwerk door filialen te stichten in
Amsterdam, in Vlissingen, in Middelburg. Niet zo zeer Antwerpen was het slachtoffer van de
veranderde militaire en politieke situatie, dat waren volgens Parmentier een aantal Zeeuwse
havens. Antwerpen was altijd al lastig bereikbaar voor grote schepen. De grens lag bij 250
ton. Om lading in Antwerpen te krijgen, fungeerde met name Arnemuiden als voorhaven. Die
overslag van grote schepen in kleinere platbodems die Antwerpen wel konden bereiken, von
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daar vooral plaats. Na 1585 ging Antwerpen andere wegen bewandelen, via Duinkerken en
later via Oostende waarvoor speciaal kanalen zijn gegraven met aansluiting bij Gent op de
Schelde richting Antwerpen.
Tolgeld
“Antwerpen zocht en vond dus een alternatieve route, maar dat betekende niet, dat de
Westerschelde was afgesloten. Schepen moesten tolgeld betalen. De registers van de tolgelden
zijn bewaard gebleven en daaruit blijkt dat de kunstwereld in Antwerpen doorwerkte” zei de
Middelburgse Katie Heyning (conservator van het archief van het Koninklijk Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen) in haar lezing. Schepen bleven naar Antwerpen onder meer
ivoor en ebbenhout aanvoeren.
De registers van de tolgelden zijn uniek. Albert Meyer van het Zeeuwsch Archief in Middelburg
had het over “bijna complete series”. Van 1584 tot 1592, van 1628 tot 1631 en van 1633 tot
1804 is alles er nog. Het Zeeuwsch Archief wil dit materiaal met de universiteiten van Gent en
Antwerpen digitaliseren, zodat het voor iedereen toegankelijk wordt. Een betere manier om te
laten zien, dat de scheepvaart op Antwerpen ook na 1585 mogelijk bleef, bestaat er niet”
In 1792 werd Antwerpen veroverd door de Franse revolutionaire legers en werd de Schelde
weer geopend - de Napoleontische oorlogen en het daarop volgende Engelse “continentaal
stelsel” (”Kontinentalsperre”) beperkten de handel echter steeds meer en Antwerpen zou
bovendien uitgebouwd worden
tot een op Engeland uitgerichte
oorlogshaven. Uit de tijd voor
het Napoleontische tijdperk is
over de organisatie van het
Loodswezen te Vlissingen
echter zo goed als niets bekend,
aangezien deze informaties
verloren gegaan zijn bij de
brand van het Vlissingse
ROTTERDAM
stadhuis in 1809 tijdens de
catastrofale beschieting vanuit
zee door een Engels
oorlogsschip.

VLISSINGEN

ANTWERPEN

Na het uiteenvallen van
Nederland en België in 1830
zou dan op de “Conferentie van
Londen” – belegd om een
regeling te treffen voor de
gevolgen van de scheiding
tussen beide landen – ook over
de soevereiniteit over de
Scheldemonding en de oevers
van de Schelde gediscussieerd
worden. België maakte hierbij
anspraak op het gebied van
Zeeuwsch-Vlaanderen (en zelfs
op Walcheren en Zuid-
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Beveland!) doch de grote mogendheden wezen op de voornoemde “Conferentie van Londen”
de Belgische eisen af – in het scheidingsverdrag tussen Nederland en België in 1839 zou echter
toch een regeling gevonden worden volgens de ook nog heden modern ogende artikelen van de
“Algemene Acte van het Congres van Wenen” (1814-1815). Een aparte commissie zou dan
deze “Weense bepalingen”, baserend op het zogeheten “Scheldereglement van 1843”,
uitwerken, waarin vooral verdragsrechtelijke koppelingen vastgelegd werden tussen de
scheepvaart op de Vlaamse Schelde-havens (dus ook op Gent!) en die op Rotterdam – met
name op loodsdienstgebied (zie kaartje). Hiertoe werd een “quotum” overeengekomen voor de
beloodsing van zeeschepen naar Belgische zeehavens door Nederlandse loodsen – dit
zogeheten “Scheldereglement” resp. “Scheldetraktaat” geldt nog steeds tot de dag van vandaag.
Zo wordt op de Schelde onderscheiden tussen “Wetschepen” en “Scheldevaarders” –
“Wetschepen” zijn voor Nederlandse (zee)havens bestemde schepen, die onder de
“Nederlandse Loodswet” vallen en uitsluitend door Nederlandse loodsen beloodsd worden.
“Scheldevaarders” daarentegen zijn voor Belgische (zee)havens bestemde schepen, die
daarmede onder het genoemde “Scheldereglement” vallen - de quotum-regeling daarin ziet
inzake de beloodsing van deze “Scheldevaarders” een verdeelsleutel tussen Nederland en
België van 27.5 % en 72.5 % voor..
Nadat dus door internationale druk
bereikt was, dat Nederland de Schelde
niet meer eenzijdig zou mogen
blokkeren, werd op de genoemde
“Conferentie van Londen” ook een
regeling voor de Scheldetol getroffen –
Nederland mocht 1.50 gulden per ton
scheepvaart heffen en om de scheepvaart
naar Antwerpen daardoor niet te
belemmeren, bepaalde de Belgische
regering korte tijd daarna, dat zij en niet
de schippers de tol voor haar rekening
zou nemen. Omdat deze lasten echter
steeds zwaarder werden voor België,
werd in het Belgisch-Nederlandse “Verdrag over de afschaffing van de Scheldetol” op 12 mei
1863 overeengekomen, dat België – met financiële steun van andere landen, die op Antwerpen
voeren – de Scheldetol mocht afkopen tegen een bedrag van ruim 17 miljoen gulden – evenzo
werd daarin bepaald, dat het loodsgeldtarief voor de Schelde nooit hoger mocht zijn dan dat
voor “de monden van de Maas”. Dit geschiedde op verzoek van België om te voorkomen, dat
Nederland eenzijdig de tarieven op Rotterdam zou verlagen, terwijl Nederland een verlaging
van de tarieven op de Schelde – waarvoor
overeenstemming tussen beide landen
vereist was – zou kunnen tegenhouden.
Vanaf 1957 is deze koppeling van de
beloodsingsgelden op de Schelde op
Schelde en Maas in en volledige
gelijkstelling van beide tarieven omgesteld
– zie hiertoe ook de beide Vlissingse
beloodsingsimpressies “roeiershoofd met
loodsboten” en “loodsenhaven” (met
vloedkering en op de achtergrond de
Nieuwedijk en de jachthaven (vroegere
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vissershaven)) alsmede voor het hedendaagse gebeuren de website www.loodswezen.nl ., die
voor het gehele loodswezen in Nederland is opgesteld.
Na het afkopen van de Scheldetol zouden de handelsbewegingen van en naar Antwerpen
uitermate sterk toenemen en de Belgische havenstad – vooral in het tijdvak 1886-1914 –
uitgroeien tot een een van de meest beduidende zeehavens van West-Eurpoa. Op de vooravond
van de Eerste Wereldoorlog was Antwerpen - op Rotterdam en Hamburg na - de belangrijkste
haven op het Europese continent geworden. Het leeuwendeel van het handelsverkeer werd
daarbij niet alleen door Engeland als traditionele commercieel-maritieme mogendheid maar
ook door het sterk opkomende Duitsland gesteld – tussen Antwerpen en Rotterdam ontstond
als gevolg van deze constellatie een bikkelharde concurrentiepositie om de “Duitse markt”,
vooral omdat het aandeel van de Duitse vlag op het gebied van de overzeese lijnstoomvaart
steeds groter zou worden. Werd de haven van Antwerpen rond 1885 slechts door een handvol
Duitse stoomvaartlijnenen aangelopen, zo was dit direct voor de Eerste Wereldoorlog gestegen
tot niet minder dan 41 lijndiensten over de hele wereld. De toename van het Duitse aandeel aan
het Antwerpse handels- en lijndienstverkeer zou er dan ook toe leiden, dat men in het
buitenland - en in het bijzonder in Frankrijk – Antwerpen steeds meer als een “Duitse haven”
ging omschrijven – dit overigens niet alleen vanwege de drukkende economische suprematie
van het Duitse keizerrijk onder keizer Willem II, maar ook vanwege de niet te overziene Duitse
kolonie in Antwerpen volgens het “Deutschland über alles”-Motto….
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou het Duitse leger dan beginnen met een doorgaande
draadversperring onder sterkstroom langs de Belgisch-Nederlandse grens te plaatsen. Dit zowel
om te vermijden, dat de Belgische bevolking massaal naar het neutrale Nederland zou
uitwijken - inclusief de vele jonge Belgen, die zich bij het Belgische leger achter de Yser-front
wilden voegen – en dat militaire inlichtingen uit België via Nederland de geallieerde legers
zouden bereiken als ook om de bloeiende smokkel tegen te gaan. Deze “elektrische grens”
tussen België en Nederland was een echte voorloper van de latere “DDR-Grenzzaun” tussen
Oost- en West-Duitsland tijdens de “koude oorlog” – ook op Belgisch grondgebied bestond er
net zoals bij de DDR-grens een “Todeszone” van tachtig meter breedte, waarin alle obstakels
(hagen, hekken, schuren, kleinere huizen) met de grond gelijk gemaakt waren. Om de honderd
meter stonden bemande schildwachthuisjes en overal waren signaallampen, schijnwerpers en
contactmijnen geplaatst - bij Kalmthout op de rechter zijde van de Schelde hing zelfs een
kabelballon om de omgeving vooral langs de Schelde te kunnen observeren (met vrije blik tot
naar Vlissingen…!).Maar vooral bij de kruising van de “elektrische grens” met de Schelde
waren talrijke voorzieningen getroffen worden om deze afsperring ook daar waarlijk
ondoordringbaar te maken – op de linker oever van de Schelde bij ons Schelde-dorpje Doel
(zie onderhoofdstuk “Doel: Schelde-David contra Haven-Goliath”) werd zelfs nog in 1917 een
driehonderd meter lange dam in de rivier gebouwd met op het einde een zoeklicht en enige
machinegeweren.
“Rien ne va plus”: zo zou het dus wat betreft de bereikbaarheid van de havens van
Antwerpen ook tijdens de Eerste Wereldoorlog weer heten - waarvan alleen echter het woelige
en onberekenbare Scheldewater – zoals in de daarvoor liggende eeuwen ook – absoluut niets
wilde weten. Waarom ook, want zoals we reeds bij de ontstaansgeschiedenis van de Schelde
hebben geleerd kunnen de in de rivier oplopende stormvloeden waarlijk geweldige krachten
ontwikkelen en zou er in zo‟n geval van de versperringen wel niets zijn overgebleven (zie
hiertoe ook onderhoofdstuk “Vlissingen: Schelde omarmt Noordzee”). Na de Eerste
Wereldoorlog zou de ervoor ingeslagen opwaartsontwikkeling van Antwerpen verder gaan en
de havenstad in sterke concurrentie met de beide Nederlandse havensteden Rotterdam em
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Amsterdam komen te staan – dit zou overigens niet altijd zonder wrijvingen afgaan in
samenhang met de Belgische gebiedswensen als consequentie uit het verloop van de Eerste
Wereldoorlog.
Van uitermate groot strategisch belang zou het Scheldestadje Vlissingen dan voor Antwerpen
op het einde van de Tweede Wereldoorlog worden – want met het verdere oprukken van de
geallieerde legers naar het noorden kwamen de Franse havens te ver weg te liggen en het was
ook onzeker of de twee kunstmatige havens bij Arromanches in Normandië tegen de naderende
herfststormen bestand zouden zijn. Er moest dus een dichterbij gelegen haven komen en deze
kon – ook al vanwege het daar aanwezige losmateriaal en de ruime doks – alleen maar
Antwerpen zijn.
Aan de monding van
de Schelde op
Walcheren stond
echter in het kader
van de zogeheten
“Atlantikwall” (zie
afb. volgende
pagina) overal
zwaar geschut, dat –
ook vanuit ZuidBeveland – de hele
Schelde kon
bestrijken. Zonder
ons nu te verdiepen
in de talloze
militaire acties, die
zijn ondernomen om
de weg naar
Antwerpen vrij te
krijgen, moet hier
toch nog even op de
toendertijdse
“inundatie” van
Walcheren (door de
auteur actief
medebeleefd) attent
worden gemaakt.
Het bijgevoegde
kaaartje laat de
troepenbewegingen
naar en op
Walcheren prachtig
zien, doch de zogeheten “Infatuate”-operatie ter bevrijding van Walcheren dreigde in het
stokken te komen – de Duitse weerstand bleek uitermate sterk en effectief te zijn. Daarop
zouden op 3 oktober 1944 meer dan 250 geallieerde bommenwerpers de zware dijk ten zuiden
van Westkapelle bombarderen, waarbij 160 inwoners door het naar binnen golvende water
meegesleurd werden. Op 7 en 11 oktober 1944 volgden nogmaals bombardementen op de
dijken bij Vlisingen en Veere, zodat eind oktober 1944 het grootste deel van Walcheren
ondergelopen was – “land onder” zoals ooit in de vroege Middeleeuwen. En meer dan 20.000
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Walchenaren moesten naar het hoger gelegen Middelburg vluchten, dat daardoor dubbel zo
veel inwoners als normaal zou gaan tellen.
De sterkste stellingen van de Duitsers lagen in Vlisingen, dat door de inwoners grotendeels al
verlaten was en als uiterst sterke “Atlantikwall”-bunkerstellingen in en op de duinen tussen van
Westkapelle en Zoutelande. In de nacht van 1 november 1944 zouden dan vooral Canadese
landingstroepen in Vlissingen en Westkapelle aan land gaan en kon de Duitse weerstand in
Vlissingen na twee dagen gebroken worden. Er volgde een
oprukken naar Middelburg maar ook langs het strand in
richting Zoutelande resp.Westkapelle – bij Zoutelande
zouden dan de bij Vlissingen en Westkapelle aan land
gegane landingstroepen contact met elkaar krijgen. De
Duitse stellingen op Walcheren waren nu niet meer te
houden en zo zou op 7 november 1944 de militaire
commandant van de Schelde-vesting Walcheren, luitenantgeneraal Daser, in Middelburg capituleren zonder het tot
een bloedbad in de met rond 40.000 mensen bezette stad te
laten komen.
Nu eindelijk konden de mijnenvegers de toegangsweg
naar Antwerpen, zowel in de Schelde-monding richting
Noordzee als op de Schelde zelf, gaan vrijmaken en
konden op 28 november 1944 de eerste “Liberty”-schepen
de (intactgebleven) haven van Antwerpen binnenlopen.
Hier waren door toedoen van omzichtige Belgische
verzetsgroepen de haveninstallaties onbeschadigd
gebleven omdat de voorziene Duitse opblaasacties rechttijdig getorpedeerd konden worden..
Vanaf eind november 1944 kon er zo dagelijks rond 40.000 ton aan oorlogsmateriaal naar
Antwerpen worden gebracht en dat bleek ook dringend noodzakelijk te zijn in verband met het
drie weken later beginnende Duitse Ardennen-offensief – dat uiteindelijk ook weer Antwerpen
als einddoel had….! De Duitse legerleiding zou weliswaar verwoede pogingen doen de
Antwerpse haveninstallaties door V1-bommen nog achteraf te vernielen, maar ook dat zou
mislukken – deze “vliegende bommen” golden overigens als een nieuwe (Duits) geheimwapen
en werden ten noordoosten van Nijmegen afgeschoten. De Engelsen konden echter met een
ring van sperballons rondom het havengebied en een verdedigingsgordel van afweergeschut
rond Antwerpen uiterst succesvol ageren - er konden niet minder dan 2183 V1- en V2bommen naar beneden gehaald worden, waarvan alleen al 600 door de bij Doel opgestelde
geschutsstelling. Op het grondgebied van Doel zelf zouden in het geheel 59 V1-bommen en 9
V2-bommen neergaan maar slecht enkele in het dorpje zelf – de meeste projectielen zijn
beland in de uitgestrekte (bijna onbewoonde) omliggende polder- en waddengebieden en zo
moest op deze manier het eeuwenoude “Land van Waes” ook van een zulke ongekende
(moderne) “gebruiksfunctie” kennis nemen….
Terugkomend op Zeeland zij hier nog even ingegaan op
het voor deze provincie zo typische en beroemde devies
“LUCTOR ET EMERGO” (“ik worstel en kom boven”) zo luidt de spreuk onder het Zeeuwse wapen (zie afb.),
voorstellend een leeuw, worstelend met de golven. In 1585
– toen het na de val van Antwerpen uitermate slecht stond
in de strijd tegen Spanje – lieten de Zeeuwse staten een
penning slaan met aan de ene kant de tekst “Autore Deo,
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favente Regina” (“door het gezag van God en de gunst der Koningin”) en aan de andere kant
“Luctor et Emergo”. Deze woordcombinatie is heden ten dage als volgt te duiden: “door het
gezag van God en de gunst van de Koningin (waarmede Elizabeth I van Engeland bedoeld
was!) worstel ik en kom naar boven”. Het fameuze “worstelen der Zeeuwen” slaat dus in
oorsprong niet op de strijd tegen het water, maar op die tegen Spanje – zo ziet het in elk geval
de moderne vaderlandse geschiedenis…

VLISSINGEN : SCHELDE OMARMT NOORDZEE

Nadat we Vlissingen nu reeds enige malen als uiterst strategisch gelegen Scheldestadje
hebben leren kennen, willen we nu iets dieper ingaan op de vloed aan hooginteressante
wetenswaardigheden over deze waarlijk unieke Europese locatie. En daar komen we als eerste
te spreken op het wapen van Vlissingen (zie afb.) waarvan het bij de
officiële toekenning op 31 juli 1817 heette: “Van keel beladen met een
Jacoba‟s kruikje van zilver, gekroond, geketend en gecierd van goud. ‟t
Schild gedekt met een kroon, mede van goud”. De overlevering wil, dat de
naam Vlissingen (Flessingue in het Frans, Flushing in het Engels)
afkomstig is van het woord “flessche”, waarbij dan deze kruik de
“flessche van Willebrordus” zou voorstellen. Want tijdens de Frankische
Christianisering van Zeeland op het einde van de 7e eeuw zou bij
Zoutelande de Ierse missionaris Willebrordus aan land gegaan zijn en de
legende geeft voor het feit, dat in het Vlissingse wapen een kruik
afgebeeld staat twee verklaringen. De eerste luidt, dat de “flessche van Willebrordus” door
enkele Vlissingse vissers zou zijn gestolen en de tweede vermeldt, dat Willebrordus twaalf
bedelaars in Vlissingen uit de kruik/fles heeft laten drinken, zonder dat deze leeg raakte…Het
wapen wordt voor het eerst in 1576 op een zegel van de stad (die haar stadsrechten reeds in
1315 verkreeg) gebruikt en als stadswapen fungeerde het in de 17e eeuw dan o.a. in de
“Nieuwe Cronijk van Zeeland”. De Ierse missionaris Willebrordus was overigens bekend als
uiterst hardhandige monnik, die zeer te keer kon gaan tegen de “heidense” bevolking
toendertijd – nadat hij in 695 bisschop van Utrecht was geworden werd Willebrordus reeds
vroeg heilig gesproken en door de raadgever van Karel de Grote Alkuin waardig geacht in zijn
“Vita Sancta Willibrord” uit het jaar 786. Begraven werd de in 739 gestorven missionaris
overigens in het Luxemburgse Echternach, alwaar hij nog steeds herdacht wordt in de jaarlijkse
“Springprozession” (twee stappen voorwaarts, een stap terug). Tijdens het schrikbewind van de
Spaanse landvoogd Fernando Alvarez de Toledo. Hertog van Alva in de “Lage Landen” zou
dan na de verovering van Den Briel en
Vlissingen in april 1572 door de
“watergeuzen” het volgende rijmpje
ontstaan: “Eén april verloor Alva zijn
bril (Den Briel) en aprilletje zes
verloor hij zijn fles (Vlissingen)”. Een
“dukdalf” is overigens nog steeds “een
zware geschoorde paal langs het
vaarwater” (GB) om schepen
“aanstotend” te geleiden
Een kopergravure uit 1582 volgens
de Franse geschiedsschrijver
Francesco Guicciardini (zie afb.) laat
het Vlisingen uit het begin van de
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“Tachtigjarige Oorlog” zien en nadat Willem van Oranje de stad had gekocht, liet hij daar niet
alleen het zogeheten “Prinsenhuis” met prachtige tuinen bouwen maar werden tussen 1609 en
1614 in zijn naam ook de havens met de Dokhaven en de Marinehaven uitgebreid. Willem van
Oranje‟s zoon Prins Maurits zou een aanvang maken met de aanleg van de strategische
“vesting Vlissingen” door deze zo te bouwen, dat de genoemde nieuwe havens binnen de
vestingwerken kwamen te liggen. De “Gouden Eeuw” zou verder ook voor Vlissingen grote
economische groei en welvaart brengen: de VOC- en WIC-handel bloeide, scheepsbouw,
kaapvaart en visserij brachten veel geld in de stad en ook het culturele leven profiteerde van
deze voorspoed - wij herinneren hier aan de dichterschrijver Jacobus Bellamy en de
schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken alsmede aan de oprichting van het “Zeeuws
Genootschap der Wetenschappen”.
Wanneer we even de sprong maken naar de huidige tijd, dan kan Vlissingen natuurlijk
welwillend verwijzen naar de bekende Popgroep Bløf en de dichter en journalist Hans
Verhagen maar natuurlijk ook – en dat is minder bekend – naar de de beroemde Nederlandse
literator Gerard Reve, die met zijn roman “De vierde man” het kleinburgerlijke Vlissingen van
de 20e eeuw in een respectabel “Dichtung und Wahrheit”-zonnetje zette. Gerard Reve (19232006) werd in Amsterdam geboren en de schrijver van meer dan veertig werken heeft in het
Vlissingse boek over zijn ontmoeting met de coiffeuse “Christine” geschreven, die hij ooit bij
een lezing in het “Hotel Britannia” leerde kennen. De schrijver, die een bekennend
homosexueel was, verliefde zich klaarblijkelijk in de uiterst knappe vrouw – die er in 1993 bij
een interview in de “Frankfurter Rundschau am Wochenende” nog steeds attraktiv aussah – en
schreef over deze bijzondere thematiek zijn genoemde “idee fixe”-werk “De vierde man”, dat
in 1981 uitkwam. Fictie en waarheid worden daarin tot een uitermate interessant maar
ondoorzichtig geheel verweven, waarvan niemand aan het einde weet, hoe alles nu werkelijk
was geweest.. De Nederlandse filmregisseur Paul Verhoeven (niet te verwisselen met de
gelijknamige Duitse regisseur en acteur), net zo extreem en (seksueel) “beladen” als Gerard
Reve, maakte in 1983 met de bekende Nederlandse schilder en acteur Jeroen Krabbé als
hoofdrolspeler (Gerard Reve‟s “alter ego”?) de uiterst boeiende speelfilm “De vierde man” –
met Vlissingen als interessante coulisse. En ook speelt de stad Vlissingen een hoofdrol in het
2003 verschenen boek “De Keersluismoord – een dubbele roofmoord in Vlissingen 1937” van
Gerard van der Hoeven. In een recensie heette het: “Op een koude winterochtend in maart
1937 worden in een afgelegen café met de naam “Keersluis” de ontzielde lichamen
aangetroffen van de kroegbaas en zijn vrouw. De gruwelijke roofmoord op het echtpaar
Lauwereins is de geschiedenis ingegaan als de “Keersluismoord”. Gerard van der Hoeven
brengt meer licht in deze zaak. Het vooroorlogse Vlissingen, waar de sociale onrust, drank en
lichte zeden om de voorrang streden, vormt de achtergrond van dit spannende waargebeurde
verhaal”.
Ja, en dan natuurlijk verschijnt de naam van de stad ieder jaar op de wereldwijde
miljardairslijst van het Amerikaanse “society”-blad “Forbes”: steenkolen- en oliemagnaat John
Fentener van Vlissingen is een van de vier Nederlandse miljardairs in de huidige wereld. Maar
er zijn ook nog Frits en Paul Fentener van Vlissingen, waarvan men aanneemt, dat ook deze
beide miljardair zijn – het ligt er alleen maar aan, wat er meegerekend wordt…!
Verder willen we hier ook nog even attent maken op de werkelijk uitermate interessante
website van de gemeente Vlissingen zelf (www.vlissingen.nl ), waarin vele fotos en
archiefstukken te raadplegen - het is een waar genoegen daarin te rechercheren….! Maar ook is
het de auteur van dit boek – die dus in Vlissingen werd geboren – op deze digitale weg (en na
zoveel jaren) nog eens bewust geworden in welke prachtige stad hij zijn jeugd heeft
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doorgebracht – alle voordien genoemde namen hebben eindelijk hun achtergrond gekregen en
met Hans Verhagen was de auteur zelfs bevriend….En in het nieuwe “Hotel Britannia” zijn
toendertijd de eerste stappen gedaan op het (jeugdige) dansparket en werden hele namiddagen
doorgebracht op het werkelijk prachtige windgeschutte terras – door de verhoogde ligging met
prachtige panoramablik op boulevard, strand en Schelde met voorbijvarende schepen uit de
hele wereld.

Wanneer we weer teruggaan naar
de “Gouden Eeuw” dan mogen we
natuurlijk de beide bekendste zonen
der stad niet vergeten: Michiel de
Ruyter (zie afb. gedenkplaat uit
1673, gemaakt vanwege de
overwinningen op de Engelse vloot
met daaronder de lofprijzing:
“Aanschouw den Heldt, der Staeten
rechterhandt enz…”) en Frans
Naerebout. De eerste was de zoon
van bierdrager Adriaen Michielszoon
en Aagje Jansdochter en toen hij in
1622 als vijftienjarige jongen onder
de hoede kwam van de broer van zijn
moeder – die in het leger van Prins
Mautrits als “ruiter” (cavalerist)
diende - namen beide als konstabel
en “busschieter” (wat zowel
moesketier als kanonnier kon
beduiden) aan het beleg van Bergen
op Zoom deel. Klaarblijkelijk om
zijn oom te eren nam de jonge
soldaat later de achternaam “de
Ruyter” aan, waarbij de schrijfwijze
met “y” in plaats van met “ij” wel nog geen rol gespeeld mag hebben. Michiel de Ruyter was
dan daaropvolgend tot 1631 handelsagent voor het Vlisssingse koopmanshuis Lampsins (in het
Lampsinshuis aan de Nieuwedijk is nu het “Maritiem MuZEEum van Zeeland” gevestigd) en
reisde – net als onze reeds bekende loods Joost Kamermans op de “Willem Barents” in 1878 –
als stuurman op de walvisvaart naar Jan Mayen en Spitsbergen. Door eigen inkomen en
huwelijk met een rijke regentendochter was Michiel de Ruyter intussen welvarend geworden
en verwierf hij het poorterschap van Vlisssingen (patriciërstand) reeds spoedig. In dienst van
het reeds genoemde Vlissingse koopmanshuis Lampsins zeilde de Ruyter in 1637 uit als
kapitein van een zogeheten “directieschip”, dat wil zeggen een particulier oorlogsschip, dat de
Nederlandse vloot moest bijstaan in de strijd tegen de toen uitermate beruchte Duinkerkse
kapers. Als kapitein op het koopvaardijschip “Vlisinge” (!) zou hij verder – nog steeds in
dienst van Lampsins – ook een aantal tochten naar West-Indië ondernemen. En daar wordt het
nu echt interessant, want in 1654 – tijdens een expeditie in opdracht van de kooplieden Adriaan
en Cornelis Lampsins – zouden zich enige koene Zeeuwen aan de zuidkust van het Caraïbische
eiland Tobago vestigen om er de nederzetting Lampsinsburg (het huidige Scarborough) op het
door hen ombenoemde eiland “Nieuw Walcheren” te stichten. Na de “Vrede van Westminster”
(1674) tussen Engeland en de “Republiek der Verenigde Nederlanden” hadden de Zeeuwen de
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soeverijne rechten op Tobago toegewezen gekregen en zouden de beiden Lampsins-broers
daarop meer dan zeshonderd Zeeuwse emigranten (daaronder vele Vlissingers) naar “Nieuw
Walcheren” halen. Het kader van dit boek reikt niet uit om de hele buitengewoon spannende
geschiedenis van Tobago en zijn verbazingwekkende Vlissingse resp. Walcherse “roots” te
beschrijven, maar het zou in ieder geval een uitermate omstreden “Nieuw Walcheren” blijven
– want ook andere Europese landen hadden belangstelling voor dit relatief kleine eiland, dat
later dan ook diverse malen van bezitter zou wisselen. Uiteindelijk was Tobago echter niet
meer te houden doch de Zeeuwse reminiscenties op het eiland zijn nog steeds te bezichtigen –
onzeker is of de Zeeuws getinte creooltalen uit Nederlandse tijden in het Caraïbische gebied er
omheen intussen niet reeds een stille dood gestorven zijn….
Bijna hadden we in dit hooginteressante relaas uit de Caribische geschiedenis de verdere
levensloop van onze zeeheld Michiel de Ruyter vergeten en rest ons alsnog te vertellen, dat
deze een uitermate belangrijke rol zou gaan spelen – nu in staatsdienst – in de eerste drie
Engels-Nederlandse oorlogen over de heerschappij op de wereldzeeën. Zo werd Michiel de
Ruyter (ook wel “Bestevaer” genoemd) in 1673 tot luitenant-admiraal-generaal benoemd en
zou hij in deze functie in de Nederlandse politiek van die tijd krachtig en steeds op de juiste
kant meespelen. Hij ligt begraven in een praalgraf in de Nieuwe Kerk te Amsterdam terwijl op
het Vlissingse Keizersbolwerk, aan het einde van de (stenen) Boulevard de Ruyter, een
prachtig standbeeld van deze Vlissingse zeeheld en veelgeroemde zoon van de stad te
bewonderen is - als zo te zeggen “uniek symbool van een Nederlandse havenstad met een
Europese geschiedenis” …!
De reeds aangemerkte andere
grote zoon van de stad Frans
Naerebout (1748-1815) had als
VOC-loods de taak
handelsschepen in en uit de
Scheldemonding te begeleiden
– hij verkreeg daarbij een
nationale heldenstatus, toen hij
er in slaagde in juli 1779 meer
dan tachtig opvarenden van het
zinkende VOC-schip
“Woestduin” te redden. En toen
in 1788 een ander VOC-schip,
de “Zuiderburg”, op weg naar
China en met vierhonderd man
aan boord, in zeenood geraakte, wist Naerebout de koopvaarder na zes dagen te bereiken en het
tussen ijsschotsen geraakte (stuurloze) schip middels zijn grote zeemansvaardigheden en
kennis naar het Engelse Plymouth te loodsen. Het standbeeld van Frans Naerebout, die zo te
zeggen de (heldhaftige) oervader van het Vlissingse loodswezen was en is, staat overigens aan
de zuidkant van het Bellamypark, direct naast de Loodsenhaven.
In de tweede helft van de 19e eeuw zou er dan voor Vlissingen een tijdvak aanbreken, waarin
op ieder gebied grote omwentelingen resp. vernieuwingen zouden plaatsvinden – dit begon er
mee, dat na de afdamming van het Sloe het eiland Walcheren een schiereiland werd en een
doorgaande spoorverbinding met Bergen op Zoom kreeg. Verder moesten vanwege de
daardoor onderbroken scheepsverbindingen vanuit Antwerpen naar het noorden twee grote
kanalen gegraven worden: het “Kanaal door Zuid-Beveland” en het “Kanaal door Walcheren”.
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En vooral door het graven van het “Kanaal door Walcheren” zou daarmede een enorm grote
structurele omstelling voor het gehele (schier)eiland verbonden zijn. Voor Vlissingen had dit
tot gevolg, dat er in samenhang met de bouw van dit brede kanaal twee nieuwe binnenhavens
met sluiswerken en een grote buitenhaven werden aangelegd. Bovendien werd de “vesting
Vlissingen” opgeheven en kon zich de stad Vlissingen, aangezien de vestingwerken niet meer
nodig waren, nu ook buiten het vroegere vestingsgebied gaan uitbreiden – de prachtige
kilometerlange stenen boulevard uit de Franse tijd bleef echter ongeschonden en is tot op
heden het unieke uithangbord van de stad gebleven met de scheepsbeloodsing vanaf het
Keizersbolwerk direct voor de neus (zie foto uit 1900 met driemaster op de rede).
Direct na de ingebruikname
van de havens vestigde zich
dan in 1875 de scheepswerf
“De Schelde” midden in de
stad op de terreinen van de
vroegere marinewerft en dit
voor de toenmalige tijd geheel
nieuwe industriële bedrijf
ontwikkelde zich in de daarop
volgende decennia tot een
uitermate gerenommeerde
scheepswerf van internationale
allure, die met haar enorme
kranen het stadbeeld vele lange
jaren op unieke wijze zou
domineren (zie afb.). En in de
buitenhaven vestigde zich reeds
spoedig de
“Stoomvaartmaatschappij Zeeland“ (SMZ) met scheepsverbindingen en regelmatige
lijndiensten naar Engeland (in de loop der tijden o.a. naar Queensborough, Harwich en
Folkestone) – deze economische voorspoed zou er zo toe leiden, dat in de periode 1875-1900
het inwonertal van de stad zich naar bijna 20.000 zou verdubbelen (wat weer enorme
huisvestingsproblemen met zich zou brengen). Maar ook op het gebied van het opkomende
(Europese) toerisme zou Vlissingen een belangrijke rol gaan spelen – gezegend met prachtige
zuiderstranden wilde Vlissingen daarom – in navolging van andere opkomende badplaatsen
zoals Scheveningen en Blankenberge – gebruik gaan maken van deze waarlijk unieke
natuurlijke omstandigheden. Hiertoe werd in 1872 begonnen met een klein badpaviljoen maar
Vlisssingen zou pas grote allure als Noordzee-badplaats verwerven, toen in 1886 het befaamde
“Grand Hotel des Bains” (het latere “Grand Hotel Britannia”) zijn poorten opende – in dit
luxueuze “first class”-hotel zou zich de Europese (geld)adel de klink in de hand geven en ook
de Duitse keizer Willem II verbleef er regelmatig voor zijn (familie)overvaarten naaar
Engeland (zie afb.). Later werd nog een prachtige pier gebouwd, die waarlijk kon concurreren.
met die van Scheveningen en Blankenberge en ofschoon dit bouwwerk niet meer bestaat, leeft
de Vlisingse pier voort in een typisch-Nederlandse mop: “Er staat een boer bij een
waarheidsmachine op de pier van Scheveningen. Gooi je er een kwartje in, dan mag je een
vraag stellen. De boer zegt: “Waar is m‟n vader?”. Waarop de waarheidsmachine antwoordt:
”Die staat te vissen op de pier in Vlissingen”. Zegt de boer: “Hahaha, dat kan niet, mijn vader
is al lang dood.” Daarop zegt de exploitant van de machine: “Ik snap het niet, dat ding is
goed, er mankeert niets aan. Weet U wat U doet? Formuleer de vraag eens anders”. “OK”,
zegt de boer “, “Waar is de wettige echtgenoot van mijn moeder?” Zegt het apparaat:” Die is
dood maar je vader staat te vissen op de pier in Vlissingen”…hahaha!.
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Toen in latere tijden
bij Souburg nog een
vliegveld werd
gebouwd, had
Vlissingen nog meer
te lachen – het stadje
kwam zo definitief op
de Europese
(toeristische) kaart te
staan en beleefde in
de jaren tussen de
beide wereldoorlogen
gouden
“internationale”
tijden. De vader en
moeder van de auteur
werkten overigens in
de jaren dertig in het hier afgebeelde beroemde “Grand Hotel Britannia”..
Wat Souburg betreft, dat nu deelgemeente is van Vlissingen, willen we er in dit
onderhoofdstuk ook nog even aan herinneren, dat hier tot 1746 met Oost- en West-Souburg
twee afzonderlijke gemeenschappen hebben bestaan, elk met een eigen bestuur, (lagere)
rechtspraak en ambachtsheer. En voor West-Souburg zou dit van 1575 tot 1598 de ons reeds
bekende Philips van Marnix., heer van Sint Aldegonde, zijn, die niet alleen het oostelijke deel
van het ooit zo imposante kasteel van West-Souburg liet herbouwen, maar ook de door
oorlogsgeweld verwoeste en evenzo befaamde kerk van West-Souburg weer zou opbouwen.
Marnix verbleef vele jaren op zijn Souburgs kasteel, nadat hij in 1585 de stad Antwerpen aan
de Spanjaarden moest overgeven en er voor gepleit had, de gehele opstand dan maar te
beëindigen – daarop viel hij - zoals we reeds vroeger konden lezen - bij Willem van Oranje en
de Staten-Generaal in ongenade en moest hij zich naar Souburg terugtrekken. Hij zou zich
aldaar geheel op het schrijven concentreren en in 1594 van de “Staten van Holland” zelfs de
opdracht krijgen de bijbel in het “Nederlands” te vertalen – door zijn overlijden in 1598 kon hij
echter dit enorme werk niet afmaken en zouden andere - zoals we voorgaand reeds gezien
hebben in het onderhoofdstuk “Veen: Maas begroet Noordzee” – zijn taak overnemen. Het
kasteel van West-Souburg dateerde overigens uit het midden van de 15e eeuw en had als
prominente bezitters o.a. Adriaan van Borssele (waar nu de enigste Nederlandse kerncentrale
staat!) en Anna van Bourgondië (moeder van Karel V) – zo kwam het dat ook keizer Karel V
verschillende malen op het kasteel zou verblijven en overgeleverd is, dat hij er eveneens na
zijn tragische troonsafstand in 1566 - in afwachting van zijn vertrek naar Spanje - enige tijd
vertoefde.
Rest ons nog wat te vertellen over de grote Nederlandse watersnoodramp vam 1 februari
1953, die de auteur van dit boek persoonlijk heeft medebeleefd en ofschoon het eiland
Walcheren er bij dit catastrofale natuurgeweld relatief goed vanaf kwam (geen dijkdoorbraken
zoals op de overige Zeeuwse eilanden) stond de diepergelegen binnenstad van Vlisingen – net
zoals reeds in 1906 – toch enige meters onder water – en werden nadien alle Vlissingse
scholieren ingeschakeld voor het “schoonmaken” van de modderige stad…Een unieke
illustratie van het toendertijdse woeden van de opgezweepte Noordzee direct voor de
rampnacht laat de afgebeelde ansichtkaart “Boulevard bij storm. Vlissingen 31 januari 1953”
zien – direct bij de bunker links zou overigens in die nacht een groot gat in de Boulevard
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Bankert geslagen
worden en was een
doorbraak nabij. Ook in
de Boulevard Evertsen
werd in die nacht een
geweldig gat geslagen
tot vlak bij een
appartementenhuis en
de auteur ziet nog tot
heden zijn vader diep in
deze zo onverwachte
gaping staan en samen
met andere Vlissingse
burgers hulpeloos
stenen stapelen – het
was voor allen
gewoonweg onbegrijpelijk dat er zo‟n groot stuk van de boulevard plotseling weg was en de
schrik zat er stevig in…Vooral ook toen de geweldige omvang van de ramp steeds duidelijker
werd.
Een leuke bijkomstigheid is verder, dat in de zomer bij bepaalde zinderend-warme
weersomstandigheden vanaf de Vlissingse boulevard soms de hoge gebouwen op de boulevard
van Knokke-Heist als luchtspiegeling te zien zijn. En zoals we weten, ligt Lissewege direct
achter deze bekende badplaaats aan de Vlaamse kust en zo is de Camerman/Kamermanskringloop op deze unieke en ietwat andere manier dan weer gesloten – “Flanders forever…!”.
Interessant is in deze samenhang verder, dat er ook een uitgesproken taalkundige verwantschap
bestaat tussen het Zeeuws, het West-Vlaams en het Frans-Vlaams – samen vormen zij een
apart cluster van zuidwest-Nederlandse dialecten. Reeds de grote Middeleeuwse dichter en
geschiedkundige Jacob van Maerlant (ca. 1225-ca. 1300) uit Brugge/Damme onderscheidde
een aantal “Dietse” streektalen en het Zeeuws was er volgens de proloog uit zijn werk “Sinte
Franciscis Leven” een van:
“Men moet om de rime te souken
Misselike tonghe in bouken:
Duits. Diets. Brabants, Vlaemsch, Zeeus;
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus”
(misselijke tonghe = verschillende talen)
Zeeuws werd toendertijd dus gespeld als “Zee(u)s(ch)” en was als begrip gangbaar ter
aanduiding van de taal van de Vlaamse kust – en zoals we reeds weten, werd tot het begin van
de 15e eeuw het gehele, uit vele kleinere en grotere eilanden bestaande kustgebied van
Oostvoorne tot voorbij Duinkerken als “Vlaams” begrepen. Het
huidige “Zeeuws” is echter nog weer onder te verdelen in diverse
“eiland”-dialecten, zodat het “Walchers” toch nog weer iets anders
aanhoort dan bijvoorbeeld het “Zuid-Bevelands” of het “Cezands”
(rond Cadzand) – zulke typische verschillen zijn er ook vast te
stellen tussen de klederdrachten van de Zeeuwse “eilanden”
(eilanden daaarom in aanhalingstekens vanwege de “Deltawerken”
sinds 1953). Een typische volksliedtekst in Zeeuws dialect is het
navolgende “Een lied van Zeeland”:
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“EEN LIED VAN ZEELAND”
“ ware de brêêje stroamen ruusen,
Over schor en slik en zand,
Waer de sturmen juulend jaegen,
Over zêê en diek en strand.
Refrein
Daer is ‟t land, dat ons „e wrocht ên, daer is ons geboorteland
Daar is ‟t land, dat ons „e wrocht ên, daer is ons geboorteland
Waer de wae‟tren „ôôger rieze,
Dan waer ôôk in ‟t ganse land,
Waer de boer mie diek en dieken
Waeter uut z‟n erf dêêl bant.
Refrein
Waer de zwaere paerden kloefend,
D‟ Eegde (!) trokken deur de klei,
Waer de dichte bôôgerds bloeie,
Onder d‟olmenin de mei.
Refrein
Waer de Evertsen en Banckerts,
Jôôs deMoor en Beste Vaer,
Zêêlands naem en roem veroogde
Op de zêê mie dôôdsgevaer.
Refrein

