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EERSTE DEEL

TWEEDE DEEL

DERDE DEEL

“blanje”

“bleu”

“oranje”

De PRINSENVLAG is een Nederlandse historische vlag, die oorspronkelijk gedragen werd door de orangisten tijdens de Tachtigjarige
Oorlog. De Prinsenvlag is gebaseerd op de livreikleuren van Prins Willem I van Oranje-Nassau, vandaar ook de naam. Dit zijn oranje, wit en
blauw, ook wel ORANJE – BLANJE - BLEU genoemd. Ieder jaar op 6 april wappert de Prinsenvlag van de Sint Jacobstoren te Vlissingen
- “op aprilletje zes verloor Alva zijn fles”. Deze spreuk herinnert aan het feit dat Vlissingen (“Sleutel der Nederlanden”) op 6 april 1572
in opstand kwam tegen de Spaanse bezetting (Waals garnizoen) en zich bij bij de Watergeuzen aansloot. Zie ook www.vlissingen.nl
(toerisme, historie, Alva en zijn fles) en p. 263
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Han Kamermans

Rijnwaarden

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 enorm veel
over het leven van zijn vader Jan Willem Kamermans in vroege jaren
ervaren maar vooral ook over de levensomstandigheden van zijn voorvaderen
in directe afstammingslijn van stamvader Arien Camerman - en deze
veelvuldige en uitermate interessante informaties geeft hij hiermede gaarne
en met groot genoegen verder.
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Das Leben ist nur eine kurze
Unterbrechung des Fortseins
Heinz Erhardt (1909-1979)

A

VOORWOORD

Dit is een boek over mijn vader Jan Willem Kamermans. Het is erg moeilijk voor mij
geweest dit voornemen te realiseren, omdat ik al sinds vele jaren - zowel voor als na
zijn dood in 1974 - een heel slechte relatie met hem had resp. (nog altijd) heb. Ik nam
en neem (nog altijd) kwalijk en ik heb steeds weer opnieuw gerebelleerd tegen hem –
in mijn “moeilijke” jaren hebben we daadwerkelijk met elkaar gevochten en heb ik
hem uitgescholden voor alles mogelijke op de wereld. Toentertijd, d.w.z. in de jaren
vijftig, wilde ik alleen nog maar weg van hem en ben ik daar uiteindelijk ook in
geslaagd – ik ben in 1959 “gevlucht” naar Zwitserland en heb geprobeerd daar op
eigen benen te gaan staan. Maar de uiterst negatieve beeldvorming van Jan Willem
Kamermans was en is zo oppermachtig aanwezig in mij, dat daar ook veel verkeerd
liep en ik zelfs nu nog met hem bezig ben: De Zeeuwse wapenspreuk “Luctor et
Emergo” of anders gezegd “Ik worstel moedig en ontzwem” is in mijn geval niet waar
geworden. “Tant pis” - want ik heb steeds moedig “geworsteld” en heb toch niet
werkelijk kunnen “ontzwemmen”!
Pas na vaders dood in 1974 ben ik er in geslaagd mij min of meer “vrij te zwemmen”
en een geheel eigen weg in te slaan: de autoritaire mannelijkheid, die ik bij Jan
Willem Kamermans had leren kennen, wilde ik in geen geval nog langer zelf naleven
en ik heb daarna dertig jaar als vrouw – waarvan 12 jaren als danseres – geleefd. Ik
ben al die jaren zeer gelukkig en evenwichtig geweest en heb enorm veel beleefd:
Het was alsof ik nieuw geboren was en er geen (mannelijk) verleden bestond. Vaders
dood in 1974 heeft mij dan ook niets gedaan en ik ben niet naar zijn begrafenis
geweest – ik voelde me bevrijd van een zware last en kon eindelijk mijn geheel eigen
“I have a dream”-levensweg verwerkelijken.
Toen ik dan in 2007 een boek over het leven van mijn geliefde moeder schreef, was
ik er uitermate verbaasd over hoe gemakkelijk dat ging – want moeder en ik hebben
altijd een uitermate mooie en intacte relatie met elkaar gehad en zij zal altijd mijn
“moesje” blijven. Het is me zo gelukt het gehele leven van Elisabeth Clemens uit
Buer in het Duitse Westfalen in alle details achteraf te kunnen uitpluizen en ik ben er
zeker van moeder met dit elektronische boek voor altijd op een uitermate liefdevolle
wijze te hebben vereeuwigd. Dat wilde ik daarop aansluitend dan ook voor mijn vader
doen (ik ben milder geworden in de loop der jaren) en zo heb ik inderdaad niet alleen over
hem maar ook over onze voorouders uitermate veel informaties kunnen verzamelen vooral de eerste helft van vaders leven is een echte openbaring voor mij gebleken.
Dat heb ik absoluut niet van hem geweten en ook niet vermoed - want we hebben
nooit over zijn verleden gepraat en ik ken alleen de tweede helft van zijn leven d.w.z.
de jaren 1938-1974. Daarin was hij - in mijn herinnering in ieder geval - enerzijds een
liefdevolle en zorgzame familievader - vooral in de oorlogsjaren en de directe jaren
daarna – maar anderzijds ook een cholerische, strenge en vooral hardhandige
“huisdespoot” – zo heb ik dat tenminste toentertijd ondervonden en verinnerlijkt.
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Nu ben ik zelf “oud” geworden en heb ik na veel wikken en wegen geprobeerd in
het voor ons liggende boek ook de goede kanten van mijn vader (weer) te ontdekken
– en wie weet wat hij al die jaren over mij gedacht heeft en waarom hij tegenover mij
zo “onverschillig” is geweest. Want we hebben immers nooit echt met elkaar
gecommuniceerd en met dit boek wil ik daarom proberen dit kennistekort achteraf
toch nog enigszins in te vullen – tenminste van mijn kant gezien. Ik heb er naar
gestreefd mijn vader in ieder geval postuum beter te willen begrijpen en de scherpe
kantjes er vanaf te halen – “kwijtraken” zal ik Jan Willem Kamermans echter wel nooit
meer. Maar het gezegde “beter laat dan nooit” kan ook veel goeds tot inhoud hebben
en zo vind ik in ieder geval een grote voldoening daarin deze poging tot verzoening
na zo lange tijd toch nog gewaagd te hebben – en meen ik dat het zelfs een
uitermate interessant en lezenswaardig boek geworden is. Vaarwel Jan Willem
Kamermans: echt jammer dat we ooit zo “sprakeloos” uit elkaar gegaan zijn en
daarna nooit meer samengekomen. Maar zoals gezegd: “Les yeux sont faits – rien
ne va plus”. Of zoals het in het Duits heet : “Mach’s gut, Alter ”.
Rijnwaarden, voorjaar 2009 / voorjaar 2010

Han Kamermans

NB 1: ® UPDATE 2010
In het voorjaar 2010 is het oude hoofdstuk SUPPLEMENT omgeschreven tot het nieuwe hoofdstuk
SUPPLEMENT “VOOROUDERS VAN DE KOUWE KANT” en zijn diverse aanvullingen en correcties
in de boektekst opgenomen.
NB 2: STRUCTUUR eBook
Vanwege het feit, dat ik mij zo moeilijk doe met dit boek over mijn
vader, heb ik ook voor een ietwat andere opzet ervan gekozen:
In het EERSTE DEEL “oranje” en het TWEEDE DEEL “blanje”
wordt in directe lijn eerst helemaal teruggegaan tot stamvader
Arien Camerman en dan – langzaam zich naar voren werkend –
uiteindelijk het doel vader Jan Willem Kamermans bereikt
In het DERDE DEEL “bleu” wordt dan op de voor mij achteraf
toch wel opmerkelijke levensweg van mijn vader nader ingegaan zo te zeggen “embedded” in de voorvaderlijke geschiedenis en
daardoor beter begrijpbaar.

De plek
Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,
thuis opstappen, maar ook uitmanieren van kijken.

geboorteakte Han Kamermans

Er is niets te zien, en dan moet je zien
om alles bij het oude te laten
Er is hier. Er is tijd
om overmorgen iets te hebben achtergelaten.
Daar moet je vandaag voor zorgen
Voor sterfelijkheid
Vlaamse dichter Herman de

Coninck (1944-1997)

4

B

KAART VAN NEDERLAND - VLAANDEREN - NRW

.

HOEK VAN HOLLAND ROTTERDAM AMSTERDAM

.

VLISSINGEN TERNEUZEN ANTWERPEN

.

(BUER)

Een begrafenis op Zeeuws-Vlaanderen is nog altijd leuker
dan een trouwfeest in Midden-Zeeland
Zeeuws-Vlaams gezegde
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C VERBLIJFPLAATSEN JAN WILLEM KAMERMANS
Jan Willem Kamermans

T

portret Vlissingen 1940

DIVERSE ZEELAND

ZEEUWS VOLKSLIED

ZEEUWSE VLAG

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d'aloude Eendracht woont,
En welvaart 's landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
'Ik worstel moedig en ontzwem!'
Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d'eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.
Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk'le keus:
'Oranje en Zeeland!' da's de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.
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WAPEN VAN ZEELAND

“ Luctor et Emergo”

“Ik worstel moedig en ontzwem”

“ je môt niet al j’n ei’rers onder eên oen legge”
“ niet al je eieren onder een kip leggen”
Zeeuws gezegde
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E VADERS KAMERMANS-FAMILIE BIJ LEVEN

Josephus Franciscus Kamermans
U

12.10.1869-15.08.1950
* Jan Willem Kamermans
U

13.10.1897-12.04.1974

+ 12.11.1931

+

* Josephus Franciscus Kamermans (Sjef)
08.04.1935 + Janna Mulder
* Miriam
* Robbert
* Carla
* Jacobus Johannes Kamermans (Hans)
17.01.1938 + Helga Kratschmar
* Ralph Peter

Elisabeth Clemens
U

18.12.1900-25.03.1990

* Maria Suzanna Kamermans
U

U

18.07.1896-10.01.1975
+ 14.07.1921

* Josephus Franciscus Verheul (Sjef)
+ Tilly Buskes

21.04.1925 - 06.05.1965

* Yvonne Maria
* Desiree Josette

Bernardus Michiel Verheul
U

29.05.1886 – 25.04.1963

Maria Catharina Pieters
U

06.01.1871-21.09.1949
Grootouders van Jan Willem Kamermans:
Christiaan Kamermans (1834-1911)
Maria Suzanna Lute (1840-1923)
zie hiertoe ook:
eBook:
KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO
Info:
http://www.kcammermans.onzestamboom.nl
download: http://www.download.kcammermanns-family.com
TU

eBook:
Info:
download
eBook:
...

GEDCOM:

UT

IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER
http://www.elisabeth-clemens.vlissingennet.nl
http://elisabeth-clemens.kcammermanns-family.com
TU

UT

TU

UT

BERNARDUS MICHIEL VEREUL – TUSSEN SCHELDE - LOODSENTRADITIE EN
SCHELDE - SCHEEPSWERFGLORIE
TU

http://www.team-kamermans.com
UT
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VADERS CLEMENS-FAMILIE BIJ LEVEN

Jacob Clemens
U

U

03.09.1869 - 13.08.1933

* Joseph Clemens
U

U

20.11.1895-31.01.1968

* Wolfgang Jakob August Clemens

+ 21.12.1922
U

24.08.1930 - 20.05.1993
U

Lina Fricke
U

14.11.1896 - 28.10.1957

* Elisabeth Clemens
U

U

18.12.1900 - 25.03.1990
O8.04.1935 -

* Josephus Franciscus Kamermans
(Sjef)

+

+ 12.11.1931
U

17.01.1938 U

* Jacobus Johannes Kamermans
(Hans)

Jan Willem Kamermans
U

13.10.1897 – 12.04.1974

* Maria
U

Clemens
U

18.12.1902 - 15-01.1982

10.11.1927 -

* Marianne Schmies
+ 27.01.1927
U

U

09-09.1929 -

* Bernhardine (Berni) Schmies
Bernhard Schmies
U

02.01.1905 – 20.04.1983

Sophie Kemper
U

01.01.1866 - 19.12.48
Wolfgang Jakob August Clemens
+
Gerda Spandau 04.09.1930 – 20.05.1993

* Christina Clemens 25.11.1958 + Klaus Giese
* Uwe Clemens 02.07.1957 -

Josephus Franciscus Kamermans
+
Janna Mulder

* Miriam Kamermans
* Robert Kamermans
* Carla Kamermans

Jacobus Johannes Kamermans
+
Helga Kratschmar 17.07.1939 -

* Ralph Peter Kamermans 17.05.1963 -

Bernhardine (Berni) Schmies-Clemens + Kurt ….
Marianne Schmies-Clemens + …..
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Vrienden zoek je,
familie heb je!
Nederlands gezegde
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INLEIDING

Zoals uit de inhoudsopgave blijkt, is het verhaal van Jan Kamermans “embedded” in
de geschiedenis van zijn resp. mijn voorouders – het is gelijktijdig een poging de
maritieme geschiedenis van deze directe genealogische Kamermans-lijn nader uit te
werken. Want mijn vader is inderdaad de eerste Kamermans in een lange maritieme
familietraditie, die niet ter zee gevaren is. En misschien ligt daar ook wel de sleutel
begraven vor het feit dat Jan Willem Kamermans klaarblijkelijk met zijn leven aan
land niet zeer gelukkig is geweest. Dat zijn eerste zoon Josephus Franciscus
Kamermans – niet voor niets genoemd naar zijn grootvader loods Josephus
Franciscus Kamermans – dan de maritieme traditie in deze Kamermans-tak weer
heeft doen opleven (zie hoofdstuk L resp. onderhoofdstuk J.F.KAMERMANS), mag er zeker
voor oorzakelijk zijn, dat mijn broer, die reeds in jeugdige jaren “op grote vaart” wilde,
klaarblijkelijk geen problemen met zijn vader heeft gehad, ja zelfs zijn oogappel is
geweest. In ieder geval denk ik, dat het voorvaderlijke aspekt van “HET VERHAAL VAN
JAN WILLEM KAMERMANS” een grote rol kan spelen, wanneer het er om gaat het
geheel uit een andere hoek te zien en dat dit een juiste beslissing is geweest voor de
opzet van het boek. Zie hiertoe ook PS in VOORWOORD.
Begonnen wordt zo met stamvader Arien Camerman (gen 1), die zijn zoon Arien
Arienssen Camerman (gen 2) in 1650 in Papendrecht (aan de Merwede gelegen) heeft
verwekt en de zonen Teunis en Gerrit Camerman rond deze tijd elders - echter in
geen geval in Veen (aan de (Oude) Maas gelegen), zoals dikwijls wordt vermeld. Van
stamvader Arien Camermans is tot nu toe helaas verder niets bekend en zoals in het
eBook “KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO” reeds is uiteengezet (zie hiertoe hoofdstuk
“Supplement 2008”) kan alleen maar vermoed worden, dat hij uit de richting van
Rotterdam (waar 1585 een zekere Arien Camerman opduikt) resp. Capelle aan de IJssel (“van
Westcapelle”) is gekomen. Het is om deze reden dat er in de opsomming “plaats van
geboorte – verblijfplaats – plaats van overlijden” voor Arien Camerman alleen
geschreven staat: “Zuid-Holland-Papendrecht-Zuid-Holland”- meer zit er helaas tot
nu toe niet in. Wel is het dus zo, dat alle drie zoons van Arien Camerman daarna in
Veen zijn gaan wonen en daar ook hun diverse kinderen ter wereld zijn gekomen.
Het interessante in deze samenhang is dan, dat Teunis Camerman, in 1684 geboren
zoon van Arien Arienssen Camerman, daarna weer naar Papendrecht is getrokken
en daar ook getrouwd is. De vader van zijn Papendrechtse vrouw Martijntie Gooiert
Boerkens kwam overigen ook uit Veen – Gooiert Joosten Boerkens werd daar in
1663 geboren. Aangezien de Maas en de Merwede toentertijd druk bevaren
binnenscheepvaartroutes waren, mag wel aangenomen worden, dat het wisselen
tussen Papendrecht en Veen met deze binnenscheepvaart samenhing. Het was ook
dikwijls in deze tijd zo, dat een (beurt)schipper met zijn hele familie op het schip
woonde resp. onderweg was en men zich eerst later (wel wanneer het aantal kinderen te
groot werd) ergens een stuk land kocht. Van de drie zonen van Arien Camerman,
Teunis Ariensz., Gerrit Ariensz. en Arien Arienssen Camerman, is in deze
samenhang dus verder alleen bekend, dat zij in Veen woonden en hun kinderen ook
alle daar ter wereld zijn gekomen zijn maar niet waar zij zijn overleden. Er is waarlijk
nog veel werk aan de winkel wat betreft het uitvorsen van de eerste en de tweede
Camerman-generatie – de huidige bekende gegevens kunnen absoluut niet
overtuigen.
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De toevoegingen (gen 1), (gen 2) enz. in de teksten van dit boek zijn overigens
afkortingen voor “plaats 1 in de stamreeks” resp. “plaats 2 in de stamreeks” enz. –
deze aanduidingen vergemakkelijken het in een bepaald tijdvenster terugvinden van
de diverse personen uit de Kamermans-genealogie, dus van stamvader Arien
Camerman (gen 1) tot en met Jan Willem Kamermans (gen 9) resp zijn zoons
J.F.Kamermans (gen 10) en Han Kamermans (gen 10). De inhoud van het boek is
als zodanig chronologisch opgezet en wisselt halverwege met Joost Camermans
resp. Joost Kamermans (gen 6) van de Maas en de Merwede naar de Schelde, die
als Westerschelde sinds eeuwen omstreden is tussen Nederland en België. Om deze
reden wordt in het hoofdstuk J “NEDERLANDS-BELGISCHE GESCHIEDENISKRONKELS”
nog eens uiteengezet, hoe de verhoudingen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke
Nederlanden zich in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld. De Vlissingse
loodsenfamilie Kamermans heeft daar middenin gezeten en het is uitermate
interessant te ervaren, dat loods Josephus Franciscus Kamermans (gen 8), de vader
van niet-loods Jan Willem Kamermans (gen 9), zelfs in de Belgische havenstad
Antwerpen geboren is. Niet alleen loods Christiaan Kamermans (gen 7) – als vader
van Josephus Franciscus Kamermans - heeft dus eveneens in Antwerpen gewoond
maar ook Jan Willem Kamermans zelf is met vader Josephus Franciscus
Kamermans van 1901-1905 enkele jaren in deze grote havenstad woonachtig
geweest.
In deze samenhang wordt dan in het hoofstuk K “SCHELDE-BELGIĒ-PANORAMA” ook
een en ander verteld over de stad Antwerpen resp. zijn haven aan het andere einde
van de Westerschelde (ca. 70 km van Vlissingen uit gerekend) – met daartussen het
Zeeuws-Vlaamse Terneuzen (waar Jan Willem Kamermans werd geboren). Ook via de
rivier zelf en over de scheepvaart en het loodswezen op de Westerschelde wordt
nader ingegaan op de moeilijke omstandigheden, waarmede de loodsenfamilie
Kamermans bij het uitoefenen van het loodsenberoep in “de monden van de Ooster
en Westerschelde” werd geconfronteerd. Ook de voornoemde problematische
affiniteit tussen Vlissingen en zijn “Belgische buren” komt hier ter sprake en het heeft
zeker velerlei oorzaken dat Jan Willem Kamermans het altijd min of meer van boven
af over “die rotbelgen” heeft gehad – en ik als kind deze “Belgische discriminatie” van
de kant van mijn vader ook zonder meer verinnerlijkt heb. Eerst veel later, toen mij
duidelijk werd, dat de familie Kamermans ver teruggaande Vlaamse wortels heeft
(1291 Willem Camerman de ionghe in Lissewege-document), heeft zich deze latent negatieve
opstelling in richting Vlaanderen langzaam veranderd. Maar ook nog in de afgelopen
tien jaren van mijn verblijf in Maastricht was ik meer gecharmeerd van de “Frans”
sprekende Walen resp. van Wallonië (grenst direct aan Zuid-Limburg) en minder van de
Vlamingen en de onuitsprekelijke Vlaamse taal (en zijn dialecten) resp. van
Vlaanderen (eveneens direct aan Zuid-Limburg grenzend) als zodanig – zo ben ik tot nu toe
zelfs nog nooit in Antwerpen of Gent (beide maar ca. 70 km van Vlissingen) geweest…
In het hoofdstuk L “VLISSINGSE LOODSENFAMILIE KAMERMANS” worden dan alle zes
Vlissingse loodsen behandeld, waarbij ik mijn broer J(osephus) F(ranciscus)
Kamermans hiertoe ook gerekend heb – ofschoon hij dus geen Schelde-loods maar
Noordzee-loods is geweest (Eurogeul) met bestemming Europoort Rotterdam. Verder
heb ik onder “ANDERE MARITIEME FAMILIELEDEN” ook nog uiterst interessante
informaties gevonden, o.a. over schipper Isaac/Izaak Kamermans bij de Vlissingse
reddingsactie voor de schoener Doris in 1907. Diens zoon Joost Kamermans heeft
zich overigens kort voor de Eerste Wereldoorlog in Antwerpen laten naturaliseren en
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de Belgische nationaliteit verkregen – dat dit niet zo maar is gegaan, bewijst de
hoofdzakelijk in het Frans gevoerde correspondentie tussen de verschillende
autoriteiten, die daarover te beslissen hadden. Dit alles is uitvoerig beschreven in
hoofstuk M “BELGISCHE JOOST KAMERMANS” en wel ook vanwege de omstandigheid,
dat in België de naam Kamermans (met “K”) toentertijd geheel onbekend was (en is)
– hier zijn daarentegen de oorspronkelijke Vlaamse achternamen Camerman en
Camermans (met “C” dus) , die wederom in Nederland geheel verdwenen zijn,
behouden gebleven. Zie hiertoe ook “KCAMMERMANNS“slechtbok”-INFO” p. 105 en p.
106.
Ter illustratie van de daarop volgende biografie van Jan Willem Kamermans worden
in hoofdstuk N “SCHELDE-ENGELAND-PANORAMA” dan nog uitvoerige informaties
verstrekt over de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” (SMZ) - waar vader van 1923
tot aan zijn pensionering in 1962 onafgebroken in dienst is geweest (daarvan rond 18
jaar in het “Grand Hotel Britannia” op de Vlissingse Boulevard Evertsen) - en verdere maritieme
associaties tussen Vlissingen en zijn “Engelse buren” opgetekend. Het is
buitengewoon interessant vast te stellen, hoe intensief de relatie tussen Vlissingen
en het maar ca.140 km westelijk gelegen Engeland (Ramsgate, Graafschap Kent) in de
loop de eeuwen is geweest resp. zeker nog is – ook om deze reden ben ik blij dit
boek te hebben geschreven, want dat alles heb ik niet geweten!
Pas vanaf deze plaats in het boek wordt dan in hoofdstuk O “JAN WILLEM
KAMERMANS” uitvoerig ingegaan op het leven van hoofdrolspeler Jan Willem
Kamermans (gen 9) en zijn met vele afbeeldingen geïllustreerde verhaal verteld –
beginnend in 1897 in Terneuzen en eindigend in 1974 met het overlijden in
Vlissingen resp. de daarop volgende crematie en anonieme bijzetting in Rotterdam.
Voor de jaren veertig en de jaren vijftig wordt daarbij teruggegrepen op de
(Duitstalige) hoofdstukken “VIERZIGER JAHRE” en “FÜNFZIGER JAHRE” uit het eBook
over mijn moeder “IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 - ERINNERUNGEN AN
MEINE MUTTER” – dit omdat hier reeds uiterst uitvoerig wordt geschilderd hoe het
gezin Kamermans, bestaande uit vader Jan Willem Kamermans, moeder Elisabeth
Clemens en de kinderen Josephus Franciscus en Jacobus Johannes Kamermans
door deze moeilijke jaren in en na de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Voor “ HET
VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS – VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE
REMINSCENTIES AAN EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN”” zijn er in het
(Nederlandstalige) “SUPPLEMENT JAREN VEERTIG” resp. het “SUPPLEMENT JAREN
VIJFTIG” dan nog diverse specifieke informaties en gegevens over mijn vader