(Zeeuws) „Meisje in de duinen“
een tekening uit 1913 van de vermaarde Nederlandse kunstenaar Jan Toorop
(1858-1938), die in het begin van de 20e eeuw met andere naar Walcheren
gekomen kunsternaars, deel uitmaakte van de zogeheten “Domburgse Groep”
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Glossarium
KAMMER/KAMER:
DEUTSCHES WÖRTERBUCH VON JAKOB UND WILHELM GRIMM
In 2004 was het 150 jaar geleden, dat de gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm aan hun
„Grimmsches Wörterbuch“ begonnen. Dit woordenboek is weliswaar niet zo populair
geworden als de sprookjesverzameling der beide taalkundigen (“Kinder- und Hausmärchen”
KMH of populair “Grimms Märchen”) maar natuurlijk veel omvangrijker en uitvoeriger.
Hierbij kon pas in 1961 een volledige uitgave van het “Grimmsches Wörterbuch”
gepresenteerd worden: het zijn uiteindelijk ruim 250.000 trefwoorden in 33 banden met in
totaal 34.824 pagina‟s geworden. - de gebroeders Grimm waren er nog van overtuigd hun werk
in tien jaren te kunnen afmaken en zij rekenden met niet meer dan zes tot zeven banden.
Wilhelm Grimm (1786-1859) kwam echter maar tot “Biermolke” en Jacob Grimm zou tot
“Frucht” komen – daarna hebben philologen uit het gehele Duitse taalgebied er aan gewerkt en
heeft een iedere specialist er zijn eigen kennisstand en voorliefdes in ondergebracht. De
gebroeders Grimm zelf hebben zich ook enige persoonlijke “grapjes” veroorloofd, zo onder
meer met het woord “Amtmännin”: “unsere sel. mutter (der sel. vater war hessischer amtmann
zu steinau an der strasze), hiesz beim volk nur die framtmännin, d.i. fer oder frau amtmännin“.
Hun bijdrage aan de Duitse ortografie leverden de gebroeders Grimm met de opstelling “dasz
der alberne gebrauch groszer buchstaben für alle substantiva” niet plausibel zou zijn. – dus
gebruikten zij alle zelfstandige naamwoorden zonder grote beginletters (net zoals in het
Nederlands overigens!) alsmede ook het bij het begin van een zin. Uit de elektronische versie
van het “Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm” (op CD-Rom en op internet)
hebben we navolgend 8 pagina‟s voor Kammer/Kamer ingevoegd. We vinden hier weer allerlei
verwijzingen voor het gebruik van de genoemde woorden in allerlei schrijfvormen en
betekenissen – en het valt natuurlijk op, dat ook bij zinsbegin geen grote letters worden
gebruikt. Net zo als dus de gebroeders Grimm ooit zijn begonnen.
Grimmsches Wörterbuch

KAMMER, f. cubiculum, conclave, cella, pl. kammern (bei LUTHER auch noch stark kamer,
s. 1, c). ahd. chamara, camara, mhd. kamere, kamer (schwach und stark), mnl. camere, nnl.
kamer. eigenthümlich nordisch, dän. kammer, kammers n., schw. kammare m., kammers n., isl.
kamers n. kammer, während isl. norw. kamar m., altnorw. kamarr m. abtritt bedeuten (s. 1, e).
es ist entlehnt aus lat. camera, camara f. gewölbte decke, mlat. gewölbtes gemach, griech.
καμαρα, καμαριον gewölbe, gewölbter raum, auch cloake, nah verwandt lat. camurus gebogen,
gekrümmt (vgl. u. kamme 7). ital. camera und ciambra, zambra, span. camera und cambra,
prov. cambra, franz. chambre, engl. chamber, altengl. chaumber, alle in unserer bed.; ebenso
litt. kamára f., lett. kambaris, finn. kamari, poln. wend. böhm. komora, südsl. kamra, kambra;
ferner kelt., breton. kambr, welsch siambr, gael. ir. seomar; auch bask. cambara und neugr.
καμερα (aber καμαρα wölbung). Merkwürdig noch im voc. theut. 1482 q 1a: kamer, gewelb ...
testudo. auch in einem nd. voc. 15. jh. wird testudo mit kamer wie in andern mit gewelbe
erklärt DIEFENB. 581c; weitere bestätigung ist wünschenswert (vgl. kammern), schon ahd.
findet sich vielmehr chamara für tabulatum GRAFF 4, 400, also balkendecke, oder gemach aus
holzbau. Das merkmal der wölbung, des steinbaus ward jedenfalls schon früh unwesentlich,
der hauptbegriff blieb der eines zu besonderm zwecke bestimmten, daher meist wolverwahrten
nebengemachs im gegensatz zum wohnraum. so mhd. kamere, unterschieden von sal,
kemenâte, gadem, mit letzterem jedoch sich berührend; es bedeutet da vornehmlich
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schlafgemach und schatzkammer, vorratskammer, als letztere wol meistens noch mit der
wölbung (vgl. 1, c). Bemerkenswert eine entstellung kammet, die SCHMELLER 2, 294
nachweist, cammetgut kammergut, kammetwagen kammerwagen noch jetzt in Baiern; auch bei
FRISCH 1, 163a ein cammet, aber in der bedeutung kasten oder schrank und als m.: der dieb
kroch durch den ofen in des raths kammer, schnitt ein loch in einen dicken cammet und nahm
einen beutel geld daraus. so sind die sîden kamer und arrasîn kamer in der ausstattung der
gräfin Agnes von Cleve 1399 MONES anz. 6, 248 wol kisten, truhen für seidenzeug, arras;
auch gadem, kemenate bedeuten neben gemach zugleich schrank. kammet stammt aus
vermischung mit kemenate (kemmet u. ä.), das seinerseits sich kammer näherte, indem es auch
mit testudo glossiert wird; vgl. kammete.
1) Im wohnhause,
a) kammer im gegensatz zur stube, dem allgemeinen wohnzimmer, besonderer, meist
unheizbarer raum, wie
Bd. 11, Sp. 110

sie einzelnen gliedern der familie oder dem gesinde zugehören, oder zu besondern zwecken
dienen; eine wohnung besteht wesentlich aus stub' und kammer oder kammern, wie man
formelhaft verbindet, 'die kammer' schlechthin meint die schlafkammer (schon ahd. chamara
cubiculum), auch stubenkammer im gegensatz zur vorratskammer, dachkammer,
bodenkammer: item sovil das pfarhaus belanget, wen dasselbig durch unfall verbrendt oder
sunst schaden erlidt, so ist die ganz pfar schuldig, das haus aufzubawen mit vier wenden oder
mauren, darin ein kahmer und stub mit einem kachelofen ... und was weiters von nöten im
haus, als speicher, kammern, soll der gifter der kirchen bawen. weisth. 2, 264, zuerst die
schlafkammer, dann die vorratskammern; mach mir keine unruge, die thür ist schon
zugeschlossen, und meine kindlin sind bei mir in der kamer, ich kan nicht aufstehen und dir
geben. Luc. 11, 7; was ir redet ins ohr in den kamern, das wird man auf den dechern predigen.
12, 3; lasz uns im eine kleine brettern kamer oben machen, und ein bett, tisch, stuel und
leuchter hin ein setzen. 2 kön. 4, 10; mache dir einen kasten von tennen holz und mache
kammern drinnen. 1 Mos. 6, 14, vgl. d sp. 111;
wilt du gott bettenú spat und frů,
gang in din kamer, schlüsz die zů.
BRANT bei Zarncke s. 140b;

muthwillige knechte und mägde, welche herren und graven nicht ein gut wort geben, sondern
ihnen eigene kammern mieten und ihre eigene herren sein wollen. SCHUPPIUS 340; noch eins,
liebe madam, wo soll ich schlafen? nur in keiner kammer wo mäuse sind. GELLERT (1784) 4,
227;
bald must ichs tränken, bald es zu mir legen,
bald, wenns nicht schwieg, vom bett aufstehn,
und tänzelnd in der kammer auf und nieder gehn.
GÖTHE 12, 163;
schien hell in meine kammer
die sonne früh herauf,
sasz ich in meinem jammer
in meinem bett schon auf.

12, 190;
und weint die königin in ihrer kammer ...
SCHILLER 550a;
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wie ist die welt so stille
und in der dämmrung hülle
so traulich und so hold!
als eine stille kammer,
wo ihr des tages jammer
verschlafen und vergessen sollt.
CLAUDIUS 4, 91.

es ist scharf unterschieden von zimmer:
die niedre kammer tausch ich um mit zimmern
wo decken strahlen, wo tapeten schimmern.
GÖTHE 45, 80;

aber dieser niedere wert von kammer ist nicht ursprünglich, sondern eine entwertung durch
die zeit, s. 3 sp. 112.
b) eheliche kammer, brautkammer, schon ahd. 'thalamus', 15. jh. brutgamskamer DIEF. 571c:
ich wil zu meinem weibe gehen in die kamer. richt. 15, 1; und dieselbe (die sonne) gehet her
aus wie ein breutigam aus seiner kamer. ps. 19, 6; der breutgam gehe aus seiner kamer und
die braut aus irem gemach. Joel 2, 16;
sohn, mehr wünschest du nicht die braut in die kammer zu führen.
GÖTHE 40, 273;
und er wandte sich schnell und eilte zur kammer zu gehen,
wo ihm das ehbett stand.

40, 332;
schwer umfangen von todesnacht
an der schwelle der bräutlichen kammer!
SCHILLER 507a;

wenig wochen darauf führte ich sie als meine frau auf meine kammer. NOVALIS 1, 126 (Stuttg.
1837). diesz auf die kammer gehn u. dgl. ist jetzt das gewöhnliche (wie auf den boden, auf
seine stube, man denkt sie höher gelegen), während man mhd. umgekehrt zur kammer nider
gieng, führte, leuchtete u. dgl., daher nider gân schlafen gehn gesamtab. 57, 139. BONER 48,
23, nider zünden zu bett leuchten im Staufenberger, der braut wird nider gesungen FROMM. 4,
95. 112.
c) vorratskammer u. ä., zu wirtschaftlichen zwecken, der hauptvorratsraum im hause heiszt
vielfach kurz das gewölbe und ist noch gern gewölbt: (das) unsere kamern vol sein, die eraus
geben können einen vorrat nach dem andern. ps. 144, 13; durch ördentlich haushalten werden
die kamer vol aller köstlicher lieblicher reichthum. spr. Sal. 24, 4, vulg. cellaria, das im 15. jh.
mit spiskamer glossiert wird DIEF. 111a;
sah die goldene frucht den garben entgegen sich neigen,
und ein reichliches obst uns volle kammern versprechen.
GÖTHE 40, 268;
volle kammern machen kluge frauen. SIMROCK spr. 5392, bei groszem vorrat ist gut

wirtschaften. bair. die guet kammer, in
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welcher das bessere an hausrat und kleidern bewahrt wird. SCHM. 2, 294; schweiz. kammer f.,
ort wo man milch verwahrt. STALD. 2, 84, noch gewölbt? dazu obstkammer, speisekammer,
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mehlkammer, brotkammer, räucherkammer, küchenkammer, kornkammer, holzkammer,
wäschkammer, rumpelkammer u. s. w., auf dem lande auch spreukammer, geschirrkammer,
graskammer, häckselkammer; in herrschaftlichen, fürstlichen haushalten gibt es eine
besondere plattkammer, wo wäsche geplättet wird, eine backkammer bei der küche,
sattelkammer (GÖTHE an fr. v. Stein 1, 90), in München eine getüechkammer
weiszzeugkammer SCHM. 1, 426. fasz- oder packkammer in einem kaufhaus Simpl. 1, 596.
todtenkammer, leichenkammer, pulverkammer. auch gab es folterkammer, marterkammer,
rüstkammer, harnischkammer und garkammer (sakristei). nach den bewohnern wird
unterschieden gesindekammer, mädchenkammer, mägdekammer, gesellenkammer,
burschenkammer, gastkammer u. s. f.
d) auf schiffen, abtheilungen, räume zum wohnen und für vorräte (vgl. 1 Mos. 6, 14 vorhin),
bootsmannskammer, brotkammer, pulverkammer, laternenkammer u. a.
e) der begriff des besondern gemachs tritt recht hervor in kammer latrina: er ist vieleicht zu
stuel gangen in der kamer an der sommerleube. richt. 3, 24. so nl. ter kamer gaen purgare
alvum, franz. aller à chambre, kamergank purgatio alvi KILIAN, vgl. nord. kamar sp. 109.
mhd. swâskamere, scherzhaft sprâchkamere, das erstere im sinn gleich heimeliche kamer
priveta DIEF. 460b, mnl. heimelcamere hor. belg. 7, 9a, durchaus verhüllende ausdrücke. aber
auch scheiszkamer DIEF. 320c.
f) anders 'heimelike kamer zeta' im Teuthonista bei DIEF. 635a, wo das mlat. wort (aus dieta,
διαιτα), wie schon mhd. und ahd., aus mehrern vocc. des 15. jh. hd. und nd. mit kamer glossiert
ist, auch im voc. th. 1482 q 1a, mit dem zusatz sumerhaus, wasserlaube (vgl. DUCANGE s. v.
zeta), bei TROCHUS O 5a mit erkerstubichen; also eine art mehr abgeschlossenes
gesellschaftszimmer, ähnlich dem franz. appartement (das in Deutschland die bed. des vorigen
kammer hat). das ist wol noch das schweiz. kämmerlein geschlossene gesellschaft, club.
STALDER 2, 84.
g) dunkle kammer, auch dunkelkammer nach camera obscura (schattenkammer STIELER): die
mahlerischen aussichten des parks in einer tragbaren dunkeln kammer aufzufangen und zu
zeichnen. GÖTHE 17, 316 (camera obscura 54, 238); die freigelegenste wohnung, in welcher
eine geräumige dunkle kammer einzurichten war ... veranlaszten mich den chromatischen
untersuchungen .. nachzuhängen. 31, 17;
freunde, flieht die dunkle kammer,
wo man euch das licht verzwickt u. s. w.

4, 381;
daher haben denn auch alle dichter, vom Homer bis zum lustigen Boccaz, die gestalten der
geschichte in ihre dunkeln kammern .. aufgefangen. J. PAUL ästhet. (1813) s. 502 § 64; weil
ihre bühne die dunkle kammer und kleine welt (mikrokosmus) der ganzen ist. s. 218.
2) Mit hervortreten des verborgenen, geheimen, gesicherten, festen, unzugänglichen, bei a und
b mit nachklang der 'wölbung'.
a) des todes kammer, das grab: ir (der bulerin) haus sind wege zur helle, da man hinunter
feret in des todes kamer. spr. Sal. 7, 27;
gehe hin in deine kammer,
gottes volk, geh in das grab.

älteres kirchenlied;
sobald sein eckler mund den stank der körper wittert,
die um ein gotteshaus in ihren kammern ruhn.
GÜNTHER 677;
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vollendest du,
urquell der ruh,
nicht bald den langen jammer
und bringst (birgst?) meiner fessel schmach
in des todes kammer?
SCHUBART 1825 1, 115, 1787 1, 118;

die dunkle kammer hat sie aufgenommen, wohin kein bräutigam folgt. GÖTHE 20, 102.
b) schatzkammer, ahd. trisachamara, mhd. treskamer, noch im 15. jh., s. DIEF. s. v. gazetum,
fiscus:
wan ein ieglîch herre sol
etewaჳ zem jâre legen
in sîn kamer.des sol er phlegen
dâ von (darum) daჳ er nieman tuo wê (mit steuern),
ob in ein urliuge ane gê.
THOMASIN 14216;
daჳ ein behaltent dherren wol:
daჳ si ir kamer machent vol.

14224;
so wil ich zehen tausent centner silbers dar wegen, unter die hand der amptleute, das mans
bringe in die kamer des königes. Esther 3, 9; auch was mehr not sein wird zum hause deines
gottes (zum tempelbau), das dir furfelt auszugeben, das lasz geben aus der kamer des königes.
Esra 7, 20; gold und
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geld .. aus des königes kamer. Judith 2, 10. die mhd. kamer bewahrte zugleich die vorräte an
tuch, kleiderzeug aller art, waffen und andern wertvollen sachen; daher denn noch in
fürstlichen haushalten gewehrkammer, silberkammer u. dgl.; auch die kunstkammer,
naturalienkammer, antiquitätenkammer u. dgl., im 16. 17. jh. an höfen entwickelt, schlieszen
sich noch an jenen begriff an und bewahren den alten höfischen klang des worts (doch später
meist durch cabinet verdrängt).
c) bildlich: und du Wieland! oft besucht deine muse ihre schwester, die ernste weltweisheit,
und holt erhabenen stoff aus ihren geheimesten kammern und bildet ihn zu reizenden gratien.
GESZNER 3, 162, schatzkammer.
3) Früher galt es im besondern von der wohnung des fürsten; schon ahd. 'aula'.
a) die wohnung selbst, mhd.:
in des rîches (kaisers) kamer man sîn pflac (erzog ihn)
mit flîჳ e biჳ an den tac
daჳ er enphie schildes ampt.
HALTAUS 1058 aus d. heil. Willehalm;
biჳ daჳ eჳ (das kind) wart ein jungelinc,
der apt eჳ zu kameren enpfienc.
des mönches not 22 (HAUPT 5, 435),

nahm es zu sich, in seine unmittelbare umgebung. noch im 16. jh.: die da seind in den aller
innerlichsten kammern und allwegen bei dem herren wonen, da laszt man keinen frumen
menschen dar. KEISERSBERG sünd. d. m. 33b; und Bathseba gieng hin ein zum könige in die
kamer. 1 kön. 1, 15. diesz kamer von der eigensten wohnung des fürsten, vom fürstlichen
haushalt, in schroffem gegensatze zum heutigen bürgerlichen kammer, lebt denn noch in
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kammerherr, kammerfrau, kammerdiener u. s. w., auch in kammerrath (eig. 'geheimer rat') u.
a., wie überhaupt gerade bei hofe in sitte und sprache allerlei altes sich fester erhält als in der
groszen mitte der gesellschaftlichen ordnung, ganz wie andrerseits bei den bauern. und noch
heiszt
b) die fürstliche kammer, alles was zur unmittelbaren umgebung der person des fürsten
gehört; sie umfaszte z. b. beim churfürsten von Sachsen, wie ADELUNG ausführt, die
kammerpagen, den geheimen secretär, den secretär, den cassierer, den geheimen kämmerier,
die kammerdiener, friseur, leibschneider, kammerthürhüter u. s. w., sie alle rechneten sich zur
churf. kammer; ebenso franz. chambre. daher auch kammermusik und kammerton (s. d.), es
hiesz auch einfach, wie franz. chambre: das stück ist für die kammer gesetzt, die freie
musikalische schreibart herrscht auf dem theater und in der kammer. ADELUNG.
4) Öffentliche casse, fiscus, von der bed. schatzkammer entlehnt; kammer war zuerst im
fürstlichen haushalt das persönliche vermögen des fürsten, des fürstenhauses, sowie dessen
verwaltung, dann die staatscasse, endlich einzelne öffentliche cassen.
a) so beim reich einstmals, wohin dieser gebrauch vom Frankenreiche vererbt war und von
wo er sich in weitere kreise verbreitete (bei HALTAUS 1057 nachweise, dasz schon im 13. jh.
auch fürsten von ihrer kamer sprachen): dasz euer jeder in die kunigliche kammer zehen mark
lotiges golds bezahlen soll .. dasz ir auch in ein pen 100 mark golds, halb in des reichs
kammer, die andere halb der stadt Münster .. vervallen seid. königl. erlasz von 1448, P.
WIGAND denkwürdigkeiten aus dem archiv des reichskammergerichts s. 107; ein poen .. die
ein jeder, so oft er freventlich hiewider thäte, uns halb in unser und des reichs kammer .. zu
bezahlen verfallen sein soll. kais. privileg von 1570 das. s. 100; eine poen .. uns halb in unser
und des reichs kammer und den andern halben theil oftgedachter gwandschneiderzunft zu
Münster zu bezahlen. kais. privil. von 1653 das. s. 208, vgl. s. 125. 300; zum dritten weist der
scheffen, dasz unser gnedigster churfurst und herr zu Trier sei ein hochherr und grundherr der
vogtei Leucken vormitz (mittelst) der kammer. das. s. 196; er wer in des keisers kammer
dreiszig tausent cronen schuldig. REISZNER Jerus. 2, 96a; dasz seine güter verwirkt und der
königlichen kammer verfallen sein solten. ABELE gerichtsh. 2, cas. 68. hofkammer hiesz die
kaiserliche domänenverwaltung; finanzkammer, hebungskammer, stempelkammer,
zollkammer, in Preuszen früher kriegs- und domänenkammern; vgl. rechenkammer,
rentkammer, ferner kammergut, kammerforst, kammergraf u. a.
b) so ward kammer eine bezeichnung der finanzverwaltung überhaupt, auch von kleineren
fürsten und städten gebraucht, obwol diese gewöhnlicher die form kämmerei verwendeten:
waჳ dann der stat Nürmberg zustet .. von bezalter schatzung in ir kamer. Nürnb. chron. 2,
266, nachher der herrn (des rats) kamer genannt, aus d. 15. jh.; wenn der pächter über eine
schlechte erndte schreit, um die kammer zu hintergehen. MÖSER phant.
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(1778) 2, 31; da erfuhr es die kammer und sagte 'hier herein!' denn sie hatte noch alte
prätensionen an den theil des pfarrhofes, wo die bäume standen, und verkaufte sie an den
meistbietenden. sie liegen! o wenn ich fürst wäre! ich wollte die pfarrerin, den schulzen und
die kammer -- GÖTHE 16, 125; ich habe eine anweisung von der kammer. RÄDLEIN 523; der
kammer einverleiben, entziehen. das. die kammer heiszt denn auch das gebäude des
betreffenden finanzcollegiums, sowie alle dazu gehörigen bediensteten: auf die kammer gehn;
er ist bei der kammer (angestellt). daher cameralia, cameralwissenschaft. auch engl. z. b. the
chamber of London, die stadtkämmerei, ital. camera del comune, kämmerei.
5) Von der bedeutung der fürstlichen, kaiserlichen wohnung, des lieblingsaufenthalts mag es
kommen, wenn städte zu besondrer ehre als des reiches kammer bezeichnet werden. HALTAUS
1059 bringt zahlreiche beispiele, so wird i. j. 1360 Cambray in einer urk. kaiser Karls IV.
genannt: honorabilis civitas Cameracensis, ipsius imperii pars admodum preciosa nostraque
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dicti imperii Romani camera specialis; eine urk. Karls V. 1529 ist datiert: geben in unser und
des hailigen reichs camer und statt Genua; aus dem 17. jh.: wir .. herren, meistere und rath
des heiligen rom. reichs cammer und statt Hagenauwe. KLINGNER sammlungen zum dorf- und
baurenrechte 1, 696. so führte vorzugsweis Frankfurt mit stolz diesen namen, gleichbedeutend
mit 'specialis domus imperii', vgl. LERSNER Frankf. chr. 2, 13, s. die belege bei HALTAUS.
Doch ist mit der ehre in dem ausdruck zugleich enge zugehörigkeit ausgesprochen. letztere
herscht vor, wenn im 12. jh. schon kammer fast gleich provinz gebraucht wird; Roland beim
pfaffen KONRAD, indem er seine eroberungen aufzählt (beim STRICKER weggelassen):
Engellant ze ainer kamere
ervacht ich dem kunc Karle.

Rol. 238, 18;
schwebte da zugleich das verhältnis vor, in dem die kamer zum sal steht als zugehör und
auszenwerk? ähnlich scheint: (die scheffen haben zugewiesen) unserm vurges. herren und
seinem stifte von Trier das dorf gemeinlichen zu Ludestorf, das es sein, seinem stifte und eins
iglichen erzbischofs zu ziden zu Triere freie camer sei. weisth. 1, 830, v. 1382. im mhd. wb. ist
es in beiden stellen durch 'kammergut' erklärt, am wahrscheinlichsten in letzterm falle; dem
erstern entspricht noch aus dem 16. jh.: herzogthumb Mailand, das ein cammer des heil. reichs
ist. absch. des reichsreg. v. 1501 §. 3 (2, 94).
6) Gerichtsstube, gerichtshaus, gericht.
a) kammer, camera schlechthin heiszt das kaiserliche und reichskammergericht, die kammer
zu Speyer, camera Spirensis STEINBACH 1, 824, bei STIELER 920 auch kammer zu Rotweil;
'die kaiserliche und des reiches kammer zu Wetzlar'. ADELUNG.
b) schon vorher diente kammer auch als fürstliche, kaiserliche gerichtsstube und gericht,
deutlich nur eine anwendung von kamer als jeweilige fürstenwohnung (s. 3), wie im 14. jh. zu
S. Blasien die kemenâte des abts als gerichtsstube dient, s. weisth. 4, 487. belege bei HALTAUS
1058: so hat das gotshus zu Gengenbach reht, sin lute zu besetzende (als beisitzer einzusetzen)
uf eins abtes camern zu Gengenbach. urk. k. Sigismunds von 1414; wanne die scheffen von
Irsch eins ortels nit wise weren, also das sie müsten zu oberhofe kommen, das sulen sie allein
holen zu Trier in des apts kammeren (sing., wie vorhin) zu St. Mertin. weisthum von 1497. das
oberste gericht des kurfürsten von Brandenburg hiesz des markgrafen kammer: in des
marggrafen kammer mag kein bauer urtel finden, als in dem gericht und furstenthum
Tangermünde und auch zu Arneburg, welche zwo statt des marggrafen kammer seind. glosse
zum Ssp. 3, 65; de hogeste dingstat in der Mark is in des kemereres kamere, dat is tu
Tangermünde. richtsteig landrechts 50, 3, s. HOMEYER s. 515.
c) als hauptsitz der vehmgerichte nannte sich Dortmund kaiserliche kammer, nach dem
behaupteten ursprung von Karl d. gr.: wir Heinrich von Lindenhorst, erbgref und stulherr der
kaiserl. cammern (sg.) der grafschaft der stat Dortmund. urk. von 1452; ich Wilhelm von der
Sunger, ein gewert richter des heiligen richs und ein gehuldet friegrave der kaiserl. kamern
und frien grafschaft der stat Dortmünde. von 1454; zu Dortgemunde in unsers herren des rom.
konigs kamern, die man heiszet das spiegel. HAHN reichshist. 2, 598.
d) nach a und b dann allgemein, auch abgesehn von dem landesherrlichen gerichte, kammern,
kammergerichte als oberste rechtsbehörden, gerichtskammer RÄDLEIN 523, in Magdeburg die
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schöffenkammer, erbschaftskammer J. PAUL 3, 59, später auch städtische untergerichte.
7) Endlich überhaupt verwaltungsbehörde oder behörde in einzelnen zweigen des öffentlichen
lebens,
a) handelskammer, gewerbekammer, ratskammer, anklagekammer u. ä.; amtskammer
praefectura STIELER 920 (nach FRISCH 1, 24c jedoch eine oberrechnungsbehörde), geheimde
rathskammer, consistorium secretum 921, in Hannover eine anwaltkammer.
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b) auch einzelne abtheilungen einer behörde heiszen kammern (wie mit bewahrung des
verhältnisses der kammer im hause), so in der höchsten landesverwaltung, im ministerium:
reichsverwaltung .. die man unnöthiger weise unter drei verschiedene kammern vertheilt hätte.
SCHILLER 810b; die staatsgeschäfte theilten sich in mehrere kammern, wölfe besorgten die
finanzen, füchse waren ihre secretäre, tauben führten das criminalgericht u. s. w. 156b; in
seinem (des egoisten) herzen ist keine kammer der auswärtigen angelegenheiten. J. P.
friedenpredigt 29.
c) in neuerer zeit, nach franz. chambre (wie 'haus' nach englischem vorbild), landes- oder
volksvertretung, besonders wenn sie in zwei kammern zerfällt; franz. chambre hat eben auch
die bedeutungen u. 6 entwickelt: erste kammer, zweite kammer; ständekammer,
abgeordnetenkammer, deputiertenkammer, pairskammer; einberufung, vertagung der
kammern u. s. w.; soll die nationalversammlung .. ungetheilt bleiben oder in kammern
zerfallen? .. der ausschusz begehrt zwei kammern u. s. w. DAHLMANN franz. rev. 256; die
frage, ob es eine oder mehrere kammern geben solle. 262, der streit über einkammersystem
oder zweikammersystem.
8) Vielfältige anwendung der bed. 1 in andern gebieten, meistens ebenso im nl., franz., engl. u.
s. f., die cultursprachen halten in solchen wörtern, die man europäische nennen kann,
gewöhnlich schritt mit einander.
a) anatomisch; kammern heiszen die höhlenartigen abtheilungen im herzen, s. vorkammer,
herzkammer; auch im auge sind kammern, im ohr (s. gekämmer); im genirn, bei MEGENBERG
dreu kämerlein in der hirnschal 4, 23 ff.: mein ganzer kopf hatte alle kammern des gehirnes
mit bierwust erfüllet. RIEMER pol. maulaffe (1679) 161; dagegen denn bei genugsamem
vorrath von knochenmasse die äuszere lamina (der hirnschale) sich bis ins monstrose zu
erweitern und innerhalb so viele kammern und fächer auszubilden das recht behauptet.
GÖTHE 31, 205.
b) ähnlich im scherz und dichterisch. das herz als kammer:
unschuldec ist der zungen hamer (an dem mangelhaften im gedicht),
eჳ muoჳ komen von des herzen künste kamer.

Lohengrin 7645.
in einer komischen oper von WEISZE, das gärtnermädchen, gedr. 1771, singt Martin:
in meines herzens kammer
da pocht es wie ein hammer;

mit einem gar aus der untersten herzenskammer gezognen groszen seufzer. ABELE gerichtsh.
1, cas. 109; vgl. klause 2. Pickelhäring bei CHR. WEISE überflüss. ged. 1701 s. 258 (Floretto,
her. v. HALLING s. 58) von seinem kopfe: mein poetenkasten ist wie ein ameiszhaufen dem die
eier gestohlen sind, und meine inventionkammer ist wie ein kirmeskuchen da die rosinen
abgeklaubt sind.
c) im geschützwesen die höhlungen im hintersten theil mancher geschütze, in die das pulver
geladen wird, franz. chambre, engl. chamber, russ. kamora; kammer in einem feldstücke,
kartaune mit zugespitzter kammer STEINBACH, s. kammerstück, kammergeschütz: vier
steinbüchsen mit iren kamern und laden wol beslagen. urk. des 15. jh., anz. des germ. mus.
1857 sp. 247; diese kamern waren aber anfangs, noch im 16. jh., selbständige stücke die
geladen ans rohr befestigt wurden, s. kammerbüchse; daher noch bei feuerwerkern die sog.
kanonenschläge kammern heiszen, hohle körper von guszeisen mit zündloch, mit pulver zu
füllen. aber auch fehlerhafte höhlungen in der seele der geschütze. dem ersten ähnlich bei
minierern der theil der mine, der das pulver aufnimmt. überhaupt bei vielen handwerken
ähnliche höhlungen.
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d) aber auch ein kleines geschütz selbst: tormentum curtum et erectum. STEINBACH 1, 824;
kammern pl. böller. Aachener mundart 98; ebenso franz. chambre, engl. chamber.
e) beim kummet oder sattel eine leere stelle, aus der man die füllhaare gezogen hat, damit sie
das pferd nicht drücken, schon im 16. jh.: inwendig am sattel, wo das ross getruckt ist
Bd. 11, Sp. 115

worden und wo du dem sattel eine kammer solt machen. SEUTER 418.
f) weidm.; beim treibjagen der mit dem zeuge umstellte ort, wohin das wild in die enge
getrieben wird; auch die höhlen der thiere in wald und feld, genauer das geräumige ende der
röhre beim dachsbau, fuchsbau u. a.
g) im bergbau ein erzhaltiger gang, eine gute kammer: das gold in kammern und adern.
CHAMISSO 3, 318. im hüttenwesen kammerähnliche abtheilungen, räume in den öfen.
h) kammer im schleusenbau, der eingeschlossene raum zwischen den schleusenthoren. vgl.
kesselschleuse.
i) auf dem billard der theil, von dem der aussatz geschieht, wer sich aussetzt, spielt aus der
kammer.

KAMMER,KAMER, f. flächenmasz für weinreben von unbestimmter grösze, daher auch
eine abtheilung des weinberges. STALDER 2, 83; ebenso mlat. camera, z. b. tres cameras de
vinea DUCANGE; eigentlich vielleicht vinea camerata, s. kamerte, auch kämmerrute. vgl. bei
STIELER 920 kämmer, weinkämmer, extremi vinearum ordines vel maceriae, quibus vineta
clauduntur, das vielleicht nichts als kamerte weinspalier ist, denn maceria wird im Teuthon.
als wand mit weinspalier erklärt (DIEF. 341b).

Take me by the hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-land
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„Durch diese Hohle Gasse muss er kommen,
es führt kein andrer Weg nach Küssnacht“
(Wilhelm Tell, 1220)

Zwitserland – Schweiz
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten

Kammermann

KAMMERMANN IN ZWITSERLAND

Kaart van Zwitserland uit het jaar 1585

.

Helvetia com finitimis regionibus confoederatis per Gerardum Mercatorum (1512-1594)
„Sammlung Ryhiner“
Universitätsbibliothek Bern
1:840.000

We hebben reeds diverse malen kunnen constateren, dat er tussen de woordvormingen voor
camer/cammer/kamer/kamer in het Oudnederlands (tussen 1150 en 1500 in het huidige
Nederlandse taalgebied gesproken) resp. Middelnederduits resp. Middelduits geen groot
verschil bestaat: de vier genoemde woorden en daar op doelende verbasteringen worden door
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elkaar gebruikt. Pas later gaat in het Duitse taalgebied de “m”-verdubbeling zich doorzetten en
worden dan “Cammer” en “Kammer” typisch voor het gebruik van deze (Duitse)
woordvormingen. Een interessant fenomeen hierbij is, dat er in de loop der tijden een
begripsverschuiving heeft plaats gevonden: het Nederlandse woord “kamer” wordt in het Duits
nu vertaald met “Zimmer”, terwijl “Kammer” (zie “Grimmsches Wörterbuch”) voor meer
specifieke betekenissen wordt gebruikt. Het Duitse woord “Zimmer” als vertaling van het
Nederlandse “kamer” komt overigens van “ziemen = zusammenfügen, passend machen” – of
anders uitgedrukt: “das Zimmer ist also das durch Anpassung verschiedener Baumaterialien
Geschaffene”. Men vergelijke hiertoe het Engelse woord “timber” voor (ruw) timmerhout resp.
spanthout in de scheepsbouw enz. alsmede het Duitse woord “Zimmermann” voor timmerman
– met dus weer de overgang van het (Keltische) “mb” naar “mm” in oostelijke richting. En de
vertaling van het Duitse “ziemen” luidt nog steeds “betamen, passen” - van “ziemlich” =
tamelijk is nu zeker ook de oeroude betekenis “ziemlich” duidelijk….! Staat “Zimmermann”
dus voor een uitgesproken handwerkelijk beroep – en is daarmede in het Duitse taalgebied ook
volop vertegenwoordigd als achternaam - , zo is dit voor “Kammermann” geenszins het geval net zoals er voor de Nederlandse begrippen “camerman” en “kamerman” (wel kamervrouw!)
geen beroepsafleiding kan worden gevonden. In de Duitse taal (zie ook DRW-pagina‟s voor
Kammermann = Kammerdiener) vinden we Kammermann alleen als achternaam in gebruik en daar is in Zwitserland dan weer iets uitermate specifieks aan vast te maken, want wanneer
we de elektronische versie van het hedendaagse Zwitserse telefoonboek raadplegen
(www.weisseseiten.ch), dan vinden we daar niet minder dan 612 verwijzingen (voor
Kammerman resp. Kamermann vinden we hier overigens geen zoekresultaten). En dit betekent
bij een inwonertal van 7.3 miljoen een voorkomen van rond 85 Kammermann-verwijzingen op
één miljoen inwoners – wat voor K/C-begrippen uitzonderlijk veel is….Want in Duitsland
(Geogen-website) vinden we voor Kammermann maar 86 en voor Kamermann maar 22
verwijzingen, dus in het geheel 108 verwijzingen op 82.5 miljoen inwoners, dat wil zeggen
rond 1.3 verwijzingen op één miljoen inwoners.
Voor België (10.2 miljoen inwoners) en Nederland (16.3 miljoen inwoners) samen bestaan er
wat betreft de familienamen
Camerman/Camermans/Cammerman/Cammermans/Kamerman/Kamermans/Kammerman (bij
een gezamenlijk inwonertal van rond 26.5 miljoen dus) in het geheel 708 (147 + 50 + 87 + 49
+ 265 + 94 + 16) verwijzingen, dat wil zeggen rond 27 verwijzingen op één miljoen inwoners.
Wanneer we de genoemde getallen met elkaar vergelijken, dan stellen we zo vast, dat de
achternaam Kammermann in Zwitserland dus rond 83 maal meer voorkomt dan in Duitsland en
rond 3.5 maal zoveel dan in België/Nederland – een toch wel opzienbarend resultaat, want hier
komt natuurlijk gelijk de vraag op: “waarom zoveel Kammermann-achternamen (612 dus) in
het kleine Zwitserland?”.
Wij hebben over deze vraag lang en intensief nagedacht, maar de eerlijkheid gebiedt ons te
zeggen, dat we het niet weten – helaas…! We hadden graag een logische verklaring gevonden
en we hebben in het onderhoofdstuk “Latijnse origine”: camera” weliswaar een (mogelijke)
verklaring gegeven (volgens de uitleg in het werk “Oeconomische Encyclopädie oder
allgemeines System der Staats-, Stadt- und Landwirtschaft” van Johann Georg Krönitz), maar
deze kan toch voor Zwitserland - wat betreft het massale voorkomen van de achternaam
Kammermann - niet bevredigen – bovendien waren juist daar de lagere en de hogere adel
immers reeds vroeg uit de macht ontzet. Hier zij er in deze samenhang nog op attent gemaakt,
dat het reeds meermaals genoemde Habsburger-geslacht uit de beroemde Europese
keizerdynastie vernoemd is naar de Habsburg-burcht hoog boven het plaatsje Schinznach in de
kanton Aargau....
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Overigens komen we op de website www.weisseseiten.ch voor de achternaam Zimmermann
(beroepsnaam) op 8.168, voor Ammann (statusnaam) op 3.663 en voor Ackermann (veldnaam)
op 2.685 zoekresultaten – dat is alles wezenlijk meer dan voor Kammermann…” Interessant is
verder, dat in de Zwitserse volkstaal “Schwyzerdütsch” ook veelvuldig de schrijfwijze
“Chammer” in plaats van Kammer te vinden is – zo bijvoorbeeld in een zin als “die beiden
Chamere Nationalrat und Ständerat….”. alsmede in “Zunft-Chammer” als gildebegrip en
“Chammer” als onderwereldbegrip voor “Untersuchungsrichter” maar ook de uitdrukking
“chammer” als verbastering van “kann man “resp. “kan men”( “jetzt chammer ohni öppis
z‟installiere…”). De achternaam Chammermann bestaat echter niet volgens de website
www.weissseiten.ch , wel de achternaam Chammer – en in het internet wordt men
getorpedeerd met informaties over het “Pfannestil Chammer Sexdeet”…
Echter is de genealogie van het geslacht Kammermann in Zwitserland prachtig te vervolgen
op de website www.kammermann.us van John Eric Kammermann uit Charlevoix, Michigan
(USA) – deze heeft onder “ancestors of John Eric Kammermann” en “descendant charts” een
waarlijk indrukwekkende opstelling over in het geheel 13 generaties gegeven van al zijn
voorouders sinds 1530/1531, beginnend in Bowil (Kanton Bern). We vinden daar dan voor de
eerste generatie een Jakob Kammermann, geboren rond 1530 in Bowil en zijn broer Hans
Kammermann, geboren rond 1531 eveneens in Bowil – van vader en moeder Kammermann
zijn er klaarblijkelijk geen verdere gegevens bekend (van buitenaf gekomen?). Interessant is
verder de verwijzing naar de tiende generatie, die is ontstaan uit het huwelijk van Jakob
Kammermann, geboren in Eggiwil (direct bij Bowil gelegen) en Christina Hostettler, geboren
in 1876 te Guggisberg (Kanton Bern) – beide hadden in het geheel 18 (!) kinderen en
emigreerden in 1884 naar Illinois (USA), nadat in 1882 de (schoon)ouderlijke hofstede
“Holzersfluh” was afgebrand. Leuk is de in de website aangehaalde geschiedenis van het
“Vreneli”-standbeeld in Guggisberg, dat daar als herinnerung aan de zeker dappere Christina
Hostettler door de Amerikaanse familie is gesticht – en met een weemoedig aandoend
“Vreneli”-gedicht erbij: “Vreneli, Vreneli, where is your home?”. Uit zicht van de auteur is het
verder uitermate bijzonder, dat er voor het Zwitserse geslacht Kammermann eerst een
Amerikaan uit het verre Michigan moest komen, om een zulk prachtige genealogie op te stellen
– en er daarin bovendien zo leuk wordt ingegaan op wat er alles zo mee samenhangt in
Zwitserland en in de USA….Verder is er nog in het schriftstuk “Signau Jahrrechnung
1731/1732 de volgende (Cammermann-)verwijzing inzake een boete/vonnis te vinden:
“D 25 Jenners von Christen“
„Cammermann uss dem Eggiweil, weilen Er sich überklagt, wegen des alten Schenken aus
dem Diepoltsbach auch dass Er seine des Schenks Tochter übel geschlagen, geflucht en ander
Leüten im Wihrtshaus in Eggiweil ihren Wyn getrunken“ .En hier zij er verder aan herinnerd,
dat onze beroemde piloot Felix Cam(m)erman (zie p. 251) op oude prentbriefkaarten omtrent
zijn beroemde vlucht in 1910 soms ook als Felix Cammermann (dus met dubbele “n”)
genoteerd staat – en ook heden ten dage zijn er vooral in Zwitserland en in Frankrijk natuurlijk
nog personen met de achternaam Cammermann te vinden, maar het zijn er zeker niet al teveel
….(zie ook later). Inzake de achternaam Kammermann als zulke rest ons verder nog de
mededeling, dat er in het verre Australië zelfs een “Kammermann Road” bestaat – in een
toeristische excursiebeschrijving lezen we hiertoe: “west along Edmonds Rd to Yumburra Park
at the Kammermann Rd junction - from the road junction travel north along Kammermann
Road”. En dit alles in de stad Wudinna Eyre, Peninsula (South Australia) en teruggaande op
“farmer” John Kammermann, die daar als lid van een tamelijk grote Kammermann-community
als missionaris van de “Methodist Church” werkte. Het zij hier overigens nog opgemerkt, dat
de “Kammermann Road” in een gebied ligt (Yumburra Park), dat in de zomer – als gevolg van
de globale opwarming - door steeds catastrofalere bosbranden geteisterd wordt.
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BOWIL : ALLES „CHÄS“ ODER WAS ?

Bowil ligt in de kanton Bern (zie kaartje) op de waterscheiding van de rivieren Aare
en Emme en telde op 1 januari 2005 in het geheel 1428 inwoners – het is dus ook nu
maar een uiterst klein dorpje net zoals in vroegere tijden (951 inwoners in 1764), dat in
1299 als Bonwyl resp. Bonwile wordt vermeld en over een wapen beschikt, dat op de
eerste blik aan een cactus herinnert (zie afb.) Op de grens met de gemeente Signau
liggen de twee ruïnes van de stamburchten van het huis Signau: “Alt-Schloss ob Steinen”
en “ Neu-Schloss ob Schlossberg” – het diepste punt van Bowil ligt op 690 m + NAP in
het “Guggenmoos” en het hoogste op 1200 m + NAP op de Ringgis-berg. Bowil behoorde
vanaf 1529 tot de toen nieuw gevormde “Landvogtei Signau” (zie voorgaand vonnis),
maar was in hogere instantie het Landgericht Konolfingen ondersteld. Konolfingen ligt
maar weinige kilometers westelijk van Bowil en is vooral bekend geworden door de eerste
Zwitserse spoorverbinding Bern-Langnau in 1864.

Het dorpje Bowil (zwarte stip) ligt oostelijk van de Zwitserse hoofdstad Bern en noordwestelijk
van de stad Interlaken aan de Thunersee (rechts daarvan de Brienzersee) met daaronder de Alpen
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Het dorpje Eggiwil (iets
ten oosten van Bowil)
ligt aan de rivier de
Emme en daarmede
midden in het
zogeheten “Emmental”,
een uiterst typisch bergheuvel-dal-landschap in
de Kanton Bern met
grote naamsbekendheid.
Het “Emmenta1” is in
de eerste plaats
beroemd om haar
heerlijke
kaasspecialiteit
“Emmentaler Käse”
(toerismespreuk:
“Entdecke den
Emmentaler in Dir”),
die in de hele wereld als
kaassoortnaam intussen
tot een begrip geworden is. Het schilderij “Blick von der Schaufelbühl”-Egg bei Lützelflüh”
von Willi Gurgé (zie afb.) laat de blik op het vóór de Alpen gelegen typische berg-heuvel-dallandschap zien, waarin Bowil en Eggiwil op enige kilometers zuidelijk van de “SchaufelbühlEgg” gelegen zijn - een begenadigd landschap, dat echter in toeristisch opzicht tot nu toe nog
niet zo ontsloten is als elders in Zwitserland. Heel mooi zijn ook de typische (grote) Emmentalboerenhofsteden met grote walmdaken – we hebben hier zo‟n prachtig exemplaar afgebeeld.
De beroemde Zwitserse
dichter Jeremias
Gotthelf (1797-1854),
die lang als pastoor in
het “Emmental”
gewerkt heeft,
beschreef de streek ooit
als volgt: “Eng
begrenzt ist sein
Horizont von waldigen
Hügeln, an deren Fuss
sich unzählige Täler
ziehen, von
rauschenden Bächen
bewässert, die in stillem
Murmeln ihre
Geschiebe wälzen, bis sie in den Schoss der Emme finden” Und über die Bewohner: „Seinem
Lande ähnlich ist der Emmentaler. Weit ist sein Gesichtskreis nicht, aber das Nächste sieht er
klug und scharf an, rasch ergreift er das Neue nicht...aber was er einmal ergriffen, das hält er
fest mit wunderbarer zäher Kraft. Viel spricht er nicht, Lärm treibt er nicht; aber wo er einmal
Hand anlegt, da lässt er nicht ab, bis alles in der Ordnung ist und wenn er einmal losbricht, so
wahre man seine Glieder“. (er staat een mooi Jeremias Gotthelf“-monument in Lützelflüh).
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Wanneer we de reeds genoemde hoogst informatieve
website www.kammermann.us nogmaals raadplegen, dan
vinden we verder voor de familie van de opsteller John
Eric Kammermann als familiewapen een steigerend zwart
paard op een gele achtergrond. De Kammermann-families
waren echter niet alleen goed vertegenwoordigd in de
“Emmental”-regio maar ook in de oostelijk gelegen
“Entlebuch”-regio langs de Kleine Emme - Entlebuch
wordt hierbij ook wel eens “grösstes Buch der Welt” of
ook “Wilder Westen von Luzern” genoemd en ligt dus in
de kanton Luzern. Het “Stadtarchiv von Luzern” op de
website www.staluzern.ch/wappen/11/1114.jpg voor de
gemeenten Buttisholz, Menznau. Oberkirch, Romoos en Wolhusen laat dan echter in
samenhang met Kammermann een toch wat ander wapen zien (zie afb.). De “Entlebuch”-regio
is overigens vooral ook bekend door het hier gekweekte hondenras “Entlebucher Sennenhund”,
dat als het kleinste van de vier Zwitserse Sennenhund-typen geldt (“Berner, Appenzeller,
Entlebucher, Grosser Schweizer Sennenhund”).
Terugkomend op Bowil is verder vast te stellen, dat Bowil een
typische zogeheten “Alttäufergemeinde” is, die weer tot de
“Alttäufergemeinde Emmental (Mennoniten” behoort – de
wortels daarvan gaan op de reformatie reeds uit vroege tijden
vanaf 1525 terug. De kleine Bowilse “Alttäufergemeinde Bowil
(mennoniten)” beschikt overigens over een eigen kerk en is ook
op internet te vinden met de website www.bowil.menno.ch.
Verder hebben we in het voorgaande hoofdstuk “Reformatie en
Tachtigjarige Oorlog” reeds een en ander ervaren over de
Nederlandse dopersbeweging, die over de Friese wederdoper
Menno Simonsz de naam heeft bijgedragen voor de huidige
wereldwijde gemeenschap van meer dan een miljoen Mennonieten. Deze Mennonieten zijn
hoofdzakelijk te vinden in de USA en in Canada, maar ook in Zuid-Amerika, waar vooral in
Paraguay ettelijke Mennonieten-kolonieën zijn gesticht. In het centrale Chaco-gebied o.a.
bevinden zich diverse Duitstalige vestigingen, daaronder de “Kolonie Menno” (Loma Plata),
gesticht door Duitstalige wederdoper-“immigranten” uit Mexico, de “Kolonie Fernheim”
(Filadelfia), gesticht door Mennonieten, die onder Stalin uit Rusland waren gevlucht en de
“Kolonie Halbstadt” (Neu-Halbstadt), die na de Tweede wereldoorlog is ontstaan - deze
kolonieën worden overigens nog altijd financieel en logistisch door de Duitse regering
ondersteund.
Het “anabaptisme” resp. “Mennonisme” is dus een (protestantse) kerkelijke stroming, die,
zoals we gezien hebben, in de tijd van de “Reformatie” naar voren is gekomen – de oorsprong
van het “ananabaptisme” als zodanig ligt echter nog ver voor de “Reformatie”. Het idee van de
volwassenendoop stamt namelijk uit de zeer vroege christelijke kerk – zelfs nog voor het
ontstaan van de Rooms-katholieke kerk – en werd pas in de vroege Middeleeuwen afgeschaft –
om dan tijdens de “Reformatie” in alle hevigheid naar boven te komen. Het grote verschil met
andere protestantse geloofsrichtingen is echter de uiterst omstreden volwassenendoop en
daarmede strikt verbonden het verwerpen van de kinderdoop ( = bevrijding van de erfzonde
direct na de geboorte vanwege vroegere hoge kindersterfte) . Om deze reden maar ook
vanwege de politieke meningsverschillen (afkeer van alle gezag ook van staatswege) werden
de wederdopers niet alleen fel bestreden door de Rooms-katholieke kerk maar ook door andere
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protestanten – en natuurlijk door de staat. Ettelijke theologen zien daarom het “anabaptisme”
niet als onderdeel van het protestantisme maar als een zelfstandige christelijke stroming, die
altijd naast de katholieke kerk heeft bestaan. “Anabaptisme” betekent dus “opnieuw dopen” en
daaruit is dan weer de gebruikelijke benaming “wederdopers” ontstaan – via deze weg is onder
meer de doopsgezinde kerk in Nederland ontstaan. En wat betreft het aspect van de
volwassenendoop als bewuste geloofsbelijdenis kunnen de wederdopers dan weer als
voorlopers van zulke overeenkomstige geloofsrichtingen als het “baptisme” en de
“Pinkstergemeenten” beschouwd worden. Typisch is echter, dat – net zoals we voor de
protestantse geloofsrichtingen ook in Nederland al hebben leren kennen - veelvuldige
afsplitsingen en meningsverschillen er toe geleid hebben, dat in de “Mennonitische
Weltkonferenz” niet minder dan 164 (!) verschillende Mennonieten-kerken zijn samengevat en dat is dan toch waaarlijk om stil van te worden….!
Een van de geografische (Europese) zwaartepunten inzake de opkomst van de wederdopersbewegingen tijdens de “Reformatie” in de 16e eeuw lag in Zürich – het was hier de groepering
“Gemeinschaft der Glaubenden” rond Felix Manz en Konrad Grebel, die zich had afgesplitst
van de door Ulrich Zwingli aldaar ingeleide en doorgevoerde “Reformatie” (2. Zürcher
Disputation”). Deze laatste groep weigerde haar kinderen te laten dopen en de stad Zürich
moest hiertoe extra een doopbevel uitvaardigen, dat in 1525 kon worden omgezet – omdat de
kinderen en volwassenen uit de “Gemeinschaft der Glaubenden”dus nogmaals gedoopt werden
door de groep, ontstond zo de benaming “Wiedertäufer” (wederdopers). De strijd tussen stad
en groep liep zo hoog op, dat eind 1527 Felix Manz door verdrinkingsdood in de Limmat
(rivier door Zürich) werd terechtgesteld (wegens “ongehoorzaanheid”…) - de verbleven
wederdopers in Zürich sloegen hierna op de vlucht en emigreerden niet alleen naar de
landelijke Alpengebieden (Konrad Grebel, Jakob Hutter) maar ook naar Noordwest-Duitsland
(Melchior Hofmann (als initiatiefnemer van “Münster”!)), naar de Noordelijke Nederlanden en
naaar het Tsjechische Mähren (Balthasar Hubmaier). In Zwitserland zelf werd de
wederdoperleer samengevat in de zogeheten “Schleitheimer Artikel” uit 1527 van Michael
Sattler – het stadje Schleitheim ligt overigens in de kanton Schaffhausen tegen de Duitse grens
aan (dat wil zeggen op kantonaal gebied op de rechteroever van de Rijn!). De belangrijkste
leerpunten van de “Schleitheimer Artikel”-leermening waren hierbij de uitdrukkelijke
weigering van kinderdoop, eedaflegging, oorlogsdienst en belastingplicht – en dus een
eigenlijke weigering jegens de overheid van de toen gebruikelijke burgerplichten. Het waren
dan ook deze “weigeringen van het gezag”, die oorzakelijk waren voor het felle woeden van de
wereldse autoriteiten tegen de wederdopers toendertijd – in de meeste gevallen gepaard gaande
met veelvuldige terechtstellingen, verdrijvingen, onteigeningen en verbanningen ….
Ook in de stad Bern ontstond in 1525 een wederdoperbeweging, die echter na het doorkomen
van de “Reformatie” aldaaar de kop werd ingedrukt – en ook hier weken vele wederdopers uit
in landelijke gebieden, daaronder ook in het reeds genoemde “Emmental”. In het zelfde jaar
vond overigens in Bern ook een soort van “beeldenstorm” plaats, veel vroeger dus dan in de
Zuidelijke Nederlanden. Het jaar 2007 is in de kanton Bern in deze samenhang overigens
uitgeroepen tot het “Täuferjahr 2007” - Die Wahrheit solt bezüget werden” en het is uitermate
interessant de hiertoe opgestelde informaties over “das Bernische Täufertum” te lezen. Daaruit
wordt dan ook duidelijk, dat er niet alleen in de kanton Zürich maar ook in de kanton Bern een
uitermate sterke repressie op de wederdopers werd uitgeoefend – er werd zelfs een speciale
“Täuferkammer” (in 1743 opgeheven) ingesteld. Tot 1571 – met laatste officiële terechtstelling
van wederdoper Hans Haslibacher uit Sumiswald - zouden zo in Bern meer dan veertig
terechtstellingen plaats vinden en vele wederdopers gevangengezet, gedeporteerd of verbannen
worden. Maar ook na einde van de “Dertigjarige Oorlog” (1618-1648) en het neerslaan van de
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“Bauernkrieg”-opstand in 1653/54 werd nog uitermate felle druk op de wederdopers
uitgeoefend en weken vele – o.a. met hulp van Nederlandse Mennonieten – uit naar de Elzas en
de Palts – en vandaar weer in de USA zoals we later zullen zien. Het “Täuferjahr 2007” neemt
na 375 jaar overigens betrekking op de “Berner Synodus” van 1532 (“Die Warheit solt bezüget
werden”) en wij citeren hiertoe uit de website www.emmental.ch/taeuferjahr07/index.htm:
“Das Gedenkjahr zur Täufergeschichte will aufzeigen, dass die Region Emmental durch die
jahrhunderte lange Ausschaffung, Flucht und Auswanderung von einheimischen Täuferinnen
und Täufern und durch deren zahleiche, weltweit verstreute Nachkommen in ein
internationales Netz von Taufgesinnten eingebunden ist. Für viele dieser Nachkommen ist
dabei das Emmental als Hheimat ihrer Vorfahren wichtig geblieben. Vor diesem Hintergrund
sollen nachhaltige Informationsgrundlagen und Besuchsmöglichkeiten erarbeitet werden,
damit die Region während dem Gedenkjahr 2007 und darüber hinaus in geeigneter Form die
Gastgeberrolle für Taufgesinnten und weitere interessierte Kreise erfüllen kann“.
Wat betreft de vermelding van de naam Kammermann in de „Datenbank zum Bernischen
Täufertum“ zijn er uit de 16e, 17e en 18e eeuw wel enige overeenkomstige verwijzingen te
vinden, echter niet expliciet van geregistreerde wederdopers. Hier is uit de archieven wel een
Anne Kammermann bekend, die getrouwd was met de (uitgeweken) wederdoper Claus Erb von
Röthenbach”, die op een “Täuferliste” uit het jaar 1729 in Corgémont (prinsbisdom Bazel)
vermeld stond. En verder vermeldt het “Urbar Nr. 5 von Signau” het wegtrekken van een Hans
Kammermann naar Mähren, die als HK weer in de akten van de “Hütterische Gemeinde”
aldaar opduikt – HK werd dan tijdens de “Dertigjarige Oorlog” bij Lundenburg(Mähren)
vermoord (uit “Älteste Chronik der Hutterische Brüder”, Ithaca 1943). Deze “Hutterische
Brüder” leefden eerst in Tirol maar trokken als gevolg van voortdurende vervolging en
verdrijving door heel Europa – zij waren gekentekend door uiterst strenge geloofsopvattingen:
oerchristelijke goederengemeenschap, strikte “afzondering van de wereld”, absolute
geweldloosheid en een uiterst nauwgezet na te levende ethiek. Een interessante bijkomstigheid
inzake de geschiedenis van de “Schweizer Eidgenossenschaft” (en daarmede ook van de
kanton Bern) is nog het feit, dat bij de “Vrede van Münster” (1648) Zwitserland - net zoals de
“Republiek der Verenigde Nederlanden” - uit het Habsburgse “Heiliges Römisches Reich
Deutscher Nation” mocht uittreden.

“VRENELI, VRENELI, WHERE IS YOUR HOME?”
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“Als Schweizer geboren zu werden ist ein grosses Glück.
Es ist aber auch schön als Schweizer zu sterben.
Doch was tut man dazwischen?
Alexander Roda Roda, österreichischer Schriftsteller 1872-1945)

KURZE ZUSAMMENFASSUNG K(C)AM(M)ERMAN(N)(S) –„slechtbok“-INFO

Speziell für die deutschsprachige Leserinnen en Leser unseres Buches haben wir hier –
zwecks Erläuterung des Buch-Anliegens – eine deutschsprachige Übersetzung des
Unterkapitels „OPZET K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-„slechtbok“-INFO“ eingefügt:
„Wie kurz im Vorwort vermerkt, hat sich das vorliegende Buch zur Aufgabe gestellt, die vorgenannte
„industrielle Genealogie“ auf unkonventioneller Art und Weise anzugehen und den Leser mitzunehmen auf die
vom Autor Han Kamermans unternommenen, ganz eigenen „Erkundungsreisen in die Vergangenheit“ bezüglich
der diversen K/C-Familien. Hierzu war es sicherlich nicht erforderlich die jeweilige Geschichte bzw. die
spezifische Genealogie dahinter neu zu schreiben, doch fiel sofort auf, dass die verschiedenen Familien – und hier
auch die Familienmitglieder unter einander – eigentlich nichts von einander wussten bzw. wissen.
Wir werden somit versuchen solche Lücken im Kenntnisstand von und unter einander zu schliessen und
interessante geschichtliche Fakten aber auch besonders typische und vor allem unbekannte Tatsachen rund um die
verschiedenen K/C-Geschlechter ins Blickfeld des Interesses zu holen bzw. in Wort und Bild ins rechte Licht zu
rücken. Die vielen dabei aufgemachten „Gucklöcher in die Vergangenheit“ geben so – im Zusammenspiel mit
einem autor-spezifischen Ausleseverfahren – ein äusserst spannendes Panorama der vielen wissenswerten K/CFamilien-Informationen – und das ist eine ganze Menge...!
Anfangen wollen wir hierzu mit der ersten K/C-Vorfahr-Erwähnung aus dem Jahre 1291 in Lissewege bei
Brügge, wo ein gewisser „Willem Camerman de ionghe“ aktenkundig ist – dieser war dort Schöffe und die
Hinzufügung „de ionghe“ (der Jüngere) mag beweisen, dass es auch ein „Willem Camerman de oude“ (der Ältere)
gegeben haben muss. Bevor der Weg des Familiennamens Camerman (nicht der Familie Camerman!) in den
darauffolgenden Jahrhunderten durch Flandern und die Niederlande näher untersucht wird, wollen wir zuerst
jedoch danach schauen, welche etymologische Schlussfolgerungen über die Entstehung des uralten Namens
„Camerman“ (und darin speziell des Wortteils „camer“) gezogen werden können. Hierzu werden zwei
Möglichkeiten untersucht und zwar eine solche (etymologische) Erklärung für eine keltische Herkunft („camer“,
vom Autor erarbeitet) und eine solche bezüglich eines allgemein gebräuchlichen lateinischen Ursprungs
(„camera“). Zur Verdeutlichung der gleichen sprachlichen „roots“ der „dietschen“ und „deutschen“ Sprache sind
weiter 15 Seiten aus dem „Deutschen Rechtswörterbuch“ (DRW) für „Kamer/Kammer“ eingefügt – mit zum
ausserordentlich aufschlussreichen Erkenntnissen. Nach Lissewege wird noch ausführlich eingegangen auf die
Brügger Geschichtsschreibung rund um das Jahr 1302, wenn dort in den Büchern „De Rekeningen van de Stad
Brugge 1280-1319)“ ein gewisser „Jan Camermanne“ aktenkundig wird.
Über die flämischen Ortschaften Denderbelle/Dendermonde und Doel sowie die niederländischen Gemeinden
Veen, Ommen und Vlissingen wird schliesslich den weiteren Weg bzw. die örtliche Ballung speziell der
Familiennamen Camerman, Camermans, Cammerman, Cammermans, Kamerman und Kamermans dokumentiert.
Hierzu gehört auch das zwischen Flandern und den Niederlanden geschobene Kapitel „Reformatie en
Tachtigjarige Oorlog“ („Reformation und Achtzigjähriger Krieg“) über die enormen religiösen und sozialen
Umwälzungen – inklusive Flucht- und Wanderbewegungen überall hin – in jenen unruhigen Folgezeiten des
neuen Renaissance-Denkens im damaligen Europa.
Nach einem (deutschsprachigen) Glossar bezüglich der mit den keltisch-flämischen „camer/cammer“-Begriffen
verwandten deutschen „Kamer/Kammer“-Wortbildungen landen wir dann beim in der Schweiz ausserordentlich
zahlreich vertretenen Familiennamen „Kammermann“. Dort verweilen wir in der kleinen Ortschaft Bowil (Kanton
Bern), wo die letzte Kammermann- Dokumentation in 1530/1531 endet - diese vorliegende deutschsprachige
Übersetzung des Einleitungskapitels „OPZET K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-„slechtbok“-INFO“ soll das
Bewusstsein dafür wecken, dass alle in diesem Buch genannten K/C-Familiennamen auf jeden Fall irgendwie
etymologisch zusammengehören, ob nun ansässig in Flandern, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland,
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Galizien oder in den USA bzw. Süd-Afrika. Im Buch-Teil „Duitsland-Deutschland“ werden weitere solche
unterschiedliche K/C-Namensvarianten als auch etliche etymologische „Kammer/Cammer“-Gegebenheiten (mit
vielen deutschsprachigen Texten) näher untersucht – auch hier gibt es viel Wissenswertes zu erfahren.
Anschliessend wird gar ein Ausflug in die Ukraine unternommen und zwar vor allem hinsichtlich der Zeitspanne
als das „Königreich Galizien und Lodomerien“ – zusammen mit dem gebiet der damaligen „Oostenrijkse
Nederlanden“ (Österreichische Niederlande“ - zum einstigen Habsburgischen Kaiserreich gehörte. Das Kapitel ist
an sich eigentlich eine triste Angelegenheit, da es hier um jüdische K-Familien handelt und vor allem die einst so
schmucke Stadt Lemberg – als frühere Hauptstadt des „Königreichs Galizien und Lodomerien“ – im Zweiten
Weltkrieg mit dem schrecklichen Holocaust-Terror der Nazis konfrontiert wurde.
Im abschliessenden Kapitel über K/C-Geschlechter in den USA und Süd-Afrika wird schliesslich noch etwas
erzählt über die (amerikanische) Stadt Salt Lake City im Staate Utah, wo von den Mormonen das grösste
genealogische Archiv der Welt angelegt worden ist und wo wir – zumindest im digitalen Sinne – wieder mit
unseren Vorfahren vereinigt werden – interessant um dabei mal kurz zu verweilen....
Das Kapitel „K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-merchandising“ beschliesst dieses Buch an sich und ist hinzugefügt
worden, um sichtbar zu machen, welche Möglichkeiten es gibt ein zu spielen auf die unterschiedlichen K/CNamensvarianten - beispielsweise mit einem Familien-Emblem, einer Familien-„Hymne“ oder auch mit diversen
möglichen Namens-Design-Varianten gemäss dem vom Autor patentierten „show your name“-Prinzip. In einem
solchen Sinne gab und gibt es vielerlei interessante und vor allem witzige „merchandising“-Ideen zu konzipieren
bzw. auszudenken, die aber im Rahmen dieses Buches nur teilweise ausgearbeitet worden sind (sie hierzu auch
www.kcammermanns-family.com). Ein nicht ganz so ernst gemeinter Epilog rundet das Ganze dann ab.

DEUTSCHES RECHTSWÖRTERBUCH (DRW) : KAMMERMANN

Aansluitend op dit Duitstalige onderhoofdstuk zijn hier navolgend nog twee pagina‟s uit de
Duitstalige internet-encyclopedie “Deutsches Rechtswörterbuch” (DRW) ingevoegd en wel
voor het zoekbegrip “Kammermann” als (mogelijk) beroep. We zien daaruit, dat, dat de
eigenlijke beroepsnaam “Kammermann” (net zoals bijvoorbeeld voor “Kammerherr” =
kamerheer) klaarblijkelijk helemaal niet bestaat en naar “Kammerdiener” wordt verwezen. Dit
is ook het geval wanneer we in de DRW-internet-encyclopedie-versie het zoekbegrip
“Kammermensch” (als “Kammerbediensteter der niedersten Stufe”) ingeven, terwijl voor het
zoekbegrip “Kammerknecht” eveneens “dienende, lagere werkzaamheden” worden
aangegeven - maar evenzo op de status van “Kammerknecht” als “Schutzjude, der an die
kaiserliche oder königliche Kammer Schutzgeld entrichten muss”, attent gemaakt wordt.

Kammermann
I
wie Kammerdiener (II 2).
an einem andern alt-fuerstlichen hof werden die pages und cammer-leute ... in der statt
logirt
1754 Moser,Hofr. I 352
1775 Adelung II 1489
im zweyten [vorsal] ein hoflakey und kammermann
1817 Schmeller,Tageb. I 393
II
niederer Bediensteter einer Finanzkammer.
vgl. Kammerbediente.
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1775 Adelung II 1489
III
Bergmann, der der landesherrlichen Kammer direkt unterstand; zu einer Kammer (IX)
gehörig.
bi solichem besagen ... sein dri camermenner gewest, die soliche besage auch besagt
haben
1448 Franken GrW. VI 48 [ebd. 49]
Faksimile
Informationen zur Quelle vom Heidelberger Hypertextserver (HDHS)
wellen wir das sy [die Bergrichter] ... unsern perckh und camerleuten, ... bey unnsern ... lanndtgerichten
... beystandt thun
1551 SalzbBergO. 30
wann die als unsere cammerleut auff unsere bergwerk kommen
1553 FerdBO. Art. 4
Faksimile - digitalisiert in Kooperation mit der Universitätsbibliothek Heidelberg
unsere perkwerch und derselben zuegethanen camersleut
1568 HofkInstr. 338
damit unser perkwerk und derselben zuegethane camersleute durch dergleichen lantschwebenden
irrungen nit in abfall und erligung gerathen
1572 Wien (für Schlesien) Schmoller,Forsch. XIII 1 S. 464
1586 Koch,SteirErzberg 179
do auch der keuffer einen kammermann bey sich hette
1604 SchlesDorfU. 285
die ka. und ko. bergwerk und kammerleute
1681 Wutke,SchlesBergb. II 239
IV
"steuerpflichtiger Mann" Lasch-Borchling II 510.
den doempravest sine kamerlude und fryen to hebben, so he suslange gehat heft
1486 OsnabrGQ. IV 222 [hierher?]
[jeder Schulze sollte] sothane wolfsjagd-ordnung alle viertel jahr seinen mitnachbarn, gärtnern und
kammerleuten vorlesen oder vorlesen lassen
Beck,DanzigerNehrung 209
V
Untermieter.
die büdner, mieths- und kammerleute so nicht bürger sein, sind schuldig handtscharwercke zu thun
1599 DirschauWillk. 40
kein bürger ... soll ... einen frembden ... zur miethe oder kammermann annehmen
1599 Ziekursch,SchlesAgr. 42 [ebd. 270]
Wort danach: Kammermaß
Dieser Wortartikel stammt aus dem Deutschen Rechtswörterbuch
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Duitsland – Deutschland
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten

Kammermann
Kamermann
Kammerman

KAMMERMANN/KAMERMANN/KAMMERMAN IN DUITSLAND
„Erzähle mir die Vergangenheit und ich werde die Zukunft erkennen“
(Konfuzius 551-479 v. Chr.)