toegevoegd, die voor het boek over mijn moeder nog niet ter beschikking stonden
resp. niet gebruikt zjjn. Hier is speciaal te noemen het pas in 2008 gepubliceerde
PZC-verslag “Twaalf kantjes Britannia uit de VS” van de inmiddels 85-jarige Herman
van Dijk Soerewijn, zoon van Britannia-directeur Bernardus van Dijk Soerewijn, over
zijn jeugd in het Grand Hotel Britannia (“Brit”). Daarin worden mijn vader Jan Willem
Kamermans en mijn moeder Elisabeth Clemens maar ook beste vriendin Martha
Kuhn meermaals genoemd en uitermate veel informaties over het hotel zelf
verstrekt. Directeur Bernardus Van Dijk Soerewijn was overigens getuige bij het
huwelijk van vader en moeder op 12 november 1931 te Vlissingen en in de jaren na
de oorlog veelvuldige aanloop voor zondagse visites naar het Soerewijnse huis in
Abeele bij Souburg. Het was ontroerend voor mij het verhaal van Herman van Dijk
Soerewijn, die sinds meer dan vijftig jaar in de USA leeft, zo onverwachts in het
internet te mogen ontdekken. “Thank you, Herman!”
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H ETYMOLOGIE KAMERMANS
Voor de etymologische achtergrond van de achternaam Camerman – en daarmede
ook van de Belgisch-Nederlandse verbasteringen Camermans, Cammerman,
Cammermans, Kamerman, Kammerman en Kamermans – kunnen wij het kort maken
en hiertoe verwijzen naar het eBook KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO. Hier is in de
twee onderhoofdstukken “KELTISCHE ORIGINE: CAMER” (p. 22-27) en “LATIJNSE ORIGINE CAMERA” (p. 27-35) uiterst uitvoerig uiteengezet, hoe de woorddelen camer, kamer,
cammer en kammer kunnen worden geïnterpreteerd volgens de (meest logische en
vroegere) “keltische versie” en de (minder logische en latere) “latijnse versie”. Maar ook
welke woorden en woordspelingen in verband kunnen worden gebracht met het
oerwoord “camer”, dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een Keltische
achtergrond heeft. Dit bijvoorbeeld in associatie met het Keltische woord “cambre”,
dat als verbasterde vorm “chambre” in de Franse taal terug te vinden is resp. als
“chamber” in de Engelse taal - waarbij “camer” dan volgens deze interpretatie een
zeer oude betekenis als veldnaam zou kunnen hebben. En wel als omschrijving voor
een stuk (weide)grond met onregelmatige heuvelachtige structuur en met min of
meer scherpe contouren - aan dit criterium voldoen bijvoorbeeld aan de kust vooral
de duinlandschappen met hun soms geweldige zandheuvels en scherpe
(wind)kammen (waarbij het duinlandschap in vroegere tijden immers nog veel uitgestrekter was
dan nu). In het Duitse woordenboek “Deutsches Rechtswörterbuch (DRW)” (rubriek
XIII) vinden we dan nog de hoogst interessante betekenismogelijkheid van het woord
“Kammer/Kamer” als “umschlossene Abteilung im Weinberg und im Gelände
überhaupt” – in de Duitse taal vinden we een zulke (verre) betekenis bijvoorbeeld
ook terug in het woord “Kornkammer” (figuurlijk gebruik: “die Ukraine als Kornkammer der
UDSSR”). Tenslotte zij hier nog verwezen naar de Nederlandse “genealogie
Zwingelspaan” met de navolgende Camerman-notitie (Land van Heusden en Altena):
U

U

“Aert Ariëns Camerman, alias op de Camer, geb. Uppel ca. 1630, koopt grond enz.”
U

U

Met betrekking tot de (latijnse) interpretatie van het woorddeel camer resp. kamer
kan dan verder teruggegrepen worden op hetgeen in het “Deutsches
Rechtswörterbuch (DRW”) onder het zoekwoord “Kammer” eveneens aangetekend
staat: Kammer, ursprünglich Gewölbe: griechisch „kamara“, lat. „camera“,
althochdeutsch „chamara“, altsächsisch „kamere“, mittelniederländisch „camere“,
mittelniederdeutsch „kamer“. Het is in deze samenhang echter met zekerheid niet
juist voor de Nederlandse achternamen Kamerman resp. Kamermans het woordeel
“kamer” alleen in verbinding te brengen met de betekenis van afgesloten vertrek in
een huis of gebouw (zie “latijnse versie”) en dan deze achternamen als daarvan
afgeleid toponiem te duiden. In de Nederlandse Familienamen Databank vinden we
hiertoe bijvoorbeeld de al te gemakkelijke uitleg:
U

U

Kamer, van de
naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
• Willem van de Kamer, Nijmegen 1343 = Willem Klerk, een van de kamerdienaren van hertog Reinald II;
tevens Hanne van de Kamer = Johannes Albus camerarius = Hannen miins heren camerling. De kameraar
stond aan het hoofd van de kamer. De kamer is in deze betekenis een metafoor voor het ambt dat
verantwoordelijk was voor de privé-vertrekken van de vorst en alles dat zich hierin bevond (...). Bijgevolg was
de kameraar schatbewaarder (thesaurarius), die tevens de uitgaven van het hof in harde valuta moest
verzorgen" [Wientjes-2001, p 163, 164].
T

T
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“kiek kiek kiek, un kacheltje op dn diek”
Zeeuws gezegde

EERSTE DEEL
“oranje”

HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS
1897
1974
VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE
REMINISCENTIES AAN
EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN

VOORVADEREN IN DIRECTE LIJN
Arien Camerman

gen 1

17e eeuw

Arien Arienssen Camerman

gen 2

1650 - 1703

Teunis Camerman

gen 3

1684 - 1731

Gerrit Camermans

gen 4

1715 - 1796

Theunis Camermans

gen 5

1742 - 1813

Joost Camermans

gen 6

1781 - 1863

Christiaan Kamermans

gen 7

1834 - 1911

Josephus Franciscus Kamermans

gen 8

1869 - 1950

Jan Willem Kamermans

gen 9

1897 - 1974
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EERSTE DEEL “oranje”
NAVIGATIE
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I GENEALOGIE KAMERMANS
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●

ARIEN CAMERMAN (gen 1)

●

ARIEN ARIENSSEN CAMERMAN (gen 2)

Papendrecht-Veen-Papendrecht

●

TEUNIS CAMERMAN (gen 3)

Veen-Papendrecht-Dordrecht

●

GERRIT CAMERMANS (gen 4)

Papendrecht-Dordrecht-Dordrecht

●

THEUNIS CAMERMANS (gen 5)

Dordrecht-`s-Hertogenbosch-Vlissingen

●- JOOST CAMERMANS (gen 6)

Zuid-Holland-Papendrecht-Zuid-Holland

19

21
23
29

`s-Hertogenbosch-Zierikzee-Vlissingen

34
40

Voortzetting in hoofdstuk L VLISSINGSE LOODSENFAMILIE KAMERMANS

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

GENEALOGIE KAMERMANS

De Kamermans-genealogie op zich is een uiterst interessante materie en reeds
uitvoerig beschreven in het eBook “KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO” uit het jaar 2006
(aangevuld in 2008 met het “Supplement 2008”) – dat is de reden dat in het hier voor ons
liggende eBook over mijn vader alleen nog maar enkele belangrijke feiten uit de
Kamermans-genealogie worden gememoreerd. Zo het reeds genoemde allereerste
Camerman-document uit het jaar 1291 met daarin vermeld een “Willem Camerman
de ionghe” in zijn functie als schepen te Lissewege (rechts boven in het document), naast
het Vlaamse Brugge gelegen.
Op de geschiedenis van de familie
Camerman uit het Land van Waes (op
U

U

de linker Schelde-oever tegenover
Antwerpen) resp. uit Antwerpen zelf

wordt dan weer uitvoerig ingegaan in
het rijkelijk geïllustreerde
(Franstalige) boek “Généalogie et
histoire de la famille Camerman et
ses alliés” (1989) van René en Mary
Camerman. Meer informaties
daarover zijn zoals gezegd te vinden
in het K/C-boek “KCAMMERMANNS“slechtbok”-INFO en wel hier speciaal in
het in 2008 toegevoegde hoofdstuk
“Supplement 2008”. Hierin vinden we
– naast vele informaties over diverse
B-Camerman-voorvaderen - ook
nadere informaties over diverse tot
nu toe bekende NL-Camermanvoorvaderen.
Voor Nederland gaat de eerste
geverifieerde Camerman-vermelding
zo terug naar het jaar 1397 te
Amersfoort, waar we in een
document geschreven vinden:
“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”.
U

U
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En uit het jaar 1361 is er zelfs een boete bekend, die door het hof van Graaf Willem
IV werd opgelegd aan “zekere CAMERMAN” - in het boek “Geschiedenis der
Nederlandse Letterkunde (1889) van J. Kalff staat hiertoe vermeld:
U

U

“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)”.
Verder vinden we voor het jaar 1576 dan nog een geverifieerde verwijzing naar
schepen Dirck Adriaens zoon Camerman uit het Westlandse ’s-Gravenzande:
U

U

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
met 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
Daarna landen we dan in het begin van de 17e eeuw bij de reeds genoemde, nog
niet geheel uitgevorste Camerman-constellatie in het Land van Heusden en Altena ,
die oorzakelijk is voor het ontstaan van de hierna uitvoerig besproken
Camerman(s)/Kamermans-tak van Papendrecht resp. Veen over Dordrecht en ’sHertogenbosch naar Vlissingen. - een lange maar uiterst interessant
gedocumenteerde weg, zoals navolgend zal blijken.
P

P

● ARIEN CAMERMAN (gen 1) Zuid-Holland - Papendrecht - Zuid-Holland
Arien Camerman moet ca. 1620 geboren zijn, omdat zijn derde zoon Arien
Arienssen Camerman op 26 september 1650 in Papendrecht werd gedoopt - waar
de twee andere zoons Teunis Arienszn en Gerrit Arienszn geboren zijn is tot nu toe
niet bekend, echter in geen geval in Papendrecht en ook niet in het “Land van
Heusden en Altena” (blijkt bij het raadplegen van de ISIS-database op www.salha.nl).
Aangezien er echter in de 17e en 18e eeuw van een uitgesproken Camerman-cluster
in en rond Veen (Almkerk, Uppel, Rijswijk, Sleeuwijk enz.) kan worden gesproken,
beginnen we met nog enige verdere informaties over Veen - in het eBook
“KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO” (p. 136 – p. 145) zijn de meeste gegevens over dit
kleine Maas-dorpje overigens reeds verwerkt. Over Arien Camerman zelf is (nog)
niets bekend.
TU

P

P

UT

P

P

In het jaar 2008 bestond Veen 900 jaar (“De Vene 1108 – Veen 2008”) en men kan
op de website http://www.veen900.nl nalezen wat er alles in dat jaar in Veen is
georganiseerd. Een leuk idee is de Veense vlag (breed 1.50 m en hoog 1.00 m), die
voor 14.95 Euro kan worden besteld, terwijl er ook een collectie van 24
ansichtkaarten over “Veen zoals het vroeger was en hoe het nu is” is opgezet. “Veen
TU

UT
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zoals het nu is” is echter
minder aantrekkelijk omdat het
dorpje sinds jaar en dag wordt
geteisterd door massieve
brandstichtingen in de
Nieuwjaarsnacht (vooral van
auto’s) en hier steeds de politie
en de ME massaal aan te pas
moeten komen. Het is zelfs zo
dat daarbij de brandweer en
andere hulpverleners door
grote groepen randalerende
jongeren worden aangevallen zo te zeggen: “Neuilly-surSeine in het Land van
Heusden en Altena”.
Afb.:
- Kaart Jansonius 1658 Land van
. Altena met Veen (bovenaan)
- Dijkdoorbraak Veen
- Nieuwe Grotestraat 1905 Veen
- Jonge vrouw 1639 Paulus Lesire

- Historisch wapen Land van
Heusden en Altena
- Veense vlag ter gelegenheid van
900
jaar Veen
- Ansichtkaart “Groeten uit Veen”
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● ARIEN ARIENSSEN CAMERMAN (gen 2) 1650 – 1703

Papendrecht – Veen – Papendrecht

Zoals reeds vermeld, werd Arien Arienssen (Camerman) in Papendrecht gedoopt
en wel op 26 september 1650 – overleden is hij op 1 februari 1703 ook in
Papendrecht. Van deze Arien Arienssen (Camerman) beschikken wij daarmede
weliswaar over een geboorteakte uit Papendrecht (DTB Papendrecht, no. 2, blz. 7),
echter zonder de achternaam Camerman. Wat weer daarmede zou kunnen
samenhangen dat achternamen in de Noordelijke Nederlanden toentertijd in DTBregisters nog niet zo gebruikelijk waren – in tegenstelling dus tot de Zuidelijke
Nederlanden - en de van oorsprong Vlaamse achternaam Camerman in het
Papendrechtse doopregister daarom is weggelaten - wie wil dat na zo lange tijd nog
weten. De achternaam Camerman (met “C”) staat echter wel weer vermerkt in de
geboorteakte van zijn zoon Teunis Camerman op 12 maart 1684 in Veen (DTBregisters Veen 1649-1810). In de genealogische ISIS-database van het Streekarchief
van het Land van Heusden en Altena is echter voor het huwelijksdatum van 1
september 1680 (ondertrouw op 16 augustus 1680) van Arien Arienssen Camerman met
Geertien Anthonis van den Oever (uit Neerijnen in de Alblasserwaard) dan weer de
verwijzing Arien Arienssen Kamermans (met “K” dus) te vinden – alles tamelijk
irriterend… We vinden daar verder nog vermerkt: “na drie voorgaende sondaghsche
houwelicksche uijtroepingen, op den selven dito haar gegeven attestatie dat in onse
kercke getrouwt zijn”. Zie hiertoe ook de navolgende pagina met een afschrift van
deze huwelijksakte waar inderdaad geschreven staat : “Arien Arienssen Kamerman
(met “K” dus), j(onge) m(an) van Veen enz.” Hier is in ieder geval sprake van een
schrijffout van de kant van de pastoor, want het gaat dan in de doopakte van zijn
zoon Teunis in 1684 immers verder met de achternaam Camerman (met “C” dus)
Een leuke bijkomstigheid is nog dat in het geboorteakte-document van Teunis
Camerman ook nog een “Hessel, sone van Gerrit Arienssen Camerman (broer van
Arien Arienssen Camerman) en Aeltie Hessels van Gammeren”, vermerkt staat en wel
voor het doopdatum 19 maart 1684, dus een week later. In de DTB-registers van het
Land van Heusden en Altena zijn echter helaas geen doopakten van de beide broers
van Arien Arienssen Camerman te vinden – deze zijn dus net als hun broer Arien
Arienssen Camerman eveneens elders geboren. Het in diverse genealogieën
vermerkte geboortejaar 1645 voor beide broers is ook daarom relatief twijfelachtig.
omdat Gerrit Arienssen Camerman bij de geboorte van zijn zoon Hessel Camerman
op 19 maart 1684 dan reeds 39 jaar oud zou moeten zijn geweest….