Zoals het
bijgevoegde kaartje
laat zien, zijn er in
Duitsland (stand
31.12.2002) rond 86
personen met de
achternaam
Kammermann te
vinden –
hoofdzakelijk in het
noordwesten van
Duitsland met een
kleinere
clustervorming rond
de Westfaalse steden
Münster en
Osnabrück alsmede
in een gebied tussen
Bremen en
Hannover. Hier
vinden we in en
rond Walsrode
verder een zelfde
plaatselijke
concentratie ook
voor de achternaam
Kamermann met 22
verwijzingen – met
daar o.a. “Hotel
Pension Haus
Kamermann
Lüneburger Heide”
alsmede diverse
verwijzingen betreffend “Urlaub mit dem Hund in der Lüneburger Heide” (kamermann@tonline.de)). Voor de achternaam Kammerman vinden we bij GeoGen geen verwijzingen. En
wanneer we de namen van de beide steden lezen, dan denken dus gelijk ook aan de
(catastrofale) “Reich Zion”-wederdoperbeweging in 1534/1535 in Münster - want zoals we
weten, namen daaraan onder leiding van Jan van Leiden ook uitermate vele “Nederlanders”uit
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de Lage Landen (dus ook uit Vlaanderen) deel en ging daaropvolgend een even sterke invloed
uit van Menno Simonsz uit Friesland (en in oorspronkelijke zin natuurlijk van Melchior
Hofmann uit Zürich).Verder verwijzen we in deze samenhang eveneens naar de
Kamerman/Kamermans-clustervorming in het Oosten van Nederland, dus in de provincie
Overijssel, die – zoals we geleerd hebben – direct westelijk van de Westfaalse steden Münster
en Osnabrück ligt. .Het Nederlandse en het Duitse element gaan hier werkelijk naadloos in
elkaar over en wie ooit in beide steden het enorme aantal fietsers resp. fietsen heeft gezien, kan
alleen maar menen in een Nederlandse stad te zijn…
Het is natuurlijk uitermate verleidelijk uit al deze Duits-Nederlandse omstandigheden de
conclusie te trekken, dat er voor de Duitse achternamen Kammermann en Kamermann (alsook
voor de sporadisch voorkomende achternaam Kammerman) een “Nederlandse” afkomst zou
moeten zijn, Wij willen als “genealogische leek” dit hier niet direct zo stellen, maar toch de
mogelijkheid, dat dit inderdaad zo zou kunnen zijn, zeker niet uitsluiten – de plaatselijke
verbinding is hier te opvallend…. Hoe nu de grote Kammermann-concentratie in Zwitserland
zou kunnen zijn ontstaan, kan echter niet direct aan de voornoemde speculaties worden
vastgemaakt – daar moet dus in Zwitserland in Bern resp. Bowil worden onderzocht of er daar
in het begin van de 16e eeuw eventueel over Kamermann resp. Kammerman een wederdoperrelatie met de Lage Landen resp. Westfalen zou kunnen worden geconstrueerd. Verder valt er
nog te vermelden, dat er in een oude DDR-lijst (“Liste der auszusondernden Literatur” van het
“Ministerium für Volksbildung der Deutschen Demokratischen Republik”) uit 1953 genoteerd
staat: „Kammermann, Oskar Maria: „Sprung auf! Marsch-Marsch! Wieder im Westen nichts
Neues“ (München; Arnold 1930). Klaarblijkelijk een verwijzing naar een in het naoorlogse
Oost-Duitsland in praktijk gebrachte boekcensuur en qua titel aan Erich Maria Remarque en
zijn beroemde boek “Im Westen nichts Neues” herinnerend…. Intereressant in dit opzicht is
verder, dat er in Walsrode een oude herberg met naam “Gasthaus Cammermann” (achternaam
met dus 2 “m” en 2 “n”) bestaat, die ook genoemd wordt op de website van de DVF-Nordmark
als clublokaal – en welke schrijfwijze we ook in Zwitserland (Signau) met het Cammermannvonnis reeds hebben leren kennen. De achternaam Camerman is overigens in het “Ruhrgebiet”
nog met rond 9 (geregistreerde) verwijzingen vertegenwoordigd- daaronder Roger Camerman
uit Bottrop met zijn Bergheimse “Weihnachtsmühle” (zie p. 255).
Valt er dus voor het Kammermann-geslacht in Duitsland niet zo veel te vermelden, zo is dit
voor de achternamen Kammerman en Kamermann iets anders gelegen. Vooral het grote aantal
zoekresultaten op Google met rond 47.000 voor de achternaam Kammerman mag verbazen –
daaronder echter vele Amerikaanse verwijzingen inclusief de ons reeds bekende
omstandigheid, dat de zoekmachine Google “Kameraman” als beroep gelijk stelt met
“Kammerman” als familienaam….! Op deze USA-verwijzingen naar Kammerman (en ook
Kammermann alsmede Kamerman natuurlijk) gaan wij in de hoofdstukken “Galicië –
Galizien” en “USA-Zuid-Afrika” dan nog nader in.
Voor Europa stellen wij verder vast, dat er uit de jaren 1819-1823 in Rotterdam een
zogeheten “Collection Kammerman” bestaat met onder meer het Vermeer-schilderij “a lady
writing a letter” (uit 1666) als pronkstuk (zie hiertoe hoofdstuk “Hollands Glorie en Gouden
Eeuw”). En voor de huidige tijd kunnen wij o.a. verwijzen naar de Dordrechtse firma “CV
Ophorst en Kammerman”, die genoemd wordt op de website van de Dordrechtse
beveiligingsfirma SBBD (Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Dordrecht “Louter
Bloemen”). Uitermate interessant is verder ook de verwijzing naar een Johan Kammerman uit
het jaar 1556 in de zogeheten “Kurländische Güterurkunden” (Kurland is het huidige Letland)
– daar kunnen we dan in een archiefstuk uit Riga uit het jaar 1556 (!) inzake een testament van
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Johan Schulte in prachtig Oud-Duits lezen: “Daß diß also geschehen und mein letzter will sey,
darbey sein an und über gewesen die achtbarn, erntresten und erbarn Otto Grothausen, Egbert
Schulte, Heinrich Wrangell, Herman von Halveren und Johan Kammerman. Zu mehrer
zeugknuß der warheit hat mein achtbarwirdiger herre...enz“. Johann Kammerman wordt hier
dus als getuige bij een testamentsopstelling genoemd en heel spannend is ook het jaartal 1566
voor de vroege verspreiding van de Kammermann/Kammerman/Kamermann-geslachten in
oostelijk Europa – dat is toch wat…!
Voor de achternaam Kamermann zij er in de zoekmachine Google eveneens vele
verwijzingen te vinden, die echter wederom veelal samenhangen – net zoals bij Kammerman –
met de Google-typische verwisselingen van “Kamermann” als achternaam en “Kameramann”
(cameraman) als beroep – wat echt geen compliment is vor het juiste functioneren deze
zoekmachine ….! Verder vinden we nog een (vage) verwijzing naar een kunstenaar met naam
A. Kamermann, die van 1785-1814 in Parijs heeft geleefd en waarvan wij kunnen lezen:
“Robert Jacques François Lefèvre (1755-1830), Federico Fiorello (1753-1824) – Stich von
A.Kamermann nach einer Zeichnung von Robert Jacques François Faust Lefèvre “.
Terugkomend op de reeds vermelde “Kammer/Kamer”-pagina‟s uit het “Deutsches
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm” mogen we voor de huidige tijd nog verwijzen
naar de bekende roman “Die Kammer” (1994/95, London/Hamburg/München) van John
Grisham alsmede naar het beroemde boek “Harry Potter und die Kammer des Schreckens”
(1998, München) van Joanne K. Rowling – niet alleen het eerste werk was een enorme
“bestseller”, maar vooral ook dat van Rowling, dat als tweede band van de uiterst succesvolle
“Harry Potter”-serie meer dan 42 miljoen maal (!) verkocht werd. Grappig is verder, dat in de
Duitse printmedia ( o.a. in de “Hannoversche Allgemeine Zeitung”) de leden van bijvoorbeeld
een “Apothekerkammer” (apothekergilde) ook als “Kammermänner” getituleerd worden – wat
dus weer op “Kammermann” (lid van de kamer) als status (in plaats van beroep) zou kunnen
verwijzen (een vroegere duidingsmogelijkheid als veldnaam staat ons natuurlijk verder vrij).
En verder vinden we – terugkomend op de achternaam Kammermann voor de huidige tijd - als
Google-zoekresultaat in Frankrijk nog een verwijzing naar een Christiane Kammermann als lid
van de Franse Senaat - Christiane Kammermann (c.kammermann@senat.fr) noemt zich in haar
website: “Sénateur représentant les Français établis hors de France”.

VERDERE CAMMER/KAMMER-WETENSWAARIGHEDEN

In het vroegere onderhoofdstuk
“Keltische origine: camer”
hebben we er reeds op attent
gemaakt, dat “camer” niet alleen
als woorddeel van Camerman
vragen opwerpt maar ook in
zulke veldnamen als Camerberg
enz. niet duidelijk schijnt hetzelfde is ook het geval voor
“Kammer” als eerste woorddeel
van Kammerberg, Kammersee of
ook in de plaatsnaam
Kammerzell. Wie bijvoorbeeld
“Kammerberg” als zoekbegrip in
196

de zoekmachine Google ingeeft, vindt daar niet minder dan 20.400 verwijzingen – en daar
natuurlijk als eerste het Thüringse plaatsje Kammerberg (nu verenigd met Maneberg), dat
vanaf 1660 tot het hertogdom Sachsen-Weimar behoorde. En bij Sachsen-Weimar denken wij
vanzelfsprekend aan Johann Wolfgang von Goethe (1789-1832), die van beroepswege in dienst
was van hertog Karl August von Sachsen-Weimar en diverse keren te doen had met de de
zogeheten “Illmenauer Bergwerke”. Deze stonden ook bekend als “Kammerberger
Bergwerke” resp. “Cammerberger Bergwerke” – aldaar ontstond Goethe‟s nu uitermate
beroemde werk “Der Kammerberg bei Eger”. Hiertoe schreef Goethe aan Frau von Stein: “Der
einfache Faden, den ich mir gesponnen habe, führt mich durch alle diesen unterirdischen
Labyrinthe gar schön durch und gibt mir Übersicht selbst in der Verwirrung” (WAG, 297 u.
298). Heden ten dage heriinert bijvoorbeeld het „Goethepfad“ in Maneberg-Kammerberg aan
deze vroegere (inspectie)tijden van de grote Duitse dichter aldaar (zie afb.).
Verder vinden we bij het Beierse Freising een plaatsje met de (huidige) naam Kammerberg –
in de “Regesta Imperii Conradin” (“Konradinische Matrikel”) van 1266 wordt reeds een Ulrich
van Chamerberg genoemd, terwijl het dorpje zelf opduikt in een oude oorkonde van 1305
(“Viehkirchen…habet VIII folias: Chamerberch”). Evenzo vinden we in de Rheingau-streek bij
Mainz de burcht “Burg Kammerberg”, die ook wel verkort “Kammerburg” wordt genoemd en
reeds ten tijde van Karel de Grote een van zijn overal verspreide jachtkastelen was. Hiertoe
lezen we in het “Burgenlexikon” van Dr. Stefan Grathoff: “Im Jahr 1304 – hier wird die Burg
zweifelsfrei genannt – wurde Johann von Rheinberg Dienstmann des Erzbischofs und für acht
Jahre als Amtmann auf Burg Kammerberg bestellt”. Verder noemen we nog het Oostenrijkse
plaatsje St. Peter am
Kammersberg, dat in 1996
zijn 750-jarig bestaan vierde
en uit het daarvoor
uitgegeven hoogst
interesssante boekwerkje
“750 Jahre St. Peter am
Kammersberg” – Geschichte
im Überblick” hebben wij ter
“camer”-illustratie in ons
boek het titelplaatje gekozen
(zie afb.) – dit vanwege de
bijzondere structuur van de
Kammersberg, die – als
eerste associatie tenminste –
aan een duinlandschap
herinnert…
Maar ook maken wij nog attent op de wijnregio van Wissembourg in de (Franse) Elzas, waar
zich eveneens een Kammerberg bevindt (“Cave de Cleebourg en Alsace”) alsmede op de oude
Romeinse “limes”-wal bij het Duitse stadje Lorch, waaar evenzo sprake is van een
Kammerberg (WP 12/17). Zelfs op Nederlands gebied is er in het Peel-riviertje de Raam een
stuw te vinden, die de naam Kammerberg (met 2 “m”) draagt, wat eigenlijke voor Nederlandse
begrippen onlogisch is En dat in vroegere tijden ook veelal schrijfwijzen met een “C” in plaats
van met een “K” gebruikelijk waren hebben we - zoals reeds gezegd - in het Thüringse
Ilmenau (met het grafelijke geslacht von Käfernburg als “ Herren auf Cammerberg”) en in het
Limburgse Montfort (Camerberg) ervaren. En steeds blijft de vraag in de ruimte staan: “wat is
bijvoorbeeld een K(C)AM(M)ER-berg nu precies?
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Aan het (uitgestrekte) Oostenrijkse
bergmeer met de naam Attersee
(Salzkammergut…!) - dat vroeger
Kammersee werd genoemd - vinden
we verder het kasteel “Schloss
Kammer” en daarvan is weer bekend
het beroemde schilderij “Schloss
Kammer am Attersee” van Gustav
Klimt (1862-1918) – zie hiertoe de
afbeelding van het in 1910 ontstane
110 x 110 cm grote werk.
Taalkundig interessant is tenslotte
ook, wat we gevonden hebben onder
de Google-verwijzing “Forschungen
zur Geschichte des
Wilhelmsgymnasiums München” en
daar in de lijst “Die Absolventen
1562-1914” o.a. 4 keer de naam
Camerer, 13 keer de naam
Camerlohe alsmede 2 keer de naam
Camermair – het woorddeel
“Camer” is hier oostwaarts - net zoals in Vlaanderen – dus wel uitermate resistent gebleken
tegen een omvorming in “Kammer/Kamer”….We hebben dus vooral middels de door ons
behandelde veld- en plaatsnamen Camerberg, Kamerberg, Cammerberg, Kammerberg enz.
laten zien, dat het ook in deze samenhang niet alleen uitermate moeilijk is een etymologische
verklaring voor de begrippen/achternamen Camerman/Kamerman/Kammermann enz. te
vinden maar de betekenis van de (synonieme) woorddelen “camer”, “kamer”, “Cammer”,
“Kammer” ook in andere (oudere!) woordvormingen (“Chamer”) daarmede - in ieder geval
voor de auteur als “genealogische leek” – uitermate onduidelijk moet blijven! Ter afsluiting
van dit onderhoofdstuk citeren we tenslotte het navolgende Wikipedia-uittreksel met diverse
“Kammer”-duidingsmogelijkheden volgens het “camera”-begrip van Latijnse origine:
Kammer
Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Das Wort Kammer (lat.: camera; griech.: kamara) bezeichnet
- einen kleinen Wohnraum
- in derBiologie einen bestimmten durch Scheidewände abgetrennten Hohlraum eines
Organs (Herzkammer)
- in der Technik einen für bestimmte Vorgänge vorgesehenen Raum (Brennkammer,
Nebelkammer)
- in der Waffentechnik die Kammer für die Patronen
- im Bergbau einen durch Abbau entstehenden Raum
- in der Jägersprache einen bestimmten Raum im Tierbau
- im Verfassungswesen eine gesetzgebende Körperschaft
- im Rechtswesen eín aus verschiedenen Richtern zusammengesetztes Organ der
Rechtsprechung, sog. Spruchkörper, siehe Strafkammer, Zivilkammer,Kammer für
Handelssachen und Reichskammergericht
- historisch eine Behörde zur Verwaltung der königlichen (bzw, landesfürstlichen)
Besitzungen (Kammergüter). Später wurden die Kammern zu Zentralbehörden einer
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allesumfassenden landesherrlichen Finanzverwaltung ausgebaut. Siehe Hofkammer
und Kameralwissenschaft.
- Eine berufsständische Körperschaft ( u.a. Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer, Ärztekammer)
Es ist auch der Name
- eines Ortsteils der Stadt Traunstein im Chiemgau, siehe Kammer (Traunstein)
- eines Schlosses in Schörfling am Attersee in Oberösterreich, siehe Schloss Kammer

KAMMER
CAMER
KAMER

CAMMER
CHAMER

CHAMMER
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„Wenn aus dir selbst nicht Adel spricht,
so nützen tausend Ahnen nicht“
(joods spreekwoord)

Galicië – Galizien
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten
.

Kammermann
Kammerman
Kamermann
Kamerman

KAMMERMANN/KAMMERMAN/KAMERMANN/KAMERMAN/ IN GALICIË
Waarom nu helemaal naar Galicië, in het uiterste oosten van Europa? Dat overigens niet te
verwisselen is met de gelijknamige landstreek in het noordwesten van Spanje(zie hiertoe ook
onderhoofdstuk “Lissewege”)! Het is eigenlijk een heel verhaal omtrent dit oostelijke Galicië,
maar het komt er op neer, dat aldaar in vroegere tijden toch wel ettelijke K-geslachten van
meestal joodse origine geleefd hebben. En deze tekenen dikwijls weer verantwoordelijk voor
de diverse joodse K-geslachten in de USA en elders, die veelal nakomelingen zijn van in OostEuropa aan de Holocaust ontkomen (joodse) K-families.
Beginnen we dus met eerst wat te vertellen over het gebied Galicië zelf: Het is dit een in de
eerste plaats historische landstreek op de noordhellingen en in het voorland van de Karpaten,
een oosteuropese bergrug tot een hoogte van 2600 m (zie kaartje). Galicië (Pools Galicja en
historisch ook Rotreussen resp. Rothburgenland genoemd) ligt verder deels in het zuiden van
Polen en deels in het westen van de Oekraïne – het was van 1772 tot 1918 als “Königreich
Galizien und Lodomerien
mit dem Grossherzogtum
Krakau und den
Herzogtümern Auschwitz
und Zator” een zogeheten
“Kronland” binnen het
Habsburgse keizerijk
(“Heiliges Römisches
Reich Deutscher Nation”).
Tijdens de Eerste
Wereldoorlog voerden de
Oostenrijkers en de Russen
hevige gevechten in en om
Galicië (”Schlacht bei
Lemberg”) en vanaf 1918
zouden deze vroegere
Habsburgse provinciën aan
het nieuwe Polen
toegewezen worden. In
1939 werd het Poolse
Galicië door NaziDuitsland veroverd en werd
het oude traditionele
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jodendom er volledig uitgeroeid – na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied ingelijfd bij de
Sowjetunie. En toen werd weer de Poolse bevolking als maatschappelijke plaatselijke
“bovenlaag” in die Poolse gebieden gedeporteerd, die oorspronkelijk Duits waren – en waar
dan weer de plaatselijke Duitse bevolking moest wijken: het Duitse “Vertriebenen”-Trauma tot
op heden….De zogeheten groep der “Russlanddeutsche” (met Duitse voorouders), die na de
val van het “IJzeren Gordijn” naar de Duitse Bondsrepubliek mochten komen, zorgen door een
tot nu toe absoluut mislukte integratie voor grote maatschappelijke problemen – omdat zij ook
hier veelal “displaced persons”uit een geheel andere cultuur gebleven zijn….
Maar voor ons boek zullen we het dus hebben over het Galicië uit de Habsburgse tijd van
1772 -1918, een tijdperk, dat tot een soort mythos is uitgegroeid en waarover in de laatste jaren
talloze publicaties zijn verschenen (zie hiertoe bijvoorbeeld “Reise nach Galizien”(1991,
Fischer) van Verena Dohrn ). Want dit Galicië behoorde ooit tot die Europese
cultuurlandschappen, die de grote geschiedenis van Midden-Europa in het multiculturele
geheugen geprent hebben: het “Galizien der guten alten Zeit”. En ondanks de veelvuldige
politieke en economische problemen en de zo dikwijls gewijzigde staatsgrenzen spreekt deze
vroegere “smeltkroes der culturen” (Duitse, Poolse, Oekraïenische en joodse invloeden) steeds
sterker tot de verbeelding in het groter wordende Europa. Vooral in de USA is de cultuur van
het Galicische jodendom nieuw ontdekt worden en in Galicië zelf worden de beelden van
keizer Franz Joseph I (1830-1916, regeerde van 1848-1916) weer te voorschijn gehaald….! Er
gaat in dit opzicht een uitermate identiteitsstichtende werking van dit oude land Galicië uit, die
begeleid wordt van het zoeken naar de “verloren werelden der pluraliteit” – en daarbij op de
beste weg naar een uitgeproken mythologisering ervan is….!
Reeds in 1924 schreef de grote (schrijvers)zoon van Galicië, Joseph Roth (1894-1939):
“Galizien liegt in weltverlorener Einsamkeit und is dennoch nicht isoliert: es ist verbannt, aber
nicht abgeschnitten, es hat mehr Kultur als seine mangelhafte Kanalisation vermuten lässst;
viel Unordung und noch mehr Seltsamkeit”. En de (hedendaagse) Poolse publicist Stefan H.
Kaszynski ziet de macht van de mythevorming rondom het Habsburgse Galicië uit het feit
voortkomen, dat deze historische (kunstmatige) formatie in 1772 reeds gelijktijdig mythe en
legende was: “Galizien war schon zu Lebzeiten eine Legende, einerseits eine harte, fast
unmenschliche Realität, andererseits eine mythenumworbene, arkadische Irrealität. Die
zeitliche Entfernung rückt die Realität in den Hintergrund und lässt den arkadischen Mythos
gedeihen. Es ist zweifelsohne ein mitteleuropäischer Mythos, diese glückliche Galizien, ein
Fragment des Habsburgermythos, aber noch viel phantastischer, dunkler und unheimlicher“.
Deze bewogen geschiedenis van Galicië wordt natuurlijk uit Poolse, Oekraïense,
Oostenrijkse en joodse zicht uitermate verschillend gezien, maar er hebben zich in de loop der
tijden dan toch twee rivaliserende beelden over de levenswerkelijkheid vooral in de laatste
decennia van de Habsburgse monarchie uitgekristalliseerd. In de ene beeldvorming wordt
Galicië als inbegrip van een arme, sociaal onevenwichtige en economisch uitgebuite Europese
grensregio (waaruit in weinige decennia ca. 2 miljoen mensen emigreerden….) gezien. In de
andere beeldvorming wordt Galicië als een voorbeeld van (Middel-)Europese verscheidenheid
en creativiteit gezien, waarin de principes van de Europese liberale rechtsstatelijkheid
(“Josephinismus”) voorrang hadden en Polen, Oekraïners, Oostenrijkers en joden een
gelijkberechtigde status hadden. Interessant is verder, dat de Oostenrijkse Habsburgers onder
keizer Joseph II (1741-1790) het land Galicië met de “Eerste Poolse deling” op grond van een
oude Hongaarse claim op het gebied verworven hadden (vanaf 1349 was Galicië Pools geweest
en met daarin een kern, die “Roetheens-Rusland” werd genoemd). De bevolking was zeer
gemengd: de overgrote meerderheid in West-Galicië (35.000 qkm) was weliswaar Pools,
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Österreichisch-Ungarische Monarchie (Donaumonarchie) 1869-1918
met etnologische verdeling – rechtsboven “Galicia”

maar in Oost-Galicië (45.000 qkm) was de meerderheid van de bevolking Roetheens (zoals de
Habsburgers de Oekraïners binnen het keizerrijk noemden), terwijl het gebied verder rijk was
aan minderheden, waaronder vooral ook uitermate vele joden (zie kaartje). Zoals gezegd
noemden de Habsburgers Oost-Galicië vanaf 1772 “Königreich Galizien und Lodomerien”
waarbij de namen Galicië en Lodomerië naar de beide Oost-Slavische vorstendommen Halytsj
(Halice) en Volodymyr uit de vroege Middeleeuwen (van “Hongaarse” herkomst dus)
verwezen. Het werd het grootste Oostenrijkse kroonland, maar gelijktijdig ook een van de
armste – in hetzelfde jaar werden overigens ook de “Spaanse Nederlanden” tot de zogeheten
“Oostenrijkse Nederlanden”, zodat Galicië en de Zuidelijke Nederlanden vanaf 1772 een
gelijktijdige en vooral gemeenschappelijke Habsburgse geschiedenis hadden (herinneren we
ons aan het bezoek van keizer Joseph II in Doel!).
De hoofdstad van het nieuwe Habsburgse kroonland werd overigens Lemberg (het huidige
Oekraïenische Lviv) en in 1910 zou Galicië zelfs ongeveer acht miljoen inwoners tellen,
waarvan ruim vier miljoen Polen, ruim twee miljoen Oekraïners en – naast andere kleinere
minderheden – ook ca. 600.000 joden (rond de eeuwwisseling zelfs meer dan 800.000). Galicië
had verder ook onder de Habsburgers niet steeds dezelfde grenzen: in 1846 kwam het gebied
van Krakau er bij en van 1786 tot 1849 maakte het latere kroonland Boekowina (in het uiterste
zuidoosten van Galicië) er nog deel van uit.
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De joden vormden dus een belangrijke en grote minderheid in het nieuwe Habsburgse
kroonland, die bijna overal hun eigen stadsbuurten (“Schtetl” genoemd) hadden en in enkele
meer oostelijk gelegen stadjes bijna onder zich waren. Er werd een eigen taal, het Jiddisch,
gesproken en ook vele tijdschriften en boeken verschenen in deze typische taal – de
geassimileerde joden in de grotere steden spraken echter ook Duits. Heden ten dage wordt het
Jiddisch, dat als Germaanse taal geldt, nog door rond vier miljoen joden over de hele wereld
gesproken – er bestaan zelfs ook verschillende dialecten van de Jiddische taal. Ontstaan is het
Jiddisch tussen de 9e en de 12e eeuw uit verschillende Duitse dialecten, vermengd met veel
Hebreeuwse woorden maar ook met zulke uit Slavische talen. En ofschoon het in taalkundig
opzicht niet aan het Hebreeuws verwant is wordt het doorgaans met het Hebreeuwse alfabet
geschreven, waaraan echter een aantal letters is toegevoegd, omdat er in deze (oorspronkelijke)
taal geen klinkers worden geschreven. Vòòr de Tweede Wereldoorlog waren er wereldwijd elf
miljoen mensen die de Jiddische taal als hun moedertaal spraken, doch nadat tijdens de
Tweede Wereldoorlog meer dan zes miljoen joden door de Nazi‟s vermoord waren – en de
overlevenden vooral naar Israël en de USA emigreerden – is er niet alleen door deze
decimering maar vooral ook door navolgende assimilatieprocessen veel van de Jiddische taal
verloren gegaan. In het Nederlands – en hier vooral in het Amsterdamse dialect – zijn echter
veel Jiddische leenwoorden blijven hangen, zoals “koosjer”, “bajes”, “gabber”, “gajes”,
goochemerd”, “mazzel” “smoes”, “mesjogge” en ook in het wereldberoemde musical
Anatevka (“wenn ich einmal reich wär…” ) alsmede in de Hollywood-film “Yentl” (met
Barbara Streisand) wordt nog met de eigenaardigheden van de Jiddische taal gewerkt.
Overigens bestaat er met de zogeheten “Jiddische Schrijfmachine” in het internet een ingenieus
coderingsprogramma, dat het mogelijk maakt om Latijnse en Hebreeuwse resp. Jiddische
teksten in beide richtingen automatisch over te zetten – wat een echte (taalkundige)
(programmerings)prestatie is…
Komen we nu eindelijk te spreken op de Kammermann/Kammerman/Kamermann- en
Kamerman-geslachten van joodse origine, waarvoor we dit hoofdstuk eigenlijk geschreven
hebben. Hiertoe is te zeggen, dat we uit de Habsburgse tijd van Galicië maar over weinig
gegevens beschikken en de latere omstandigheden eigenlijk alleen nog maar een uiterst triest
karakter hebben. Alleen de enorm veelomvattende en diepgaande joodse
(internet)documentatie in samenhang met de Holocaust-archieven kan ons daar iets verder
helpen. Zodat we bijvoorbeeld in de “Sambor Surnames List 1862-1901 – AGAD Archives”
dan de familienamen Kammermann, Kammerman, Kamermann en Kamerman maar ook
Kamer en Kammer kunnen lezen – net zoals we deze namen ook reeds in de boekdelen
Zwitserland-Schweiz”, “Duitsland-Deutschland” (en “Nederland”) hebben leren kennen.
Sambir (Pools Sambor) is hierbij een stadje zuidelijk van de Galicische hoofdstad Lemberg,
dat zeer onder de Nazi-Duitse jodenvervolgingen heeft geleden. En wanneer we in de
zoekmachine Google het zoekbegrip “Kamerman Sambor” ingeven, dan vinden we daar de
volgende indrukwekkende woorden:
“Necrology: For everlasting Memory to the Martyrs of the Holocaust of Stary Sambor (oldtown Sambor), and vicinity (Eastern Galicia), who were murdered and destroyed by the Nazis
and their collaborateurs Yud Mem Shin, Yemach Shemam (may their names be blotted out), to
sanctify the Name of the Almighty during the years of the Holocaust, Tav Resh Tzadik Tet –
Tav Shin‟heh (1939-1945)” En verder de namen van niet minder dan 9 personen met de
achternaam Kamerman, waarbij dit dan alleen maar een (internet)uittreksel is van al het
verschrikkelijke wat daar is gebeurd.....
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Verder zijn er op zerken op het joodse kerkhof van het iets westelijker gelegen Olmutz
(Mähren) nog de volgende namen te vinden: Kammermann, Isidor 29.11.1903,
Kammermannova (!), Arnutha 7.3.1936 en Kammermannova, Josefine 31.5.1904 – het is hier
het vooral de verbastering “Kammermannova” als vrouwelijke (Kammermann-)achternaam,
die opvalt. Een leuke (taalkundige) bijkomstigheid is, dat zulke naamstoevoegingen ook in het
Russisch gebruikelijk zijn, maar nu bij de voornamen: sinds bijvoorbeeld de Russische
president Wladimir Putin en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich tutoyeren, spreken
zij elkaar aan met “Wladimir Wladimirowitsch” (zoon van Wladimir) en “Angela Gorstowna”
(dochter van Horst). Evenzo vinden we voor de naam Kamermann in het olierijke gebied van
Drohobycz (Drohobytsch) nog een kenmerk in de administratie van het “Drohobycz
Administrative District” (zoekbegrip) en wel inzake een plaatselijke oliehandelsfirma met de
naam “Spitzmann & Kamermann Ltd” uit het jaar 1929. Tegen het einde van de 19e eeuw werd
daar namelijk olie gevonden en ontstond er rondom deze Galicische stad een enorme olieexploratie-“boom”: in 1880 waren reeds 36 oliemaatschappijen in Drohobycz geregistreerd. De
bevolking groeide enorm snel maar de woon- en werkomstandigheden waren zeer slecht, ja
primitief, zodat het gebied rondom Drohobycz zelfs de bijnaam “Galicische hel” kreeg –
uitermate veel inwoners van de stad waren joden, die in de boorschachten hun karig
levensonderhoud moesten verdienen. In 1939 bezette het Rode leger – zoals in het geheime
aanvullende protocol van het “Hitler-Stalin-Pakt” overeengekomen – de stad en in 1941 kwam
de Duitse “Wehrmacht”, op weg naar de Kaukasus, er heen. De hele joodse bevolking werd in
de navolgende Holocaust omgebracht en toen dat alles voorbij was, zou na de Tweede
Wereldoorlog ook nog de Poolse bevolking naar vroegere Duitse gebieden in het westen
verdreven worden…Zie hiertoe ook onder Google-zoekbegrip “Kamerman monument” de
verwijzing naar de website “Rescuing Drohobych” met divesre Kamerman-comments.
Wanneer we in de internetversie van “A Dictionary of Jewish Surnames of Galicia” (van
Alexander Beider) voor Kamer- en Kammer-achternamen naslaan, vinden we naast de reeds
genoemde vier K-namen ook nog zulke als Kamer, Kamerfeld, Kamerling, Kamerstein en
Kamertuch. Waar deze achternamen vandaan komen, moet de auteur – in zijn eigenschap als
“genealogische leek” en net zoals in Zwitserland – echter (wederom) een raadsel blijven,
vooral ook omdat de familienaamgeving bij de joodse gemeenschappen altijd grote regionale
verschillen heeft gekend. Toen de “Sefardim”, de joden van het Iberische schiereiland, aan het
einde van de 16. eeuw naar het noorden trokken (vanwege het nieuw ontstane, uiterst
intolerante katholieke Spaanse koninkrijk) bleven zij veelal de achternamen gebruiken, die zij
in hun herkomstland reeds bezaten. De Oosteuropese joden, de “Asjkenazim”, gebruikten
echter alleen voornamen, met meestal toegevoegd de naam van de vader of eventueel ook de
plaats van herkomst – het gebruik van achternamen was hier normalerwijze beperkt tot de beter
gesitueerden onder de Asjkenazim. Alleen deze laatsten hadden immers door bijvoorbeeld
verervingen met de stedelijke overheid te doen en hadden ook wel bij handelscontacten een
achternaam nodig – het was hier dus in de eerste plaats een adminitratieve noodzakelijkheid er
een te verwerven …!
In het arme Galicië beschikte om deze redenen het overgrote deel van de daar wonende en
werkende joodse bevolking dus niet over een achternaam – wat echter veranderde, toen keizer
Joseph II tegen het einde van de 18e eeuw – en in navolging van de Franse Revolutie – ook
voor het Habsburgse keizerrijk een registratieplicht invoerde. Het zou dus best kunnen zijn, dat
de in Galicië aangetroffen K-achternamen niet alleen door niet-joodse west-oost-migranten zijn
meegebracht, maar aldaar ook door de meestal arme joodse bevolking ter plaatse gewoon zijn
overgenomen., toen het nodig werd zich te laten registreren – net zoals dit ook bijvoorbeeld
gebeurde bij de invoering van de Nederlandse Burgerlijke stand in 1811. Onder het Google-
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zoekbegrip “Opsporing nabestaanden van Holocaustslachtoffers” van Eva Kongs (2000,
Brussel) zijn overigens enorm veel zoekmogelijkheden vooral inzake emigratie naar de
Verenigde Staten aangegeven (www.combuysse.fgov.be/spoorloos.html) – hier is door
intensieve recherche in de daar aangegeven archieven zeker nog een en ander meer over de
genoemde K-geslachten in Oost-Europa resp. Galicië te ervaren.
In deze samenhang is het ook aan de tijd nog even terug te komen op het reeds genoemde
Middeleeuwse woord “Kammerknecht”, zoals we dit in het “Deutsches Rechtswörterbuch
(DRW)” als volgt gedefineerd zien: “Schutzjude, der an die kaiserliche oder königliche
Kammer Schutzgeld entrichten muss”. Vanaf het begin van de 14e eeuw vinden we dan allerlei
dienovereenkomstige DRW-(meervouds)verwijzingen met daarin zulke bewoordingen als
“chamerknechten”, “camerknechten”, “cammerknechten”, “kamerknechten” en
“kammerknechten” – en steeds gaat het om geld…! De overige DRW-betekenissen gaan alle in
richting “niedere Arbeiten” (lagere werkzaamheden) – een zulke op de keizer overdragen
spottende DRW-verwijzing luidde dan bijvoorbeeld in de 17e eeuw: “Ein kaiser?…der könnte
wohl die zügel lenken, ist aber bäbstlich kammerknecht”. Evenzo mogen we niet verzuimen er
nog op attent te maken, dat ook de grote theoloog en reformator Marin Luther geen al te hoge
mening had van de joden - er zijn zelfs zeer ernst te nemende stemmen, die Luther als
“wegbereider van de Holocaust” zien, honderden jaren later. Dit schrijft o.a. de joodse
theoloog René Süss van de Vlaamse “Universitaire Faculteit van Protestantse Godgeleerdheid”
in zijn proefschrift “Daarom nu en voor altijd: weg met hen” (Brussel, 2005) - René Süss
beroept zich hierbij op het door hem vertaalde geschrift van Luther “Over de Joden en hun
leugens” (1543), waarin Luther zegt: “Men moet hun synagogen of scholen in brand steken en
wat niet wil branden, moet men met aarde overdekken, zodat geen mens er een steen of sintel
meer van ziet, voor eeuwig niet”… Rest ons verder nog te vermelden, dat op de beroemdberuchtigde “Schindlers Liste” van 18 april 1945 de navolgende aantekening te vinden is:
“2 471 Ju. Po 69323 Henryk Kammermann 14.3.03 Maschinenbauingenieur”. Over
deze paticuliere (Duitse) poging ettelijke joden uit de Holocaust- vernietigingsmachine te
redden, is overigens door de bekende Hollywood-regisseur Steven Spielberg een
indrukwekkende film met de titel “Schindler‟s list” gemaakt worden – en verder mogen we
hopelijk aannemen, dat Henryk Kammermann op deze manier de toendertijdse ongelooflijk
brutale werkelijkheid overleefd heeft….In het zogeheten “Mauthausen Memorial” staan in het
“Totenbuch des Konzentrationslagers Mathausen” verder nog als joodse slachtoffers Ichel
Kamerman en Leon Kamerman vermeld.
LEMBERG: NAZI - PANDORA CONTRA SCHTETL - ARCADIA

De bewust gekozen titel van dit onderhoofdstuk zegt eigenlijk alles over de Nazi-terreur in
Galicië tijdens de Tweede Wereldoorlog – en daarmede over die in en rond Lemberg…! We
zullen daar iets later nog op terug komen maar willen toch eerst even in historische zin over
deze sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van de Unesco staande stad berichten. Er zijn in de
loop der tijden overigens velerlei namen voor Lemberg in gebruik geweest:
- Ilyvo (Hongaars)
- Lvovas (Litauisch)
- Lvov (Tsjechisch)
- Lwow (Pools/Russisch)
- Lemberig, Lemberijk, Lemberek (Jiddisch)
- Léopol (Frans)
- Leopolis (Latijns)
- Lviv (Oekraïnisch en huidige naam – soms ook Lwiw)
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Het huidige Lemberg (Lviv) is een metropool van rond
830.000 inwoners in het westen van de Oekraïne, gelegen an
het riviertje Poltra en maar goed tachtig kilometer van de
huidige Poolse grens verwijderd – verder bestaan er diverse
stadjes met de naam Lemberg in Oostenrijk (Steiermark), in
Duitsland (Rheinland-Pfalz) en in Frankrijk (Lotharingen)
terwijl in Duitsland ook drie hogere bergen de naam
“Lemberg” dragen. Wat betreft het Galicische Lemberg
karakteriseren vele West-Oekraïners, die zich tegenover de
meest Russischtalige bevolking in Oost-Oekraïne als de
eigenlijke Oekraïners zien, het nu in het westen uiterst perifeer gelegen Lemberg zelfs als de
eigenlijke hoofdstad van hun land - en niet het oostelijke Kiew. De stad Lemberg zelf werd
overigens rond 1250 gesticht toen de Roetheense vorst Danylo Romanovytsj van Galicië voor
zijn zoon Lew (Oekraïens voor leeuw) een burcht met nederzetting liet bouwen, die zijn naam
zou dragen – daarvan is de naam Lemberg weer afgeleid en ook in het wapen van de stad (zie
afb.) en in talloze steensculpturen in de stad duikt de leeuw steeds weer op. Overigens ziet dit
wapen er ongeveer zo uit als dat van Brugge, met alleen op de linkerkant staande nu geen beer
maar een soldaat – wat wel leuk was om te ontdekken….En zoals reeds gezegd werd Lemberg
al snel tot een smeltkroes der culturen en woonden Roethenen (Oekraïners), Polen, “Duitsers”,
Armenen en joden er min of meer vreedzaam samen. Dit Galicisch-stedelijke integratieproces
werd ook niet onderbroken, toen na de vernietiging van het “Rijk van Kiew” door de
Mongolen de westelijke gebieden ervan – daaronder Lemberg en omgeving – in 1340/1349 aan
Polen vielen. In 1356 zou Lemberg dan stadsrechten van de Poolse koning Casimir de Grote
krijgen om kort daarop Hongaars te worden – na dit korte Hongaarse intermezzo viel de stad
echter weer terug aan Polen. Van 1569 tot 1772 was Lemberg dan de hoofdstad van de
“Woiwodschaft Ruthenia”, een provincie van de “Pools-Litauische Adelsrepubliek” – na de
Eerste Poolse deling kwamen dus - zoals reeds vroeger aangetekend – Lemberg en Galicië in
het bezit van het Habsburgse keizerrijk.
Na deze overgang in 1772 onder Habsburgs bewind – en daarmede westelijk uitgericht – zou
voor de stad een ware bloeitijd beginnen - als hoofdstad van het “Königreich Galizien und
Lodomerien” werd Lemberg een van de belangrijkste steden van het Habsburgse keizerrijk en
met zeker ook goede verbindingen naar de “Oostenrijkse Nederlanden”…! Zo bestaat de
joodse gemeente in Antwerpen sinds 1832, toen – na het einde van het Ancien Régime en het
Napoleontische tijdperk – vele joden uit Centraal- en Oost-Europa (op de vlucht voor de zich
uitbreidende pogromen) een veilige plaats zochten om zich elders in Europa (of ook overzee)
te vestigen. Vòòr de Tweede Wereldoorlog bestond de joodse gemeente in Antwerpen uit meer
dan 55.000 personen, nauw verbonden met de diamanthandel en ook weer in “Schtetl”-manier
gehuisvest (“joodse buurt”, net zoals in Amsterdam) – van de thans ca. 30.000 joden in België
woont het overgrote deel in Antwerpen en Brussel, waarbij de joodse gemeenschap in
Antwerpen een uiterst orthodox karakter heeft en met zijn rond 15.000 leden tot een van de
grootste chassidische gemeenten wereldwijd telt.
In 1784 kreeg Lemberg van keizer Joseph II als “verlichte” heerser van het “Heiliges
Römisches Reich Deutscher Nation” (“Josephinismus”) een heden ten dage buitengewoon
vermaarde universiteit, die niet alleen de oudste is van de Oekraïne maar waar ook in vier talen
wordt gedoceerd….! Na de eerste Wereldoorlog zou Lemberg dan na uitermate heftige
gevechten tussen Polen en Russen (Oekraïners) weer aan het nieuwgeformeerde Polen vallen –
de stad had toen rond 360.000 inwoners, waarvan een derde van joodse afkomst. In de
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Interbellum-jaren bloeide in Lemberg dan weer de Poolse cultuur maar bleef de stad
gelijktijdig ook een bolwerk van Oekraïense nationaliteitsuitingen - en daarmede uiterst
onrustig. Na de overval van Rusland op Polen in 1939 werd Galicië – en daarmede ook
Lemberg – bij de “Sowjetoekraïne” ingelijfd, om dan in 1941 – na de overval van NaziDuitsland op de Sowjetunie – deel van het Duitse “Generalgouvernement” te worden – met alle
catastrofale Holocaust-gevolgen. In 1945 kwam Lemberg weer terug onder sowjetische
heerschappij en zou de stad zich na het verval van de ooit zo machtige Sowjetunie in 1991
terugvinden in de onafhankelijke staat (en toekomstig EU-lid!) Oekraïne. En ofschoon de
meeste in en rond Lemberg ooit wonende Polen verdreven zijn en er van de vroegere grote
joodse gemeenschap zo goed als niets meer over is, herinnert men in Lemberg graag aan de
vroegere glorierijke tijden als hoofstad van het “Königreich Galizien und Lodomerien”. En af
en toe komen er zelfs autonomie-tendenties naar boven om zich onafhankelijker te maken van
het op Rusland uitgerichte Oost-Oekraïne en de hoofdstad Kiew - die zo ver weg ligt…!
Het huidige Lemberg
wekt uit het
vogelperspectief met zijn
vele indrukwekkende daken
en torens verder
herinneringen op aan het
Oostenrijkse Salzburg en is
ook door de stijlvolle
renovatie van veel oude
gebouwen – daaronder ook
ettelijke orthodoxe en
katholieke kerken – tot een
echt toeristisch
(binnenstad)kleinood
geworden – zie hiertoe ook
afb. “Halickiplatz” (uit 1917). Niets herinnert echter meer in het nu naar het westen uitgerichte
Lemberg aan de vroegere joodse “Schtetl”-buurt, die als inbegrip van de toendertijdse joodse
cultuur gold. Voor het “Schtetl”-begrip citeren we uit de Wikipedia-encyclopedie:
Schtetl
(aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)

Ein Schtetl (Jiddisch: Städtchen) war ein jüdisch bewohntes Stadtviertel. Üblich war diese
Bezeichnung in Ost-Europa, so z. B. in Galizien, aber auch in der restlichen Ukraine, in
Weissrussland und in Litauen, wo Jiddisch gesprochen wurde. Schtetl waren charakterisiert
durch ein eigenständiges, von der restlichen jeweiligen Stadt getrenntes reiches Alltags- und
Kulturleben. Mit der Ermordung der Juden im Zuge des 2. Weltkriegs 1939-1945 diurch die
Nationasozialisten endete auch die Existenz der Schtetl. Ein heute noch mit einem Schtetl
vergleichbares Viertel ist Mea Shearim, nahe der Jerusalemer Altstadt, in der viele
osteuropäische Traditionen nach wie vor gelebt werden. Hier wird Jiddisch allerdings nur
noch von einer Minderheit gesprochen, die meisten Einwohner sprechen auch im Alltag
Hebräisch“.
Zoals gezegd hebben de Nazi‟s vooral in en rond Lemberg alsmede in het gebied tussen
Lemberg en de Boekovina-stad Czernowitz waarlijk beestachtig gewoed – de halverwege
ertussen gelegen vermaarde universiteitsstad Tarnopol (Ternopil: zie afb.) was ooit
schouwtoneel van diverse van de verschrikkelijkste aan joden begane massakers. Alleen al in
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de maand juli 1943 werden aan de stadrand van Tarnopol rond 12.000 joodse personen door de
Nazibeulen en hun Oekraïense collaborateurs ter plaatse doodgeschoten. – rond om Tarnopol
zouden zo tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 200.000 joden omgebracht worden.
Overal herinneren heden ten dage gedenktafels aan deze pogromen, waarbij met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid ook ettelijke leden van de Galicische (toenmalige)
Kammermann(Kammerman/Kamermann/Kamerman-geslachten moeten zijn geweest. In het
vroegere West-Galicië, dat nu met zijn hoofdstad Krakau bij Polen hoort, ligt maar rond zestig
kilometer westelijk
ervan overigens het
beruchte
vernietigingskamp
Auschwitz, dat ook
voor talloze
Galicische joden het
definitieve
eindstation moet
zijn geweest –
“Nazi-Pandora
tegen SchtetlArcadia in
perfectie” zo te
zeggen….!
Tenslotte zij gezegd, dat we vooral zo uitvoerig op Galicië zijn ingegaan, omdat hier de
“roots” liggen van ettelijke K-geslachten in de USA, die van joodse origine zijn. En die daarom
ook alleen in de onmetelijke joodse archieven, die er in Europa. Israël en in de USA bestaan,
na te sporen zijn – het zoekbegrip “jewish Galicia” levert bijvoorbeeld in de zoekmachine
Google niet minder dan 400.000 zoekresultaten op en het is voor niet-joodse personen
uitermate moeilijk zich daar door te woelen. Wij denken echter, dat we er goed aan hebben
gedaan in dit boek der K(CAM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten) toch ook op deze toch wel
uitermate droevige K/C-“story” attent gemaaakt te hebben – “les jeux sont faits, rien ne va
plus”….!

Jiddische humor uit Galicië:
A jidene kimt zum reben un derzajit im ire tsuress un sorgen. Noch a gantse shu fun wajnen un siftsn sugt sie:
„Rebe – lebn, ess is mir b‟emess lajchter geworn un majn kopwajtik is farshwinden”. “Najn, jidene – entfert der
rebe – dajn kopwajtik is nit farschwinden, ich hob es itst”.
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USA - Zuid-Afrika
“Oh, when the Saints go marching in”

K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten
.
.

Kamerman
Kamermans
Kammermann
Kammerman
Kamermann

KAMERMAN/KAMERMANS/KAMMERMANN/KAMMERMAN/KAMERMANN
IN USA EN ZUID-AFRIKA
We hebben ons er in dit boek al enige malen over beklaagd, dat de vele mogelijke
schrijfwijzen van der K/C-geslachten tot grote verwarring kunnen leiden – niet alleen dus, toen
het er in vroegere tijden om ging deze verschillende namen in de toendertijdse registers in te
schrijven, maar ook in het nu aangebroken digitale tijdperk, waarin deze gegevens in talloze
genealogische websites verwerkt zijn/worden. Want het blijkt – en we kunnen dat op
veelvuldige wijze steeds weer vaststellen – dat de zo ontstane hedendaagse “internetgenealogie” met de vele K/C-naamsvarianten absoluut niet kan omgaan – en vooral de
zoekmachines (hier dus speciaal Google) voor allerlei uitermate misleidende resp. foutieve
zoekresultaten verantwoordelijk tekenen. De hier aan de dag gelegde zorgvuldigheidscriteria
zijn veelal om er werkelijk dieptreurig van te worden – helaas…! En vooral, sinds de
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten de oceanen zijn overgestoken, wordt het waarlijk
ingewikkeld in de vloed van de aangeboden genealogische gegevens uit de USA de juiste
overzicht te behouden.
Een genealogische zoektocht in de Verenigde Staten heeft om te beginnen natuurlijk het
grote nadeel, dat er daar niet kan worden teruggegrepen op de waarlijk onuitputtelijke bron van
Europese archieven uit de vroege en late Middeleeuwen. Want de geschiedenis van de Nieuwe
Wereld begint immers pas in de 17e eeuw, toen op 24 mei 1607 op de plek van het huidige
Jamestown (Virginia) de eerste ontmoeting plaats vond tussen een groep van 108 Engelse
kolonisten - in opdracht van de Londense “Virginia Company” met de drie zeilschepen
“Discovery”, “Godspeed” en “Susan Constant” uit Londen gestart - en de plaatselijke
Amerikaanse oerinwoners , dat wil zeggen de daar toen wonende Indiaanse stammen onder het
machtige opperhoofd Powhatan. Daarmede verbonden is de zogeheten Pocahontas-legende
over de liefdesgeschiedenis tussen de Indiaanse opperhoofddochter Pocahontas en de Engelse
soldaat John Smith, die nu in de Hollywood-film “The New World” (2005) van regisseur
Terence Malick is uitgewerkt – een prachtige film over het moeizame begin van de nu zo
oppermachtige USA.
Voor genealogische bronnen in de Verenigde Staten kan daarom alleen worden
teruggegrepen op de archieven van de toendertijdse (plaatselijke) immigratie-autoriteiten - en
hier spreekt natuurlijk het New Yorkse “Ellis Island” als officieel doorgangsstation voor
Europese immigranten tot de verbeelding. Hier zouden na de officiële openstelling tussen 1892
en 1954 ongeveer 12 miljoen immigranten aan land gaan: alleen al in 1907 werden in Ellis
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Island 1.285.239 personen doorgesluisd - zo kan bijna iedere tweede Amerikaan de “roots” van
zijn voorvaderen terug volgen tot de archieven van Ellis Island. De immigranten noemde deze
beroemde plek, waar voor de eerste keer voet op Amerikaanse bodem werd gezet,
“traneneiland”, omdat hier reeds na een tweeminutige bevraging en een kort medisch
onderzoek over het verdere (emigratie)lot werd beslist - men schat, dat ongeveer twee procent
van de in Ellis Island aankomende Europese emigranten moest worden teruggestuurd.
Nadat er echter in de loop
der tijden steeds minder
immigranten konden worden
doorgesluisd, werd in 1954
tot sluiting van Ellis Island
besloten. Na een in 1980
begonnen uitermate
kostenintensieve retauratie
kon het geheel dan in
september 1990 weer voor
het publiek worden
heropend, inclusief het tot
“Ellis Island Immigration Museum” omgebouwde hoofdgebouw (zie afb). Op de website van
“The American Family Immigration History” kunnen overigens velerlei genealogische
gegevens achterhaald worden, maar ook een bezoek in het “Ellis Island Immigration Museum”
is natuurlijk de moeite waard. Al was het alleen om te beseffen, hoevele mensen huis en haard
in de Oude Wereld achterlieten voor een (onzeker) bestaan in de Nieuwe Wereld en onder
dikwijls erbarmelijke omstandigheden per schip (en onder dek) de Atlantische Oceaan zijn
overgestoken.
Wanneer zo een eerste genealogische informatie is verkregen, kan de zoektocht in Amerika
dan op verschillende wijze worden voortgezet. Zo bijvoorbeeld op de website Ancestry.com,
een van de grootste Amerikaanse genealogie-websites, waar de gegevens van meer dan een
miljard personen zijn verzameld resp. afgeroepen kunnen worden, Voor een uitvoerigere
informatie moet men echter het lidmaatschap van “Ancestry.com” ingaan en dat kost zes dollar
per maand – bij meer dan 400.000 leden (zo heet het tenminste) komt daar dus een prachtig
sommetje tot stand en zo is “Ancestry.com” dan ook tot een van de weinge internetbedrijven
geworden, die geld weten te verdienen in het “world wide web”…! Wat gelijktijdig weer –
gezien de internetmalaise van de afgelopen jaren – als bewijs daarvoor mag gelden, dat
stamboomonderzoek vooral ook in de Verenigde Staten tot een uiterst populaire
vrijetijdsbesteding is geworden – en er goed geld mee te verdienen is…!.
Een andere enorme bron van genealogische gegevens is te vinden op de “FamilySearch”website van het (Amerikaanse) Mormonen-kerkgenootschap uit Salt Lake City
(www.familysearch.org) – en hier zijn de informaties dan geheel gratis na te trekken. Van meer
dan twee miljard personen hebben de Mormonen intussen allerlei genealogische gegevens
verzameld, die in de archieven van de thuisbasis aldaar te vinden zijn, maar intussen ook op
internet kunnen worden geraadpleegd. En dit betreft vooral Europese informaties, want de
Mormonen trekken de hele Oude Wereld rond om de plaatselijke archieven van de Burgerlijke
Stand resp. DTB-registers te kopiëren – wij komen hierop in het navolgend onderhoofdstuk
“Salt Lake City: “digits to digits” and amen” nog nader terug.
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Bij “Ancestry.com vonden we onder het zoekbegrip “What we know about the Kamerman
Family” een kaartje van de USA met gegevens uit het jaar 1920 met daarop aangegeven de
verspreiding van het Kamerman-geslacht over de verschillende Amerikaanse bondsstaten. En
verder lezen we daarnaast geschreven, waar Kamerman-gegevens te vinden zijn:
“We found 2471
36
1999
53
383

matches for
matches in
matches in
matches in
matches in

Kamerman
Historical Newspapers
U.S. Records Collection
U.S. Immigration Collection
U.S. Census Images and Indexes”

Natuurlijk zijn de hier genoemde gegevens gebaseerd op meer dan tachtig jaar terugliggende
tijden en moeten we de hier genoemde getallen ook maar gewoon geloven, maar het is toch
een interessante ervaring genealogische data op een dergelijke aanschouwelijke manier
voorgeschoteld te krijgen. Onze lofprijzing wordt echter reeds minder, wanneer we de beide
zoekresultaten voor “What we know about the Kammermann Family” en “What we know
about the Kammerman Family” met elkaar vergelijken. Want we kunnen dan vaststellen, dat er
geen verschil bestaat tussen de beide zoekresultaten: zowel voor Kammermann als voor
Kammerman wordt niet alleen hetzelfde USA-kaartje opgeroepen, maar vinden we ook
dezelfde gegevens vermerkt:
“We found 3471
201
2646
30
594

matches
matches
matches
matches
matches

for
in
in
in
in

Kammermann (resp. Kammerman):
Historical Newspapers
U.S. Records Collection
U.S. Immigration Collection
U.S. CensusImages and Indexes”

En dat ofschoon de zoekmachine Google niet alleen voor Kammermann vele Amerikaanse
verwijzingen oplevert maar ook inzake Kammerman: Zo bijvoorbeeld zulke naar
“Kammerman Portraits” (www.kammerman.com) Bethesda, Maryland of ook naar “Les
Kammerman‟s Atlantic City Marina” in Atlantic City, New Yersey
(www.kammermansmarina.com). Terwijl het zoekbegrip Kammermann (met 2 “n” aan het
einde) in de zoekmachine Google weliswaar rond 97.000 verwijzingen oplevert doch de meeste
daarvan echter niet op de USA maar op Zwitserland betrekking hebben. Over het zoekresultaat
“Kammermann Family Web Pages” landen we dan weer op de ons reeds uit het Zwitserlanddeel bekende website www.kammermann.us van John-Eric Kammermann uit Charlevoix,
Michigan – gelegenheid hem hier nogmaals te loven voor zijn met veel liefde en
zorgvuldigheid opgebouwde familiegenealogie: “thank you John-Eric!”
Voor de achternamen Kamermans en Kamermann vinden we op de “Ancestry.com”-website
niet zulke uitvoerige verwijzingen zoals voor de reeds genoemde achternamen Kamerman en
Kammerman(n) – waarschijnlijk omdat er dus in de USA resp. Canada maar relatief weinig
van zijn aan te treffen. Voor Kamermans ( website “Kamermans of Carlsbad”) landen we dan
o.a. in Carlsbad, New Mexico bij de huidarts (en verre familie) dr. Rob Joseph Kamermans, die
samen met echtgenote Mary Kamermans en diverse kinderen naast deze medische functie ook
het “Casa Milagro”-hotel ter plaatse – dat in een onder monumentenzorg staande eeuwenoude
villa is gehuisvest – runt. Maar evenzo vinden we Kamermans-verwijzingen in Canada - in de
zomer 2008 is er in het Canadese New Brunswick zelfs een kleinere Kamermans-samenkomst
gepland (tak van Adriaan Kamermans (1821-1903)) . Voor Kamermann vinden we in de
zoekmachine Google eveneens bijna geen Amerikaanse verwijzingen, net zoals we die – zoals
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reeds eerder gezegd – ook voor Zwitserland en Duitsland maar relatief weinig vinden - en
helaas veel verwijzingen betrekking hebben op het Duitse “Kameramann”-begrip voor
“cameraman”…. In de krant “Mount Vernon Gazette”vonden we betreffend Kamermann
echter een artikel uit het jaar 2003 met de titel “Living with nuclear power” over de stilgelegde
kerncentrale “Fort Belvoi” aan de Potomac-rivier, waarin een zekere luitenant-colonel James
Kamermann een “alles OK”-verklaring afgeeft over de genoemde kerncentrale (als onderdeel
van “The U.S. Army‟s Reactor Program”). En ook in Zuid-Afrika vinden we inzake
Kamermann een hoogstaande militair met naam “Rear Admiral J.E.G. Kamermann”, die
verantwoordelijk tekent voor de invoering van een nieuw radarsysteem op de schepen van de
Zuid-Afrikaanse marine (o.a. SAS-Amatola). Er zij hier overigens op attent gemaakt, dat er in
Zuid-Afrika ook ettelijke Kamerman-families aan te treffen zijn, die – behalve een eventuele
afomst uit Ost-Europa - wel in navolging van een ooit uit Vlaanderen naar Zuid-Afrika
geëmigreerde Camerman-tak zouden kunnen zijn ontstaan. Wij verwezen reeds eerder in dit
boek naar het feit, dat vele der strijdvaardige Zuid-Afrikanse “boeren” in hun toendertijdse
opstand tegen de Engelsen (tweede helft van de 19e eeuw) van Vlaamse afkomst waren –
waarbij het woord “opstand” ons dus uitermate bekend mag voorkomen….
Terugkomend op de familienaam Kamerman is verder nog te zeggen, dat in de USA ook
ettelijke Kamerman-families aan te treffen zijn, die van joodse afkomst zijn en hun “roots” in
Oost-Europa hebben (zie voorgaande “Galicië”-hoofdstuk). Wij citeren hiertoe een email van
Bernard H. Kamerman uit Phoenix, Arizona, wiens voorouders uit Overijssel (“Overisel”
genoemd) komen (27.10.2005):
Kamerman is not a well known name, but there are a number of us in the USA:
Bozeman, Montana 15 (my parents and grand parents home)
Holland, Michigan 7 (my grandfather‟s area)
New York, New York 28 (jewish origin)
Sioux Center, Iowa 7 (other Kamerman of Dutch origin)
There are many cities with one or two Kamerman‟s who have moved for work like me. Some I
know and some I don‟t. However, the two large concentrations that I know are the
Herman/Bert Kamerman line in Holland, Michigan and Bozeman, Montana and the Poland
Jewish group from New York.
How is your project going?
I „ll bet it is interesting.
I did hear from Rob Kamermans. In fact, he sent me a lenghty genealogy listing. There are a
few Jan Kamerman there who could have branched of from his (your) line around 1750, but I
have none idea which one it would be.
In West-Michigan vinden we overigens Amerika‟s grootste populatie van Nederlandse
afkomst – de stadjes Holland, Zeeland, Overisel, Vriesland, Borculo, Zutphen en Graafschap
zijn de afgelopen honderdvijftig jaar tot een begrip in de USA geworden. Zij behoren
inmiddels tot het welvarendste deel van de Verenigde Staten en dat is zeker niet op de laatste
plaats te danken aan de Hollands-Calvinistische werklust. In 1846 vertrok een eerste groep van
zestig emigranten (zie onderhoofdstuk “Overijssel”(Hellendoorn!)) onder leiding van dominee
Albert van Raalte uit de Rotterdamse haven. Eigenlijk op weg naar Wisconsin werden zij door
de regering van Michigan overgehaald zich in het westen van de staat te vestigen - de
idyllische kustlijn van het “Lake Michigan” zou hen overigens herinnerd hebben aan het
IJsselmeer en een van de dorpjes vlak bij het strand heet dan ook Harderwijk….! In de jaren
die volgden, waagden zo‟n vijfduizend kolonisten uit met name Drenthe en Zeeland de
oversteek en werden o.a. de stadjes Holland en Zeeland gesticht. Veertig jaar later volgde een
nieuwe immigratiegolf uit Friesland en Groningen, waar de bevolking te kampen had met de de
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agrarische depressie aan het einde van de 19e eeuw, die zich in het noorden van Nederland toen
bijzonder sterk manifesteerde. Na de Tweede Wereldoorlog kwam een derde golf Nederlanders
naar het westen van Michigan, zodat inmiddels meer dan een half miljoen mensen in deze staat
van Nederlandse afkomst is. Het merendeel van de “Dutch Americans” (“Dutchies”) heeft
goed “geboerd” in hun nieuwe land – met hard aanpakken en een typische (Nederlandse) “no
nonsense”-mentaliteit hebben zij eigen bedrijven opgebouwd of bevinden zij zich op hoge
posities binnen het staatsbestuur en de rechtspraak. Mede door hun gevoel van solidariteit –
ingegeven door de “Dutch (Christian) Reformed Church” - is in Michigan de invloed van deze
“Nederlandse Amerikanen” groter dan die van bevolkingsgroepen met een andere afkomst.
Uit de genoemde “Poland Jewish Group from New York” komt dan in de Googlezoekmachine steeds een Sheila. B.Kamerman naar voren, die als “Professor of Social Policy
and Planning at the Columbia University School of Social Work” diverse grotere sociologische
werken heeft geschreven – van de in het geheel 17 boeken zijn vooral “Families that work”
(1982) en “Family Change and Family Policies in Great Britain, Canada, New Zealand and the
United States” (1998) op uitermate groot interesse gestoten.
Interessant is verder, dat er voor het zoekbegrip “Kemerman” – als fonetische spelling van
Kamerman – in de zoekmachine Google eveneens enige familienaamverwijzingen te vinden
zijn, hoofdzakelijk in de USA. Tenslotte zij er hier nog op attent op gemaakt dat in de USA
ook de achternaam Camerman voorkomt, echter veel minder talrijk dan Kamerman. Zo zijn de
beide beroemde (naoorlogse) biochemie-wetenschappers Norman Camerman en Arthur
Camerman te noemen en bestaat er in het marine-havenstadje Bremerton (Washington) o.a. een
Camerman Hall (zie hiertoe ook p. 258)
SALT LAKE CITY : “DIGITS TO DIGITS” AND AMEN
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Salt Lake City ligt aan de oostelijke oever van het “Great Salt Lake”-meer in het oosten van
de Verenigde Staten en is de hoofdstad van de USA-staat Utah. Gelegen op een hoogte van
1350 meter aan de voet van het “Wasatch Mountains”-bergmassief heeft de eigenlijke stad een
inwoneraantal van rond 180.000 en telt de uitgestrekte agglomeratie van Salt Lake City meer
dan één miljoen inwoners (zie afb.). Vanuit de stad zijn de beroemde skigebieden in de bergen
(met de reputatie “de beste sneeuw op aarde” te hebben) overigens binnen een half uur te
bereiken – in 2002 konden zo in Salt Lake City de “Olympische Winterspelen” gehouden
worden. De stad Salt Lake City als zodanig werd op 24 juli 1847 gesticht door een groep van
143 mannen, 3 vrouwen en 2 kinderen, die – onder leiding van Brigham Young – als
Mormoonse pioniers aan geloofsvervolging en discriminering in het oosten van de USA wilden
ontkomen. Na de lynchmoord op Joseph Smith jr. als oprichter van de “Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” (beter bekend als de “Mormoonse Kerk”
(Mormonen)), waanden zij zich ter plekke in zekerheid omdat het gebied toendertijd nog in
officiële zin tot Mexico behoorde. Op de genoemde datum sprak de nieuwe leider Brigham
Young dan de historische woorden: “this is the place” en verwees hij naar een visioen, die hij
zou hebben gehad en waarin hem deze plaats zou zijn verschenen. Toen Utah uiteindelijk een
Amerikaanse staat werd, waren de Mormonen daar echter reeds zo sterk geëtableerd, dat de
Amerikaanse federale regering vanuit Washington niets meer kon uitrichten.
Salt Lake City is zoals gezegd inmiddels uitgegroeid tot de grootste stad van Utah en
omgeving en beschikt over een uniek, rechthoekig stratenstelsel, waarbij de meeste straten
precies van noord naar zuid resp. van oost naar west lopen. Het beginpunt van dit stratenstelsel
is de zuidoosthoek van Temple Square, alwaar de “Salt Lake City Temple” van de
“Mormoonse Kerk”(Mormonen) staat – de straatadressen zijn de (mathematische) coördinaten
van dit stelsel. Verder bestaat de stad uit een indrukwekkende mix van oude en nieuwe
bouwwerken met als hoogste gebouw het 26 etages hoge kantoorgebouw van de “Mormoonse
Kerk” (Mormonen) – een van de interessanteste kwartieren van Salt Lake City is hierbij de in
het noordoosten van de stad gelegen wijk “The Avenues”. Deze buurt bestaat uit velerlei oude
resp.historische huizen, die in perfecte rechthoekige blokken zijn gebouwd, waarbij de straten
alfabetisch geordend zijn en de Avenues doorgenummerd. Een zelfde systeem is ook aan te
treffen in de Duitse stad Mannheim, alwaar de huisadressen alleen uit letter/nummercombinaties bestaan en dus geen straatnamen in gebruikelijk vorm aan te treffen zijn.
Ongeveer de helft van de inwoners van Salt Lake City is lid van de daar alles dominerende
“Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen” – voor de staat Utah is dit
percentage zelfs 75 %, zodat het oude thema “scheiding van kerk en staat” hier steeds weer
uitermate fel wordt gediscussieerd. Deze HLD-kerk staat zoals reeds gezegd ook bekend als de
“Mormoonse Kerk” (Mormonen) en is binnen de Mormoonse gemeenschap – die niet onder de
katholieke, protestantse of orthodoxe tradities van het Christendom valt - de grootste kerk
Ontstaan is deze Mormoonse religie in 1820. toen – zo wil het de legende – de 14-jarige Joseph
Smith jr. - als antwoord op zijn zoektocht naar de enige en ware kerk – een visioen had,
waarin God en Jezus Christus tot hem spraken. Enige jaren later zou Smth jr. door de engel
Moroni zijn bezocht, die hem vertelde van gouden platen, waarin de geschiedenis was
gegraveerd van een volk, dat omstreeks 600 voor Christus uit Jeruzalem was vertrokken. – op
een bepaald ogenblik zou dit uitverkoren volk in Zuid-Amerika zijn beland en dan naar het
noorden verdergetrokken. Wat weer de aanwezigheid van de Indianen als de oorspronkelijke
bewoners van Amerika zou verklaren! Deze geschiedenis werd dan door Joseph Smith jr.
opgetekend resp. vertaald en als “Het Boek van Mormonen” een van de vier door de
Mormonen erkende standaardwerken worden. Deze geloofsstandaards zijn:
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-

de Bijbel als de geschiedenis van het door God uitverkoren volk in de “oude wereld”
het “Boek van Mormonen” als de geschiedenis van het Mormoonse volk op het
Amerikaanse continent, in de “nieuwe wereld” dus
de “Leer & Verbonden” als de verzameling van de sinds 1830 door de Mormoonse
leiders goedgekeurde openbaringen, die wederom tot leerstellingen zijn geworden
de “Parel van Grote Waarde” als een canon van aan Mozes en Abraham toegeschreven
werken en kerkgeschiedenisfragmenten

In tegenstelling tot de meeste andere christelijke gemeenschappen ziet de HLD-kerk niet
Israël maar Amerika als het “Beloofde Land”, waar Jezus Christus spoedig zal terugkeren.
Verder was in de “Mormoonse Kerk” ook polygamie onder strenge voorwaarden toegestaan:
net als in de Islam moest de man, die meer dan één vrouw wilde huwelijken, echter aantonen,
dat hij materieel en emotioneel voor alle vrouwen kon zorgen inclusief alle daaruit
voortkomende kinderen. Verder was het ook vereist, de toestemming te verkrijgen van de
vrouw(en) met wie de (polygame) man reeds gehuwd was – “democratische” structuren dus…!
In 1890 moet echter na felle maatschappelijke protesten in Amerika het Mormoonse
polygamie-principe weer worden opgegeven – de federale regering dreigde met
verbeurdverklaring van alle kerkbezittingen en die van de leden…! Sindsdien worden alle
leden, die zich met polygamie afgeven, geëxcommuniceerd en wanneer in huidige dagen (nog
steeds) bericht wordt over Mormonen, die polygaam leven, dan betreft dit enkele oude
splittergroepen, die in afgelegen gebieden leven en - op zichzelf gesteld – ook geen lid van de
officiële Mormoonse gemeenschap zijn.
En waarom vertellen wij dat alles? Dat doen wij, omdat de “Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen” uitermate groot belang hecht aan traditionele familiebanden,
waardoor zij een wereldwijde reputatie op het gebied van het genealogisch onderzoek heeft
verworven. De “Mormoonse Kerk” (Mormonen) gaat er verder van uit, dat er leven is na de
aardse dood en de gezinnen/families bij elkaar blijven, wanneer dit tijdens hert aardse leven zo
is vastgelegd. Dit gebeurt in speciale ceremoniën maar het bijzondere in de Mormoonse
gemeenschap is het feit, dat de HLD-leden hun voorouders noch achteraf lid van hun kerk
kunnen maken. Zij doen dit als het ware in hun plaats en de redenering, die daarbij door de
“Mormoonse Kerk “ (Mormonen) wordt gevolgd, is dat er miljoenen mensen op aarde in de
loop der tijden hebben geleefd zonder ooit de leer van Jezus Christus te hebben gekend. Deze
voorouders hebben dus ook nooit voor het Mormoonse geloof als zulke kunnen kiezen maar
kunnen nu – via deze “hiernamaals-brug – alsnog daarvoor gedoopt en ingezegend worden –
zover men weet wie zij waren….!
Dit verklaart waarom de HLD-kerk stamboomonderzoek zo belangrijk vindt en verder van
mening is, dat eigenlijk alle mensen, die aan hun stamboom werken, met hetzelfde (goddelijke)
project bezig zijn. Wat weer zou heten dat, wanneer alle stamboomonderzoekers hun
stamboom tot in het uiterste zouden (kunnen) uitzoeken, de gevonden vertakkingen steeds
meer in elkaar zouden schuiven. Op deze manier zou er uiteindelijk een piramide ontstaan,
teruggaande op de eerste mensen Adam en Eva en daarmede – zover men er aan gelooft – het
“Werk van God” op papier. Zo‟n overtuiging zou ook John Smith jr. hebben gehad toen hij in
1830 dus zijn “Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatse Dagen” stichtte – en zijn
hedendaagse Mormoonse volgelingen denken daar net zo over…! Sinds jaar en dag proberen
de Mormonen dit immense en niet voor te stellen “bouwwerk van God” - althans op papier - te
“reconstrueren” - men poogt daarbij dus de “menselijke familie” in zijn geheel te herstellen
met als doel het in hun ogen enig ware evangelie ook voor de doden – dat wil zeggen de
verstorven voorouders – toegankelijk te maken. De Mormonen geloven dus zoals gezegd hun
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voorouders te kunnen bekeren door het verzamelen van hun persoonsgegevens en zo het
geweldige boek te kunnen opstellen, waarop God zich dan bij het laatste oordeel kan baseren.
Voor de stamboomvorsing is deze uitermate vergaande overtuiging natuurlijk een zegen,
want op de genoemde manier hebben de Mormonen van meer dan 2 miljard mensen gegevens
verzameld, die op de Website van “Family Search” gratis kunnen worden afgeroepen. Hiertoe
trekken de Mormonen de hele wereld over om dus – zoals reeds gezegd – de archieven van de
Burgerlijke Stand resp. de DTB-registers te kopiëren en de daar gevonden genealogische
gegevens op microfilms (“fiches”) op te slaan. Deze microfilms worden weer bewaard in
grotten (geen temperatuurschommelingen!) in de buurt van Salt Lake City terwijl
duplicaten/afdrukken niet alleen in het Mormonen-hoofdkwartier te Salt Lake City maar ook in
de vele over de gehele wereld verspreide HLD-filialen (in Nederland bijvoorbeeld te
Amsterdam, Apeldoorn, Dordrecht en Eindhoven) kunnen worden ingezien.
Een microfilm is overigens transparant fotografisch materiaal, waarop in sterk verkleinde
vorm teksten of andere informatie staan afgedrukt – meestal wordt hiervoor een 16 mm brede
film gebruikt, die op spoelen gewikkeld wordt maar er bestaat ook een briefkaartenformaat, dat
“micro-fiche” genoemd wordt. Het microfilmbeeld is vrijwel altijd negatief en is de
gebruikelijke manier voor wetenschappelijke bibliotheken om informatie op te slaan – de
opgeslagen teksten kunnen middels een vergrootapparaat weer op leesgrootte resp. leesvorm
gebracht resp. direct uitgedrukt worden. Vooral de Mormonen maken voor hun genealogische
databank gebruik van dit opslagsysteem, aangezien het op dit moment nog het meest
betrouwbare medium is voor de conservering van informatie op lange termijn, Omdat echter de
toegankelijkheid voor de gewone gebruiker niet ideaal is, heeft men naar andere mogelijkheden
gezocht en is men intussen niet alleen bij de Mormonen maar ook elders begonnen de op
“fiches” opgeslagen informatie op digitale dragers (CD-Rom enz.) over te zetten.
Terugkomend op de Mormonen is dus opmerkelijk, dat de te raadplegen informatie in de
databank van “FamilyResearch” gratis kan worden opgehaald. Maar er zit toch wel een kink in
de kabel en deze is de volgende: De HLD-kerk verwacht als tegenprestatie, dat alle
genealogische research-resultaten zijdens de “FamilySearch”-databank-gebruikers ook aan de
Mormonen – en eveneens gratis – ter beschikking worden gesteld De gevonden (eigen)
stamboomgegevens komen op deze manier dus eveneens terecht in de databank van
“FamilyResearch”, die – zoals voorgaand uiteengezet – uitsluitend in de zin van de
Mormoonse geloofsovertuiging wordt ingezet. Dat wil zeggen, dat iedere
stamboomonderzoeker, die zich met “FamilyResearch” inlaat, gelijktijdig moet accepteren, dat
zijn voorouders volgens het Mormoonse geloof posthuum worden gedoopt en daardoor –
ongeacht hoe zij vroeger geleefd hebben (!) - tot Mormonen worden….! Wat toch wel niet een
ieder wil!
Dit is natuurlijk een belangrijk punt bij het consulteren van FamilyResearch (“where
generations meet”), net zoals men weten moet, dat de door de Mormonen wereldwijd
verzamelde gegevens ten eerste niet volledig (kunnen) zijn maar ten tweede, net zoals bij
Ancestry.com, vele onzorgvuldigheden - en daarmede zich zelf steeds verder voortplantende
fouten – opwijzen.. En dit geldt in het bijzonder voor de in dit boek behandelde
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten, waarvoor we dus reeds op allerlei gebieden hebben
kunnen vaststellen, dat vele verkeerde resp. slordige schrijfwijzen de ronde doen. Maar deze
kritiek geldt ook voor de vele typisch Belgische resp. Nederlandse voorzetsels zoals “van”,
“van de(r)”, “ter”, “ten” enz., die dan volgens het Amerikaanse weergavesysteem als deel van
de achternaam worden genoteerd – wat dan wederom tot allerlei verwarring kan leiden. Een