Het vrolijke huisgezin 1668 van Jan Steen ((1626-1679)
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DTB-documenten

Doopakte van Arien Arienssen (gen 2)
Papendrecht 26 september 1650

Huwelijksakte van Arien Ariensen Kamerman
(gen 2) Veen 10 augustus 1680

Geboorteakte van Teunis Camerman (gen 3) Veen 12 maart 1684
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● TEUNIS CAMERMAN (gen 3) 1684-1731 Veen-Papendrecht-Dordrecht
Nadat we voorgaand al een en ander hebben ervaren over Teunis Camerman (gen
3) is over deze Camerman-voorvader verder te berichten, dat hij op 28 april 1709 te
Papendrecht in het huwelijk trad met Martijntie Gooiert Boerkens (geboren 15 februari
1685 te Papendrecht en overleden op 29 december 1744 te Papendrecht). Martijntie Gooiert
Boerkens was de dochter van Gooiert Joosten Boerkens, die in 1663 in Veen werd
geboren – Gooiert Joosten Boerkens trouwde op 1 october 1684 in Papendrecht met
Barbara Jans Swartwater. Dus wederom hetzelfde heen-en-weer tussen Veen en
Papendrecht wat we ook al hebben aangetroffen voor Arien Arienssen Camerman –
en daardoor – net zoals in Veen - evenzo een zekere Camerman(s)-clustervorming in
Papendrecht resp. Dordrecht (ook de broer van Teunis Camerman is later van Veen naar
Dordrecht getrokken). Teunis Camerman (in geboorteakte zonder “s”) zelf is in
Papendrecht op 18 april 1731 overleden en heeft in zijn 22-jarig huwelijk
klaarblijkelijk 10 kinderen (volgens Kamermans-GEDCOM !) verwekt, die alle in
Papendrecht werden geboren. Interessant in deze samenhang is dan weer het
navolgende stuk uit het ORA Papendrecht no. 16 fo. 54 met datum 12 april 1744 ,
waarin geschreven staat:
U

U

“Op 12 april 1744 compareerde voor Schout en Schepen te Papendrecht Martijntie Goyers Boers,
weduwe van Teunis Camermans, ziek te bedde leggend dog haar 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”.
U

U

Op 29 december 1944 is Martijntie Gooiert Boerkens overleden en het valt in dit voornoemde ORAdocument op, dat:
a) er Boers inplaats van Boerkens geschreven staat
b) er nu sprake is van Teunis Camermans (met “s” dus) in plaats van Teunis Camerman, zoals in
zijn geboorteakte vermeld..
c) er hier sprake is van zes (“ses”) kinderen
d) de beide zoons als Ary Camermans en Goyert Camermans (met “s”) geschreven staan
Er is in Dordrecht toentertijd klaarblijkelijk
uitermate slordig omgegaan met de
voorvaderlijke achternamen - het
vervelende is echter, dat we dit manco
ook weer terugvinden in de KamermansGEDCOM (zie ook DiEP-document
hiernaast) met niet minder dan vier
schrijfwijzen voor de daarin genoemde
10 (!) kinderen:
Arien Kamerman
(in ORA-document : Ary Camermans)
Barbara Teunisse Kamerman
Arien Camermans
Gooiert Camermans
Gerrit Camermans
Leendert Camermans
Geertrui Kamermans
Jan Kammerman
Adriaan Kamermans
Hendrik Kamermans
U
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Hierin is zoon Gerrit
Camermans (gen 4) de
voorvader, waarmede het
in de Kamermansgenealogie verder gaat en
zo vinden we in de
Kamermans-GEDCOM de
navolgenden (juiste) data
vermerkt: “geboren op 2
februari 1716 te
Papendrecht en overleden
op 9 april 1796 te
Dordrecht”. Het
stadsarchief Dordrecht
(Erfgoedcentrum DiEP) kon
hiertoe weliswaar de
geboorteakte en de
voornoemde
ondertrouwgegevens van
Gerrit Camermans leveren
maar absoluut geen
gegevens over zijn zoon
Theunis Camermans (gen
5) – hier moet dus ook nog
eens extra achteraan
worden gegaan.
Het opvallende is echter,
dat er ook in deze
hierboven genoemde DiEPgegevens verschillende
achternamen gebruikt zijn:
Geboorteakte Gerrit Camermans d.d. 2 februari 1716
(vader Teunis Ariensen Camerman (zonder “s”))

- Gerrit Camermans voor ondertrouw en trouwregistratie
- Gerrit Teunisse Kamermans voor verblijfsnotitie
- Gerrit Kamerman voor overlijdensnotitie
- Gerrit Kammerman voor begrafenisnotitie “Elizabet van Rossem”: “weduwe van”
Wat betreft de achternaam Kammerman (Jan Kammerman) is dan
toch weer uiterst merkwaardig dat deze achternaam in Dordrecht
ook nu nog voorkomt, zo bijvoorbeeld in de genealogie Boden met
een zekere Karel Kammerman (geboren 26 december 1890) met
vader Christiaan Kammerman (zonder data), beide uit Dordrecht,
alsook in de bedrijfsnaam van het het bekende Dordrechtse auto en
transportbedrijf Ophorst en Kammerman.

e

Melkboer 17 eeuw
P

P

Terugkomend op Papendrecht kan vastgesteld worden, dat de gemeente gelegen is
aan de rechteroever van de Merwede en wel in de zogeheten Alblasserwaard - Veen
en Papendrecht stonden toentertijd in directe verbinding met elkaar via deze
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Merwede en de (Oude) Maas. De belangrijke havenstad Dordrecht lag en ligt
tegenover Papendrecht op de linkeroever van de Merwede en in deze samenhang is
het interessant vast te stellen, dat de in Papendrecht geboren kinderen van Teunis
Camerman vervolgens alle naar Dordrecht verhuisd zijn – want hun aldaar geboren
kinderen zijn alle in Dordrecht geregistreerd. In de tijd van vader Teunis Camerman
(gen 3) en zoon Gerrit Camermans (gen 4) was Papendrecht echter maar een uiterst
klein plaatsje van zeker niet meer dan duizend inwoners en niet te vergelijken met de
grote en rijke Havenstad Dordrecht op de andere kant van de Merwede. Echter
draaide zich toentertijd de economische bedrijvigheid veelal ook om maritieme
aangelegenheden en wel om de eenvoudige reden, dat het transport te water toen
vrijwel de enigste verbindingsmogelijkheid tusen de diverse steden resp. dorpen was
– dat gold zeker ook voor het kleine dorpje Papendrecht aan en op de Merwede-dijk.
En zo kan ook wel de (maritieme) Camerman-relatie met Veen verklaard worden:
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waren Arien Camerman, Arien
Arienssen Camerman en Teunis Camerman (beurt)schippers.
Het gebied rondom Papendrecht, de Alblasserwaard, is gelegen tussen de rivieren
de Lek, de Merwede en de Noord – het was in de Romeinse tijd weliswaar reeds
bewoond maar gelijktijdig ook een uiterst moerassig gebied. De eerste bewoners
vestigden zich daarom op de hoger gelegen zandduinen doch vanwege de vele
overstromingen zouden die rond het jaar 250 n. Chr. weer wegtrekken. Pas rond het
jaar 1000 vestigden zich opnieuw mensen in het gebied en werd ergens in de 11e
eeuw de nederzetting Papendrecht gesticht – deze plaats werd in 1105 voor de
eerste keer in een officieel document genoemd en zo kon Papendrecht in 2005 haar
negenhondertjarig bestaan vieren. Papendrecht was vanuit Dordrecht in die tijd
gelijktijdig ook de toegangspoort tot de Alblasserwaard en zo wordt aangenomen dat
de Rooms-Katholieken (vervolg op p. 26)
P

.

P

Papendrecht ca. 1650 “Veer naar Dordrecht” van Arij van Wanum
met op de achtergrond houtvlotten uit Duitsland met woonhutten
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IMPRESSIES VAN PAPENDRECHT

Wapen Papendrecht

Kaart Papendrecht uit 1615 landmeter Been
.

huidige Papendrecht rechts boven met
Merwede-brug

hedendaags Molenpanorama in de Alblasserwaard

Panorama op Dordrecht vanaf de dijk te Papendrecht in 1655
van Albert Cuyp (1620-1691)

NL-postzegel Papendrecht 2005
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Holland-stormvloed in Papendrecht 1953

- ook wel Papen genoemd – de rivier aldaar op een doorwaadbare plek (“tricht” of
”trecht”) overstaken - vandaar de naam Papendrecht. In de 13e eeuw werd dan
begonnen met het ontginnen en droogleggen van het reusachtige moeras- en
veengebied rondom het dorpje en werden er dijken aangelegd ter bescherming tegen
de veelvuldige overstromingen. Maar ofschoon deze primitieve dijken weliswaar
enige bescherming boden tegen stormvloeden, werd Papendrecht in latere eeuwen
nog vaak getroffen door min of meer grote watersnoodrampen. Men zegt dat tot aan
het begin van de 19e eeuw, toen er betere technieken kwamen om het land tegen het
water te beschermen, de Alblasserwaard zeker 32 maal door overstromingen
geteisterd werd – en ook bij de grote Holland-stormvloed van 1953 gaapte er een
groot gat in de dijk en stond alles onder water . In 1277 is er verder al sprake van, dat
de gebieden rondom Papendrecht met behulp van windmolens drooggelegd werden
en zo vinden we deze ook terug in het wapen van Papendrecht – bij de officiële
toekening op 24 juli 1816 heette het: “van lazuur, beladen met drie molens van
goud”.Zie ook hoofdstuk Q (p.306) SUPPLEMENT VOOROUDERS VAN DE KOUWE KANT
P

P

P

P

Door deze vele overstromingen was de
bevolking van Papendrecht tamelijk arm
en leefde men hoofdzakelijk van visserij en
riviervaart, landbouw en veeteelt maar ook
van het verbouwen van riet en rijshout,
terwijl door de voortdurende strijd tegen
het water de bewoners ook
gespecialiseerd raakten in het bouwen van
dijken resp. bewerken van polders - en
nog heden is Boskalis - als het grootste
baggerbedrijf ter wereld - in Papendrecht
gevestigd. Ettelijke inwoners van
Papendrecht verdienden er in de loop van
Papendrecht met Hervormde Kerk 2005 uit fotowedstrijd de tijd met de teelt van erwten wat bij en zo
kwamen de Papendrechters tot hun bijnaam “erwtenpellers”. Tot 1816 zou het dorp
nog in handen van diverse adellijke families blijven maar dan kwam er een einde aan
de macht van de “vrijheren” (Ancien Régime) Papendrecht werd een gemeente met
burgemeester en wethouders en telde zo’n duizend inwoners. Pas in de loop van de
19e eeuw kwamen de industriële ontwikkeling en de scheepsbouw erbij en werd de
P

P
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groei van de gemeente Papendrecht uitermate gestimuleerd – telde het dorp in 1875
nog maar 2’400 inwoners, zo werd in 1960 reeds de tienduizendste inwoner begroet
en bedraagt het inwonertal heden ten dage ca. 32’000.

.

Slechts weinige kilometers verder staan de
19 wereldberoemde molens van Kinderdijk
( Unesco-Werelderfgoed), die rond 1740
gebouwd en nog steeds in bedrijf zijn – zij
symboliseren bij uitstek de wijze waarop
Nederland met het water is omgegaan resp.
nog steeds omgaat. De molens vormen
zogeheten molengangen, welke uit een
aantal samenwerkende poldermolens voor
het droogmaken en droog houden van een
polder bestaan. Want door de maximale
opvoerhoogte van ongeveer 1.50 meter per
2-Euro-munt “de paap” 2005
molenrad, was het bij diepere polders
noodzakelijk, dat het water in “trappen” omhoog werd
gebracht – de laagste molen (“ondermolen” schept het water
naar de onderboezem, de hoogste molen (“bovenmolen”)
schept het water naar de ringvaart.
Zoals reeds eerder gezegd heeft Papendrecht in 2005 zijn
negenhonderjarig bestaan gevierd en het stadje heeft zich
daar – in tegenstelling tot Veen - heel wat laten invallen. Zo
werd er met de “Paap” een echte 2-Euromunt geslagen en
verscheen er een Nederlandse postzegel met een plaatje
van Papendrecht – en in het centrum werde een bronzen
standbeeld van Astrid Veldhuizen geplaatst van een juichend
meisje met lint en daarop de tekst “Papendrecht 900 jaar”
Ook het Papendrecht900-lied was een succes.

Juichend meisje 2005

oude kaart van de Alblasserwaard met links Dordrecht
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● GERRIT CAMERMANS (gen 4) 1715 - 1796 Papendrecht-Dordrecht-Dordrecht
Plattegrond van het oude Dordrecht

Zoals reeds eerder aangetekend, werd Gerrit Camermans op 2 februari 1716 in
Papendrecht geboren en overleed hij op 9 april 1796 te Dordrecht - Gerrit
Camermans is de vader van Theunis Camermans (volgens Kamermans-GEDCOM: in 1742
geboren te Dordrecht (wat dus wel niet juist is) – overleden op 18 december 1813 te Vlissingen (wat
juist is)), die nadien naar ’s-Hertogenbosch (ook aan de Maas gelegen) is vertrokken.
Theunis had een zoon met naam Cornelis Hendrik Camermans (geb. 7 maart 1779 te ‘sHertogenbosch) en deze had weer een zoon met naam Jacob Camermans (geb. 16
oktober 1808 te Dordrecht - overleden oktober 1840 te Dordrecht). Deze Jacob Camermans

treffen we dan aan in het navolgende citaat met betrekking tot het maritieme leven
van Dordrecht uit het jaar 1840 - daarin gaat het om een loodsencertificaat ,
uitgesteld door een Jacob Kamermans (nu met “K”) en een Cornelis van Beek.
Opmerkelijk is dat Jacob Camermans – die klaarblijkelijk de eerste K/Camermansloods was van Dordrecht op Antwerpen en Vlissingen - in hetzelfde jaar 1840 ook
zou komen te overlijden – hij werd dus maar 32 jaar oud.
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”.
U

U

U

U
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Panorama van het “Eiland van Dordrecht”

Bblik op het oude Dordrecht 1629 van Adam Willaerts (1577-1664)

Gerrit Camermans trouwde op 20 mei 1742 te
Papendrecht (“den 20. Mey 1742 alhier getrout door Dominee
van Meurs”) met Lijsbeth (“Elizabet(h)”) van Rossem
(Rossum) uit Vuren (westelijk van Papendrecht aan de
Merwede) – ondertrouw was op 26 april 1742 (Archief 11,
DTB van Dordrecht, inv. Nr. 91). Hierover zijn in de
archieven o.a. de volgende (in de schrijfwijze steeds foutieve)
aantekeningen te vinden:
“Gerrit Teunisse Kamermans, j.m. van Papendrecht, woont buiten
de Sluispoort, met consent van zijn moeder Martijntje Goijers
Boertjens, weduwe van Teunis Kamermans
met
Elizabeth van Rossem. j.d. van Vuuren, woont buiten de Vuilpoort,
met consent van haar vader Joost van Rossem”
Den 20 mey 1742 alhier getrout door dom. Van Meurs”.
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Verder heet het nog in de archieven over het overlijden van Gerrit Camermans:
Begraven in de Nieuwkerk (Dordrecht), 9-4-1796, Archief 11, inv.nr 72, f 53 Gerrit
Kamerman, in de Bakstraat. Laat kinderen na. Beste graf. Oud 82 jaar
en over het overlijden van “Elizabet(h) van Rossem” (Rossum):
“Begraven in de Nieuwkerk (Dordrecht), 11-3-1797, Archief 11, inv.nr. 72, f 76 Elizabet
van Rossem, weduwe van Gerrit Kammerman. Laat kinderen na. In de Bakstraat.
Beste graf. Oud 85 jaar. Overleden aan “verval van kragt”.

Blik op Dordrecht met Grote Kerk 1648 van Jan van Goyen

Er werden uit dit huwelijk 7 kinderen
geboren, te beginnen met de reeds
genoemde zoon Theunis Camermans
(gen 5) als in directe lijn volgende
Kamermans-voorvader – uit alle
geboorteaktes van diens in ‘sHertogenbosch geboren 9 kinderen
blijkt de juiste schrijfwijze Camermans
(met “C” dus). Verder is er niet veel
bekend over de familie Camermans te
Dordrecht – deze vormde daar - zoals
in Veen en Papendrecht wederom een soort Camerman(s)cluster, omdat o.a. Jan Arienz
Camerman, de broer van Teunis
Camerman, op 39 juli 1724 in
Dordrecht de Dordrechtse Maria van
Asperen trouwde – de drie kinderen
werden, net zoals die van Gerrit
Camermans, alle in Dordrecht geboren.
En ook de broers van Gerrit
Camermans bleven grotendeels in
Dordrecht wonen.

De stad Dordrecht zelf ligt op het
zogeheten “Eiland van Dordrecht” en
Blik op Dordrecht met haven 1660 van Albert van Cuyp
is omgeven door de rivieren Beneden- .
. Merwede, Nieuwe Merwede, Hollands Diep, Dordtsche Kil en Oude Maas – de
Wantij deelt het”Eiland van Dordrecht” nog eens in twee delen. Het “Eiland van
Dordrecht” is ontstaan bij de geweldige Sint- Elisabethsvloed van 1421, die ook
verantwoordelijk tekent voor het ontstaan van de Biesbosch enige kilometers ten
westen van Veen. Heden ten dage is Dordrecht echter al lang geen “eiland” meer
zoals in de 17e resp 18e eeuw: snelle ferry’s verbinden de stad met Zwijndrecht,
Papendrecht en Sliedrecht terwijl er waterbussen zijn naar Rotterdam en Gorinchem.
De Beneden-Merwede tussen Dordrecht en Papendrecht is nu de meest bevaren
waterweg van Nederland maar ook te land is de “waterstad” goed ontsloten: de
autobaan A16 verloopt van de Moerdijkbruggen over Dordrecht naar de Drechttunnel
en de autoweg N3 verbindt de Papendrechtse brug (Merwede-brug) met de
Kilttunnel, die naar met de Hoeksche Waard voert.
P

P

P

P
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De naam Dordrecht stamt af van “Thuredrech”,
wat letterlijk “doorstroom” betekent Thuredrech
was een in 1150 door overstromingen ontstaan
stroompje, dat als doorvaartroute voor de handel
door veenontginners van de nabijgelegen
nedertetting gebruikt werd. Door het heffen van
tol aan de schepen, die passeerden, kende
Dordrecht een economische bloei in de tweede
helft van de 12e eeuw en toen ca. honderd jaar
later de Dordrechtenaren het privilege kregen,
overstromingsgebied Holland-Stormvloed 1953 dat alle goederen, die langs de Lek en de
Merwede werden aangevoerd, in Dordrecht op de
markt moesten worden gebracht, werd de stad .
een belangrijk knoopunt voor
handelsactiviteitenLater werd dit privilege nog
uitgebreid naar de Maas, de Rijn, de Waal en de
Hollandsche Ijssel, zodat alle goederen, die via
de Hollandse stromen vervoerd werden eerst in
Dordrecht verhandeld dienden te worden –
Dordrecht beleefde “gouden tijden”. In 1421 werd
het gebied opgeschrikt door de Sint
Elisabethsvloed : vele dorpen verdwenen van de
landkaart en duizende mensen verdronken. De
vele dijkdoorbraken werdem overigens
grotendeels veroorzaakt door de bewoners zelf
en wel als gevolg van afgravingen ten behoeve
van de turf- en zoutwinning voor en achter de
dijken. In de 16e eeuw verloor Dordrecht door
toedoen van keizer Karel V dan zijn stapelrechtmonopolie
en zou de stad in de daaropvolgende “Gouden Eeuw”zijn
leidende positie aan Rotterdam verliezen. Dordrecht was
ook het centrum van de Europese Reformatie – hier werd
in 1618 en 1619 de Nationale Synode gehouden, die
leidde tot de uitgave van de Statenbijbel, de eerste bijbel
in de Nederlandse taal en grondslag van het moderne
Nederlands. Tevens werd hier de calvinistische leer
schriftelijk vastgelegd en de (verlichte (remonstrantse)
visie verworpen – dit alles vond plaats in een ware
marathonvergadering van 180 zittingen en leidde tot grote
maatschappelijke veranderingen. In het zogeheten Hof
heeft nog een verder belangrijk moment uit de
Nederlandse geschiedenis plaatsgevonden. Want hier
werd in 1572 het besluit genomen om zich te verzetten
tegen de Spaanse overheersing en werd Prins Willem van
Oranje tot stadhouder gekozen. Met de Unie van
pagina uit DordrechtseStatenbijbel
Dordrecht, die drie jaar later volgde en waarin de
grondwet werd vastgelegd, geldt deze Statenvergadering als het begin van de
zelfstandige Nederlandse staat - deze werd dan 1648 bezegeld in de (Europese)
“Vrede van Munster”. Zie hiertoe ook de diverse geschiedenis-hoofdstukken in
“KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO.
P

P

P

P
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Een uiterst karakeristieke plek in Dordrecht is dan nog het Groothoofd, de versterkte
aanlegplaats in het noorden van de stad waar de drie grote rivieren Oude Maas,
Noord en (Beneden-)Merwede samenkomen – de in de 15e eeuw gebouwde
Groothoofdspoort was de belangrijkste entree tot de stad en is nog steeds in volle
pracht te bewonderen. De befaamde gotische Grote Kerk wijst eveneens een lange
geschiedenis op: de toren dateert uit de 12e eeuw en de kerk zelf kon pas op het
einde van de 14e eeuw afgebouwd worden. Tenslotte is nog het Dordrechtse
stadhuis te vermelden, dat oorspronkelijk een door Vlaamse lakenhandelaren
gebouwde lakenhal is geweest - het prachtige gebouw dient zodoende pas sinds de
16e eeuw als stadhuis. Alle genoemde plaatsen zijn waarlijk een bezoek waard en
het is aan te nemen, dat de leden van de Dordrechtse Camermans-families dit in de
vorige eeuwen eveneens hebben gedaan - en zeker Gerrit en Theunis Camermans
uit de directe Kamermans-lijn van Veen naar Vlissingen..
P

P

P

P

P

P

P

P
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Blaeu- Kaart Dordrecht 1645 en kaart van Zuid-Holland uit de 17 eeuw
P

P
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● THEUNIS CAMERMANS (gen 5) 1742 -1813 Dordrecht -’s-Hertogenbosch -Vlissingen
“Anna van VELSEN, weduwe van Willem van AKEN, marktschipper van 'sHertogenbosch op Dordrecht verkoopt een huijsing op de Breede Haven,
aangekomen via testament met haar man, die het gekocht had van Anthonij de
GOEIJ op 24.11.1766, aan Teunis CAMERMANS.
22.4.1781 R 1769 f 28 GA Den Bosch”
U

U

Met dit uittreksel uit de Bossche Encyclopedie (www.bossche-encyclopedie.nl)
beginnen we het onderhoofdstukje over voorvader Theunis Camermans (gen 5),
geboren in 1742 (geboorteplaats onbekend) en overleden op 18 december 1813 te
Vlissingen (navolgende overlijdensakte uitgesteld in de Franse taal). Want daarin is te lezen,
dat T(h)eunis Camermans op 22 april 1781 een “huijsing” op de Breede Haven in ’sHertogenbosch heeft gekocht – de familie heeft dan echter al ruim 12 jaar in ’sHertogenbosch geleefd, want het eerste kind Gerrit kwam daar in 1769 ter wereld.
Het adres “Breede Haven” verwijst verder naar het havenkwartier van de stad en de
verkoper – hier zijn weduwe – was marktschipper van ’s-Hertogenbosch op
Dordrecht – uit deze omstandigheden laat zich zo met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid de conclusie trekken, dat Theunis Camermans eveneens
marktschipper is geweest. Ook de herkomst van zijn vrouw Cornelia Baggerman uit
Hardinxveld (enkele kilometers oostelijk van Papendrecht aan de Merwede gelegen) is een
verwijzing in deze maritieme richting - Theunis Camermans trouwde op 8 juni 1767 te
Gorinchem met deze Cornelia Baggerman (geboren 23 october 1742 te Hardinxveld –
overleden 28 november 1818 te Vlissingen). Uit dit huwelijk werden in het geheel 9
kinderen geboren en wel alle in ’s-Hertogenbosch in het tijdperk 1769 -1785 –
voorvader Joost Camermans (gen 6) werd op 3 juni 1781 geboren en overleed op 30
december 1863 te Vlissingen. Uit alle 9 doopakten (in mijn bezit) blijkt - zoals reeds
aangetekend - de schrijfwijze Camermans (met “C”) en niet de in de KamermansGEDCOM gebezigde schrijfwijze Kamermans (met “K”). Cornelis Hendrik
Camermans (zoon van Theunis Camermans) en diens zoon Jacob Camermans (zie p. 29
loodsencertificaat) waren overigens eveneens met uit Hardinxveld stammende vrouwen
getrouwd (Heijltje Baggerman resp. Neeltje Netten).
TU

UT

Ook al is het dus niet mogelijk geweest voor dit boek de geboorteakte van Theunis
Camermans op te sporen (zie hiertoe ook aanmerkingen op p. 302 en p. 303)), zo kan ik toch
inzake zijn verdere levensloop de navolgende documenten aanbieden:
-

uittreksel van de geboorteakte van Joost Camermans te ‘s-Hertogenbosch ,
gedateerd op 3 juni 1781, uit DTB-boek 74, Doopboek van de Grote Kerk,
1764-1799
- uittreksel van de huwelijksakte van Theunis Camermans en Cornelia Baggerman
te Gorinchem, gedateerd op 8 juni 1767
- uittreksel van de overlijdensakte van Theunis Camermans te Vlissingen,
gedateerd op 18 december 1813.
Deze laatste akte is uitgesteld in de Franse taal omdat Nederland toentertijd ingelijfd
was bij het Franse Keizerrijk (Vlissingen al sinds 1808) – het opmerkelijke is echter dat
hier voor het overlijdensdatum de nieuwe Franse “Republikaanse Kalender” niet is
gebruikt. Zijn zoon Joost ondertekend deze akte als Joost Kamermans (met “K”) en
niet als Joost Camermans (met”C”).
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DTB-documenten ’s-Hertogenbosch en Vlisingen

geboorteakte Joost Camermans (gen 6) 3 juni 1781 Den Bosch

Huwelijksakte Theunis Camermans en
Cornelia Baggermaan 8 juni 1767 Gorinchem

Overlijdensakte Theunis Camermans (gen 5) 18 december 1813 Vlissingen

Zoals uit het navolgende citaat uit de Wikipedia-website “Geschiedenis van ’sHertogenbosch” zal blijken, waren het uitermate woelige tijden , waarin Theunis
Camermans en Cornelia Baggerman (soms ook Baggermans (met “s”)) met hun familie
toentertijd onderweg waren – en zeker de tijd vanaf ca. 1769 toen zij dus in ‘sHertogenbosch honkvast geworden waren. Zie hiertoe vooral ook het navolgende
hoogst interessante stukje “Revolutietijden” over de Franse bezetting in 1794.
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Revolutietijden

Markt ’s-Hertoegenbosch rond 1800 van Jacques
Carabain (1834-1933)

Verovering door de Republiek
T

Beschieting ’s-Hertogenbosch 1794 door de Fransen
van Josephus Augustus Knip (1776 – 1847)

T

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog koos de stad, na een poging door calvinisten het
stadsbestuur met geweld over te nemen, wat mislukte na een hevig gevecht tussen
protestanten en katholieken op de Markt van 's-Hertogenbosch, in 1579 voor de
Spaanse koning, de wettige Habsburgse Heer der Nederlanden. In december van
dat jaar sloegen duizenden in paniek op de vlucht, nadat duidelijk was geworden dat
het stadsbestuur niet overging tot de erkenning van de Unie van Utrecht en de hertog
van Parma om bescherming vroeg. Dat kwam de stad in 1600 en 1603 te staan
kwam op twee onsuccesvolle belegeringen door de militaire commandant van de
Republiek, Prins Maurits van Oranje. Toen in "Duitsland", mede door toedoen van de
laatste, de verwoestende Dertigjarige Oorlog was uitgebroken, die in tijd samenviel
met de laatste dertig jaar van de Tachtigjarige Oorlog, poogden de Habsburgers de
opstandige Republiek te breken, door haar te isoleren van haar achterland. 'sHertogenbosch werd de spil van een ijzeren ring van vestingen. Gigantische
bedragen werden geïnvesteerd in nieuwe vestingwerken, waarvan de hoofdwallen
nog grotendeels bewaard zijn gebleven. Met geld van de buitgemaakte zilvervloot
deed de broer van Prins Maurits, Prins Frederik Hendrik van Oranje, echter in 1629
een groots opgezette tegenaanval, het Beleg van 's-Hertogenbosch. Met ruim 30.000
man sloeg hij beleg om de stad. Eerst maakten de inwoners zich weinig zorgen: de
"Moerasdraak" gold immers als onneembaar voor de toenmalige
belegeringsmethoden, want de drassige grond leek ondermijning uit te sluiten.
Frederik Hendrik volbracht echter het schijnbaar onmogelijke. Met een tweede leger
van duizenden in Holland, Utrecht en Gelderland gerekruteerde landwerkers
verlegde hij de lopen van zowel de Aa als de Dommel tot ver rond de stad en wierp
langs de veertig kilometer lange nieuwe beddingen een verschanste dubbele ringdijk
op. Daarna begon hij de zo ontstane polder met honderden paardenmolens droog te
leggen.
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

De Bosschenaren zagen voor hun verbijsterde ogen het water zich terugtrekken en
de loopgraven van de Staatse vijand oprukken. Na ruim drie maanden beleg zag de
stad zich gedwongen te capituleren. Door deze onverwachte nederlaag was de
T

T

36

Habsburgse strategie
volledig mislukt. Tot 1794
raakte de stad aldus in de
Staatse bezettingszone van
Brabant, als onderworpen
"Generaliteitsland". Als
dwangburcht tegen de
katholieke inwoners, die nu
van de vrije uitoefening van
hun godsdienst beroofd
werden, werd een enorme
citadel aan de noordzijde van
de stad opgeworpen. Dit fort
"Papenbril" kreeg een vrij
gevelsteen Dam 11 te Amsterdam van het historische ‘s-Hertogenbosch
schootsveld richting burgerij
door de kaalslag van aanliggende stadsgedeelten. Aanvankelijk was in de opdracht
van de bouw van deze dwangburcht gepland dat deze op de markt in het midden
van het oude centrum moest komen. De uitvoerder, Frederik Hendrik, was echter
wat milder gestemd en bedacht dat het praktischer was om de burcht een onderdeel
van de vestingwerken te laten zijn. Frederik Hendrik had overwogen om de bewoners
van de veroverde stad godsdienstvrijheid te geven. Strengcalvinistische kringen in de
Republiek staken echter daarvoor een stokje. Dat heeft Frederik Hendrik nog aardig
opgebroken toen hij een paar jaar later probeerde Brabant en Vlaanderen op de
Spanjaarden te heroveren. De verhoopte volksopstand van de Zuidelijke
Nederlanders bleef uit, want hun wantrouwen tegen hun protestantse "Noordelijke
broeders" was door het lot van de Bosschenaren alleen maar verdiept. Sinds 1629
hadden de stadhouders uitzonderlijk veel invloed in de garnizoenstad. Zij hadden het
recht in 's-Hertogenbosch een gouverneur te benoemen. In 1784 vertrok de gehate
hertog van Brunswijk die die post meer dan dertig jaar had bezet. De vroedschap
bestond sinds 1629 uit Calvinisten. Eerst in de patriottentijd gaf dat aanleiding tot
verzet.
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Revolutietijden
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Na 165 jaar - overigens betrekkelijk milde – onderdrukking (men had geen
godsdienstvrijheid, echte stedelijke autonomie of enige formele invloed op het
landsbestuur, maar wel hogere belastingen) werd de stad door de revolutionaire
Franse legers in 1794 zonder veel moeite veroverd. De meeste bewoners ervoeren
dit meer als bevrijding: de met Franse steun tot stand gekomen Bataafse Republiek
nam voor het eerst Brabanders en katholieken als volwaardige medeburgers op. In
1810 voegde Napoleon Bonaparte alle gebieden ten zuiden van de Waal bij het
Franse Keizerrijk als begin van een totale annexatie van het Koninkrijk Holland; 'sHertogenbosch werd de hoofdstad van het departement Bouches-du-Rhin. In 1813
verjoegen de Pruisen de Fransen weer. 's-Hertogenbosch werd binnen het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Zij sloot
zich niet aan bij de Belgische Opstand van 1830.
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Na 1830
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Gedurende lange tijd behield de stad een sterk behoudend karakter. Als uitvalsbasis
voor het Zuidelijke Veldleger was het haar tot 1877 verboden buiten de wallen uit te
breiden. Wel werd in de naaste omgeving het toch al grote aantal forten en
T
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veldwerken nog eens fors vermeerderd. Toen er eindelijk met de stadsuitbreiding
begonnen mocht worden, gebeurde dat heel aarzelend. De binnenstad raakte zo
overbevolkt en verpauperd. De Binnendieze werd een stinkend riool. In 1900 had de
stad de hoogste kindersterfte van het land. Door de terughoudende opstelling van
het stadsbestuur gingen zowel de vestiging van Philips als van de eerste katholieke
universiteit en Kweekschool aan haar neus voorbij. Na 1950 drong dit besef pijnlijk
door en probeerde men de gemiste kans om een van de grootste agglomeraties van
het land te worden alsnog goed te maken. Een enorm bouw- en sloopprogramma
werd op poten gezet. Dienstverlening werd echter belangrijker dan industrie en de
moderne mens prefereerde authentieke stadsgezichten boven kantoorkolossen.
Behoudende en progressieve krachten sloegen de handen ineen en voorkwamen op
het nippertje de vernietiging van de historische binnenstad. Zo werd onder andere De
Moriaan behouden.
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In de tijden van de Republiek, dus van 1629 tot 1794 werd de beroemde Sint
Janskathedraal in bezit genomen door de Protestanten (Nederlands Hervormd (NH))
en pas in 1810 zou keizer Napoleon deze weer aan de steeds in meerderheid
gebleven katholieke bevolking terugschenken. Het staat zodoende vast dat alle 9
kinderen van het gezin Camermans toentertijd in de Sint Jan gedoopt zijn (DTB-boek
74, doopboek van de Grote Kerk, 1764-1799) – en dat is toch een leuke
bijkomstigheid.
“De Sint-Jan is beeldbepalend, niet alleen voor onze stad maar ook landelijk en zelfs
internationaal. Het belang van de kathedraal overstijgt tijd en plaats”
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( M. Houben-van Lanschot, voorzitter Stichting Nationaal Monument Sint-Jan )
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Sint Jan in zilver (gelimiteerde editie van 125 exemplaren)
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Keizer Napoleon geeft in 1810 de Sint Jan terug aan de katholieke bevolking van ‘-Hertogenbosch

e

Oude ansichtkaart van de Sint Jan uit de 19 eeuw
P

P

Wat is het leven van een mens
een voetslap in het zand
Die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand
uit kennisgeving in De Telegraaf 2009
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● JOOST CAMERMANS (gen 6) 1781 - 1863 ’s-Hertogenbosch - Zierikzee – Vlissingen

Zoals voorgaand aangetekend werd Joost Camermans op 3 juni 1781 te ’sHertogenbosch geboren en was hij dus 13 jaar oud, toen de Fransen op 19 oktober
1794 hun intocht in de stad hielden – dit geschiedde door een “sansculottes”-leger
onder generaal Pichegru en zou – zoals we gezien hebben in het voorgaande
Wikipedia-artikel – een tijdperk van enorme veranderingen inluiden. Zo eindigde het
Staatse “Ancien Régime”-tijdperk met zijn vele keuren en privilegiën en kwam er
eveneens een einde aan – zoals het in de navolgende Bataafse Republiek heette –
“de tirannie van Oranje en de regenten” – maar ook aan de bevoorrechte positie van
de protestanten. In 1796 werd hiertoe door de Nationale Vergadering van de
Bataafse Republiek de scheiding van kerk en staat afgekondigd en kregen de
katholieken hun godsdienstvrijheid terug – en in 1810 zou dan ook de Sint Jan – na
het bezoek van keizer Napoleon aan de stad – eindelijk weer in katholieke handen
komen. Bij deze gelegenheid stelde Napoleon ook gelijk een bisschop aan maar de
de Bossche clerus beschouwde deze keizerlijke ingreep als ongewenste bemoeienis
en weigerde daarom deze “napoleontische” bisschop te erkennen.
Om te illustreren, welke geweldige omwentelingen er tussen 1794 en 1815 in
Nederland plaatsvinden citeren wij navolgend uit de website “Profielwerkstuk-:
Nederland in de Franse tijd” – het is werkelijk verbluffend.
Welke rol speelt de Franse tijd in de Nederlandse geschiedenis?