216

zelfde problematiek duikt ook op Duitse en Franse achternamen (en wel ook voor andere
cultuurtalen) en de auteur heeft zich daar al vele keren groen en blauw over geërgerd - vooral
ook wanneer zulke op zichzelf foutieve naaminformaties door naïeve “sofa-genealogen”
klakkeloos worden overgenomen en in het internet verder verbreid. Ook eenvoudigweg aan te
nemen, dat een volledig stamboomonderzoek heden ten dage alleen met behulp van het internet
kan worden gedaan, is een absoluut verkeerde gevolgtrekking – en ook een stap te ver, want er
gaat niets boven de studie van de originele aktenstukken ter plaatse in de archieven. Waarbij
het toegenomen gebruik van de nieuwe elektronische media er wel oorzakelijk voor is
geworden, dat de meeste stamboomonderzoekers heden ten dage veel beter voorbereid naar de
archieven (kunnen) komen: er kan immers op internet al van te voren worden uitgezocht, welke
stukken en waar deze kunnen resp. moeten worden ingezien. En natuurlijk is het internet ook
tot een geweldige “globus” geworden om naar (verre) verwantschapsrelaties te zoeken want
door de enorme breedte en diepte daarvan kunnen natuurlijk vondsten worden gedaan, die
anders bijna onmogelijk zouden zijn. Maar zoals nu dus reeds meermaals gezegd, moeten de zo
verkregen stamboominformaties altijd door eigen genealogisch onderzoek in de plaatselijke
archieven worden gestaafd (of ook gecorrigeerd!) – anders is het geen serieus genealogisch
onderzoek…!
De auteur hoopt gaarne met dit boek ook een steentje te kunnen bijdragen aan een zulk
verantwoord genealogisch onderzoek ter plaatse, in de archieven en vooral “embedded” in de
geschiedkundige processen op de achtergrond – op een dergelijke manier kennis te nemen van
de levensomstandigheden, waarin de onderzochte voorouders hebben geleefd is inderdaad “het
vlees op het geraamte” en geeft het geheel de nodige informatieve (toegevoegde) waarde. Dit
geschiedt in het voorliggende boek dus voor de twaalf K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten
en alleen zo heeft naar de bescheiden mening van de auteur het opzetten van een genealogisch
“levenswerk”ook überhaupt een zin! Hetzelfde zegt eigenlijk ook het hier afgebeelde schilderij
“Generations”van Clay Wagstaff en hiertoe citeren we uit de website www.kirche-jesuchisti.org (“Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage”):
“Die Botschaft des Bildes zielt auf
Familiengeschichte und
Familienvergangenheit. Pappeln
sind typisch für die von den
Heiligen der letzten Tage gestaltete
Landschaft in Utah. Der Künstler
zeigt damit, dass alle Familien mit
einander verbunden sind bis zu den
ersten Menscheneltern. Auch
versteht er es, die Einzigartigkeit
von Gotteskindern in ihrer
herrlichen Vielfalt unter der Obhut
des Meistergärtners
rüberzubringen“. „Meistergärtner“
is overigens mooi gezegd en past
goed bij het door ons gebezigde
“back to the roots”-begrip – en dat,
ofschoon wij met de Mormoonse
kerk als zodanig helemaal niets
kunnen beginnen….!
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Merchandising
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten

Camerman
Kamerman
Camermans
Kamermans
Cammerman
Cammermans
Kammermann

.
.
CAMERMAN
CAMMERMAN

MERCHANDISING-IDEEËN VOOR
KAMERMAN
CAMERMANS
CAMMERMANS

KAMERMANS
KAMMERMANN

Dit “merchandising”-hoofdstuk is ontstaan, toen de auteur zich afvroeg – in het kader van het
stamboomonderzoek naar de voorvaderen van de Kamermans-familie door enkele leden ervan
(team-Kamermans), hoe de (hedendaagse) K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten
nieuwsgierig zouden kunnen worden gemaakt op de ter beschikking staande K/C-materie,
zodat een groter of kleiner stamboomboek over de voorvaderen van de familie Kamermans met
enig “wereldwijd” succes zou kunnen worden gepubliceerd. Met het hier voorliggende
boekwerk K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-”slechtbok”-INFO wordt dus niet alleen gepoogd –
zoals reeds meerdere keren tot uitdrukking gebracht – een toch wat breder interesse voor de
genealogische thematiek überhaupt te wekken maar vooral ook een (gefundeerde)
“embedded”-bijdrage te leveren voor alles wat met de veelvuldige
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten op geschiedkundig gebied samenhangt resp.
(mogelijkerwijze) zou kunnen samenhangen. En dat is heel wat zoals we gezien hebben…!
Maar naast dit historische bewustzijn voor de geschiedenis en levensomstandigheden van de
in de diverse K/C-genealogiën verschijnende voorouders heeft de auteur het ook leuk
gevonden zich af te vragen - middels velerlei “brainstorming”-activiteiten - hoe er voor de
diverse K/C-familienamen interessante gebruiks- resp. merchandising-mogelijkheden
gevonden zouden kunnen worden – dus hoe de K/C-materie het beste “verkocht” kan
worden….! Er zijn uitermate vele ideeën bij dit K/C-“brainstorming” ontstaan maar op de
meeste kunnen wij hier in het kader van dit boek niet nader ingaan – navolgend zijn ter
illustratie enige van deze “merchandising”-mogelijkheden nader uitgewerkt terwijl verdere en
uitgebreidere informaties daaromtrent te vinden zijn op de website www.kcammermannsfamily.com veelvuldige mogelijkheden de achternaam eens met andere ogen te bekijken komt
het bijvoorbeeld ook op het aantal letters van de achternaam aan. En in dit opzicht zijn de
achternamen CAMERMANS, KAMERMANS en CAMMERMAN bijzonder geschikt voor
allerlei aardigheidjes, omdat zij uit 9 letters bestaan en het getal 9 weer het kwadraat is van het
getal 3. Zodat er bijvoorbeeld een Rubik-kubus ontworpen worden kan met nu niet 6 x 9
kleuren maar met 6 x 9 (kleur)letters – en omdat de letters in volgorde van de naam moeten
worden geschoven, wordt het geheel nog veel moeilijker als alleen met kleuren. Maar ook is
het mogelijk de drie namen bijvoorbeeld in een Sudoku-puzzle volgens het 3 x 3 principe te
gebruiken – de fantasie zijn daar geen grenzen gezet. Verder bestaat het atoommodel van het
wereldberoemde “Atomium” te Brussel uit 9 bollen - met dus prima plaats voor de drie namen.
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GEMEENSCHAPPELIJK K/C - EMBLEEM

Dit embleem is gedacht voor de Vlaamse C-geslachten en de Nederlandse K-geslachten en
kan voor velerlei doeleinden worden ingezet - voor de Zwitsers-Duitse K-geslachten staat het
KAM-familie-embleem (zie onderstaand) ter beschikking .

KAM - EN CAM - FAMILIE - EMBLEMEN

Deze beide emblemen zijn gedacht voor de (6) KAM- resp. (6) CAM-families en kunnen
bijvoorbeeld op de aangegeven wijze tot een gebruik als sieraad of als herkenningsteken
worden verwerkt – ook hier bestaan er natuurlijk qua materiaal en grootte velerlei designmogelijkheden.
KAM – FAMILIE - EMBLEEM

EMBLEEM

ALS SIERAAD
CAM – FAMILIE - EMBLEEM

EMBLEEM

ALS SIERAAD
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FAMILIE-“HYMNE” VOOR KAMERMANS

op de melodie van “En dat we toffe jongens zijn…”
“En dat we Kamermansen zijn dat willen we weten
Daarom komen wij, daarom komen wij
En dat we Kamermansen zijn dat willen we weten
Daarom komen wij, overal!
Refrein 1 met “Kamermansen”
Overal, overal
waar de Kamermansen zijn, waar de Kamermansen zijn
Overal, overal
waar de Kamermansen zijn, daar is het bal
Refrein 2 met “meisjes
“Overal, overal
waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn
Overal, overal
waar de meisjes zijn, daar is het bal”
Refrein 3 met “jongens”
“Overal, overal
waar de jongens zijn, waar de jongens zijn
Overal, overal
waar de jongens zijn, daar is het bal”
herhaling van eerste strofe met Kamermansen
“En dat we Kamermansen zijn dat willen we weten
Daarom komen, daarom komen wij
Ena dat we Kamermansen zijn dat willen we weten
Daarom komen wij, overal
refrein 4 met “Kamermansen”
“Overal, overal
waar de Kamermansen zijn, waar de Kamermansen zijn
Overal, overal
Waar de Kamermansen zijn, daar is het bal

220

FAMILIE-“HYMNE” VOOR KAMMERMANN

op de melodie van “Grüezi wohl Frau Stirnimaa” (Frau Stirnimann)
met „Frau Kammermann“
„Ja
Grüezi wohl
Frau Kammermaa
säged Si wie läbed Si
wie sind Si au so draa
Grüezi wohl
Frau Kammermaa
säged Si wie läbed Si
wie gäht‟s däm ihrem Maa“

met „Herr Kammermann“
„Ja
Grüezi wohl
Herr Kammermaa
säged Sie wie läbed Si
wie sind Si au so draa
Grüezi wohl
Herr Kammermaa
Säged Si wie läbed Si
Wie gäht‟s däm ihrer Fraa“

met „Ihr Kammermann“(en)“
„Ja
Grüezi wohl
Ihr Kammermaa
säged Si wie läbed Si
wie sind Si au so draa
Grüezi wohl
Ihr Kammermaa
säged Si wie läbed Si
wie gäht‟s däm allemaa“

221

„SHOW YOUR NAME“ – DESIGN

Bij het door de auteur gepatenteerde “SHOW YOUR NAME”-design (zie ook website
www.kcammermanns-family.com) zijn er talloze mogelijkheden de letters van de 12 K/Cnamen op een bepaalde manier uit te werken en met elkaar in verbinding te zetten. Hierbij
komt het aan op zowel het aantal letters van de achternaam (8, 9 of 10) als ook op de
uitvoering in een-dimensionaler resp. twee-dimensionaler resp. drie-dimensionaler vorm – en
natuurlijk op het gekozen materiaal en de passende verbinding van de letters. Verder dienen we
hiertoe te weten, dat de achternamen Camerman en Kamerman bijvoorbeeld uit acht letters , de
achternamen Camermans, Kamermans en Cammerman uit negen en de achternamen
Cammermans en Kammermann uit tien bestaan. Vanzelfsprekend kan het “SHOW YOUR
NAME”-design ook op andere achternamen overeenkomstig worden toegepast (patents
pending)
Voor het eendimensionale naamsysteem wordt de naam in gewone letters of in blokletters in
een doorgaande figuur geschreven (bijvoorbeeld middels lasertechniek in metaal) resp.
gevormd (bijvoorbeeld uit draad ). Voor de tweedimensionale uitvoering wordt gebruik
gemaakt van driehoeken of vierhoeken uit kunststof of metaal (bijvoorbeeld chroomstaal),
waarin de gewenste letters van de (achter)naam ingestanst worden en die dan middels
kogelgewrichten of buigbare stangen met elkaar worden verbonden – de afmetingen van de
gekozen (naam)constructies zijn natuurlijk geheel vrijblijvend. Bij de driemensionale “SHOW
YOUR NAME”-design-constructie gaat het erom de viervlakkige tetraëder (4) resp. de
vijfvlakkige piramide (5) resp. de zesvlakkige kubus (6) zo met elkaar te verbinden (middels
kogelgewrichten of vast) dat de letters van de achternamen op de 8 (= 4+4), 9 (= 4+5) of 10 (=
4+6, resp. 5+5) (letter)vlakken kunnen worden angebracht. Ook hier zijn aan de afmetingen
van de constructies geen grenzen gezet en kan de vormgeving van de letters op de vlakken
weer volgens verschillende methoden plaatsvinden.
“SHOW YOUR NAME”-DESIGN

EEN - DIMENSIONALE VORM

tetraëder

piramide

kubus

tetraëder-kubus-constructie

DRIE - DIMENSIONALE VORM
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“SHOW YOUR NAME”-DESIGN

TWEE - DIMENSIONALE VORM

De vervormingsmogelijkheid van de constructie kan door kogelgewrichten worden bereikt
maar ook middels gebruik van een dunne staaf die telkens tussen de driehoeken in de gewenste
richting kan worden omgebogen. Het voetstuk van een “SHOW YOUR NAME”-design-ontwerp
dient natuurlijk wat betreft de stabiliteit van het geheel overeenkomstig zwaar resp.
grootvlakkig te zijn
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“TWINKLING NAMES”

Bij het “TWINKLING NAMES”-systeem gaat het om een geometrisch-symmetrische figuur,
waarin de (vervormde) letters van de twaalf mogelijke K/C-achternamen op een bepaalde
manier grafisch voorkomen en deze namen middels een chip met knopbatterij puntsgewijs en
achter elkaar en in kleur te laten oplichten (“twinkling names”). Het insigne kan als sieraad
worden geconcipieerd en bijvoorbeeld om de hals gedragen worden – er zijn ook hier aan de
fantasie geen grenzen gezet.
KWADRAATJE

BOOTJE

K(C)AM(M)ERMAN(N)(S) – MODUS

De K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-modus-figuur op de omslag
van dit boek kan op velerlei wijze worden ingezet – behalve als
klokplaat zijn hier weer eveneens uitermate vele interessante
gebruiksmogelijkheden voorstelbaar. Ook hier kunnen de
letters van de gewenste achternamen weer chipgestuurd en in
kleur oplichten, wanneer het geheel bijvoorbeeld als sieraad
om de hals wordt gedragen.

224

SCHRIJFWIJZEN VOOR ACHTERNAMEN

De achternamen van de verschillende K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-geslachten (maar ook die
van andere) kunnen natuurlijk ook in velerlei verschillende varianten geschreven worden. Ter
beschikking staan naast het Latijns bijvoorbeeld de (Duitse) schrifttypen “Sütterlin”, “Gotik”,
“Schwabacher” of ook “Fraktur” terwijl het ook veel pleizier maken kan zijn achternaam in
“Morse”-alfabet, in seinvlaggen-alfabet of ook in “lormen”-alfabet resp. in Brailleschrift of
ook in luchtvaart-code te schrijven – maar ook in “Rebus”-vorm of van rechts naar links resp.
spiegelbeeldig enz. Voor KAMERMANS laten we hier navolgend enige leuke voorbeelden
zien.
.
SCHRIJFWIJZEN VOOR KAMERMANS IN HET JAPANS

SCHRIJFWIJZE VOOR KAMERMANS IN ASCII COMPUTER –CODE

1001011 1000001 1001101 1000101 1010010 1001101 1000001 1001110 1010011
K

A

M

E

R

M

A

N

S

good morning mr. and mrs.

SNAMREMAK
how are you ?

C / K - STRAAT / PLAATSNAMEN
CAMERMAN STRAAT

CAMMERMAN WASH

PAUL CAMMERMANS STRAAT

KAMMERMANN ROAD
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Epiloog
EN OVERIGENS: WOONDEN ADAM EN EVA IN VLAANDEREN ?
Tegen de noordelijke muur van het koor in de Minderbroederskerk in Maastricht (waarin nu
het “Regionaal Historisch Centrum Limburg is gevestigd) is een epitaaf (grafschrift)
aangebracht en uit de Latijnse tekst blijkt dat het om Johannes Goropius Becanus gaat, die in
1572 te Maastricht is overleden - en daar in de Minderbroederskerk ook wel begraven ligt en
het ook nog tot een naar hem genoemde straat in Maastricht heeft gebracht…!. Deze Johannes
Goropius Becanus is nu vooral bekend geworden om zijn heerlijke taaltheorie, naar welke het
Vlaams de oudste taal op aarde moest zijn….Hiertoe merken wij op, dat Becanus als Jan
Gerartsen in het Noord-Brabantse dorpje Gorp geboren werd en zijn gelatiniseerde naam niet
alleen van Gorp is afgeleid maar ook van het nabijgelegen Beek, het huidige Hilvarenbeek.
Johannes Goropius Becanus studeerde geneeskunde en was vooral in oude talen geïnteresseerd
– hij vestigde zich als arts te Brussel en trad daarop als geneesheer van de zusters van keizer
Karel V in dienst van de heerser. Een aanbod van diens zoon, de latere Spaanse koning Filips
II, om als zijn lijfarts te fungeren, wees Becanus af omdat hij het Brusselse resp. Madrileense
hofleven met al zijn intriges niet mocht – wie weet hoe de loop van de geschiedenis in de Lage
Landen geweest zou zijn wanneer Becanus het aanbod van Filips II. zou hebben
aangenomen….?
Liever vestigde hij zich als arts te Antwerpen en besteedde hij zijn (vrije) tijd aan
geschiedenis en oude talen – vloeiend Grieks, Latijns en Hebreeuws sprekend gold Johannes
Goropius Becanus als uitermate geleerd en gerespecteerd burger, die zich niet snel van de wijs
liet brengen. Maar toch ging de geleerde arts zich op een gegeven moment afvragen, welke taal
op aarde nu toch wel de oudste zou kunnen zijn – en Becanus stelde hiertoe, dat de oudste taal
ter wereld ongetwijfeld de taal met de meeste simpele woorden, dus woorden met weinig
lettergrepen, moest zijn. Verder vergeleek hij de genoemde talen die hij beheerste en het
Vlaams, dat hij als inwoner van Antwerpen net zo vloeiend sprak, met elkaar en vond hij de
kenmerken, die hij zocht voor zijn “oudste taal”-criterium, terug in het Vlaams – en zijn
conclusie was duidelijk: het Vlaams moest de oudste taal op aarde zijn…! Maar Becanus ging
nog verder met zijn stelling, dat de oudste taal op aarde natuurlijk ook gesproken werd door de
eerste mensen op aarde. En wie waren dat? Vanzelfsprekend Adam en Eva en volgens de
(gewaagde) theorie van Johannes Goropius Becanus zouden deze beide eerste voorouders dus
Vlaams gesproken hebben. En nog veel verder ging Becanus met zijn conclusie, dat omdat
Adam en Eva in het “Paradijs” hadden gewoond daarmede dus ook het “Paradijs” uit de
“Heilige Schrift” in Vlaanderen zou hebben moeten gelegen…Natuurlijk is deze taaltheorie uit
de 16e eeuw uit het zicht van de 21e eeuw met een milde glimlach te genieten, maar toendertijd
dacht men daar toch iets anders over. En ofschoon Becanus toendertijd reeds een soort van
“eenrichtingsdenken” werd verweten, zou zijn vasthoudende en uitermate fantasievolle kijk op
de toendertijdse werkelijkheid zeer geschat worden door zijn medeburgers – vooral ook omdat
Becanus dus als zeer geleerd man gold. Gelijktijdig kan de Antwerpse arts en geleerde echter
ook als de eerste persoon beschouwd worden, die zich met vergelijkend taalonderzoek
überhaupt heeft bezig gehouden – en dat is toch wel wat...! Wij vonden het leuk op deze toch
wel unieke “wetenswaardigheid”, dat het “Paradijs” dus in Vlaanderen moet hebben gelegen en
Adam en Eva Vlaams gesproken hebben, attent te maken - en typisch-Vlaams en tegen alle
lezers, die dat allemaal niet zo willen geloven, lapidair te zeggen: “Awel zulle, niet zeveren!”
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EN STAAN DE LETTERS “K” EN “C” VOOR “HAND” EN “VOET” ?

Wikipedia (zie logo) is een
wereldwijd gemeenschapsproject
met als doel in elke taal een
complete encyclopedie op het
“world wide web” (www) te creëren
– de naam Wikipedia is daarbij een
uit “wiki”, het Hawaïaanse woord
voor “snel” resp. het Engelse woord
“encyclopedia” samengesteld
taalbegrip en de auteur van dit boek
heeft van de diverse ter beschikking
staande Wikipedia-bronnen dan ook
gaarne en snel gebruik
kunnen/mogen maken. Uit de
Duitse versie “Wikipedia, der freien
Enzyklopädie” hebben wij zo onder
meer kunnen opmaken, dat de uit
het proto-semitische alfabet
stammende oervorm van de letter
“C” een voet laat zien en in
hetzelfde alfabet de letter “K” een
handpalm uitbeeldt, zodat men
werkelijk zou kunnen zeggen, dat
de K- en C-geslachten inderdaad
“hand en voet hebben”. Net zoals
het voorliggende
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)“slechtbok”-INFO door zijn nieuwe
kijk op de (genealogische) materie
eveneens “hand en voet” heeft – en
gefundeerd stamboomonderzoek er
nu opeens veel leuker uit kan
zien….!
“WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN”

.

Oh, when the Saints go marching in
Oh, when the Saints go marching in
Oh, Lord I want to be in that number
When the Saints go marching in
Oh, I had a dear old mother
She‟s gone to heaven I know
And I promis‟d my mother
I would meet her
When the Saints go marching in
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Supplement 2008
34 pagina‟s

AANVULLENDE CAMERMAN-DOCUMENTATIE
De recherches naar een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bestaande
genealogische verbinding tussen de Vlaamse en de Nederlandse Camerman-takken zijn
natuurlijk ook in de tijd tussen 2006 en 2008 verder gegaan - en daarbij is vlijtig gespeurd naar
nieuwe (geverifieerde) gegevens over de verbreiding van de familie Camerman in de
Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden. Hierbij is in de eerste plaats nadruk gelegd op
Camerman -verwijzingen uit de zestiende eeuw en hier weer in het bijzonder op gegevens uit
het tijdperk van de “Tachtigjarige Oorlog” (1568-1648). Want in deze tijden vonden grote
volksbewegingen vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden plaats
als gevolg van de nietsontziende “Spaanse furie” (zie hiertoe ook onderhoofdstuk “DE
TACHTIGJARIGE OORLOG IN DE NEDERLANDEN” (p. 120-128)) maar zeker ook vanwege het
radicalisme van de (nieuwe) geloofsovertuiging (voor de van Vlaanderen uitgaande
calvinistische beweging zie onderhoofdstuk “REFORMATIE IN EUROPA” (p. 113-120)). Verder
zij er nog op attent gemaakt, dat de achternamen Camerman resp. Camermans heden ten dage
alleen nog maar in België en Frans-Vlaanderen voorkomen en niet meer in Nederland – daar
zijn deze achternamen in de loop van de negentiende resp. twintigste eeuw zo goed als
verdwenen en in Kamerman resp. Kamermans overgegaan.
Kort samengevat: In 1556 kwamen de Zeventien Provinciën uit het vroegere wereldrijk van
keizer Karel V. (in het Vlaamse Gent geboren!) onder Spaans bewind en het harde bestuur van
landvoogdes Margaretha van Parma, de zware belastingen (“de tiende penning”) alsmede de
konsequente vervolging van de nieuwe protestantse geloofsovertuigingen zouden er toe leiden,
dat eerst de adel en dan de bevolking in opstand kwam tegen deze Spaanse “bezetting” van de
(vroegere) “Bourgondische Kreits”. De gewapende uiteenzettingen begonnen in 1566 in het
Vlaamse Steenvoorde, toen daar de “Beeldenstorm” losbarstte en deze gewelddadige
(religieuze) opstand zich over de gehele Lage Landen uitbreidde – in vele RK-kerken werd
alles kort en klein geslagen en de katholieke gelovigen daaruit met veel geweld verdreven.
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Uiteindelijk zou deze maatschappelijke anarchie in de “Tachtigjarige Oorlog” resulteren en tot
de afscheiding van de “Republiek der VII Vereenigde Nederlandsche Provinciën” in 1581 (na
de zuidelijke “Unie van Atrecht” resp. noordelijke ”Unie van Utrecht” in 1579 (zie
bovenstaand kaartje) leiden - waaarbij in de loop van de tijd echter ook het “dagelijkse leven”
van de Vlaamse bevolking geheel ontwricht raakte, omdat er uiteindelijk niet alleen veel
schade aan kerken maar ook aan openbare gebouwen en inrichtingen veroorzaakt werd. En het
is misschien nuttig er hier aan te herinneren, dat het Calvinisme ook daarom eerst in resp.
vanuit de Zuidelijke Nederlanden voet vatte, omdat Johannes Calvijn/Calvin alias Jean Cauvin
(1509-1564) uit het Picardische plaatsje Noyon stamde, dat direct aan de grens met de
Zuidelijke Nederlanden lag – zijn moeder kwam uit de cultureel en economisch belangrijke
Vlaamse grensstad Cambrai (Kamerijk).
De daaropvolgende bezetting van de zuidelijke gewesten door de (katholieke) Spanjaarden onder aanvoering van de geniale krijgsheer Alexander Farnese, hertog van Parma en door
Filips II. ingezette landvoogd der Nederlanden - zou door de vele wrede en medogenloze
militaire acties (tegen vooral de steden gericht) nu echter ook tot grote vluchtbewegingen
zijdens deze stedelijke bevolking leiden en de gehele Vlaamse economie steeds verder
ontwrichten. Ook een gelijktijdige woedende pestepidemie veroorzaakte veel leed en deed het
bevolkingsaantal nog verder dalen - met nogmaals fatale gevolgen voor de economische
bedrijvigheid ter plaatse. Vele burgers uit de door de Spanjaarden aangevallen resp. bedreigde
steden weken dan ook uit naar de Noordelijke Nederlanden (maar ook naar Duitsland (Keulen,
Emden, Münster enz.) en Frankrijk), waar het Spaanse bewind (voorlopig nog) minder
repressief was. Steden als Amsterdam, Haarlem en Leiden kregen zo te maken met een
grootscheepse immigratie vanuit het zuiden van de Nederlanden en deze enorme groep
(Vlaamse) nieuwkomers was dan ook onlosmakelijk verbonden met de daarop beginnende
legendarische “Gouden Eeuw” in de Republiek der “VII Vereenigde Nederlandsche
Provinciën” (zie ook p. 126). Verder was vooral ook Vlaamse platteland uitermate onveilig
geworden door de nietsontziende plunderingen zijdens vagabonderende vrijbuiters en
“watergeuzen”, die in een soort van “machtsvacuüm” hun ongestoorde gang konden gaan –
verwoesting, moord, brandstichting, voedselschaarste en ontvolking maakten waarlijk deel uit
van het toendertijdse “dagelijkse leven” in Vlaanderen.
Het kan dus – zoals reeds meermaals opgemerkt - als zeker worden geacht, dat ook ettelijke
leden van de Vlaamse Camerman-families toendertijd op drift zijn geraakt en naar de
Noordelijke Nederlanden uitgeweken zijn – waarbij een dergelijke emigratie - om reden van de
radicale protestantse geloofsovertuigingen (en de evenzo radicale contra-reformatorische
reacties) - waarschijnlijk ook reeds vroeger in de zestiende eeuw wel in gang gekomen was.
Van welke plaatsen in Vlaanderen uit deze emigratie in richting Noordelijke Nederlanden zou
kunnen hebben plaatsgevonden, is echter zeer moeilijk te achterhalen en zo kunnen in dit
opzicht zeker alleen toevallige vondsten wat bewerken – of mogelijkerwijze een penibel (en
zeker uitermate tijdrovend) genealogisch onderzoek in de archieven van tot heden bekende
locaties, waar leden van Vlaamse Camerman-families hebben gewoond resp. nog steeds
wonen. Maar ook dan nog zal het uitermate moeilijk blijven een genealogische link te leggen
tussen mogelijke Camerman-verblijfplaatsen in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden – er
werden immers eerst tegen het einde van de zestiende eeuw (en ook niet overal) DTBregisters opgezet en de gewenste persoonsgegevens kunnen daarom alleen maar in aanvullende
zin via rechterlijke en notariële archieven of ook schepenbanken enz. worden opgespoord. Om
deze redenen zijn er in de navolgende teksten ook alleen maar verwijzingen naar geverifieerde
Camerman-locaties in de Zuidelijke Nederlanden en de Noordelijke Nederlanden opgenomen
en worden genealogische speculaties zijdens de auteur achterwege gelaten. Hierbij moet er
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echter wel (nogmaals) op geattendeerd worden, dat burgerlijke achternamen in de Zuidelijke
Nederlanden reeds veel vroeger ingevoerd waren dan in de Noordelijke Nederlanden en
specifieke zoon/dochter-verwijzingen naar de vader (bijvoorbeeld Adriaenszoon, Adriaensz,
Adriensen, Adriaensdr. enz.) daarom alleen voor de Noordelijke Nederlanden als typisch
gelden moeten (in het Franse taalgebied: “fils de” resp “fs. de”). Deze omstandigheid zou
bijvoorbeeld verder kunnen helpen bij gelijkluidende resp. verbasterde Nederlandse en
Vlaamse voornamen maar wij hebben daar (helaas) geen bevredigende resultaten gevonden wij komen daar bij de bespreking van de diverse Camerman-locaties in het navolgende
onderhoofdstuk nog min of meer uitvoerig op terug.
CAMERMAN - LOCATIES

O OMMEN

O AMERSFOORT

OGRAVENZANDE

O
O ROTTERDAM

ODEVENTER

O ARNHEM
O VEEN

○ O

O ZIOoo
oo
ZIEIKZEE
0z

OVLISSINGEN

O CUIJK

oMOERGESTEL

O LISSEWEGE
BRUGGE
O DOEL
O OPDORP DENDERBELLE

AARSCHOT

KAART NOORDELIJKE NEDERLANDEN MET GENERALITEITSLAND STAATS-BRABANT

1588

CAMERMAN-LOCATIES:
LISSEWEGE
* ‟s-GRAVENZANDE
* AMERSFOORT
* ARNHEM
BRUGGE
*AARSCHOT
* ROTTERDAM
* VEEN
OPDORP *
* ZIERIKZEE
* DEVENTER
OMMEN
* DENDERBELLE/
* CUIJK
* MOERGESTEL
DOEL
DENDERMONDE
VLISSINGEN
* = supplement 2008 -locaties
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OPDORP 1572

In het onderhoofdstuk “Denderbelle-Dendermonde” (p. 84) is gedocumenteerd, dat in het
jaar 1586 in Denderbelle een leengoed-transactie – met Erasme van Hoorenbeke als griffier plaats vond tussen Guillaume Camerman (fils de Nicolas) uit Denderbelle en Jacques van der
Hulst (fils de Gilles) uit Opwij(c)k (zie hiertoe ook ” „t Opwijks Archief”, www.opwijk.be ).
Zijdens de Heemkring Opwijk-Mazenzeele ervaren wij verder, dat in het huidige Opwijk nog
steeds sprake is van het “Hof ten Hemelrijk” en de zogeheten “Borchtsite”, waar ca. 1‟000 jaar
geleden rond om het toenmalige versterkte (omwalde) kasteel (“borcht”) een eerste
nederzetting ontstond. In deze hoek tussen de rivieren Schelde en Dender (met direct zuidoostelijk daarvan resp. het grensgebied tussen het Graafschap Vlaanderen en het (historische)
Michelin-kaart van het gebied rond Dendermonde als Camerman(s)-“bakermat”

Hertogdom
Brabant (nu als
grens tussen de
provincies
WestVlaanderen en
VlaamsOPDORP
Brabant))
waren in deze
tijden echter
klaarblijkelijk
BERLARE
LEBBEKE
ook nog
DENDERBELLE
ettelijke andere
Camermanfamilies (maar
ook diverse
OPWIJK
Camermansfamilies (met
“s”))
MELDERT
woonachtig.
Zie hiertoe ook
p.84/85 voor
AFFLIGEM
verwijzingen
uit dit
“bakermat”territorium
ESSENE
ASSE
tussen Schelde
en Dender naar
Camermanlocaties in o.a.
Dendermonde,
Malderen,
Londerzeel, Vlassenbroek, Baasrode, Sint Amands, Essene, Asse en Erembodegem. En zo
vinden we hier een eerste geverifieerde Camerman-verwijzing (met document dus) voor het
jaar 1572 in het dorpje Opdorp (sinds 1964 opgegaan in Buggenhout b. Malderen) - en wel in
het “XXe Penningcohier van Opdorp 1572 “. Dit is de Opdorpse inventaris van alle
onroerende goederen uit de tweede helft van de 16e eeuw met de namen van de eigenaars en de
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pachters (zie ook website “Ter Palen Heemkring Buggenhout”) en daarin genoteerd, dat in het
jaar 1572 Jan van Hemelrijcke als eigenaar een stuk land van 150 roe/ 0.50 ha aan Hendrik
Camerman had verpacht. En wanneer we in Google het zoekbegrip “Malderen Camerman”
ingeven, is daar op de website www.heemkringopwijk.be bijvoorbeeld een “Verwijzingslijst op
de persoons- en geslachtsnamen” te vinden met ettelijke verwijzingen naar Camerman resp.
naar Camermans (met “s” dus en in Vlaanderen tot een zelfstandige geslachtsnaam geworden)
in diverse gemeentes rond om Opdorp.
In het jaar 1572 werd overigens tijdens de toen reeds alom woedende “Tachtigjarige Oorlog”
het vestingstadje Den Briel door de “Watergeuzen” ingenomen en vond het beroemd geworden
“Beleg van Haarlem” plaats. Toen de stad Haarlem na zes maanden beleg door de Spanjaarden
eindelijk kon worden ingenomen, werden de overgebleven 1600 verdedigers (van
oorspronkelijk 4000) alle opgehangen en de beide commandanten Ripperda en Brederode
volgens de in Spanje gebruikelijke terechtstellingsmethode gewurgd. Deze in de Nederlanden
ongekende Spaanse wreedheid en meedogenloosheid (“Spaanse furie”) heeft er veel toe
bijgedragen, dat in de daaropvolgende jaren de (vooral stedelijke) bevolking van de Lage
Landen zo massaal op de vlucht is geslagen (heden ten dage zou men eufemistisch van
“displaced persons” spreken….).
Door de de “Koninklijke Heemkring Ascania” (Flor Desmedt) werden wij verder nog attent
gemaakt op de brochure “Genealogische schets van de familie Camerman” (gebaseerd op
gegevens uit diverse Jan Lindemans-boeken) van de heer R.D.Cammerman (Brussel) uit het
jaar 1995 (“Bibliotheek Ascania”, www.ascania.be resp. “Bibliotheek Hertogelijke
Heemkundige Kring ”Land van Beveren””). Daarin staat voor het jaar 1562 (dus nog eens 10
jaar vroeger) een zekere Geeraert Camerman genoteerd als pachter op “het hof te Belle”, een
grote hofstede te Essene (thans deelgemeente van Affligem) als leengoed van de
Benedictijnen-abdij te Affligem. Deze Geeraert Camerman zou dan weer de zoon van de ons
reeds bekende Daneel Camerman resp. de kleinzoon van Ghilijn Camerman zijn (zie ook
p. 84). We vinden hiertoe in de genoemde brochure genoteerd (met echter vele soms onduidelijke
(bron-) verwijzingen naar Jan Lindemans-boeken (zie ook website “Bibliotheek Hertogelijke Heemkundige Kring
“Land van Beveren””) en daarom onder voorbehoud hier (ten dele) zo goed als mogelijk weergegeven):

Genealogische schets Camerman(s):
Wapenschild: van hermelijn met een koek van keel (Lindemans: “Brabantica II-1”,(1957) p. 253, noot 2)
I Ghilijn Camerman fs. Joos, cit. Lebbeke 1529 x Agneese Tsneven,
van wie wellicht (!):
II Daneel Camerman, cit. Lebbeke, + voor 1560 (Lindemans: “Oude Brabantse Geslachten: van Nuffel,
nr. 27, (1951) p.17)

van wie
1 – Geeraert, volgt III
2 – Jan x Josijne Heuvinck, cit. Lebbeke 1556-1562
van wie
a- Cathelijne x Joos van Nuffel (Lindemans: “Oude Brabantse Geslachten”: van Nuffel, nr 27 (1951),
p. 17) fs. Gillis, leenman te Opwijk, en van Lijsbeth van Anderenhove - Afstammelingen
( Lindemans: “De Middelaar-L‟Intermédiair, SCGD”, nr. 257 (1988), p. 268):

b- Lijsbeth, cit. Lebbeke 1562
c- Daneel, °1543, cit. Lebbeke 1575
III Geeraert Camerman, fs. Daneel cit. Lebbeke 1562 (Lindemans: Oude Brabantse Geslachten: van
Nuffel, nr. 27, (1951) p. 17) et Essene 1569-1575 x Barbara ‟t Kint fa Gileys, op het hof te Belle te

232

Essene, en xx Johanna Eeckhout, wed. Adriaen Verleysen, fa. Gheeraerd, met haar man,
poorter van Asse 1566, van wie uit het eerste huwelijk:
1 – Jan, volg onder IV
en het tweede huwelijk
2 – Josijne + na 1627 x Ingel (Engelbert) de Baertmaecker, te Asse, + 1627
IV Jan Camerman, Poorter van Asse 1599, + voor 1638 (De Middelaer, nr. 257 (1988), p.268) x
Kathelijne de Witte, fa. Gillis, op het hof te Belle te Essene, en xx Barbara van Varenbergh
van wie:
11 kinderen, daaronder o.a. Inghel Camerman , meisenier te Essene 1633, Anthoen
Camerman, meisenier te Grimbergen 1633 en Machiel Camerman (V)
In deze “Genealogische schets van de familie Camerman” gaat het dan verder met de takken
V Machiel Camerman (ged. Essene 01.09.1613, 8 kinderen) resp. VI Daniel Camerman(s),
ged. Essene 09.02.1657 (en “syne huysvre met vier kinderen”), zodat de conclusie mag worden
getrokken, dat er in de genoemde hoek tussen Dender en Schelde (en in het grensgebied van
Vlaanderen en Brabant gelegen – zie onderstaand kaartje als ook p. 64) in de loop van de tijd
toch wel een tamelijk uitgebreide Camerman-familie (en ook wel Camermans-familie) is
ontstaan. Verbindingen vanuit deze Camerman(s)-“bakermat” resp. vanuit Calloo resp. Doel in
de Zuidelijke Nederlanden naar locaties in de Noordelijke Nederlanden zijn echter zijdens de
auteur (tot op heden) nergens te vinden.
O
GRAVENZANDE

O VEEN

○ CUIJK

○ ZIERIKZEE
○ MOERGESTEL
DOEL
O

CAMERMAN(S) –
„“BAKERMAT“

OO

Grenzen in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden 17 e eeuw

Tenslotte is in de “Bibliotheek
H.H.K. “Het Land van Beveren””
nog het waarlijk prachtige en
unieke (Franstalige) boekwerk
“Généalogie et histoire de la
famille Camerman et ses alliés”
(1989) van René en Mary
Camerman te vinden – met daarin
een uitermate informatief
genealogisch overzicht (met vele
illustraties) van Camermanfamilies uit de Zuidelijke
Nederlanden. Interessant is dat hier
in een document uit het jaar 1301
(“Keurboek van Sonien” (=
“Zoniënwoud”) ten zuidoosten van
Brussel) wordt verwezen naar een
koopman (“coepman”) Jan
Camerman en we in 1302
eveneneens een koopman Jan
Camermanne terugvinden in de
rekeningen van de stad Brugge uit
dat jaar (zie onderhoofdstuk
“Brugge: Venetië van het
noorden”) – het zou best kunnen
zijn, dat het hier om dezelfde
“coepman” gaat. Het betreffende
document is overigens te vinden in
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het bibliotheek-bestand “L‟Inventaire des Archives des Chambres des Comptes”, band 1, p.
250, Bruxelles 1837, N° 479 “Keurboek van Sonien 1301” en wel met de tekst:
“Dit sun die ordinantiën van den koren ende van vonnetsen, die men houden sal in de banc te
Wolfsten, van den woudrecht van Sonien ende van anderen bosschen die ten woudrechte van
Zonien staen, ghemaect ende geordineert by Reynieren Hollant, ter tyt rentmeester van
Brabant, Janne Clutinc, woudmeester ende bi den ghencoernen coepmannen van der
woudrechte, dats te wetene: Jan, die men heet Mach, Willem Van Essele, Jan Camerman,
Godevaert Raes, Vranke Kerstinen, Vranke Tsybaus, Jan Loenis, Jan die men heet Velpels,
Wide Hanebeen, Jan de Backer, Heynrick Hannarts ende Heinric van Vretbosch, ende altoes
op een verbeteren van hen ende vinden ghenen daer si haer hoeft aan haelen”.
met hiertoe een verklarend citaat uit “Keurboek uit Mechelen Bovelingen anno 1657”:
“Een keurboek bevat landbouwrecht, zowel woud-, weide- als akkerrecht, het beheer van de gemene gronden, de
regeling van de karweien, die gemeenschappelijk moesten uitgevoerd worden, het administrative recht, de
plaatseling belasting en hun invordering, het politierecht, het toezicht op maten en gewichten, de bestraffing van
de overtredingen enz”.