De Franse tijd is een vrij korte periode in de Nederlandse geschiedenis. Desondanks
heeft de Franse overheersing veel sporen achtergelaten in Nederland, zowel tijdens
en vlak na de overheersing. En nog steeds hebben we dagelijks te maken met
veranderingen die in deze periode zijn ingevoerd. Het zijn echter niet alleen de
Fransen geweest die zoveel hebben veranderd. Ook de Nederlandse patriotten
hebben bijgedragen aan de veranderingen in Nederland. Eigenlijk kun je zeggen dat
het de ideeën van de verlichting en van de Franse- maar ook Amerikaanse revolutie
waren die veel van de veranderingen in Nederland tot stand hebben gebracht.
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De grootste en misschien wel meest ingrijpende veranderingen zijn:
•

Kerk en staat werden gescheiden (duidelijk onder de invloed van de ideeën
van de verlichting)

•

Nederland werd gedemocratiseerd; de adel en de stadshouders verloren de
macht en het gewone volk kreeg de macht. Er kwam een
volksvertegenwoordiging. In het echt lag dit natuurlijk wat gecompliceerder.
Slechts weinig Nederlanders interesseerden zich in de politiek en onder de
volksvertegenwoordigers heerste veel verdeeldheid. Toen Nederland ingelijfd
werd bij het Franse rijk verloor de volksvertegenwoordiging natuurlijk zijn
betekenis omdat alleen Napoleon het voor het zeggen had. Toch werden er
wel stevige fundamenten gelegd voor de huidige democratische samenleving.

•

Nederland kreeg een centraal bestuur. Overal in het land golden dezelfde
regels en de verschillende gewesten hadden niet meer elk een eigen bestuur.
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Deze dingen hebben Nederland ingrijpend veranderd en vormen de fundamenten
van de hedendaagse samenleving. Een paar andere belangrijke, maar iets minder
ingrijpende veranderingen waren:
•

Het kadaster werd opgericht. Hierin werd al het onroerend goed geregistreerd.
Ook vandaag nog maken we gebruik van het kadaster.

•

Er werd een volksregister opgesteld en iedereen kreeg een achternaam. Ook
hier hebben we nog dagelijks mee te maken.

•

De rechterlijke macht werd gereorganiseerd.
T
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•

Het metriekstelsel werd ingevoerd.

•

De wetboeken werden gemoderniseerd. De Code Napoleon vormt nog steeds
de basis van onze hedendaagse grondwet.

•

Er werden nieuwe belastingen ingevoerd. Hiervan bestaan er vandaag de dag
nog veel.

T
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Met al deze veranderingen hebben we vandaag nog te maken in Nederland.
Natuurlijk is er in de loop van de tijd nog het een of ander aan deze veranderingen
verbeterd, maar de fundamenten zijn in de Franse tijd gelegd. Je kunt eigenlijk
zeggen dat in Nederland in de Franse tijd flink gemoderniseerd is en dat we dat te
danken hebben aan de Fransen en patriotten en aan koning Willem I, die de
positieve veranderingen die zijn ingevoerd heeft doorgezet en verbeterd tijdens zijn
regeerperiode.
T

T

T

T

De bevolking van Nederland was waarschijnlijk niet zo blij met de Franse
overheersing. Op economisch gebied ging Nederland er tijdens de Franse tijd
ontzettend op achteruit. Holland moest een schadeloosstelling van 100 miljoen
gulden betalen aan Frankrijk en ze moest ook voor Franse soldaten die van het front
kwamen zorgen. Ook raakte Nederland haar koloniën kwijt aan Engeland, wat
natuurlijk erg slecht was voor de handel en de economie. Toen Napoleon ook nog
eens het Continentaal Stelsel invoerde, ging het heel hard achteruit met de
economie. Er was veel armoede en honger onder de bevolking. Toch reageerde het
Nederlandse volk gelaten op deze slechte tijden. Het Nederlandse volk was
onderling verdeeld en bovendien hadden de Fransen veel controle over het volk, o.a.
door de centrale besturing van het land. Het volk kwam slecht een keer massaal in
opstand toen Napoleon de dienstplicht instelde, maar de opstand bloedde dood
omdat de rijkere bevolking en de adel het volk niet meehielpen.
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Toen Nederland bevrijd werd van de Fransen, was het bankroet. De Hollandse
bevolking zal de Franse bezetting als erg negatief ervaren hebben. Toch hebben we
veel te danken aan de Fransen. Zij hebben de basis gelegd voor de hedendaagse
samenleving. Zonder hen zou Nederland er nu waarschijnlijk heel anders hebben
uitgezien.
Wat merken we vandaag de dag van de Franse tijd?

De Franse overheersing heeft heel veel veranderd in Nederland en in de rest van
Europa. Elke dag hebben wij nog te maken met veel van de veranderingen die
tijdens het Franse bewind zijn ingevoerd.
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Zo is de Nederlandse grondwet grotendeels gebaseerd op de in 1810 ingevoerde
code Napoleon of Code Civil. De Code Napoleon was een nieuwe grondwet, waarin
onder andere werd vastgesteld dat ieder mens gelijkwaardig is voor de wet en waarin
bepaald werd dat mensen niet meer gevangen gezet konden worden zonder dat er
eerst een rechtszaak is geweest. Dit zijn ook nu nog de basisprincipes van onze
huidige grondwet.
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Als Napoleon niet had geleefd, hadden we nu waarschijnlijk geen achternaam gehad.
Toen iedereen in Nederland een achternaam moet verzinnen, dachten veel mensen
dat die achternamen maar iets tijdelijks waren. Daarom gaven ze een vreemde
achternaam op als Poepjes of Naaktgeboren. Jammer genoeg voor hen heeft Willem
I de achternamen maar al te graag overgenomen. De mensen werden ook meteen
geregistreerd. Er werd er voor het eerst een uitgebreid bevolkingsregister opgezet
wat voor de administratie natuurlijk heel handig was.
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Elk huis heeft sinds de Franse tijd een huisnummer. Ook dit is ingevoerd door
Napoleon. Bovendien werden alle huizen (en ander onroerend goed) geregistreerd in
het Kadaster ( rijksregister van onroerende goederen).
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Veel belastingen die we nu hebben, stammen uit 1805, toen Rutger Jan
Schimmelpenninck penningmeester was. Zo moeten we in Nederland belasting
betalen op sterke drank en moeten we betalen om patent ergens op aan te vragen.
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Kerk en Staat zijn tijdens de Franse overheersing gescheiden. Er was dus geen
staatsgodsdienst meer en de staat had niets meer te zeggen over de kerk. Dit is
tegenwoordig ook nog zo. Misschien zouden staat en kerk ook zonder de Franse
overheersing zijn gescheiden, maar dan waarschijnlijk wel een stuk later.
Toen Napoleon een groot deel van Europa veroverd had, voerde hij in de bezette
landen het metriek stelsel in. Dit stelsel wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt in
het grootste deel van Europa en houdt in dat we wegen in kilo’s en meten in meters.
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Het onderwijs zoals wij dat nu kennen, heeft zijn wortels in de Franse tijd. Zo is het
klassikaal lesgeven zoals wij dat nu kennen ontstaan in 1801, toen de eerste
landelijke onderwijswet van kracht werd. In 1806 werd er onderscheid gemaakt
tussen openbare- en bijzondere scholen. Dit onderscheid bestaat nog steeds.
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Ons rechtssysteem, dat is onderverdeeld in arrondissementsrecht, kantongerecht en
het hooggerechtshof, is ook gedeeltelijk ontworpen door Napoleon.
T

T

T

T

Leuk om te weten is misschien ook dat Amsterdam in 1808 de hoofdstad werd van
Nederland. Voor 1808 had Nederland geen hoofdstad en waren alle steden formeel
gelijk.
En om de Franse kalender ongeveer te begrijpen hier navolgend een citaat uit de
website “Genealogie van de families Meijers”:

Vive la Révolution

Vive La France
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De Frans- Republikeinse Kalender

Als men in archieven data opzoekt van geboorten, huwelijke, overlijden of andere
belangrijke data uit de tijd van de Franse Republiek treft men deze veelal aan in de
kalender uit die dagen. Deze z.g. Republikeinse Kalender werd ontworpen na de
Franse revolutie van 1789 en in gebruikgenomen van 22 september 1792 tot en met
31 december 1805. De revolutie zette zich af tegen alles wat kerks was, Frankrijk
was een seculiere staat geworden.
Het jaar werd opgedeeld in twaalf maanden van 30 dagen plus 5 of 6 complementaire dagen aan het
einde van elk jaar. Iedere maand werd opgedeeld in drie décades van 10 dagen.Het systeem werd
bedacht door de Fransman G. Romme, die echter andere namen voorstelde. De toegepaste namen
der maanden en dagen werden bedacht door de dichter Philippe F.N. Fabre-d’Églantine en waren:
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Herfst maanden-uitgang-aire
T

- Vendémiaire
- Brumaire
- Frimaire
T

T

T
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Wintermaanden-uitgang-ôse
- Niviôse
- Pluviôse
- Ventôse
T

T

T
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21 december-19 januari
20 januari-18 februari
19 februari-20 maart

T

T
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22 september-21 oktober
(Wijnoogstmaand)
22 oktober-20 november
(Mistmaand)
21 november-20 december (Rijpmaand)
T

T

T
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(Sneeuwmaand)
(Regenmaand)
(Windmaand)

Lente maanden-uitgang-al
T

T

- Germinal
- Floréal
- Prairial
T

T

T

21 maart-19 april
20 april-19 mei
20 mei-18 juni

T
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(Kiemmaand)
(Bloemmaand)
(Grasmaand)

Zomermaanden-uitgang -idor
T

T

- Messidor
- Thermidor
- Fructidor
T

T

T
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19 juni-18 juli
19 juli-17 augustus
18 augustus-16 september

T
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(Oogstmaand)
(Hittemaand)
(Vruchtmaand)

De resterende dagen behoorden tot geen enkele maand en heetten “jours Sansculottides”
T

- Jour de la vertu
- Jour de la génie
- Jour de la travail
- Jour de l’opinion
- Jour de la récompenses
T
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17 september
18 september
19 september
20 september
21 september

T

(Deugd)
(Vernuft)
(Werkzaamheid)
(Gezindheid)
(Beloning)
T
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De extra dag elke vier jaar diende om de revolutie (Franciade) te herdenken en heette dus
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- Jour de la révolution.
De namen van de tien dagen van elke décade zijn als volgt uit het Latijn afgeleid:
- Primidi
- Duodi
- Tridi
- Quartidi
- Quintidi
- Sextidi
- Septidi
- Octidi
T
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T

T
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- Nonidi
- Decatidi
T

T

Een restant van de laatste reeks dagen vindt men terug in het Belgisch-Franse lokale taalgebruik waar men de
getallen 70, 80 en 90 veelal uitspreekt als septante, octante en nonante
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dus :
T
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22-09-1792 t/m 21-09-1793
22-09-1793 t/m 21-09-1794
22-09-1794 t/m 21-09-1795
22-09-1795 t/m 21-09-1796
22-09-1796 t/m 21-09-1797
22-09-1797 t/m 21-09-1798
22-09-1798 t/m 21-09-1799
22-09-1799 t/m 21-09-1800
22-09-1800 t/m 21-09-1801
22-09-1801 t/m 21-09-1802
22-09-1802 t/m 21-09-1803
22-09-1803 t/m 21-09-1804
22-09-1804 t/m 21-09-1805
22-09-1805 t/m 31-12-1806

Jaar I
Jaar II
Jaar III
Jaar IV
Jaar V
Jaar VI
Jaar VII
Jaar VIII
Jaar IX
Jaar X
Jaar XI
Jaar XII
Jaar XIII
Jaar XIV

De kalender werd afgeschaft op 10 Nivôse van het jaar XIV.
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Joost Camermans was dus vanaf 1810 tot
1813 - toen Nederland bij Frankrijk was ingelijfd
(Vlissingen reeds in 1808) zelfs een Franse
staatsburger – in de tijd daarvoor moet hij – als
burger van het Bataafs Gemenebest resp. het
Koninkrijk Holland (met Lodewijk, een broer van
Napoleon, als koning) – reeds naar Vlissingen zijn
getrokken. In een schriftsuk uit het jaar 1811
over Joost Camermans als inwoner van de
gemeente Zierikzee staat namelijk opgemerkt:
Haven van Zierikzee in 1797 met tweetalige tekst

Joost Camermans
In een (vreemd) ISIS-document staat
Beroep: marin
verder dat “Joos Kaamermans” en
Maatje Monnier op 19 juni 1808
Leeftijd: 29 jaar Geboortejaar ca. 1782
Geboorteplaats: Den Bosch
te Zierikzee zijn getrouwd (zie
Woonachtig in deze gemeente sedert 1807
navolgende pagina) – een waarlijk
Afkomstig van Vlissingen
unieke verbastering van voornaam Joost
Bron: archief Prefectuur inv. nr 368
en achternaam Camermans.
archief Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811-1813
U

U

U

U

U

U

Verder is Joost Camermans dus – zo blijkt uit deze aantekeningen - van 1807 tot (op
z’n minst)1811 woonachtig in Zierikzee geweest – daarvoor is hij zoals gezegd

klaarblijkelijk eerst van ’s-Hertogenbosch naar Vlissingen getrokken. Na de jaren in
Zierikzee is hij dan weer in Vlissingen gaan wonen (waar in 1809 het alles verwoestende
brandbombardement van Vlissingen door de Engelse vloot had plaatsgevonden) – hier trouwde hij
(nadat Maatje Monnier in 1816 was overleden) op 9 maart 1817 met haar zuster Christina
Adriana Monnier (zie hiernavolgende stukken). In vroege jaren was Joost Camermans
waaschijnlijk als “varensgezel” (varende matroos) onderweg – dit kan de reden zijn voor
de diverse woonplaatsen in korte tijd. Na zijn daaropvolgende loopbaan als schipper
is hij vervolgens “buitengewoon (extraordinair) zeeloods” geworden in de
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Scheldemonding (mogelijk ook op de Westerschelde zelf) - Joost Camermans overleed te
Vlissingen op 3 juni 1863. In hoofstuk L VLISSINGSE LOODSENFAMILIE KAMERMANS,
onderhoofdstuk JOOST KAMERMANS (gen 6) wordt dan zijn verdere levensweg als
loods Joost Kamermans (nu met “K” dus) geschilderd
Het interessante is dat zowel in de Vlissingse huwelijksakte van 19 maart 1817 met
Christina Adriana Monnier als ook in de begeleidende stukken nog steeds sprake is
van Joost Camermans (met “C” dus). Hij ondertekende deze huwelijksakte in 1817
(en ook de overlijdensakte van zijn vader Theunis Camermans in 1813) echter als Joost
Kamermans (nu met “K” dus) - in alle ISIS-Dokumenten van het Zeeuws archief voor
de daarop volgende jaren vinden we dan ook voor zijn kinderen alleen nog de
achternaam Kamermans. Daarbij is verder interessant, dat in 1817 Nederland en
België nog samen het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” (1815-1830) onder
koning Willem I vormden en daarom het dispensatiedocument voor Joost
Camermans in Brussel is ondertekend. Het kan dus best zijn dat in deze chaotische
tijden de genoemde naamswijziging niet is opgevallen - want we mogen niet
vergeten, dat Joost Camermans in zijn leven niet minder dan acht maal zijn
(staatkundige) nationaliteit heeft gewisseld en drie jaar lang “Fransoos” was.
U

1781 -1795
1795 -1801
1801 -1806
1806 -1810
1810 -1813
1813 -1815
1815 -1830
1830 -1863

U

Republiek der Nederlanden
Bataafse Republiek
Bataafs Gemenebest
Koninkrijk Holland
Eerste Franse Keizerrijk
Vorstendom der Nederlanden
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijk der Nederlanden

Zie verder inzake eerste huwelijk van Joost Camermans navolgend ISIS-document:
Joos Kaamermans
Bruidegom op zondag 19 juni 1808 Zierikzee
BRUIDEGOM : Joos Kaamermans
BRUID : Maatje Monnier
Plaats trouwen : Zierikzee
Trouwdatum : 1808 juni 19
Bron : DTBL Zierikzee 5B (Index NG trouwregisters 1751-1810).
Gemaakt door P.D. de Vos, originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan

Zie ook in
TWEEDE DEEL “blanje”
hoofdstuk J NEDERLANDS-BELGISCHE GESCHIEDENISKRONKELS

Het Franse keizerrijk in 1811 met ingelijfde Nederlanden
N.B.: Zeeuws-Vlaanderen was al in 1796 ingelijfd
Vlissingen werd vooraf in 1808 ingelijfd
Walcheren en de overige Zeeuwse eilanden volgden in 1811
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VLISSINGEN
Huwelijksakte van Joost Camermans en Christina
Adriana Monnier, uitgesteld op 19 maart 1817 te
Vlissingen met 5 getuigen, daaronder Christiaan
Monnier als vader van de bruid en een H. Monnier.
Christiaan Monnier (geboren 30.05.1760 te Zoutelande
en overleden op 15.01.1822 te Vlissingen) was van
beroep loodsbootschipper en loods
In het ISIS-document staat genoteerd:
Bgm wdnr van Maatje Monnier. Bgm dispensatie 202-1817 verleend huw. met zus vorige echtg.