Uit dit zo unieke boek “Généalogie et histoire de la famille Camerman et ses alliés” citeren
wij tenslotte nog de navolgenden passages om te verduidelijken, dat er waarlijk allerlei
(Belgische) Camerman-sporen bestaan resp. te vinden zijn - en hier vooral in de manuscripten
van het ons reeds bekende “Fonds Houwaert” te Brussel ( zie p. 108):
“Dans le manuscrit 6603 du Fonds Houwaert nous avons retrouvé:
- un Joannes Camerman qui avait 4 enfants; Augustinus cité en 1449, Margaretha ép. de
Joannes de Mayer, Catharina ép. de Henricus Rameus, et Béatrice ép. de Segher de Bether
cité en 1449;
- un Pieter Camermans “en Ursula Van Hamme dat was zijn weduwe in 1518”
Si quelqu‟n veut chercher plus loin, il faut consulter le tome 6 des preuves (manuscrit II 6492)
f° 257 n° 1 et le tome 14 (manuscrit II 6500) f° 160 n° 1 à la Bibliothėque Royale de
Belgique. Faute de temps, nous n‟avons plus eu l‟occasion de le faire”.
(vooral deze laatste verwijzing naar nog verdere “onontdekte” Vlaams-Brabantse Camerman(s)-“voorouders in de “Fonds Houwaert”bibliotheek is uitermate interessant en moet zeker nog eens worden nagegaan. Het is echter niet aan te nemen, dat deze gegevens een rol
zouden kunnen spelen bij het zoeken naar een verbinding tussen Camerman-families uit de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden).

“Autres porteurs du nom:
- Antheunis Camerman a Rupelmonde a loué en 1543 “een hofsteken van Meester Pietere
van Dieghem” (Vl. Stam n° 5/1972, p. 293)
- Erasme van Horenbeke (Hoorebeke) tient, dudit château de Termonde, par achat de
Guillaume Camerman (fils de Nicolas) un fief à Denderbelle, 1586 (Seaux et Armoiries des
Pays-Bas et des Pays Avoisinants, par Th. De Raadt, tome II. 1900. p. 106) (dit klopt niet
helemaal: Erasme van Hoorebeeke was alleen de griffier in deze leengoed-transactie (zie p. 85))

- en 1595 Guillaume Camerman (probablement le précedent) habitait au 27 “De Prins”
Diefstraat en Muide, à Dendermonde.
- entre 1595 et 1770 il y eut plusieurs Camerman à Termond, mais comme les archives de cet
endroit ont été détruites en 1914-1918, il ne nous a pas été possible de reconstituer ces
familles.
- vers 1600 il y eut encore des Camerman à Lebbeke et Denderbelle, qui étaient aussi
apparantés aux Heuvinck (voir plus haut) dont nous avons retrouvé le nom à Doel en rapport
avec une famille allié aux Camerman” (uitermate interessant!).
Ook willen wij toch nog even terugkomen op het Camermans-wapen uit de Zuidelijke
Nederlanden - dat dus ook tot het wapen van de Nederlandse familie Kamermans is geworden
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(zie p. 107108) -, want in het boek van René en Mary Camerman heet het in deze samenhang
over het Camerman-wapen:
“Les Camerman de Termonde et du Brabant portaient: d‟argent à trois
hermines de sable et d‟un besant de gueules en abîme (d‟aprės Nouvel
Armorial Belge, par G. Dansaert), ou d‟argent au tourteau de gueules
accompagné de trois mouchetures d‟hermine posées 2 et 1 (d‟aprės
Bibliothėque au Ministėre des Affaires Etrangėres à Bruxelles –
Généalogies et Preuves n° 16, tome II, p. 77), ou encore: trois mouchetures
d‟hermine au tourteau de gueule en abîme..(we zien hier overigens, dat in dit
Camerman-wapen – in tegenstelling tot het Camermans-wapen met 3 naar links gerichte
hermelijntjes met kop en staart - alleen het heraldische hermelijn-symbool is afgebeeld)

s-GRAVENZANDE 1576

Voor de Noordelijke Nederlanden beschikken wij – naast de Amersfoort-verwijzing uit 1397
(zie hiertoe ook p. 247) – nog over een geverifieerde Camerman-verwijzing uit het jaar 1576
en wel van een Dirck Adriaens zoon Camerman als schepen in het Westlandse stadje
‟s-Gravenzande. In het boekwerk “ARCHIEVEN VAN KLOOSTERS EN ANDERE STICHTINGEN IN
DELFLAND” uit het jaar 1920 (uitgeverij Martinus Nijhoff) vinden we zo op p. 76 de
aantekening:
166 1576 Augustus 12
“Adriaen Joosten zoon, Cornelis Cornelis‟ zoon en Dirck Adriaens zoon Camerman,
schepenen van Zantdambacht, oorkonden, dat Maritgen Adriaens dochter, wonende te
sGravesant, erkent schuldig te zijn aan Worm Jans zoon, Willem Cornelis‟ zoon Humans,
Frans Jans zoon en Cornelis Willems zoon, Heilige-Geestmeesters aldaar, 28 pond Vlaamsch
als koopsom van een half weer land, gelegen in het Nieuwelandt”
……den XIIen Augusti anno XVe ses ende tsdeventich
alsmede de kanttekeningen:
Afschr. in Inv. no 1, no. 3 naar een afschrift door notaris Arent Adriaens zoon Storm van 1577
N:B Dit afschrift is gecancelleerd; in margine staat een aantekening van Van Zwieten van 1591

De genoemde Camerman-verwijzing kon overigens worden gevonden door toedoen van het
“Historische Archief Westland” (www.historischarchiefwestland.nl ), Studiegroep Genealogie
“Westland” (Jan Buskes) alsmede de “Historische Werkgroep Oud ‟s-Gravenzande” (Jan
Dahmeier) - het originele notaris-document kon tot nu toe echter - ondanks ijverig zoeken van
de heren Buskes en Dahmeier - in de omvangrijke verzameling collectie-charters (rond 900
stuks) nog niet gevonden worden. Dit ook “omdat het Rechterlijk Archief, dat onlangs uit het
Nationaal Archief naar Naaldwijk gekomen is, andere inventarisnummers heeft gekregen dan
de oorspronkelijke” (Dahmeier). De zoektocht wordt echter voortgezet - want ergens moet het
origineel immers zijn…. In deze samenhang zij nogmaals verwezen naar p.140 van dit boek,
waar sprake is van een zekere Arien Camerman, die in 1584 in ‟s-Gravenzande tot een tamelijk
hoge boete werd veroordeeld . Intussen weten wij dat het om een rechtszaak ging voor het
gerechtscollege van het “Hof van Holland” van het Graafschap Holland te ‟s-Gravenzande en
wel om een niet betaalde koopsom uit een grondstukstransactie (zie hiertoe ook navolgend
onderhoofdstuk-segment ROTTERDAM 1585). Overigens werd op 10 juli 1984 in de
nabijgelegen stad Delft prins Willem van Oranje door de huurmoordenaar Balthasar Gerards
(door de Spaanse koning Filips II ingehuurd) vermoord – deze werd bij de daarop volgende
terechtstelling door paarden uit elkaar getrokken en zijn afgehakt hoofd op de stadsmuur
tentoongesteld.….!. Een andere bijkomstigheid is verder, dat er in „s-Gravenzande en omgeving
nog steeds ettelijke leden van de families Kamermans en Kamerman wonen - met o.a. direct na
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de oorlog jarenlang een Christiaan Kamermans uit de Zeeuwse Kamermans-tak van de auteur.
Inzoverre blijkt - wanneer we de website www.familienaam.nl raadplegen inzake de (huidige)
genealogische verspreiding van de achternamen Kamerman en Kamermans in Nederland -, dat
er voor het langestrekte gebied tussen Veen en ‟s-Gravenzande zeker wel van een soort K/Cclustervorming kan worden gesproken.
dekblad boekwerk en bladzijde 376 met aantekeningen

●

Wanneer we in diverse met de Westlandse Camerman-familie verwante genealogieën nog
verder navorsen, vinden we voor de mannelijke leden o.a genoemd.:
- Camerman Dirck (ged. ca. 1580 te Maasland ZH, overl. ca. 1628 te Maasland ZH)
- Camerman Doe Dirckse (ged. ca 1607 te Maasdijk ZH)
- Camerman Doe Dirckse (ged. 4 dec.1623 in Maasland ZH, van beroep schrijnwerker)
- Camerman Leendert Dirckse (ged. ca 1610 te Maasdijk ZH)
- Camerman Cornelis Doesz. (ged 20 jan. 1630 te Naaldwijk ZH)
- Camerman Dirck (ged. 5 april 1638)
- Camerman Jan Doesz (ged.14 juni 1643 te Zandambacht ZH)
(zie ook http://members.chello.nl/y.galen2/c.htm met 17 (Westlandse) Camermanzoekresultaten en www.stamboomonderzoek.com met 19 (Westlandse) Camermanzoekresultaten).
In de zogeheten “Monsterrollen van de weerbare mannen in de Hollandse dorpen” (Nationaal
Archief ‟s-Gravenhage, Inventarisnummer 1355, Staten van Holland (1572-1795)) vinden we
dan voor “Zandambacht 1652-1653” de bovengenoemde Leendert Dirckse Camerman weer
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terug. En in het boek “Hollandse Studien” deel 14, artikel “De bevolking van ‟s-Gravenzande
en Zandambacht (1680-1795) in bijlage IIIb, staan in de opsomming van de aangeslagenen in
de verhoging van de impost op het gemaal in 1680 in Zandambacht vermeld:
- Camerman Cornelis Doene, beroep arbeider, weldstandsklasse onbekend, gezinsleden 3
alsmede (wederom)
- Camerman Leendert Dirckse, beroep arbeider, welstandsklasse onvermogend, gezinsleden 2
Verwarrend is verder het feit, dat in de genealogie van de bekende Nederlandse cabaretier
Wim Sonneveld in de directe lijn eveneens wordt teruggegrepen op Camerman - en wel in de
lijn van Doe Pietersz. Sonnevelt (1623-1689) met in het geheel 11 kinderen. Daarin vinden we
5 kinderen met de achternaam Sonnevelt en 6 kinderen met de achternaam Camerman:
- Camerman Cornelis Does (ged. 20 jan. 1630)
- Camerman Grietje Does (ged. 25 dec. 1632)
- Camerman Grietje Does (ged. 31 juli 1639)
- Camerman Lijsbeth Does (ged. 19 mrt 1634)
- Camerman Pieternella Does (ged. 7 mrt 1638)
- Camerman Wigger Does (ged. 18 nov. 1635)
En in de afstammingslijn van voorvader Pieter Dirks Sonnevelt (1580-1649) staan in de
opsomming van zijn 10 kinderen in het geheel 9 kinderen met achternaam Sonnevelt maar ook
1 kind met achternaam Camerman - en wel Leendert Dirckse Camerman, die we voorgaand al
meermaals hebben leren kenen. Daar is genealogisch klaarblijkelijk toch wel een en ander
aardig door elkaar gekomen….!
‟s-Gravenzande zelf (in het Westlandse dialect ‟t Breeë Durp genoemd) is heden ten dage een
stad met rond 20‟000 inwoners in het Westland-gebied, die sinds 2004 deel uit maakt van de
nieuwe samenvoegingsgemeente Westland (provincie Zuid-Holland). Tot 1914 hoorde ook
Hoek van Holland aan het einde van de Nieuwe Waterweg tot de gemeente ‟s-Gravenzande,
die in vroegere eeuwen ook met “s” resp. zonder “n” geschreven werd (maar sinds 01.01.1884
weer met “z” resp. met “n”). Als enige plaats in het Westland heeft ‟s-Gravenzande een
geschiedenis als stad, want reeds in 1246 werden er door graaf Floris IV stadrechten verleend
aan de als Sande/Zande bekende nederzetting aan Maas en Noordzee. De graaf verbleef er zelf
geregeld samen met zijn vader graaf Floris III en zijn moeder gravin Machteld van Brabant en
zo herinnert de helft van de naam aan het grafelijke hof (“Hof van Holland”), terwijl de andere
helft naar de intussen verzande Maasmonding verwijst. Door toedoen van genoemde gravin
Machteld van Brabant werd ‟s-Gravenzande in de loop van de tijd ook een bedevaartsplaats,
toen deze aan de door haar gebouwde kerk een madonnabeeld schonk, waaraan wonderen
werden toegeschreven. De benaming “Zandambacht” was overigens de naam voor het
rechtsgebied rond om de stad ‟s-Gravenzande en in deze gerechtelijke samenhang is zeker te
herinneren aan de Camerman-verwijzing op p. 35 van dit boek (boete voor vuistslag omstreeks
1360). Maar ook de verwijzing naar een Henrick Camerman in een Amersfoorts schriftstuk uit
het jaar 1397 (p. 84) is in dit opzicht uitermate interessant en het zou best kunnen zijn, dat de
wortels van de familie Camerman in ‟s-Gravenzande tot in deze 14e eeuw terug gaan (zie
hiertoe ook navolgend onderhoofdstuk-segment AMERSFOORT/AMORFORTIA 1397 (p. 247)).
Zeker is en blijft echter de vaststelling, dat de achternaam Camerman oorspronkelijk uit de
Zuidelijke Nederlanden stammt en hier expliciet weer uit het gebied rond om het Vlaamse
Brugge (1291 Lissewege: schepen Willem Camerman de ionghe). Verder wijst de Westlandse
achternaam Camerman ook daarom op een oorspronkelijk Vlaamse afkomst, omdat een
doorgaand gebruik van achternamen in Zuid-Holland – en daarmede ook in het Westland – pas
in de loop van de zeventiende eeuw plaats vond (we zien dit bijvoorbeeld in de navolgende
1585-verwijzing bij (weduwnaar) Arien Gerritsz) Maar ook de hier geverifieerde voornaam
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Adriaen (in de Noordelijke Nederlanden veelvuldig tot Arien, Arjan, Arijan, Aryan, Arjen resp.
Arie verbasterd) als zodanig geeft weinig houvast voor het vinden van een directe
genealogische verbinding naar de Zuidelijke Nederlanden , o.a. vanwege het feit, dat deze
voornaam daar vergelijkswijze veel minder voorkomt. Wij komen hier later nog op terug.
Wat betreft de 16e eeuw in het Westland is verder bekend, dat in het begin van de
Calvinistische reformatie rond het jaar 1570 de Westlandse dorpen Monster, de Liere,
Maasland en ‟s-Gravenzande zich protestant verklaarden terwijl andere (aangrenzende) dorpen
zoals Poeldijk, Kwintsheul en Wateringen katholiek bleven (gemengde huwelijken bleven zo
een uitzondering) - schepen Dirck Adriaenszoon Camerman uit ‟s-Gravenzande moet in deze
samenhang in 1576 dus de gereformeerde geloofsopvatting hebben beleden. En tenslotte zij
nog opgemerkt, dat op 4 november 1576 de stad Antwerpen door maroderende Spaanse
troepen (die zonder soldij waren gebleven) werd veroverd en deze geen enkel erbarmen kenden
met de bevolking: 7000 Burgers werden op deze dag vermoord en vele huizen eerst geplunderd
en dan in brand gezet. Als reactie op deze Spaanse meedogenloosheid werd op 8 november
1576 de zogeheten “Pacificatie van Gent” gesloten, waarin de meeste provincies zich
samensloten tot een (politiek) verbond tegen de Spanjaarden - in het jaar 1579 zouden dan de
Unies van Atrecht en Utrecht een eerste (politieke en militaire) opdeling van de Lage Landen
betekenen (zie kaartje p. 228). In het jaar 1584 verzoende zich overigens ook het Vlaamse
Brugge met de Spaanse landvoogd Alexander Farnese, hertog van Palma en kwamen zo de
Zuidelijke Nederlanden weer geheel onder Spaanse heerschappij. De toestand in de
Noordelijke Nederlanden werd daardoor zienderogen moeilijker en toen – zoals reeds
aangetekend - op 10 juli 1584 in de direct naast ‟s-Gravenzande gelegen stad Delft ook nog
Willem van Oranje door de huurmoordenaar Balthasar Gerards werd neergeschoten, zag het er
waarlijk niet goed uit voor de jonge republiek.
.
ROTTERDAM 1585

●
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Zoals reeds op p. 139/140 uiteengezet, is er in het “Gemeentearchief Rotterdam” een
aktenstuk te vinden met datum 13 april 1585, waarin verwezen wordt naar het huwelijk tussen
(weduwnaar) Arien Gerritsz en Josina Andries als “weduwe van Arien Camerman van
Westcapelle”. Wanneer deze Josina Andries op het moment van haar nieuwe huwelijk rond 35
jaar oud was – en een zelfde leeftijd ook voor de (logischerwijze) ietwat eerder gestorven
Arien Camerman wordt aangenomen - dan zouden beide dus rond 1550 geboren kunnen zijn.
En daarmede Arien Camerman als broer van onze Dirck Adriaenszoon Camerman uit 1576
zeker in aanmerking kunnen komen – echter is in dat geval het feit, dat Arien Camerman geen
tweede voornaam heeft, niet direct plausibel terwijl ook de toevoeging “van Westcapelle”
moeilijk te duiden is. Verder valt nog op te merken, dat Andries in de eerste plaats een
Vlaamse achternaam is en volgens de website www.familienaam.be vooral te vinden is rond
Antwerpen (Land van Waes). Overigens moest de uiterst belangrijke havenstad Antwerpen –
na een lange belegering door de Spanjaarden – op 17 augustus 1585 definitief voor Alexander
Farnese capituleren en zou een ware massavlucht van de bevolking naar de Noordelijke
Nederlanden volgen – Antwerpen zou door deze economische en culturele aderlating voor zeer
lange tijd zijn positie als Europese handelsmetropool verliezen. (zie ook p. 126).
Wat ons echter in de eerste plaats interesseert, is de in het document voorkomende
verwijzing naar de herkomst van Arien Camerman : “van Westcapelle”. Want daaraan zijn in
het geheel 5 verschillende locaties – met weer in de loop van de tijden verschillende
schrijfwijzen (met “c” of “k” resp. 1x of 2x “p” enz.) - vast te maken:
1) Westkapelle in Vlaanderen
Het dorp is direct naast Lissewege/Brugge gelegen en behoorde toendertijd tot het zogeheten
“Brugse Vrije” (gebied tussen Noordzee, Schelde en IJzer) - heden ten dage maakt
Westkapelle deel uit van de gemeente Knokke-Heist, die als mondaine badplaats aan de
Noordzee furore gemaakt had (slogan: “Knokke-Heist, de badstad met vijf stranden en vier
seizoenen”). Op mijn navraag bij Guido Gheldof, de maker van de internet-krant “Westkapelse
Sprokkels”, die zich veel bezig houdt met de geschiedenis van het Vlaamse Westkapelle, kreeg
ik het antwoord: “Ik kan u met 99% zekerheid mededelen, dat de achternaam Camerman in het
document anno 1585 niet uit Westkapelle afkomstig is. De naam Camerman komt in en rond
ons dorp in het verleden en in het heden nergens voor. In vroegere tijden waren voor
Westkapelle wel de schrijfwijzen Westcapelle, Waescapelle en Waestcapelle gebruikelijk”. Bij
het raadplegen van de website www.vrijwilligersrab.be/PR-B-index.asp vinden wij verder in
de lijst “Opzoekingen in de klappers op de Westvlaamse begrafenisakten Parochieregisters”
resp. “Westvlaamse doopakten Parochieregisters” wel voor Brugge in de 17e en 18e eeuw
ettelijke verwijzingen naar de achternaam Camerman (o.a. voor de sterfdatum 10.08.1620 een
Antonius Camerman en voor de geboortedatum 30.06.1617 een Thomas Camerman), maar
onder de hier vermelde personen bevindt zich geen Camerman met voornaam Adriaen (en al
helemaal geen voornaam Arien). Tenslotte is uit de tijd van de Reformatie noch de theoloog
Matthaeus Galenus van Westcapelle te noemen en bevindt zich in de collectie van het
“Museum Boijmans Van Beuningen” te Rotterdam de gravure van een zekere Adriaen (!) van
Westcapelle. Dat de locatie Westcapelle in de Middeleeuwen zeker wel een bepaalde rol in
Vlaanderen speelde, bewijst overigens de aantekening in een Engels maritiem boekwerk : “
The Rôles of Oléron” were translated into Flemish as the “Judgements of Damme” (“The
Laws of Westcapelle”) by the end of the fourteenth century. They are also spread to Hanseatic
towns, including Hamburg, Lübeck and Bremen, and later to Rostock, Stralsund, Danzig and
Visby etc.”
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2) Westkapelle in Zeeland (Walcheren)
In de hymne van het Nederlandse Westkapelle heet het: “An drie kanten innuslôôte tussen ‟t
waeter van de zéé ligdongs aawe durp Wasschappul en zovvinje dur gin twêê” – en dat is een
overduidelijke verwijzing naar het feit, dat de onberekenbare Noordzee een enorme rol speelt
in de geschiedenis van dit Walcherse dorp. De naam Westkapelle is overigens niet afkomstig
van het woord West-kaap maar van de benaming West-kapel. Dit was een kerk, die reeds ver
voor 1067 in Westkapelle stond en een van de vele Walcherse moederkerken is geweest,
gewijd aan St. Willibrord (“doe sende hi inden lande sciere, Willibrorde die eerst bekeerde,
die Vriesen ende tgheloue leerde, tot Westcappelen, dat hi quam”). De kerk is helemaal in zee
verdwenen, maar heeft er lange tijd voor gezorgd, dat Westkapelle een bekende
bedevaartsplaats was in Zeeland. Het dorp (in de volksmond Westkappel genoemd) ontstond
reeds rond 800 en was vele eeuwen lang een uiterst levendige (vissers-)havenplaats. Tijdens
deze lange bloeiperiode vormden de hoge duinen een beschutte baai voor de schepen en was er
geld in overvloed - de welvaart werd zo groot dat rond 1450 begonnen werd met de bouw van
een enorme driehallenkerk (net zoals in Lissewege!). Nadat deze kerk in 1831 was afgebrand
bleef de massieve 65 meter hoge toren echter behouden en doet deze sindsdien dienst als
vuurtoren resp. waarteken van Westkapelle. De betekenis van Westkapelle in middeleeuwse
tijden was dus tamelijk groot, wat weer blijkt uit de toekenning van stadsrechten (samen met
Domburg) in 1223 door de ons reeds uit ‟s-Gravenzande bekende graaaf Floris IV. Doordat
echter in de loop der tijden de natuurlijke omstandigheden in de Noordzee (o.a. ligging van de
zandbanken voor de kust) begonnen te veranderen, moesten toen van mensenhand aangelegde
dijken het dorp gaan beschermen tegen het geweld van de aanstormende zee. Als gevolg
daarvan verplaatste zich de handel naar Vlissingen en raakte Westkapelle zijn welvaart kwijt.bovendien bleken deze eerste zeedijken niet bestand tegen de vooral in de 15e en 16e
aanrollenden stormvloeden en was het voortdurend “land onder” in het dorp aan de
Noordzeekust. Eerst in de twintigste eeuw ontstond door het aanbrengen van steenglooingen
uit basaltsteen een van de zwaarste dijken van Nederland, die in het kader van de Deltawerken
nog meer is verstevigd. Het is daarom relatief onwaarschijnlijk dat Vlaamse Camermanfamilies uit de eveneneens door het water bedreigde Zwinstreek resp. het Land van Waes
toendertijd naar dit Walcherse Westkapelle zouden zijn getrokken.
3) West-Cappel in Frans-Vlaanderen
Het is dit heden ten dage een klein dorpje met
ongeveer zeshonderd inwoners, deel uitmakend van
de gemeente Bergues (in 2008 bekend geworden
door de bioscoopkraker “Bienvenue chez les Ch‟tis)
en gelegen in het Arrondissement Dunkerque
(Département Nord). In de Franstalige website
http://pagesperso-orange.fr/villedebergues staat
hiertoe geschreven: “Le nom des Arnouts Capple
dit West-Cappel est cité en 1045, ainsi que la charte” de Capple en 1406”. Het is dus eveneens
een locatie met geschiedenis en wanneer we de eveneens Franstalige website
www.geopatronyme.com raadplegen voor de achternaam Camerman in het huidige Frankrijk,
dan vinden we inderdaad hier enige Camerman-verwijzingen. Dit wil echter niets zeggen over
een eventuele Camerman-locatie in bijvoorbeeld de 16e eeuw in West-Cappel, van waaruit dan
een Adriaen/Arien Camerman naar de Noordelijke Nederlanden zou zijn vertrokken. Maar
zoals ons de bekende Toyota-reclamespreuk reeds zegt: “niets is onmogelijk!”
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4) Westcappel/Westerkappeln in Duitsland (Teutoburger Wald)
Buitengewoon interessant is hier een verwijzing uit het „Archief DTB Rotterdam trouw
gereformeerd” uit het jaar 1801, waarin geschreven staat: “Johan Adolf Hollenberg,
jongeman, afkomstig van Westcappel in ‟t Graefschap Teckelenburg getrouwd met Maria
Cornelia Beddiges, jongedochter, afkomstig van Rotterdam. Datum ondertrouw 18-04-1801,
Datum trouwen 03-05-1801. Opmerking 3 gld.”. Deze locatie “Westcappel in ‟t Graefschap
Teckelenburg” is overigens de huidige Duitse gemeente Westerkappeln
(www.westerkappeln.de ) met ongeveer 12‟000 inwoners, gelegen tussen de steden Osnabrück
en Münster - en toch juist in een Rotterdams DTB-boek van 1801 – en zeker ook wel in de
jaren daarvoor - zo typisch geschreven. Hiertoe herinneren wij er aan, dat vooral de
bisschopsstad Münster tijdens de eerste Reformatie-golf (hier speciaal in de jaren 1533 –
1539) een toevluchtsoord voor “wederdopers” uit alle windstreken van Europa was – en dit
vooral uit de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (zie ook p.118-119). Ook hier mag weer
de Toyota-reclamespreuk gelden: “Nichts ist unmöglich!”
5 ) West-Capelle/Westcapelle als “westelijk deel” van Capelle aan den IJssel
Wanneer we het zoekbegrip “Capelle-West” in de zoekmachine Google ingeven, zijn er niet
minder dan 1200 verwijzingen te vinden – een toch wel opmerkelijk resultaat. Want net zo
goed kan hier ook West-Capelle uit gemaakt worden, zeker in vroegere tijden, toen het er
inderdaad soms niet zo precies op aan kwam bij het neerschrijven van (gesproken) DTBgegevens. En een andere opmerkelijke gezichtshoek is ook op te maken uit de tekst, die in de
website http://www.capelleaandeijssel.nl genoteerd staat “In hetzelfde jaar 1574 op 30 mei,
brandde ook de historische Dorpskerk geheel af. Rond deze kerk stonden enige huizen als een
buurtje bijeen. Het eigenlijke dorp lag aan weerszijden van de IJsseldijk”. Een deel van
Capelle lag dus toendertijd klaarblijkelijk ten oosten van de (grote) dijk en en deel ten westen
ervan - waaruit dus zeker ook weer gemakkelijk Westcapelle te maken was….! Het dorp
Capelle aan den IJssel maakt overigens nu deel uit van de havenstad Rotterdam en wie er meer
over wil weten, kan hiertoe de website van de “Historische Vereniging aan den IJssel”
(zoekbegrip) raadplegen. Een voor de Capelse geschiedenis gedenkwaardige gebeurtenis vond
overigens tijdens de “Tachtigjarige Oorlog” in het jaar 1574 plaats, toen Prins Willem van
Oranje het bevel gaf hier de dijk langs de IJssel door te steken. Dit werd gedaan om de door de
Spanjaarden belegerde stad Leiden te ontzetten – het monument “De Dukdalf” (“Duc d‟Alva”)
op de dijk aan de IJssel herinnert aan dit feit.
ZIERIKZEE 1599

In het “Register van Schepenacten 1596-1604” ( Zierikzee: RAZE 3851c) vinden we voor de
datum 12 october 1599 een verwijzing naar een (verstorven) Anthonis Janssen Camerman
uit Dreischor (inzake voogdij over zijn kinderen):

●
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alsmede voor 20 december 1599 een verwijzing naar een Jan Raphelsse z. Camerman
(inzake betaling van een bierleverantie):

●

●

Op de website van de Gemeente Schouwen-Duiveland (Weeskamer Zierikzee C-D) vonden we
dan voor september 1619 wederom een verwijzing naar een Jan Raphelsz. Camerman (inv.
nr 3158) – het gaat hier nu klaarblijkelijk om de regeling van een erfenis.

●

OPWIJ(C)K

Het mag zeker als uitzonderlijk gelden
dat de achternaam Camerman
reeds in de 16e eeuw op het toendertijd
toch wel afgelegen Zeeuwse eiland
Schouwen en Duiveland (Zeeland als
een van de “VII Vereenigde
Nederlandsche Provinciën”) te vinden
was. Want in deze roerige tijden trokken
Vlaamse geloofsvluchtelingen veelal
naar de dichterbij gelegen Zeeuwse
eilanden Walcheren en Zuid-Beveland –
ook de voornaam Raphel is niet Vlaams.

aktenstuk Zierikzee met Jan Raphelsz. Camerman
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CUIJK 1606

In de zogeheten “REGESTEN RECHTERLIJK ARCHIEF LAND VAN CUYK” (inventaris nummer
401) is met datum 25 december 1606 de navolgende verwijzing te vinden naar een zekere
Arnt Hermens Camerman:
53 25-12-1606 verklaring/pandstelling
“Jan Peters verklaart voor Schepenen, dat hij enige tijd geleden heeft verkocht aan Jan
Thijssen, gehuwd met Aelken, een hofstad gelegen onder Heeswijk bij de Molen met als last
21/2 malder rogge en dijklasten. Om betaling te waarborgen heeft hij tot onderpand gegeven 1
morgen land gelegen naast Hermen Vergeest, Arnt Hermens Camerman, de Gasselsche straat
en de Preuteldijck”.
Interessant in deze samenhang is het feit dat Cuijk (ook wel Cuyk geschreven) toendertijd in
het generaliteitsland Staats-Brabant lag, direct aan de Maas en op maar weinige kilometers van
de Duitse grens. Uit “Wikipedia de vrije encyclopedie” citeren wij hiertoe:
“Generaliteitslanden waren gebieden, die in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden onder direct bestuur van de Staten-Generaal vielen. In tegenstelling tot de zeven
gewesten – Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland en Zeeland –
hadden zij geen stem in het landsbestuur. Het waren voornamelijk Rooms-Katholieke gebieden,
die in een later stadium van de Tachtigjarige Oorlog op Spanje veroverd waren, of in sommige
gevallen zelfs pas verkregen werden na het einde van de Spaanse Successie-oorlog in 1713,
zoals Staats-Opper-Gelre. Ze fungeerden als “bezette gebieden” – als buffer tussen de
Republiek en de Spaanse resp. Oostenrijkse Nederlanden.
De generaliteitslanden waren:
- Staats-Brabant, ruwweg de huidige provincie Noord-Brabant
- Staats-Vlaanderen, het huidige Zeeuws-Vlaanderen
- Staats-Opper-Gelre (Overkwartier), de streek rond Venlo. Een groot deel van OpperGelre bleef Spaans en werd later gedeeltelijk geannexeerd door Pruisen (1702), terwijl
een ander deel Oostenrijks Gelre werd.
- Staats-Limburg of Staats-Overmaas, de streek rond Maastricht
- Westerwolde en Wedde, het zuidoosten van de huidige provincie Groningen
We mogen er zeker verder van uit gaan, dat deze Arnt Hermens Camerman niet vanwege de
Reformatie resp. de Spanjaarden op de vlucht was, maar reeds langer, d.w.z. nog uit de tijd van
het oude Hertogdom Brabant, in Cuijk woonde – ook is het Nederlandse generaliteitsland
Staats-Brabant nog tot de Vrede van Münster in 1648 katholiek gebleven. Het zogeheten “Land
van Cuijk” was verder tussen 1400 en 1550 een soort bufferstaatje tussen de vijandelijke
hertogdommen Gelre en Brabant en viel daarna aan het Hertogdom Brabant - tijdens de
“Tachtigjarige Oorlog” was het gebied rond om Cuyk dan van 1602 tot 1648 een niemandsland
en werd het daarna zonder meer ingelijfd bij de “Republiek der VII Vereenigde Nederlandsche
Provinciën” (zie ook p.126). Voor de Heilige Mis moesten de katholieke inwoners van Cuyk
zodoende van 1648 tot 1800 naar het in het Duitse Hertogdom Kleve gelegen dorp Oeffelt
uitwijken. Ook bestonden er in het katholieke (oude) Hertogdom Brabant – zoals we reeds
meermaals gezien hebben - diverse Camerman-locaties vooral in het grensgebied van het
Graafschap Vlaanderen met het Hertogdom Brabant en waren ook leden van de Camerman(s)families o.a. rond om Brussel en in het Brabantse Moergestel (niet ver van Cuyk!) te vinden.
Zie hiertoe verder ook ONDERHOOFDSTUK “CAMERMANS/CAMMERMANS/CAMMERMAN” p. 106
alsmede ONDERHOOFDSTUK-SEGMENT “MOERGESTEL 1470/1502” p. 250.
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VEEN / PAPENDRECHT 1650