BRUSSEL

Dispensatie-document in naam van Willem, bij de Gratie Gods,
Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg, enz. enz. enz, uitgesteld op 20 februari
1817 resp. 19 maart 1817 en getekend “van wegen den Koning”
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’s-HERTOGENBOSCH

VLISSINGEN

“Uittreksel uit een Doopregister der groote of Sint Jans Kerk, gedateerd op 18 october 1816 , waarin, onder anderen,
staat, als volgt: “Op den derden Juny Zeventien hondert een entachtig, is gedoopt Joost, vader Teunis Camermans,
Moeder Cornelia Baggerman”
alsmede een Vlissings doopbriefje-document inzake Christina Adriana Monnier, uitgesteld op 20 october 1816

Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in 1816

Koninkrijken Nederland en België na scheiding
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“lukt 'et vandaege nie, dan lukt'et merrege”
.

Zeeuws gezegde

TWEEDE DEEL
“blanje”

HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS
1897
1974
VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE
REMINISCENTIES AAN
EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN

VOORVADEREN IN DIRECTE LIJN
Arien Camerman

gen 1

17e eeuw

Arien Arienssen Camerman

gen 2

1650 - 1703

Teunis Camerman

gen 3

1684 - 1731

Gerrit Camermans

gen 4

1715 - 1796

Theunis Camermans

gen 5

1742 - 1813

Joost Camermans

gen 6

1781 - 1863

Christiaan Kamermans

gen 7

1834 - 1911

Josephus Franciscus Kamermans

gen 8

1869 - 1950

Jan Willem Kamermans

gen 9

1897 - 1974
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TWEEDE DEEL “blanje”
NAVIGATIE

48

49

K SCHELDE - BELGIË – PANORAMA

50

● NEDERLANDS-BELGISCHE GESCHIEDENISKRONKELS

50

● KAART VAN ZEELAND MET WESTERSCHELDE EN OOSTERSCHELDE

52

● LEVENSADER EN TWISTAPPEL SCHELDE

67

● HAVENSTAD EN METROPOOL ANTWERPEN

75

● HAVENSTAD EN KANAALCENTRUM TERNEUZEN

81

● HAVENSTAD EN ZEEBAD VLISSINGEN

● LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE OOSTER EN WESTERSCHELDE

L VLISSINGSE LOODSENFAMILIE KAMERMANS
● JOOST KAMERMANS (gen 6)

LOODS

● CHRISTIAAN KAMERMANS (gen 7)

● JOOST KAMERMANS (gen 9)

LOODS

114
LOODS

120

129

● JAN WILLEM KAMERMANS (gen 9)

NIET-LOODS

● J.F. KAMERMANS (gen 10)

133

LOODS

108

126

LOODS

LOODS

96

108

● JOSEPHUS FRANCISCUS KAMERMANS (gen 8)

● JOHANNES KAMERMANS (gen 8)
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● ANDERE MARITIEME FAMILIELEDEN

132

137

M BELGISCHE JOOST KAMERMANS (gen 9)

142

49

K SCHELDE – BELGIĒ - PANORAMA
Geschiedenis van de Nederlanden
1384
1482
Bourgondische Nederlanden
TU

UT

TU

UT

TU

UT

1482 1581 / 1795
Habsburgse Nederlanden
(vanaf 1549 incl.
Hertogdom Luxemburg}
TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

Prinsbisdom
Luik

UT

TU

1477 1556
Zeventien Provinciën
TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

UT

Prinsdom
StavelotMalmedy
TU

1556 1581
Spaanse Nederlanden
TU

UT

TU

TU

TU

UT

UT

TU

TU

UT

UT

TU

1581 - 1713
Zuidelijke
Nederlanden

1581 Acte
van
Verlatinghe
TU

UT

UT

TU

UT

Hertogdom
Bouillon
e.a.

UT

TU

UT

TU

TU

UT

UT

TU

UT

UT

1713 - 1795
1588 1795 Oostenrijkse
Republiek
Nederlanden
der Zeven
(1790
Verenigde
Verenigde
Nederlanden Nederlandse
Staten)
TU

TU

UT

TU

UT

UT

TU

UT

TU

TU

UT

TU

UT

TU

UT

● NEDERLANDS-BELGISCHE
GESCHIEDENISKRONKELS

UT

1795 1801
Bataafse
Republiek
TU

UT

TU

UT

TU

Nederland, België, Luxemburg en Limburg in 1839

UT

1801 1806
Bataafs
Gemenebest
TU

1, 2 en 3 Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
(tot 1830)
1 en 2 Koninkrijk der Nederlanden (sinds 1830)
2 Hertogdom Limburg (in 1839 bij de Duitse Bond ter
compensatie voor Waals-Luxemburg)
3 en 4 Koninkrijk België (sinds 1830)
4 en 5:Groothertogdom Luxemburg (grenzen tot
1830)
4 Provincie Luxemburg (Waals-Luxemburg, in 1839
bij België)
5 Groothertogdom Luxemburg (Duits-Luxemburg;
grenzen sinds 1839)
Blauw de grens van de Duitse Bond
TU

U

UT

TU

UT

TU

UT

UT

TU

UT

TU

UT

1810 1813
Eerste Franse
Keizerrijk
TU

UT

TU

UT

TU

1804 1815
Eerste Franse Keizerrijk

UT

TU

1813 1815
Vorstendom
der
Nederlanden
TU

UT

TU

UT

UT

T

1815 1831 (1839)
Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden
UT

TU

UT

TU

1815 - 1866
G-H
Luxemburg

UT

TU

1831 (1839)
TU

UT

TU

UT

TU

TU

UT

UT

TU

T

UT

(Duitse
Bond)
TU

1831 (1839)

UT

TU

Koninkrijk
der
Nederlanden

UT

TU

UT

UT

Koninkrijk
België

TU

UT

van Han Kamermans

UT

T

TU

„Euregio Carolus Magnus – Grenzen in Fluss“

TU

TU

UT

T

Zie hiertoe eveneens het in 2004 in Aken bij uitgeverij “Mainz
Verlag” verschenen geschiedkundig boek over de
Euregio Maas-Rijn (EMR)

UT

UT

UT

UT

TU

TU

TU

UT

TU

1795 1804
Eerste Franse Republiek

UT

1806 1810
Koninkrijk
Holland
TU

UT

TU

TU

UT

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

1867
GrootHertogdom
Luxemburg
TU

UT

TU

UT
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● KAART VAN ZEELAND MET WESTERSCHELDE EN OOSTERSCHELDE

ZIERIKZEE
VLISSINGEN

TERNEUZEN

ROTTERDAM
DORDRECHT
ANTWERPEN

N.B.:
In dit hoofdstuk SCHELDE-BELGIĒ-PANORAMA zijn we verhuisd van de Maas en
de Merwede naar de Westerschelde, wat weer – – zoals voorgaand uiteengezet –
met de in 1816 resp. 1817 te Vlissingen getrouwde voorvader Joost C/Kamermans
samen hangt – want deze loods en de daarop volgende generaties hebben alle met
deze tussen Nederland en België zo omstreden rivier de Westerschelde te doen, hoe
dan ook.Ter verduidelijking van de omstandigheden, waaronder de leden van de
loodsenfamilie Kamermans op deze Westerschelde hun werk hebben gedaan en hoe
het Loodswezen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, wordt daarom in de
navolgende 5 onderhoofdstukken een (beknopt) overzicht gegeven van deze rivier
als zodanig, van de drie in deze samenhang belangrijke havensteden Antwerpen,
Terneuzen en Vlissingen alsmede van het Loodswezen in de loop der tijden.
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● LEVENSADER EN TWISTAPPEL SCHELDE
Voor dit onderhoofdstuk grijpen we terug op goede artikelen uit het internet und
citeren hiertoe uit Wikipedia, de vrije encyclopedie met betrekking tot het begrip
“levensader”:
Schelde (rivier)

“De Schelde is een rivier die ontspringt in Noord-Frankrijk en door Vlaanderen via
Antwerpen naar de Noordzee stroomt. Vanaf deze grote havenstad stroomt de rivier
naar het Westen. Oorspronkelijk verdeelde zij zich daar in twee takken, de
Oosterschelde en de Westerschelde of Honte. De verbinding met de Oosterschelde
is echter verbroken sinds Walcheren en Zuid-Beveland met het vasteland van
Brabant verbonden werden. Tot die tijd werd echter de Oosterschelde de gebruikt als
scheepvaartweg. Via de Westerschelde stroomt het helaas ernstig vervuilde
Scheldewater langs Terneuzen, Breskens en Vlissingen de Noordzee in.
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

De Schelde (Frans: Escaut) meet 350 kilometer. Haar bron ligt bij Gouy-Le-Catelet
op het Plateau van Saint-Quentin. Tot aan Gent heet de rivier Bovenschelde, daarna
Zeeschelde of Benedenschelde. De gehele Zeeschelde vormt met de Westerschelde
een estuarium, waar het getij merkbaar is. Het verval van de rivier is 95 meter,
waarvan 79 meter op Frans grondgebied. De zijrivieren zijn achtereenvolgens de
Scarpe, de Haine, de Leie, die bij Gent in de Schelde stroomt, de Dender in
Dendermonde, de Durme in Tielrode en de Rupel in Rupelmonde.
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Geschiedenis

Eeuwen geleden werd de rivier de Scaldis of Scalda genoemd, op een Engelse
kaart uit 1797 vindt men de benaming Scheldt, net zoals de Antwerpenaar vandaag
spreekt over 't Scheld. De Schelde is al zeer lang van grote commerciële en
strategische betekenis. De Romeinen hadden al belangstelling voor het
Scheldegebied, niet zo zeer omdat zij het er zo aangenaam vonden, daarvoor was
het er te koud en nat. Overstromingen waren zeker in hun tijd een groot probleem.
De reden was de verbinding per schip naar Britannia. Op Walcheren stond een
tempel waar hun scheepslui graag de hulp en bescherming van de godin Nehalennia
gingen inroepen. Eerst was het gebied stevig in Romeinse handen. De grens lag zo'n
100 km naar het Noorden aan de Rijn. Omstreeks 260 begonnen echter invallen van
de Franken een bedreiging te vormen. Rond 290 was het gebied in hun handen en
belaagden zij de Romeinse scheepvaart met piraterij. Er volgden nog een aantal
veldtochten tegen hen, onder Constantijn bijvoorbeeld en ook Julianus probeerde ze
te onderwerpen, maar gaf hun uiteindelijk maar heel het huidige Vlaanderen en
Nederland onder de rivieren in bezit onder voorwaarde dat ze bondgenoten zouden
worden. Later werd dit de kern van waaruit zij Gallië zouden veroveren. Na de
delingen van het Karolingische Rijk in 843 en 872 werd de rivier de grens tussen het
West- en Oostrijk. Getuige van de strijd tussen beide Rijken zijn nog te vinden in
Ename bij Oudenaarde. Ename, gelegen aan de tegenovergesteld, Ottoonse oever
van de Schelde was goed op weg om in plaats van Oudenaarde een stad te worden.
Hoewel later dat alleen op papier nog betekenis had zou dat tot 1528 zo blijven.
Tegen die tijd was het Scheldegebied (vooral Antwerpen) een van de economisch
belangrijkste gebieden in Europa vanwege de handel. Na de val van de stad
verdwenen veel handelaren naar Amsterdam en werd de rivier afgesloten voor
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
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handelsverkeer door de Republiek van het Noorden. Het feit dat Staats Vlaanderen
in Noordelijke handen bleef was daarbij van grote strategische betekenis.
Pas na 1813 ging de Schelde weer open, tot de onafhankelijk van België in 1830. Na
de pacifactie tussen België en Nederland in 1839 werd er uiteindelijk een
Scheldeverdrag tussen Nederland en België gesloten waarin werd bepaald dat dat
zo zou blijven.
T

T

T

T

T

T

In de Tweede Wereldoorlog werd de strategische betekenis van de rivier nog eens
zwaar onderlijnd. Er is hevig gevochten om de controle van de monding van de rivier
en Walcheren is onder water gezet via een bombardement omdat de geallieerden
Antwerpen nodig hadden voor hun bevoorrading”.
T

T

Het navolgende citaat “Het getijregime van de Schelde” uit de uit de Vlaamse
publicatie “De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde” van
I.Coen (waterbouwkundig laboratorium 1933-2008) geeft verder een goede indruk
over de sterke getijdenwerking op de Schelde:
stroomgebied van de Schelde

“In een gedeelte van de Schelde
en haar bijrivieren dringt het zeegetij door.
U

U

De Schelde ontspringt in Frankrijk op de hoogvlakte van
St.-Quentin op een hoogte van ongeveer 100 m boven
de zeespiegel. Aan de Belgisch-Franse grens ligt de
gemiddelde waterhoogte op circa 15,00 m, te Gent
op 3,80 m, te Dendermonde op 3,20 m en aan de
Rupelmonding op 2,65 m. Verder naar afwaarts toe
verloopt de gemiddelde waterstand onder zeer geringe
helling. Tussen Antwerpen en de monding bedraagt het
verschil der gemiddelde waterstanden nauwelijks 20 cm.
Het hydrografische bekken van de Schelde bedraagt
afwaarts de samenvloeiing met de Rupel ongeveer
19.000 en aan de monding 23.250 km2.
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De totale lengte van de bron tot aan de monding in de
Noordzee te Vlissingen bedraagt zowat 350 km.
Ongeveer de helft van de rivier is onderhevig aan het
getij. Het gedeelte op Nederlands grondgebied wordt
Westerschelde genoemd en vertoont alle kenmerken van
een zeearm. In vroegere tijden noemde men dit gedeelte
de Honte. De breedte varieert er bij hoogwater van
5,2 tot 3,5 km. Vanaf de Belgisch-Nederlandse grens
vermindert de breedte van 2 km aan de grens geleidelijk
en bereikt voor Antwerpen nog een 500 m, te
Dendermonde ruim 100 m en te Gent nog slechts een
50 m. Dit gedeelte opwaarts de grens noemt men
Zeeschelde.
U

U

U

U

Te Vlissingen stroomt tweemaal per etmaal tijdens de
vloed ongeveer 1 miljard m3 zeewater de Westerschelde
in, hetzij gemiddeld over het getij circa 50.000 m3/s.
Tijdens de eb stroomt dezelfde hoeveelheid, vermeerderd
met een gering bovendebiet van gemiddeld 105 m3/s
opnieuw naar zee. Naarmate men naar opwaarts gaat
verminderen deze tijvolumes zodat te Antwerpen het
vloedvolume gedaald is tot ongeveer 70 miljoen m3 of
gemiddeld 3.000 m3/s en te Dendermonde nog slechts
6 miljoen m3 bedraagt of gemiddeld 250 m3/s. Het
riviergedeelte opwaarts Dendermonde noemt men ook
wel het fluviomaritieme gedeelte, omdat tot op deze
locatie de invloed van de bovendebieten op de waterstanden
wordt waargenomen1.
De getijgolf plant zich voort tot aan de stuwen van
Gentbrugge, Merelbeke en Zwijnaarde, en dringt via de
Rupel ook diep door in de Dijle (tot opwaarts Haacht), in
de Zenne (tot opwaarts Zemst) en via de Beneden-Nete
ook in de Grote Nete (tot opwaarts Itegem) en in de
Kleine Nete (tot opwaarts Grobbendonk). Opwaarts Gent
is de Schelde een gekanaliseerde rivier. In de Durme
plant het getij zich voort tot opwaarts Zele. Voortplanting
van het getij in de gekanaliseerde Dender wordt verhinderd
door de stuw te Dendermonde (zie figuur 3).
U

U

U

U

U

U

U

In de Westerscheldemonding te Vlissingen
bedraagt het gemiddelde verschil tussen
hoog- en laagwater ongeveer 4 m, te Antwerpen
meer dan 5 m.
U

U

U

U

Aan de monding te Vlissingen bedraagt tegenwoordig
het verschil tussen hoog- en laagwater (tijverschil)
gemiddeld bijna 4 m, met een hoogwaterstand van
4,32 m en een laagwaterstand van 0,47 m (+ TAW)2.
De gemiddelde periode van een getij bedraagt 12 uur
25 minuten. Bij springtijen bedraagt de gemiddelde
hoogwaterstand te Vlissingen gemiddeld 4,71 m, bij een
laagwaterstand van 0,22 m. Rond de kwartierstanden
treden zwakkere getijen op, de doodtijen, met te
Vlissingen hoogwaterstanden van 3,83 m, en laagwaterstanden
van 0,75 m.Te Antwerpen bedraagt de gemiddelde
hoogwaterstand 5,15 meter en de gemiddelde laagwaterstand
0,01 m, bijgemiddeld springtij wordt een hoogwaterstand van
5,55 m en een laagwaterstand van -0,20 m bereikt, en bij
gemiddeld doodtij van respectievelijk 4,64 en 0,29 m.
De seizoenschommelingen van de getijsterkte met
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maxima rond de lente- en herfsteveningen en minima
rond de zonnewenden van zomer en winter, en de
periodieke variatie van het getij, door de hoekverandering tussen het vlak waarin de maan zich beweegt en
het vlak van de ecliptica of ‘zonnebaan’, zijn van de orde
van een enkele decimeter. Wegens de trechtervorm van
het estuarium vande Westerschelde bereiken de waterstanden
en tijverschillen hogere waarden naarmate men zich vanaf
de monding naar opwaarts verplaatst. Dit verschijnsel
doet zich ongeveer tot Temse voor, waar de gemiddelde
hoog- en laagwaterstanden respectievelijk 5,29 en
0,15 m bedragen. Bij storm op de Noordzee vanuit het westen
of noordwesten worden de wateren opgestuwd zodat
de hoogwaterstanden tot ver boven de gemiddelde
hoogwaterstanden uitstijgen. Tijdens de eropvolgende
eb wordt de uitstroming bemoeilijkt, en blijven de
laagwaterstanden eveneens op een hoger peil”.

dieptekaart Westerschelde

En omdat het in de titel van dit onderhoofdstuk LEVENSADER EN TWISTAPPEL
SCHELDE ook “twistappel” heet, citeer ik over deze typische Schelde-materie nog een
gedeelte uit de (uitstekende) publicatie “170 Jaar vrije vaart op de Schelde. Het
Tractaat van 1839 en “wat ons bindt en wat ons scheidt”” van de Vlissingse oudloods Doeke D. Roos:
170 Jaar vrije vaart op de Schelde
Het Tractaat van 1839 en “wat ons bindt en wat ons scheidt”
“Opdat de waakzaamheid niet
zal verslappen,
want het is niet alleen het water
dat aan de Zeeuwse eilanden knaagt”
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Dit gezegde werd na de totstandkoming van het Tractaat van 1839 tussen België en
Nederland menigmaal gebezigd. Bij talloze kwesties die er in later jaren met onze
zuiderburen waren, werd het nog gehoord en eigenlijk beheerste het ook nog de
berichtgeving in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Nu er opnieuw aan de Zeeuwse
eilanden dreigt te worden ‘geknaagd’, leek het mij een goede gedachte even stil te
staan bij bijna 170 jaar vrije vaart op de Schelde. Een terugblik naar het moment
waarop de scheiding tussen België en Nederland een feit was, er een grens tot stand
kwam en wat er daarna gebeurde. Over “wat ons bindt en wat ons scheidt”. Dit
geschrift is geen partijdig betoog. Ik wil slechts verhelderen naar beide zijden, met de
hoop dat Belgen en Nederlanders tot een nog nauwere samenwerking zullen komen.
Het Scheidingsverdrag

“Indien natuurlijke gebeurtenissen of werken van kunst de aangewezene wegen voor
de scheepvaart voor het vervolg onbruikbaar mogten maken, zal de Nederlandsche
Regeering aan de Belgische scheepvaart, ter vervanging van gezegde, onbruikbaar
geworden wegen voor de scheepvaart, andere zoodanige wegen, die even veilig en
even goed en gemakkelijk zijn, aanwijzen”.
U

Deze passage treffen we aan in het Tractaat met België van 22 juni 1839. Thans, na
meer dan anderhalve eeuw, is zowel de lengte als de diepgang van vele schepen die
de Schelde bevaren vertienvoudigd. Wie uit bovenstaand citaat opmaakt dat de
Schelde niet zou moeten worden aangepast aan deze voortdurende
schaalvergroting, kan zich nauwelijks nog in het Antwerpse vertonen. De talloze
verdiepingsoperaties die in de laatste decennia in de Schelde werden uitgevoerd,
vloeiden in veel gevallen voort uit overeenkomsten die werden gesloten na wat heet
‘voor-wat-hoort-wat-discussies’, justes compensations, een nog steeds gebruikelijke
gang van zaken.
Op 19 april 1839 kwam in Londen het Scheidingsverdrag tot stand. In dit verdrag
waren regels opgenomen met betrekking tot een vrije en onbelemmerde vaart op de
Schelde, de verbinding van deze rivier met de Rijn, maar ook de wijze waarop de
scheepvaart moest worden begeleid en uitgevoerd. Deze regels worden dan ook wel
het Scheldetractaat genoemd. Bij een scheiding dienen goede afspraken gemaakt te
worden. De Belgen hadden niet al te prettige ervaringen met de
Nederlanders waar het de vrije vaart op de Schelde betrof en voor eens en voor altijd
diende deze rivier open te zijn voor alle scheepvaart naar de Belgische havens. De
Nederlanders hadden in het verleden de Schelde nogal eens afgesloten, en dit
mocht nooit meer gebeuren. In 1830, na de opstand in Brussel, riep een voorlopige
Belgische regering de onafhankelijkheid uit en bij wijze van voorzorg sloot koning
Willem I de Schelde af. Op hem moet de wens van de Belgen om zich van Nederland
los te maken, zijn overgekomen als een daad van ontrouw. Van Noord-Nederlandse
zijde was hem zelfs verweten dat hij meer de belangen behartigde van Antwerpen
dan die van de havens in het Noorden. De periode na de opstand van 1830 werd
gekenmerkt door een aaneenschakeling van voorstellen, tegenvoorstellen, protesten,
pleidooien pro en contra, gedaan door vertegenwoordigers van beide landen en
afgevaardigden van een aantal grote Europese landen. Deze bijeenkomsten - ook
wel de Conferentie van Londen genoemd - hadden in 1839 tot resultaat dat er een
verdrag tot stand kwam. België kreeg hier de steun van Palmerston, de Britse
minister van Buitenlandse Zaken. Het verdrag werd in feite beschouwd als een wat
geforceerde oplossing om maar van het geharrewar en het gekrakeel af te zijn. In
56

Nederland was geen algemene bijval voor de overeenkomst en in België werd ze met
tegenzin en slechts na sterk verzet aanvaard.
Het Scheidingsverdrag, ook wel Vredesverdrag genoemd, is ruim anderhalve eeuw
vrijwel ongewijzigd gebleven. Te pas en te onpas worden de Nederlanders door hun
zuiderburen gewezen op de inhoud ervan. “Feiten uit het verleden behouden immer
hun invloed op het handelen in het heden.” Deze uitspraak van mr. dr. Smit is nog
altijd van toepassing op de Belgisch-Nederlandse verhoudingen, vooral waar het de
Schelde betreft. Smits’ uitspraak komen we tegen in zijn vele geschriften over de
Scheldekwestie. Hij schreef in 1976 een gedenkboek in opdracht van de BelgischNederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. De
Tachtigjarige Oorlog die in de zestiende en zeventiende eeuw de Nederlanden
teisterde, bracht een einde aan de Antwerpse voorspoed. Reeds in 1572
belemmerden met name de Zeeuwen in hun opstand tegen het Spaanse gezag de
scheepvaart naar Antwerpen. Vanaf 1585 was er zelfs sprake van een sluiting die
meer dan twee eeuwen zou duren. Het waren ook voornamelijk de Zeeuwen die
zich bleven beijveren voor handhaving van deze sluiting. Ook na de Vrede van
Münster in 1648, toen tussen de Republiek en Spanje de vrede getekend was, bleef
de Schelde gesloten. Deze feiten zijn nooit vergeten en het Tractaat van 1839 is
vooral voor België nog altijd van groot belang voor een vrije en onbelemmerde vaart
op de Schelde. Hoewel de verstandhouding tussen Nederland en België na de
Tweede Wereldoorlog aanmerkelijk is verbeterd, zien we tot op de dag
van vandaag dat België waakt over haar belangen op de Schelde.
Scheldekwesties

In 1939, bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van het Tractaat, werd wel
gesproken van een periode die met evenveel recht kon worden bestempeld als een
honderdjarige oorlog. Geestdriftig en hartelijk werd toen echter de Belgische koning
in Nederland ontvangen. Men sprak van een goede verstandhouding en
samenwerking, maar zweeg over de soms vinnige strijd die over allerlei
Scheldekwesties werd gevoerd.De volgende kwesties kunnen alle in verband
gebracht worden met de inhoud van het Tractaat:
- de Schelde-Rijnverbinding (1846-1867);
- Schelde en Maas; loodsgeldtarief gebonden;
- afkoop van de Scheldetol (1863);
- herziening van het Tractaat (1919-1927);
- de Schelde-Rijnverbinding (1948-1975).
Zoals hiervoor al vermeld, werd vooral van Belgische zijde het Tractaat gezien als
een opgedrongen overeenkomst. Deze overtuiging heeft, zeker in de eerste honderd
jaar, een normale Belgisch-Nederlandse verstandhouding in de weg gestaan. Uit de
verslagen van de besprekingen die in de loop van de laatste 170 jaar zijn gevoerd,
wordt duidelijk dat de Belgische onderhandelaars stevig vasthielden aan wat er in het
Tractaat is vastgelegd. Nederland wilde in feite niet altijd weer aan deze
overeenkomst herinnerd worden en richtte liever de blik op het belang van beide
volken.
Schelde-Rijnverbinding (1846-1867)

In 1846 kwam voor het eerst een bepaling in het Tractaat ter discussie. Nederland
besloot tot aanleg van een spoorweg van Vlissingen naar Venlo. Vlissingen zou
hierdoor kunnen uitgroeien tot een bloeiende havenstad, zo meende men.
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Onmiddellijk ondernam België stappen: de goede verbinding van de Schelde met de
Rijn - die toen liep via het oude Kreekrak en de Eendracht - zou door deze
Nederlandse plannen in gevaar komen. Het leek wel alsof Nederland zo kort na het
maken van goede afspraken deze nu al niet meer wilde nakomen. Een blik op de
kaart van het negentiendeeeuwse Zeeland maakt duidelijk dat de geplande
spoorweg niet alleen de afsluiting van het Kreekrak zou betekenen, maar ook dat het
Sloe zou moeten worden afgedamd. De consternatie bij de zuiderburen was
voorstelbaar.
Om tegemoet te komen aan de bepalingen in het Tractaat legde Nederland - na een
groot aantal besprekingen - in 1867 het Kanaal door Zuid-Beveland aan. Deze
vaarweg betekende voor de scheepvaart van Antwerpen naar de Rijn een niet
geringe omweg. Nederland vond echter dat de nieuwe vaarweg “minstens zo veilig,
zo goed en gemakkelijk” was als de vaarweg door het Kreekrak. Men meende België
voldoende te zijn tegemoetgekomen, beriep zich op de eigen soevereiniteit en wees
verdere medezeggenschap van de hand. Deze eenzijdige Nederlandse actie
betekende dat de reeds vertroebelde verstandhouding onveranderd bleef. Pas een
eeuw later zou voor de omweg een andere oplossing worden gevonden.
Afkoop van de Scheldetol

In de geschiedenis van het Tractaat blijkt steeds weer de grote vrees van Antwerpen
voor concurrent Rotterdam. Dit was ook het geval bij de loodsgeldtarieven. De grote
wens van België om de loodsgeldtarieven van beide havens aan elkaar te koppelen
kwam menigmaal ter sprake. In de periode na de Franse tijd (1813-1830) toen
Noord- en Zuid-Nederland waren verenigd, meenden de Antwerpenaren dat de
loodsgeldtarieven die waren vastgesteld voor hun haven vergeleken bij die van
Rotterdam te hoog waren. In artikel IX, paragraaf 2 wordt niet alleen de vrije
loodskeus genoemd maar ook gesteld dat “in gemeenschappelijk overleg gematigde
loodsgelden worden vastgesteld” en dat deze niet hoger zullen zijn dan het tarief van
1829 voor de Monden van de Maas, van de volle zee tot aan Hellevoet en van
Hellevoet tot aan Rotterdam naar evenredigheid van afstanden. In hoofdzaak werden
deze onenigheden veroorzaakt door de koerswijzigingen tussen de Belgische frank
en de Nederlandse gulden. Na langdurig overleg werd tot verlaging en aanpassing
van het Scheldetarief besloten. Deze heeft ten slotte haar beslag gekregen door
opname in het Tractaat van 1863, ook wel genoemd het Tractaat tot afkoop van de
Scheldetol.
Het Tractaat van 1839 (art.IX, par. 3) liet Nederland nog steeds toe tol te heffen op
het scheepvaartverkeer op de Schelde. Deze heffing was nadelig voor de
concurrentiepositie van Antwerpen. Om al te grote kosten voor de scheepvaart die
Antwerpen aanliep te vermijden, werd deze tol door de Belgische staat betaald. In
1839 ging het nog om een bedrag van 354.916 Belgische frank, maar het was door
de toename van de scheepvaart al snel hoog opgelopen. Op 12 mei 1863 kwam
tussen Nederland en België een verdrag tot stand waarin werd vastgelegd
dat Nederland een afkoopsom zou mogen vorderen van ongeveer 36 miljoen
Belgische frank, toen 17 miljoen gulden. België betaalde slechts een derde van deze
som, en twintig zeevarende landen namen het restant voor hun rekening, waarvan
Engeland een kwart. Dat laatste mag een onwaarschijnlijk gebaar van solidariteit
genoemd worden, typerend voor het internationale streven naar vrije handel. In
Antwerpen werd deze gebeurtenis op 1 augustus 1863 gevierd en nadien vele
malen herdacht.
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Pogingen om het Tractaat te herzien

Kort na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) verzocht de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken Hymans niet alleen om de absolute soevereiniteit over de
Westerschelde, maar hij wenste ook de annexatie van Zeeuws-Vlaanderen.
Nederland kreeg met een nabuur te doen die meende, doordat zij in de oorlog
betrokken was geraakt, gunsten te kunnen afdwingen. Er waren niet veel
Zeeuws-Vlamingen die iets voelden voor een blijvende verbintenis met België.
Tijdens de oorlog was Nederland neutraal gebleven. Die neutraliteit moest ook op de
Westerschelde gedurende de oorlogsjaren worden gehandhaafd. Hierdoor waren
conflicten met België ontstaan en na de oorlog drongen de zuiderburen dan ook aan
op herziening van het Tractaat. Het ging de Belgen in eerste instantie om het
ongedaan maken van de beperkingen die het Tractaat hen ten aanzien van de
Schelde oplegde. Nederland beschouwde dit als een inbreuk op haar soevereiniteit.
Het waren de Zeeuwen die als eersten hun bedenkingen tegen de Belgische eisen
uitten. Op 21 september 1925 verzoeken de Staten van Zeeland om verwerping van
de voorgestelde herziening van het Tractaat. Het nieuwe verdrag opende namelijk de
mogelijkheid dat dijken zouden worden verlegd in het belang van de scheepvaart op
de Schelde en dit veroorzaakte voornamelijk in Zeeland een storm van protest. De
geschiedenis herhaalt zich, zo is wel beweerd. Het Rotterdamse dagblad de
‘Maasbode’ meldde in deze roerige dagen na de verwerping van de
herziening in 1927 deze betekenisvolle woorden: “Nederland stelt een goede
verstandhouding met België op hooge prijs. Het verlangt door een allesbehalve
schriele welwillendheid de toenadering tusschen de beide volken te bevorderen. Het
beschouwt een redelijke toepassing van de scheidingsregeling als een staatkundige
wenschelijkheid.” En vervolgt dan: “Maar Nederland wenscht de nieuwe
onderhandelingen los van de voogdij van de Mogendheden zelfstandig en met
een zelfstandig België te voeren.” Perscommentaren in België waren wat minder
vriendelijk en zelfs tot in de Belgische senaat werd betoogd dat “als de Hollanders
ons niet vrijwillig de sleutel van onze eigen voordeur willen geven, men hun die
sleutel eenvoudig afpakke!” De katholieke Vlamingen betreurden het dat Nederland
de uitgestoken vriendenhand had geweigerd en zij stelden vast dat tussen Noord en
Zuid een diepe kloof was ontstaan.
De Haagse bestuurders gingen in eerste instantie voorbij aan de Zeeuwse
ongenoegens. De Tweede Kamer echter aanvaardde de voorgestelde herziening.
“Grote beroering”, schreef C.A. van der Klaauw in zijn proefschrift waarop hij in 1952
promoveerde. De toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken jhr. H.A. van
Karnebeek deed een poging de Eerste Kamerleden voor zich te winnen. Met 33
stemmen tegen en 17 voor werden de Belgische eisen in de Eerste Kamer
verworpen. Van der Klaauw, de latere minister van Buitenlandse Zaken, memoreerde
nog: “De economische offers die van Nederland werden gevraagd waren te groot.”
Nederland verzette zich eveneens tegen de aanleg van het Moerdijkkanaal, een
betere verbinding van de Schelde met de Rijn. Hier waren de Rotterdamse belangen
in het geding, zo meende men. Later zou blijken dat de Rotterdamse
concurrentieregels ongegrond waren en er toch met toestemming van Nederland een
goede Schelde-Rijnverbinding diende te worden gegraven.
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De Schelde-Rijnverbinding (1948-1975)

Bij de honderdjarige herdenking van het Tractaat van 1839 werd betoogd dat de
Belgisch- Nederlandse geschillen niet herleid moesten worden tot een
concurrentiestrijd tussen Rotterdam en Antwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog
leidden langdurige onderhandelingen tot een oplossing voor de ScheldeRijnproblematiek. Nederland erkende dat de door haar bijna een eeuw eerder
genomen eenzijdige beslissing tot het graven van het Kanaal door Zuid-Beveland
niet juist geweest was. Hecht verbonden, zo leek wel, herrezen beide landen uit de
Tweede Wereldoorlog. Ongetwijfeld zijn deze banden ontstaan door een
gemeenschappelijk lot tijdens déze oorlog: Nederland en België leden en streden
tussen 1940 en 1945 in vrijwel gelijke mate. België eiste de aanleg van een ScheldeRijnverbinding. In Antwerpen ging men er terecht van uit dat de toekomst van haar
haven alleen door een rechtstreekse, veilige en gemakkelijke vaarweg voor de
binnenvaart verzekerd kon zijn. De omweg via het Kanaal door Zuid-Beveland
accepteerden de Belgen niet langer.
Artikel VI van het in 1927 verworpen, gewijzigde Tractaat voorzag voor België in het
recht om door Nederlands grondgebied een waterweg aan te leggen. Deze moest uitgaande van het Antwerpse havengebied - uitkomen in het Hollands Diep in de
nabijheid van Moerdijk. België overwoog ook andere mogelijkheden. Zo werd er
gedacht aan een verbinding met de Rijn via Luik en Aken. De Tweede Wereldoorlog
had de onderhandelingen onderbroken. Later zou blijken dat geen enkele vaarweg
eeuwigheidswaarde heeft en geen enkel verdrag onveranderlijk is. De bestaande
verbinding via de Westerschelde was door de toename van de binnenvaart op het
traject Antwerpen-Hansweert niet meer acceptabel. Hoewel men zich van
Nederlandse zijde nog verzette, toonden de Belgen duidelijk en terecht aan dat van
een veilige vaart op dit traject geen sprake meer was. De Belgen meenden dat de
enige oplossing bestond uit een kanaal gegraven van Antwerpen, dwars door
westelijk Brabant en vervolgens uitmondend in het Hollands Diep. Van Nederlandse
zijde bestond de bereidheid om gezamenlijk een oplossing te vinden, maar het
Antwerpse verlangen om haar haven te laten uitmonden zo dicht bij de haven van
Rotterdam leek wat te veel van het goede. Naast de Rotterdamse bezwaren waren er
protesten uit Noord-Brabant, waar men weigerde grote delen van de cultuurgrond te
laten verminken. Nederland stelde dat een kanaal via de Eendracht een goede
oplossing zou zijn. Via dit kanaal zou Nederland aan België kunnen geven waarop
het redelijkerwijs recht had.
Het ambitieuze Deltaplan van 1955 bracht opnieuw enige onrust in België. Het bleek
echter al snel dat Nederland bij de opstelling ervan de verdragen van 1839 had
geëerbiedigd. Het heeft nog tot 23 september 1975 geduurd voordat de ScheldeRijnverbinding in gebruik kon worden genomen. Het is een merkwaardige samenloop
van omstandigheden te noemen dat deze verbinding, zoals die na een discussie van
bijna anderhalve eeuw tot stand kwam, vrijwel dezelfde route volgt als de
natuurlijke vaarweg liep bij de totstandkoming van het Tractaat. Over de wijze
waarop het Tractaat moet worden uitgelegd bestaan nog altijd wrijvingen. In het
begin van de 21ste eeuw spreekt men van de interpretatie van het Scheldestatuut.
Had men 170 jaar geleden de ontwikkelingen kunnen voorzien, dan was wellicht in
deze overeenkomst de voorwaarde opgenomen dat de bevaarbaarheid van de
Westerschelde ten allen tijde aangepast moest zijn aan de ontwikkelingen in de