●

In Veen moeten wij enkele correcties
aanbrengen wat betreft de Kamermansstamvader Arien Camerman en zijn drie
zoons Arien Arienssen Camerman
(26 sept. 1650 -1 feb.1703), Gerrit
Ariensz. Camerman (in 1645 geb. – 26
april 1727) en Teunis Arienszn.
Camerman (in 1645 geb.) – want de drie
zoons zijn in ieder geval volgens de ISISdatabase niet in Veen gedoopt. Van Arien
Arienssen Camerman (in ISIS ook als
Ariensen (met 1 “s”)) is intussen bekend, dat dit klaarblijkelijk in Papendrecht plaats vond - zie
hiertoe bovenstaande aantekening (echter zonder achternaam Camerman) in het Doopboek van
de Hervormde Gemeente 1650 te Papendrecht: Hier staat geschreven: “Arien Ariens kint
genaamt Arien gedoopt dz 26 september”. Volgens het “DiEP – archief, monumenten en
archeologie Dordrecht” in een brief d.d. 20 maart 2008 zijn er voor de periode, dat Arien
Arienssen getrouwd zou kunnen zijn, in Papendrecht echter geen trouwboeken bewaard
gebleven. Voor de doop van Gerrit Ariensz en Teunis Ariensz. Camerman zou overigens ook
het direct tegenover Veen aan de andere kant van de Maas gelegen Aalst (Bommelerwaard,
provincie Gelderland) in aanmerking kunnen komen - wat volgens het “Streekarchief van
Heusden en Altena” toendertijd niet ongebruikelijk was. Verder zijn er in het ISIS-bestand van
het Streekarchief echter ook geen overlijdensdata te vinden voor de drie zoons van Arien
Camerman en evenzo niet voor hun vader Arien Camerma (ook geen geboortedata bekend).
Interessant in deze samenhang is echter, dat “onze” Teunis Camerman, zoon van Arien
Arienssen Camerman, weliswaar op 12 maart 1684 in Veen werd geboren (zie onderstaande
geboorteakte met aantekening Arienssen (2x “s”) Camerman (zonder “s”)) maar op 18 april
1731 in Papendrecht verstorven is (nu Camermans (met “s”)), terwijl zijn huwelijk met
Martijntie Gooyers-Boer(ken)s op 25 maart 1709 evenzo in Papendrecht plaats vond (ORA
Papendrecht no.16 fo.54: “ op 12 April 1744 compareerde voor Schout en Schepenen te Papendrecht Martijntie Goyers-Boers, weduwe van
Teunis Camermans, ziek te bedde leggende doch haer verstant, redenen en memorie wel magtig, zij legateert aan haar ses kinderen ses
Carolyguldens en dat in plaatse van deselve legitieme portie. Voogden haar twee zonen Ary Camermans ende Goyert Camermans. De
testatrice verklaarde geen vijf duijsent guldens gegoed te zijn) -

ook zijn zoon Gerrit Camermans trouwde op 26
april 1742 in Papendrecht (met Elisabeth van Rossum). Er moeten dus wel op een bepaalde
manier familiaire of andere banden tussen Veen en Papendrecht hebben bestaan.
Wanneer we ons nu realiseren,
dat Papendrecht in onmiddelijke
nabijheid van Capelle aan den
IJssel ligt, dan mag er toch wel
over gespeculeerd worden of de
“Rotterdamse” Arien Camerman
van 1585 niet inderdaad uit
West-Capelle (Westcapelle =
westelijk van de (grote) dijk)
kwam resp zijn directe familie uit
het zuidoostelijk daarvan
liggende gebied rond om
Krimpen aan de Lek,
Alblasserdam en Papendrecht –

●

●
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de verleiding is al te groot….! En evenzo of de “Veense” Arien Camerman - zoals reeds eerder
gepostuleerd is (zie p. 139, 140 en 141) - niet eveneens uit deze “Rotterdamse” richting stamt
doordat zijn vader – als zoon van de “Rotterdamse” Arien Camerman - naar bijvoorbeeld De
Werken resp. Almkerk resp. Ippel/Uppel in het Land van Heusden en Altena gekomen is? Wie
weet!. Want in de kwartierstaat Both-Wilhelm (www.zwingelspaan.nl) vinden wij bijvoorbeeld
in Generatie XIIIb onder nummer 7080 vermeld:
Adriaen Ariëns Camerman (denken we hiertoe aan de Gravenzandse voornaam Adriaen uit 1576!)
geb. ca. 1595, koopt 21-10-1645 land in de ban van Uppel onder Almkerk,
tr. 1e Metjen Willems, overl. voor 21-10-1645, 2e waarschijnlijk 7081
en in Generatie XIIb onder nummer 3540
Aert Ariëns Camerman
alias op de Camer, geb Uppel ca. 1630, koopt 8-11-1660 grond te Uppel onder Almkerk
(Rechterlijk Archief Almkerk inv.nr. 24, fol 235).
Uitermate interessant in dit opzicht zijn ook de twee geverifieerde verwijzingen naar een
Jan Arienss Camerman uit het “Oud Rechterlijk Archief Andel deel 6”:
a) April 1639 Jan Arienss Camerman, wonende tot Ippel

●

●

b) 12-05-1639 De Werken. Joris Servaess verkoopt aan Jan Arienss Camerman, woonende
tot Ippel enz.
(met de navolgende begeleidende tekst in de internet-publicatie)“Het origineel met de volledige tekst van het ORA
Andel, inv. Nr. 6 wordt bewaard op het Streekarchief van het Land van Heusden en Altena te Heusden. Het betreft
een boekje (van 24 bladen) met transporten e.d. van 1638 t/m 1643 en van 1650. Het is geheel uit elkaar gevallen
en dus nu losbladig en de verschillende bladen liggen ook niet meer in de correcte volgorde. Verder hoop ik te
voorkomen, dat wanneer bladen uit dit deel zoek zouden raken de inhoud voorgoed verloren zal zijn. Tot slot is
het beter wanneer dit stuk niet meer al te vaak door gebladerd zal worden, in ieder geval tot het gerestaureerd, cq
opnieuw ingebonden zal zijn. Een samenvatting van deze transcriptie is gepubliceerd in het Genealogisch
Tijdschrift voor Midden en West Brabant en de Bommelerwaard, 1994, p. 249-260”.
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Wanneer we echter in de ISIS-databank van het “Streekarchief Land van Heusden en Altena”
zoeken naar DTB-vermeldingen voor de achternamen Camerman, Camermans, Kamerman en
Kamermans, dan worden wij daar geconfronteerd met de navolgende (hoge) aantallen
Camerman ……… 131
Camermans ………. 35
Kamerman ……… . 177
Kamermans……… 135

Voor voornamen die voldoen aan “Arien Ariens(s)en” worden dan zelfs meer dan 1000
vermeldingen gevonden, zodat we zeker kunnen stellen, dat de voornaam Arien in het “Land
van Heusden en Altena” buitengewoon veelvuldig voorkomt – en de kans op (voornaams-)
verwisselingen dus relatief groot is. Verder is bij de genoemde aantallen te bedenken, dat er
natuurlijk ook vele verwijzingen naar dezelfde persoon (DTB-gebeurtenissen) in staan, maar
toch krijgen we zo een goede vergelijkende indruk voor het voorkomen van de vier K/Cachternamen in het Land van Heusden en Altena. Echter is evenzo vast te stellen, dat er voor
dezelfde personen klaarblijkelijk ook dubbele schrijfwijzen (zowel met “C als ook met “K”)
bestonden in de diverse DTB-boeken resp. (nog steeds) bestaan in de diverse databanken want zo vinden wij in ISIS bijvoorbeeld een Arien Arienssen Camerman (alsmede een Arien
Ariensen (met een “s”)) met partner Geertien Anthonis en vier kinderen maar ook een Arien
Arienssen Kamerman met een partner Geertien Anthonis van den Oever vermeld (huwelijk op
1 september 1680 te Veen). Dat alles maakt zoektochten naar Camerman/Camermans resp.
Kamerman/Kamermans in het “Land van Heusden en Altena” dan toch wel tot een zeer
moeilijke en uitermate tijdrovende bezigheid….! Zie ook ISIS-database op www.salha.nl .
ARNHEM 1792

Bij een zoektocht naar de achternaam Camerman in de nieuw opgezette Nederlandse
Genlias-database hebben wij in het geheel 72 vermeldingen gevonden en wel hoofdzakelijk
voor een Camerman-tak in Arnhem (provincie Gelderland) en omgeving. Hiertoe zij
aangetekend, dat de informatie in Genlias uitsluitend afkomstig is uit de registers van de
Burgerlijke Stand vanaf 1811, want vanaf dit jaar werden voor de inwoners van Nederland de
belangrijkste gebeurtenissen uit hun leven van staatswege (toen nog zijdens de Franse
overheid) vastgelegd: geboorte, huwelijk en overlijden (net zoals daarvoor in de DTB-boeken).
In Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en een deel van Noord-Brabant werd de Burgerlijke Stand
overigens al in de jaren negentig van de 18e eeuw ingevoerd. Verder kunnen we nu uit deze
Genlias-database opmaken, dat de achternaam Camerman ook nog tot ver in de 20e eeuw in
Nederland voorkwam: de oudste
verwijzingen zijn voor de in 1941
in Arnhem verstorven Geertruida
Cornelia Camerman als ook in
Zeeland voor de in 1919 in
Middelburg gedetineerden Eduard
en Frans Camerman (zie p. 253).
Zoals reeds eerder opgemerkt zijn
er voor de achternaam Camerman
op www.familienaam.nl nu echter
geen verwijzingen meer te vinden,
ook niet in de kpn-telefoongids.
Uitermate interessant is verder, dat
er in de verwante Kortenhorstgenealogie o.a. de navolgende
Camerman-verwijzingen
.
“familiegroep Camerman” 1792
te vinden zijn:
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Cornelis Camerman, overleden op 07.05.1790 (?) en op 12 april 1781 getrouwd met Geertrui
Blombergen (06.04.1750 (Amersfoort) – 17.03.1819 (Arnhem)) met daaruit de zonen:
- Jan Camerman (02.02.1782-05.02.1834)
- Niklaas Camerman (10.12.1783-21.06.1858
- Hendrik Camerman (02.11.1785-31.03.1833)
. en dochter
- Aleyda Camerman (07.01.1787-25.05.1857)
Het is nu gebleken, dat er een schilderij (pastel) bestaat van Rienk Jelgerhuis, dat een
“familiegroep Camerman” (vermoedelijk rond 1792 ontstaan (dateringsinsriptie: de vierde of
zevende van de 10e maand 1792 (?)) afbeeldt. Het werd in 1978 getoond in het “Museum
Boymans van Beuningen” te Rotterdam in het kader van de tentoonstelling “Thema Thee”, die
wederom door de beroemde Nederlandse firma Douwe Egberts (bekend om haar koffie- en
theeproducten) met exponaten werd verzorgd (tentoonstellings-nr. 65) En in een daarover
gevoerde correspondentie staat o.a. “dat de familie Camerman, die uit Amersfoort afkomstig is,
eerst in die plaats een handel in thee, koffie enz. heeft gehad alvorens zich in Arnhem te
vestigen”(betr. “kruidenier” Jan Camerman) - bij de “familiegroep Camerman” zou het dan dus
kunnen gaan om Cornelis Camerman met vrouw en twee van zijn kinderen.

AMERSFOORT / AMORFORTIA 1397

Amersfoort in de 15e eeuw met Onze Lieve Vrouwetoren

In deze samenhang moeten we bij de hier boven genoemde Arnhemse verwijzing “uit
Amersfoort” dan toch nog eens terugkomen (zie ook p. 146) op de 1397-Camerman-vondst in
het Archief Eemland (archieftitel 165:“Kapittel van St. Joris”, inv.nr.1 fol.18v-19v)):
“059 7 december 1397.
Schout en schepenen van Amersfoort oorkonden dat Henric Helmertssoen een erfelijke
jaarrente van 2 Frankrijkse schilden schuldig is aan Bertraet de vrouw van Wedighen uit zijn
huis en hofstede in de Krommestraat gelegen op de hoek naast het huis van mr.
Henrick Camerman, en aan de achterzijde het huis van Henrick zelf en dat van Johan
Hermanssoen”.
Het gaat hier dus om een uitspraak in een gerechtelijk document en in zoverre is Amersfoort
daarmede de eerste geverifieerde Camerman-locatie in de Noordelijke Nederlanden. Maar
evenzo zij in deze samenhang nogmaals attent gemaakt op de toch wel opmerkelijke
Camerman-vermelding in het boek “Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde”, hoofdstuk
“Standenpoëzie. De Stem der Gemeenten” (1889) van G.Kalff, p. 330 (inzake rechterlijke
boetes uit de tijd van graaf Willem IV van Holland (1307-1345)):
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“De strafregisters van dezen tijd zijn rijk voorzien, ook rijk aan afwisseling. GERRIT DE
DUIVEL en tal van anderen, omdat zij een mes hebben getrokken. Zekere CAMERMAN wegens
het toebrengen van een vuistslag bij nacht(die waren tweemaal duurder dan de overdagsche)”.
Het mag in dit opzicht overigens wel als zeker gelden, dat het in deze boete-uitspraak om de
achternaam Camerman (met hoofdletter “C”) gaat en niet om een persoon, die de (overigens
onbekende) functie van “camerman” uitoefende (citaat verder nog voorzien van kanttekening 12: Vgl.
Siėcle des Artevelde; het “papegoy schieten” a° 1361 in de Cameraars-Rek., p. 15; Nieuwe Doctrinael, 793-5,
1720-4, EBBINGE WUBBEN, Over Mnl. Vertalingen van het O.T., p. 105 (a° 1360). Mr F. MULLER Sz,
Registers en Rekeningen van het Bisdom Utrecht, I, 481, 488, 467, vlgg.. 474-5). Buitengewoon interessant

zijn verder de pagina‟s 330 en 331 uit dit Kalff-boek inzake de toendertijdse waarlijk
anarchistisch-maatschappelijke toestanden in de Lage Landen (“Welk een ruwheid overal!”) –
het “volk” was zo te zeggen bezig zich te “democratiseren” en legde daarbij klaarblijkelijk
uitermate veel geweld en grofheid aan de dag…En zo dus ook een “zekere Camerman” – hier
dient echter nog eens uitvoeriger naar de voornaam resp. de locatie te worden nagevorst.
We beschikken voor de Noordelijke Nederlanden dus over twee Camerman-verwijzingen
reeds uit de 14e eeuw en daarmede kunnen we tenminste een bepaalde chronologische link
leggen met de Zuidelijke Nederlanden in de 13e resp.14e eeuw: Lissewege 1291 (Willem
Camerman de ionghe), Sonienwoud 1301 en Brugge 1302 (“coepman” Jan Camerman(ne))
alsmede Aarschot b. Leuven 1384 (Henricke Kamermanne (met “K”) – zie ook p. 76)). Want
het zou dus best kunnen zijn, dat de achternaam Camerman reeds veel vroeger in de Lage
Landen “onderweg” was (is de Aarschotse Henricke K. eventueel de Amersfoortse Henrick
C.?) en niet alleen in de 16e eeuw - als gevolg van de ontstane religieuze conflicten en de
uitwerkingen van de “Spaanse furie” – van zuid naar noord “op drift” is geraakt – wie wil dat
nog met zekerheid vaststellen kunnen….!
Voor Amersfoort (in 1259 stadsrechten)
was de 14e eeuw overigens een periode van
grote groei en bloei – de stad was vooral
beroemd om haar vele bierbrouwerijen en
een florerende textielnijverheid. Als gevolg
daarvan groeide Amersfoort uit de eerste
ongeveer in 1300 gebouwde ommuring (met
een lengte van 1550 meter en omgeven door
een gracht) – deze eerste stadsmuur is op de
plattegrond van het Amersfoortse centrum
overigens nog goed terug te vinden. Rond
1380 werd begonnen met het aanleggen van
een tweede muur met een totale lengte van
2850 meter (werd echter pas rond 1450
voltooid) – en nog heden ten dage staat deze muur op vele plaatsen
overeind en zijn ook de prachtige poortgebouwen, die toegang tot
de stad gaven, behouden gebleven (zie bovenstaande afb. met
Koppelpoort). Amersfoort kreeg in de 15e eeuw na diverse
wonderen rond een Mariabeeld verder ook grote betekenis als
bedevaartsoord en dit had weer tot gevolg dat vanaf 1444 de 100
meter hoge Onze Lieve Vrouwetoren kon worden gebouwd – deze
is tot nu toe het van ver zichtbare waarteken van de stad gebleven
(zie hiernaast afb. van een gravure uit het jaar 1759)

Koppelpoort Amersfoort
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De eerste NL-voorvader Henrick Camerman woonde – zoals we gezien hebben - in
Amersfoort aan de Krommestraat en wie heden ten dage het zoekbegrip “Krommestraat
Amersfoort” in Google ingeeft, wordt verrast met rond 11‟400 verwijzingen naar vele eerste
adressen aldaar – leuk om even bij stil te staan. Verder is nog interessant, dat tussen de tijd van
Karel de Grote en 1559 het grootste deel van Nederland boven de grote rivieren alsmede
Zeeland deel uitmaakten van het bisdom Utrecht (ingedeeld bij het aartsbisdom Keulen) –
alleen het grootste deel van Groningen, een klein stukje Friesland en oostelijk Gelderland
behoorden tot het (Duitse) bisdom Münster.Utrecht was in die tijd gelijktijdig een prinsbisdom,
zodat de prins-bisschop ook “heerlijke rechten” had en wereldlijke macht uitoefende over het
zogeheten Nedersticht resp Oversticht. Daaraan kwam een einde toe na de herindeling van de
bisdommen in 1559 door Filips II. het prinsbisdom Utrecht tot aartsbisdom werd verheven – in
1580 werd dan de uitoefening van het katholicisme in de stad Utrecht verboden. Amersfoort
(afgeleid van Amer = Eem en doorwaadbare plaats = “voorde” resp Duitse “Furt”) komt
overigens ook voor in de geschiedenis van New York: De eerste Nederlanders stichtten
toendertijd bij “Nieuw Amsterdam” op Long Island het dorpje “Nieuw Amersfoort”, vlakbij
Breukelen (Brooklyn), Heemstede (Hempstead), Haarlem (Harlem) en Vlissingen (Flushing).
De benaming Amersfoort is later veranderd in “Flatlands” maar het “Amersfort Park” in het
staddeel Flatlands heeft zijn naam behouden. Ja, en dan is natuurlijk nog de beroemde zanger
(“heut‟ gehen wir ins Maxim”) en filmacteur Johannes “Jopie” Heesters te noemen, die op 5
december 1903 in Amersfoort geboren werd – en nog steeds op de “Bühne” staat.
AARSCHOT /TIENEN 1384

. Zoals reeds meermaals aangetekend (zie ook p. 83), beschikken we voor het jaar 1384 in de
Zuidelijke Nederlanden over een rekeningstelling met een verwijzing naar “van henricke
kamermanne van arscot” en wel in de “Rekening der Tafel van de Heilige Geest van Tienen”
(dienstjaar 1384-85, p. 46). Deze bron vinden we terug in het familienamen-glossarium
“Oostbrabantse persoonsnamen uit de XIV eeuw, ca 1300-1341” van Camille Baert
(Licentiaatsverhandeling te Leuven in 1946). Klaarblijkelijk heeft er toendertijd een
handelsactie plaats gevonden tussen Henricke Kamermanne (met “K”) en de broederschap van
de ”Tafel van de Heilige Geest van Tienen”. Deze “Armentafel” was tijdens het middeleeuwse
“Ancien Régime” de belangrijkste liefdadigheidsinstelling van de stad en stond in voor
voedselvoorziening en hulpverlening aan behoeftige inwoners aldaar. De registerverzameling
van de “Tafel van de Heilige Geest van Tienen” is in de loop der (roerige) tijden zeer goed
bewaard gebleven en zo beschikt de stad Tienen heden ten dage o.a. over de volledige
verzameling rekeningboeken van 1321 tot 1797, de zogeheten conditieboeken alsmede het
kaartenboek van de hier boven genoemde instelling. Tijdens de Franse overheersing vanaf
1797 werden deze vormen van stedelijke hulpverlening afgeschaft en kwamen de archieven in
het bezit van de“Commissie van Burgerlijke Godshuizen” resp. het “Weldadigheidsbureel”.
Tienen ( Tirlemont in het Frans) is heden ten dage ein stad van ongeveer 32'000 inwoners in
de provincie Vlaams.Brabant, ongeveer 25 km oostelijk van Leuven (Louvain) – de VlaamsWaalse spraakgrens verloopt minder dan 10 km zuidelijk van de stad. De aantekening “van
henricke kamermanne van arscot” verwijst verder naar de stad Aarschot (ca. 28‟000 inwoners),
die ca. 15 km ten noorden van Leuven en eveneens in de provicie Vlaams-Brabant ligt. In het
begin van de 14de eeuw was o.a. Godfried van Brabant heer van Aarschot en in 1534 zou dan
keizer Karel V– in zijn eigenschap als koning van Spanje – aan Philippe II de Croy de titel van
“Hertog van Aarschot” (Duc d‟Aarschot) verlenen. Met de dood van Charles III. de Croy in
1612 resp. zijn zuster Anne de Croy in 1635 ging de Aarschotse hertogstitel over op het huis
Ligne. Interessant is, dat er in de stad Aarschot een Onze Lieve Vrouwekerk staat met een
evenzo hoge toren als in Amersfoort, die eveneens als van ver zichtbaar baken dient.
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. … ..

DEVENTER 1420
…Buitengewoon interessant

is ook een Camerman-vermelding uit de Noordelijke Nederlanden
(1420) in het 2001 verschenen boekwerk” Soest, Heest en De Birkt: van de achste tot de
zeventiende eeuw” - want daarin staat geschreven in het onderhoofdstuk “De omvang van de
bevolking en het grondgebruik”:
“In de Birkt stond pas in 1420 het klooster waaraan Mr. Henric Camerman, kanunnik in
Deventer, kort daarvoor de grond geschonken had. In 1446 blijkt De Birkt 152 morgen groot te
zijn en als ook hier het gemiddelde bezit ruim drie-achtste hoeve of zeven morgen was, dan
waren er rond 1420 minstens 21 eigenaars of pachters in De Birkt. De kloosterlingen
beoefenden echter op een deel van hun bezit zelf de landbouw”.
We mogen hier zelfs vermoeden, dat deze kanunnik òf de Amersfoortse Henric Camerman is
òf een zoon met dezelfde voornaam - opvallend is echter dat dan ook hier weer de typische
toevoeging “zoon van (zn)” aan de voornaam – zoals in de Noordelijke Nederlanden zonder
achternaam gebruikelijk – ontbreekt. Ook is vast te houden dat we met Deventer de IJsselstreek
bereikt hebben en we in de buurt komen van de diverse Overijsselse Camerman-locaties (zie
ook hoofstuk “KAMERMANS/KAMERMANS/CAMERMAN(S) p. 146)
MOERGESTEL 1470 / 1502
. Hier is (vanwege de overgang van

Camerman naar Camermans) nogmaals attent te maken op
twee rechterlijke uittreksels uit het schriftstuk “Protocol van allerhande akten van Moergestel”
(bij Tilburg, toen Hertogdom Brabant) uit het jaar 1470 inzake “Camermans kinderen” en uit
1502 inzake “Camermans weye” (zie hiertoe ook p. 106 inzake een (mogelijk) ontstaan van
de achternaam Camermans (met “s”) in de tweede naamval van Camerman ). We citeren:
“1470 februari 27 Mgt, R 284:
een huys en hof met toebehoren en erf daartoe ½ lib. par. Ghestel
in die Caterstraat <Gherit Feitmans kinderen> Camermans
kinderen en Merten Boschovens enz.”
alsmede
“1502 januari 16 Mgt, R 286:
nog uit drie scaren in een weye geheyten
Camermans weye gelegen teynden den
kerckdijck actum altera Pauli te Bere Brieninck
enz.”
Het huidige dorp Moergestel maakt sinds
1997 deel uit van de gemeente Oisterwijk en
hiertoe is in 1996 het boek “ Merk toch hoe
sterk: Moergestel schreef geschiedenis” van
Ad van den Oord en Paul van Dun verschenen
– op de website
http://www.regionaalarchieftilburg.nl zijn dan
nog onder “ansichten van Moergestel”meer dan
60 (dorps-)beelden te bewonderen.
Kaart van Moergestel 1856
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RESUMÉ 2008

Aan het einde van dit boek valt toch wel in de eerste plaats
op, dat de achternaam Camerman (met “C”) - en de daarvan
afgeleide achternamen Camermans, Cammerman en
Cammermans - alleen in het katholieke (opulentBourgondische) België behouden gebleven zijn, terwijl in het
protestantse (schraal-calvinistische) Nederland dan weer
alleen de van Camerman afgeleide achternamen Kamerman,
Kamermans en Kammerman (met “K” dus) gebruikelijk
geworden zijn. En er zou dus kunnen worden gesteld, dat de
religieuze, culturele en economische scheidung van de
Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zich uiteindelijk ook
voor honderd procent in de Belgische C-(voet-)achternamen
en de Nederlandse K-(hand-)achternamen gemanifesteerd
heeft – een toch wel leuke en interessante conclusie. Verder is
te bedenken, dat – zoals op p.105/106 en p.134/135
aangegeven – het aantal (geregistreerde) C-familieleden in België nog maar 333 bedraagt en
het aantal (geregistreerde) K-familieleden in Nederland 375 (de veel minder talrijke
buitenlandse C- en K-familieleden (o.a. in Duitsland , Frankrijk, Canada en USA) niet
meegerekend) – wij zijn dus uiteindelijk (nog) maar een relatief kleine Nederlands-Belgische
K/C-“family” met (geregistreerde) 708 leden…!
Van de 375 K-familieleden in Nederland zijn – zoals reeds vermeld - 265 geregistreerd als
Kamerman, 16 als Kammerman en 94 als Kamermans – over deze laatste groep is via de ons
bekende K/C-boeken en K/C-websites in de loop van de tijd dan toch wel tamelijk veel
informatie bij elkaar gekomen en kunnen we min of meer stellen, dat eigenlijk alleen nog maar
de genealogische Camerman/Kamermans-link tussen de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden onvoldoende kon worden nagetrokken. Zoals reeds aangetoond liggen echter de
allereerste Camerman-verwijzingen in Vlaanderen (1291 Lissewege en 1302 Brugge) resp. die
in het Hertogdom Brabant (1301 Sonienwoud en eventueel 1384 Aarschot (met “K”)) alsmede
de allereerste NL-verwijzingen (ca.1361 Bisdom Utrecht en 1397 Amersfoort) reeds zo dicht
bij elkaar, dat de onderhavige, in 2008 als historische schets en met veel pleizier ontstane
“aanvullende Camerman-documentatie” zeker laat zien, in welke richting er verder dient te
worden gezocht. Een niet onbelangrijke rol voor verdere K/C-navorsingen spelen daarbij
echter ook de voornoemde 265 (Nederlandse) Kamerman-“family”-leden (bijna 3 x aantal
Kamermans), want deze stammen immers eveneens van het Vlaamse oergeslacht Camerman
af. Helaas is de (Nederlandse) Kamerman-genealogie ( en ook wel die in de USA) tot op heden
niet zeer informatief en gedreven opgesteld en het zou waarlijk prachtig zijn, wanneer daar
verandering in zou komen. Het zou best kunnen zijn, dat er dan – net zoals voor Kamermans –
ook voor Kamerman nog andere verre C/K-voorouders worden gevonden (zoals o.a. Henricke
Kamermanne in Aarschot 1384) – en eventueel zo ook de gewenste (geverifieerde)
genealogische C/K-link tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden.

Take me by the hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-land
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CAMERMAN -VONDSTEN EN HISTORISCHE IMPRESSIES

●

verwante families Gauthier en Camerman met piloot
Félix Camerman in Franse uniform, kort voor de
Eerste Wereldoorlog opgenomen

overlijdens-advertentie van burgemeester
Joannes Cornelius Camerman uit Doel
in 1872 (“invallende vijand” = Nederland)

overlijdensadvertentie en bidprentje voor de in het Franse leger ingelijfde en op 10.12 1813 in het Duitse
. Wezel gestorven priester Petrus Joannes Antonius Camerman uit het Belgische Doel – een tijdimpressie
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- DOEL MOET BLIJVEN Gedicht van Dorpsdichter Mark Meekers in
“Doel 2020”- nieuwsbrief “Nieuws uit Doel”
29 februari 2008 - jaargang 11 - nummer 1

CAMERMAN STRAAT IN DOEL

zie ook p. 257
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in ISIS-database
•

De meeste ISIS-Camerman-vondsten verwijzen naar Zeeuws-Vlaanderen resp. Staats-Vlaanderen
(1648-1810) en o.a. naar het “buitenlandse” Doel in het “Land van Waes” (zie ook p. 233/p. 243)
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Beeldenstorm in Antwerpen 1566 op een gravure van Frans Hoogenbergh
en actueel ten tijde van Hendrik Camerman uit het Vlaamse Opdorp en
Dirck Adriaensz. resp. (vader) Adriaen Camerman uit ‟s-Gravenzande

Schilderij “Prinsjesdag” van Jan Steen omstreeks 1665 (Rijksmuseum Amsterdam). Op het stuk papier,
dat tegen de tafelpoot aanligt, is met moeite te lezen: “de tiende verjaardag van prins Willem III van het
geslacht Oranje-Nassau op 14 november 1660” en daaronder het rijmpje “ op de gesondheyt van het nassaus
basie in de eene hant het rapier in de andere hant het glaesie”. Dit tafereel is geschilderd ten tijde van NLvoorvader Arien Ariensen Camerman en geeft een goede impressie van het dagelijkse leven toendertijd
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Pieter Aertsen , Vlaamse schilder uit de 16e eeuw:
provisiekamer 1551 (met Maria-tafereel op de achtergrond)
124 x 169 cm University Art Collection Uppsala
vrouw bij het toebereiden van een (spit-)maaltijd 1559
172 x 82 cm Musée Royaux des Beaux Arts Brussel
geschilderd ten tijde van o.a. Daneel, Geeraert en Hendrik
Camerman (Lebbeke resp. Essene resp. Opdorp)

.

strand bij Scheveningen 1646 van Jan van Goyen (Museo Thyssen-Bornemisza Madrid) in het 10 km zuidelijk ervan gelegen ‟s-Gravenzande (Dirck Adriaensz. Camerman
.
1576) zal het op het strand en in de duinen toendertijd wel evenzo bedrijvig geweest zijn.
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“GÉNÉALOGIE ET HISTOIRE DE LA FAMILLE CAMERMAN ET SES ALLIÉS”

We hebben dit (Franstalige) boekwerk ook daarom opgenomen in het onderhavige onderhoofdstuk
omdat het iedere keer weer een genoegen is in
deze indrukwekkende Camerman-documentatie (uitgegeven 1989) te bladeren– steeds zijn nieuwe
vondsten gegarandeerd. Deel 1 met 73 pagina’s en Deel 2 met 172 pagina’s leveren zo een waarlijk
ongekende diversiteit aan informaties over deze Belgische Camerman-“family”, waarbij men er gewoon
versteld van staat met welke acribie en passie René en Mary Camerman hier hun genealogisch
levenswerk hebben afgeleverd – een waarlijk indrukwekkende prestatie. En dat alles bovendien niet zoals heden ten dage gebruikelijk - met hulp van de computer “op papier” gebracht maar het lay-out
“gewoon” met schrijfmachine, schaar en lijm gecreëerd en het resultaat dan met de kopieermachine
vermenigvuldigd en gebrocheerd.- een “monnikenwerk” zonder weerga….! René Camerman, (geboren
19.12.1917 te Elboeuf (F) en overleden 14.08.2006 te Boechout (Provincie Antwerpen)) en zijn
echtgenote Mary van Spilbeeck verdienen daarom een ereplaats in de KCAMMERMANNS-“family”geschiedenis en het zou prachtig zijn, wanneer hun prachtig boekwerk “Généalogie et histoire de la
famille Camerman et ses alliés” – net zoals het onderhavige boekwerk “KCAMMERMANNS“slechtbok”-INFO” – toekomstig op CD zou kunnen worden gezet!
“CAMERMAN-VONDSTEN EN HISTORISCHE IMPRESSIES”,

René en Mary Camerman behandelen in hun boek vooral geschiedenis en genealogie van hun
directe voorouders in Doel en Calloo (vanaf 1950 Kallo) en wel beginnend met een Joannes
Camerman. Er staat daar o.a. genoteerd: “Nos premiers ancêtres retrouvés à ce jour habitaient Calloo
et Doel, dans le Pays de Waas, où le nom Camerman existe encore, et ce depuis 1650. Le premier,
Joannes, semble être venu d’ailleurs; pourtant avant lui nous avons retrouvés Egidius, décédé à
Calloo le 16/1/1647, mais sans aucun renseignement permettant de le situer; il venait du hameau
Kettenisse, près de Callo, et aurait été enterré dans l’église de Calloo. Etait-il le père (ou un frère) de
Joannes? Dans les premiers registres, tant à Calloo qu’à Doel ou au Pays de Waas, les premiers
Camerman cités (naissances, mariages, décès) se rapportent tous à Joannes et ses enfants. Joannes
aurait-il eu deux frères habitant Vrasene: Martinus et Petrus, qui étaient témoins a son premier
mariage?” Ook hier weer dezelfde genealogische onzekerheid (drie broers “zonder vader”) als in Veen.
Joannes Camerman (+Calloo 26/10/1694 (“61ans, inhumé dans l’église”)) was overigens twee keer
getrouwd (met als getuigen zijn broers Martinus Camerman Petrus Camerman) en wel met:
1) Godelieve Verhulst (°Calloo 14/12/1638, + Doel 22/11/1677) - 8 kinderen
2) Maria Catherina De Bruyn (°Calloo 2/11/1659, + Calloo 19/9/1701) - 8 kinderen.
In deze grote Camerman-familie waren vooral de voornamen Joannes, Martinus, Petrus, Engelbertus,
Josephus, Antonius en Cornelius ingeburgerd – deze zijn steeds weer terug te vinden. Uiteindelijk
komen we dan o.a. uit bij de ons reeds bekende en in Wezel gestorven priester Petrus Joannes
Antonius Camerman (1792-1813) als ook bij de reeds meermaals hier boven genoemde Joannes
Cornelius Camerman (1795-1872), die - zoals we weten – lange tijd burgemeester van Doel was (18381872). Zijn vader Engelbertus Camerman (1752-1832) was eveneens burgemeester van Doel (18081817) en ook zijn zoon Carolus Leonard Camerman (1836-1886) volgde hem in 1872 - na zijn
overlijden - als zodanig op. Alles bij elkaar genomen - en zoals ook reeds in het onderhoofdstuk
“SCHELDE-DAVID TEGEN HAVEN-GOLIATH” aangetekend - kunnen deze vele Camerman-reminiscenties
werkelijk alleen maar resulteren in de solidaire KCAMMERMANNS-“family”-eis: DOEL MOET BLIJVEN.
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MSGR. JOSEPHUS EUGENIUS LUDOVICUS MARIA CAMERMAN 1882–1969 uit DOEL
(zoon van burgemeester Carolus Leonardus Camerman – zie p. 256) was 58 jaar lang pastoor van de parochie
OUR LADY STAR OF THE SEA CATHOLIC CHURCH in BREMERTON (Washington (USA)) en
zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog hoofdaalmoezenier bij het 1ste Amerikaanse leger (Argonne
en Verdun) resp. bij de Amerikaanse marine (tegen Japan in de rang van “lieutenant-commander”). Hij was ook
aanwezig op het Amerikaanse slagschip “Missouri” bij de Japanse capitulatie op 2 september 1945 (na de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki) in de baai van Tokyo. Een in 1957 verschenen jubileumsboek draagt
de titel “Golden Jubilee Fifty Years a Priest The Rev. Josep E. Camerman 1907-1957).
In 2008 (“modern times”) op

YouTube met het videofilmpje Our Lady Star of the Sea Catholic Church

Cammermann (met 2 “m”) is onjuist! zie ook p. 103
naar J.E. L.M.Camerman benoemd zijn de Camermanstraat in Doel, de Camerman hall in Bremerton
alsmede ook het Camerman Young Ladies Institute aldaar -- een waarlijk buitengewoon
indrukwekkende C/K -- persoonlijkheid

(uit “centennIal history 1902-2007” van “washington state council - knights of columbus”)

OUDE KERK
1902

NIEUWE KERK met
CAMERMAN HALL
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sinds 2003 staat de naam Camerman ook
vereeuwigd in “Guinness Book of Records”
Roger Camerman uit het Duitse Bottrop (“Ruhrgebiet”)
maakte Kerstmis 2003 de 45 meter hoge Bergheimse
restaurant-molen “Bergheimer Mühle” tot het grootste
Lichtobjekt ter wereld (“Weihnachtsmühle” met rond
300‟000 gloeilampen) en kwam zo onder enorm mediaal
interesse (met o.a. WDR- en RTL-live-uitzendingen) in
het befaamde boekwerk “Guinness Book of Records”

GOOGLE - zoekresultaat
voor Camerman = 78.400
camer a man = Camerman
De MGM-film “The Cameraman”
(met Buster Keaton) is via zoekbegrip
“(The) Camerman” bv. zo te vinden

•

:

C A M E R M A N
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Han Kamermans werd in 1938 in Vlissingen aan de Schelde geboren.
Als HTS-ingenieur voor Weg- en Waterbouw in de jaren zestig naar
Zwitserland vertrokken, is hij daarna een zeer uitzonderlijke weg
gegaan. Met het voorliggende werk heeft Han Kamermans niet alleen
zijn Vlaams-Nederlandse “roots” teruggevonden maar ook enorm veel
over de vele K/C-geslachten en zijn eigen familie ervaren – en deze
veelvuldige informatie geeft hij hiermede gaarne en met groot
genoegen verder
Verd waald Liedje

.

Ik hoor de mensen dromen
Amaai zijn dat seringen die ik ruik
of groeit het gras al op mijn buik?
En ik, godin van de nacht
omhels het jonge kind en de oude kraai
amaai amaai amaai
Hugo Claus (1930-2008)

K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-“slechtbok”-INFO
zomer 2006/zomer 2008 (Supplement 2008)
Maastricht/Vlissingen
uitgegeven in eigen beheer
www.KCAMMERMANNS.onzestamboom.nl
www.kcammermanns-family.com
alle rechten voorbehouden
© Copyright 2006/2008 by Han Kamermans
omslagontwerp: Peter Visser
typografie en lay-out: Han Kamermans
dank aan Tanny Geerse en Age Kamermans
www.team-kamermans.com
NL-genealogie sinds 2005
zie hiertoe ook eBook:
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 – 1990
ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER

Maastricht/Vlissingen (zomer 2007)
www.elisabeth-clemens.vlissingennet.nl
www.kcammermanns-family.com
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www.team-kamermans.com
NL-genealogie sinds 2005
( Arien Camerman * )
:
:
Arien Arienssen Camerman *
&
Geertien Anthonis van den Oever
:
:
:
Teunis Camerman(s)
&
Martijntie Gooyers Boer(ken)s
:
:
:
Gerrit Camermans
&
Elisabeth van Rossum
:
:

* zie p. 244

:

CH (Zürich)

NL (Maastricht)

WEBMASTER
T-K - website

AUTEUR
K/C - eBook

USA (Carlsbad)
database

NL (Wolvega)
database

KAMERMANS
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