60

scheepvaart. Nederland wijst deze aanpassing niet van de hand en wil hier graag
aan meewerken, maar wel met inachtneming van de Nederlandse oeverbelangen.
De Westerschelde is voor Antwerpen van vitaal belang. Nederland heeft echter als
vaarwegbeheerder te maken met een aantal andere belangen”.
Het navolgende Belgische stukje “Ons volk ontwaakt: De 50e verjaring van de
Vrijmaking der Schelde” (in originele opmaak overgenomen), dat als krantenartikel op 26
juli 1913 werd gepubliceerd door L. Laenen, toont ons hoe de Schelde-kwestie
toentertijd aan de andere kant van de grens werd gezien. En dat was in die tijd voor
de Vlaamse kant een uiterst emotionele geschiedenis en daarom ook met typischVlaamse pathos op papier gezet – heel leuk te lezen. Ik denk dat dit artikel als
tegenhanger van het nuchter-Nederlandse artikel van Doeke Roos toch wel aangeeft
hoe moeilijk het allemaal is geweest in de afgelopen jaren en men zich er alleen
maar over kan verheugen, dat in het Europa van heden Nederland en Vlaanderen
inzake de Schelde nu eindelijk tot elkaar hebben gevonden.
P

P

De 50e verjaring van de Vrijmaking der Schelde.
Gepubliceerd op 26 juli 1913

De 16e Juli
1863 is een
heuglijke dag in
's Lands
geschiedenisbo
eken en in
Antwerpen's verleden. Dien dag werd
het algemeen verdrag geteekend tot
afkoop van den Schelde-tol en viel de
laatste kluister, door vreemde handen
gesmeed, die het onafhankelijk België
nog knelde.
De afkoop van den Schelde-tol stelde
een einde aan het vernederend
knechtschap, dat drie eeuwen geduurd,
en België's welvaart zoo diep geknakt
had. Drie eeuwen, ja, immers reeds in 't
jaar 1574 toen de monding van den
stroom in de handen der Staatsen viel,
verkregen de Hollanders toezicht over
de Scheldevaart en beletten zij feitelijk
alle vrij verkeer.
Terwijl Filips II
en zijne droeve
opvolgers
doorzicht en
edelmoedigheid
misten om den

Drie jaar later, den 7en Mei
1795, toen Pichegru ook
Holland onderworpen had,
kwamen de Bataafsche en
de Fransche republieken
overeen: “dat voortaan de
Schelde en de Hont
gemeen zouden zijn aan
beide republieken, en dat de Fransche
en de Hollandsche schepen er op
dezelfde manier zouden doorvaren.” Na
den val van Napoleon, wanneer de
Engelsche diplomatie, in ruil der
begeerde Kaapkolonie, ons land als
uitbreiding van grondgebied aan het pas
gestichte koninkrijk der Nederlanden
toekennen deed, stelden de
mogendheden, als eene van de
voorwaarden der vereeniging, de
vrijheid van verkeer op Schelde en Rijn.
Iedereen immers, Holland alleen
uitgezonderd, vond er bate bij,
onbelemmerd zijne schepen naar
Antwerpen te sturen.
Zoo gebeurde het dan ook. Vijftien jaar
later echter, brak de Belgische
Omwenteling uit. De Belgische gezanten
op de Conferentie van Londen deden de
vraag der Scheldevrijheid als eene
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welstand hunner Nederlandsche
onderdanen krachtdadig te behartigen,
hadden de Hollandsche Staatslieden
van het eerste uur ingezien, hoe nauw
het onafhankelijk bestaan der Republiek
zelve aan den stoffelijken voorspoed
harer steden verbonden was.
Wij zien ze dan vijf en zeventig jaar lang
al de pogingen steunen der
Amsterdamsche kooplieden, die door list
en geweld Antwerpen ten onder willen
brengen ten bate van hun eigen handel,
totdat eindelijk, in 1648 het Munster
traktaat hun streven bekroont en de
Schelde en al de Vlaamsche
waterwegen sluit.
“De Schelde”, zoo spreekt artikel XIV,
“de vaarten van Saszwijn en andere
waterwegen, die daarin uitmonden,
zullen gesloten blijven van wege de
Staten.”

levenskwestie voor hun land gelden.
Acht jaar lang gelukten zij er in hunne
zienswijze staande te houden en, op
een korte pooze na, bleef de
Scheldevaart vrij.
Ongelukkig, in 1839, ontstond er
verwikkeling op verwikkeling, en zelfs
België's bestaan verkeerde in gevaar.
Het gevolg was, dat Europa ons het
onverwijld aanvaarden van het Traktaat
der XXIV artikelen oplegde. De
Scheldevaart zou nog wel open blijven,
't is waar, doch elk schip, dat den stroom
wilde opvaren, moest een vast recht van
een gulden vijftig cent, en elk vaartuig
dat zeewaarts zou afzeilen, een vast
recht van acht en dertig cent aan
Holland betalen. Zoo luidde de
rechtsspraak van den sterkste...
Hoe men hier de handen ook wronge
van spijt, men moest het hoofd buigen:
Limburg en Luxemburg werden uiteen
gereten en deels aan het gemeene
vaderland ontrukt. De Scheldevaart was
weerom belemmerd.

In deze hachelijke oogenblikken nam
het stadsbestuur 'n hooghartig besluit:
“De tol te lichten op de scheepvaart der
Schelde, zoo luidde de wet van 5 Juni
1839... zal terug betaald worden door
Als haven- en handelsstad was het met het Belgisch Staatsbestuur aan de
Antwerpen gedaan!
schepen van alle
Dag op dag, zullen, ja, ebbe en vloed de natiën”.
breede Scheldewateren voorbij de stad Het eerste half jaar
op en neer stuwen, maar geen
betaalde men uit
zeebodem meer draagt de stroom op
dien hoofde
zijn breeden rug, geen gejoel van
354.000fr. en het
matrozen vervroolijkt meer de verlaten
volgend jaar, in
aanlegplaatsen. De zeldzame
1840, ruim zes
bevrachters, die nog 't zij drooge
honderd duizend.
vruchten uit het Zuiden, 't zij Noordsch
Doch Antwerpen's
hout tot Antwerpen willen doorzenden,
haven was gered.
zijn gedwongen in de Hollandsche
Van jaar tot jaar
wateren last te breken en op bijlanders
echter, hoe meer
hunne waar aan land te brengen.
Antwerpen bloeide,
Wanneer, den 3en Maart 1665, een
stegen ook de lasten der terugbetaling.
Spaansche kustvaarder met eene lading In 1860 waren zij reeds tot twee millioen
wijn rechtstreeks door de binnenwateren franken geklommen.
hier toekwam, gold dit bezoek van een
Het Staatsbestuur vatte alsdan het
zeeschip als een zoo buitengewoon feit,
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gedacht op te doen wat in 1857 reeds
gedaan werd nopens den tol in den
Sund en de twee Belten, en besloot den
afkoop van den tol, bij middel van
kapitalisatie en bij tusschenkomst der
vreemde natiën voor te stellen. Dank
den persoonlijken invloed van Leopold I
en de bedrijvige handigheid van baron
Lambermont, gelukte men er in zoowel
Holland als de overige mogendheden
voor het ontwerp te winnen. Weldra
stemde de Nederlandsche regeering in
den afkoop toe, mits eene som van
17.141.640 Hollandsche guldens.

dat het magistraat eener stad, waar
eene eeuw te voren, soms tweeduizend
vijf honderd schepen op anker lagen, nu
den eenzamen bezoeker, als
welkomsgroet, met geschenken
vereerde.
Hadde men den toestand slechts
eenigzins kunnen verhelpen, doch,
eilaas, men zag geene uitkomst.
Een eersten keer,
't is waar, na den
vrede van
Rijswijck
verleende het
Staatsbestuur
machtiging aan de
Staten van Vlaanderen tot het graven
eener vaart van Brugge, door het Land
van Waas naar de Schelde; later ook, in
1753, vatte de gevolmachtigde minister
Botta-Adorno het ontwerp op bij middel
van een ruim kanaal van Gent tot aan de
Durme, eenen waterweg op Antwerpen
te openen, doch alles bleef bij nooit
uitgewerkte plannen.
Evenmin kwam er iets in huis van de
poging van Joseph II om de vrije vaart
op de Schelde te heroveren.
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In 1786 had Holland, bij het verdrag van
Fontainebleau zelf 10.000.000 gulden aan
Joseph II betaald om den stroom gesloten te
houden!
U

Den 15en Juli 1863 vergaderden te
Brussel de vertegenwoordigers der
mogendheden en die van al de
belanghebbende zeenatiën, en den dag
daarop werd de overeenkomst
geteekend. België zou het derde der
bepaalde som, Engeland bijna negen
millioen frank, en de andere natiën het
overige voor hun aandeel nemen.
U

Vijftig jaren zijn sindsdien
voorbijgegaan, vijfig jaar van voorspoed
en bloei voor de havenstad en voor 't
vaderland. Daarom wapperde op 20 Juli,
blij en trotsch, de vlag op de O. L.
Vrouwentoren, daarom vierde
Antwerpen's handelskamer hooggetij en
bracht de Scheldestad hulde aan het
nationale vorstenhuis, onder wiens
hoede het onafhankelijk België
vertrouwvol de toekomst instaart.
TU
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Eenige typen van
schepen uit de XVIe eeuw.

In de XVIe eeuw, lang voor dat de
Schelde eigenlijk gesloten werd, was
Antwerpen een voorname handelsstad;
de wateren der Schelde droegen toen
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Tot het einde der XVIIIe eeuw hadden
Engeland en Holland, in een trouw
bondgenootschap
vereenigd, elkaar
steeds de hand gereikt
om de Oostenrijkse
Nederlanden in eene
machtelooze
minderheid te houden.
Bijzonder sedert de
Zeemogendheden
hunne hulp verleenden
om het bezit onzer gewesten aan Karel

reeds ontelbare schepen, komende van
alle natiën der wereld. We geven hier
eenige typen van schepen uit dat tijdvak
weer. Elke natie had schepen met
bijzondere eigenschappen.
Op onze plaat, die een afdruk is van een
ets van Pieter Breugel, den oude, ziet
men rechts een zoogenaamde kraak. De
kraken waren voor dien tijd reusachtige
vaartuigen, die in de marine een zeer
goed figuur maakten en die ook dienden
voor het vervoeren van koopwaren.
Deze schepen hadden dikwijls drie
masten. De romp van het schip kwam
gewoonlijk zeer hoog uit het water en
was van voor en van achter bebouwd
met kajuiten. Ze waren sterk bewapend
met kanonnen en steenwerpers.
TU

UT
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Op het voorplan van onze plaat heeft
men een karveel. Karveelen waren kleine
snelzeilende schepen, die voornamelijk
in Portugal en Spanje in gebruik waren.
VI te verzekeren, aanzagen zij België als
Men deed er groote ontdekkingstochten
een wingewest, dat zij zoo wat als een
mee naar Amerika en Indië. Dit schip
overzeesche bezitting mochten
behoorde aan Dierick Van Paeschen,
behandelen en uitbaten.
waarvan het “Antwerpsch Kronijkje”
In dien zin was het Barrière-traktaat
zegt:
opgevat, waarbij onze provinciën aan
het huis van Oostenrijk kwamen. Om als “In 't zelve jaer (1516) op Sint-Marcus
het ware eenen dam op te werpen
dach doe reysde Dierich Van Paeschen
tusschen Frankrijk en de Republiek,
voer syn ierste reyse van Antwerpen
legden de Hollanders den Keizer de
naar Jerusalem, ende die stadt sandt
verplichting op vestingen te bouwen, en twee groote gootstukken geschut, voor
de Staatsche garnizoenen daarin te
die stadt van Rhodes. Maar doe 't schip
onderhouden.
quamp vijf of zes mijlen in zee, quam
Onder economisch oogpunt werd daarbij het schip op een plate alsoo dat dat et
niet enkel de Scheldesluiting
berste, enz.” ― “Noch dit jaer van 1518
bekrachtigd, maar voerden de
oock in den April, doen voer Dierich Van
Zeemogendheden ook nieuwe
Paeschen met een nieu schip, de
toltarieven in de Nederlanden in,
meeste dat ooyt in Antwerpen geweest
waardoor de inheemsche nijverheid de
hadde, naer Jerusalem voor syn tweede
mededinging tegen Hollandschen en
reyse, met veel pelgrims ende oock
Engelschen invoer moest opgeven.
goet, maar doen sy op het Heilich lant
quamen, wordden sy allen gevanghen
In 18701 echter scheen de kaart te willen
door de Turcken, enz”
keeren. De Amsterdamsche kooplieden
hadden eene gunstige kans op winsten
gevonden in den verkoop van wapens
Het schip, dat tusschen de twee
en oorlogsbehoeften aan de
voornoemde schepen in de verte is, is
TPU

T

T

UTP
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Amerikaansche opstandelingen en aan
het met Engeland in oorlog gewikkeld
Frankrijk, en daardoor kwam het tot
eene afbreuk tusschen twee
bondgenoten.
De Engesche
diplomaat Yorke
vond niets beters
dan de wenschen
van de
Antwerpenaren in
de hand te werken
en den steeds ridderlijken Joseph II op
de vraag der Scheldevrijheid tegen zijne
Noorderburen in het harnas te jagen.
Veel aandringen was daartoe niet nodig.
De Keizer was er diep van overtuigd
wanneer hij zegde, dat de haven van
Oostende steeds middelmatig, terwijl
Antwerpen steeds eene beste haven zou
blijven. Darenboven, had hij niet
verklaard: “dat de sluiting van den
Scheldestroom een toch al te honend
feit was voor eene macht gelijk de
zijne”?
De keizer talmde echter en slechts na
het sluiten van den vrede tusschen de
strijdende mogendheden, zond hij, in
1784, een oorlogsschip de Schelde af...
Men weet het overige. Bij het eerste
kanonschot eener Hollandsche batterij,
waarbij enkel een op het dek staande
koperen ketel geblutst werd, keerde het
schip den steven, en zag de Keizer van
alle geweld af. Misschien was het hem
te doen
geweest, een
feit daar te
stellen, en dan
langs
diplomatieken
weg tot zijn doel te komen. In alle geval,
hoe verzwakt Holland toen reeds was,
toch behield het de bovenhand, betaalde
den Keizer eene groote som gelds en
bleef de Schelde sluiten.

een visschersboot uit dien tijd.
Het vierde een der galeien uit de
Middellandsche zee die alsdan
Antwerpen bezochten. In 1518 kwamen
er veschillende. Het “Antwerpsch
Kronijkje” zegt als volgt: “In dit zelve jaer
den 22 Juni, doen quamen 't Antwerpen
twee galeyen, ende noch wel dertich
groote meerschepen van Veneziën die
groote coopmanschap overbrachten.”
Die galeien waren zeil- én roeibooten.
Het vijfde is een soort galjoen, een der
schepen die die door de Spanjaarden
naar Amerika werden gezonden en die
over het algemeen steeds voor groote
reizen aangewend werden.
Al deze schepen werden gewoonlijk in
levendige kleuren geschilderd.
T

T

T

T

T

T

Rechts: de
mislukte poging
om de Schelde te
openen door
Jozef II.
TU

UT

Door Engeland aangespoord dat
misnoegd was over de Vereenigde
Provinciën die weigerden in den
Amerikaanschen oorlog tusschenbeide
te komen, koesterde Joseph II in 1780
het plan om de Schelde te openen.
Daartoe zond hij in 1784 een
oorlogsschip “Le Louis” op de Schelde.
De Hollandsche batterij loste een
kanonschot die op een ketel, boven op
het schip staande, terecht kwam. Het
schip gaf zich over en de keizer deed
alle verdere krijgsoperaties staken. Het
schip werd door Holland aangeslagen,
maar de keizer kreeg twee, volgens
sommigen tien, millioen gulden
schadevergoeding.
Daarmee bleef de Schelde gesloten.
L. Laenen

Niettemin was er verandering nakend.
Nadat de eerste stormen van het
teugelloos in bezit nemen van ons
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vaderland door de Fransche
Republikeinen waren uitgewoed, en
België met het groote Frankrijk één
verklaard was, meende de republiek het
haren plicht de heropbeuring der thans
Fransch geworden Antwerpsche haven
te moeten op zich nemen. Reeds den
16e November 1792, bij den eersten
Franschen inval, had de Nationale
Conventie het traktaat van Munster
vervallen verklaard. “Het is niet dan ten
onrechte”, luidde het besluit, “dat eene
natie zich alleen het bevaren van een
stroom kan voorbehouden, en de
volkeren, die het binnenland bewonen,
kan beletten dezelfde voorrechten te
genieten..”
(Naar het begin van de volgende kolom)
T

T

Ets van Pieter Breugel de Oude met diverse scheepstypen uit de zestiende eeuw (zie tekst)

verdere interessante Schelde-informaties zijn ook te vinden in:
eBook
KCAMMERMANNNS-“slechtbok”- INFO
eBook
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER
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● HAVENSTAD EN METROPOOL ANTWERPEN
Het is natuurlijk ondoenlijk in dit onderhoofdstuk over Antwerpen een uitvoerig
overzicht over de geschiedenis van deze voor Vlissingen zo belangrijke “havenstad
aan de Schelde” te geven – daarom raad ik degene, die meer wil weten over deze
prachtige metropool aan de Schelde de overeenkomstige artikelen in het internet te
raadplegen. Inzake het begrip “havenstad” uit de titel van dit onderhoofdstuk citeer ik
het navolgende interessante stukje over de uiteindelijke symbiose tussen de
(geschiedkundige) Nederlandse en Belgische Schelde-interessen:
Geschiedenis van Antwerpen
Nog tot in de 17de eeuw werd Antwerpenvaak als
'Hantwerpen' geschreven. Geen wonder, want
volgens een oude sage hoorde het ook zo. Volgens
die sage werd de Scheldebocht rond het begin van
onze tijdrekening beheerst door de reus Druoon
Antigoon, die een zware tol eiste van elke
voorbijvarende schipper. Wie niet wilde betalen, hakte
hij een hand af. Maar aan dat gruwelijke gebruik
kwam een einde toen een Romeinse soldaat, Silvius
Brabo, de reus doodde, hem prompt een hand
afhakte en ze in de Schelde wierp. Vandaar: Hantwerpen. De H verdween,
Antwerpen bleef. Tot daar de sage. In werkelijkheid is de naam Antwerpen
wellicht afkomstig van de 'aanwerp', een aangeslibde verhevenheid in de
Schelde ter hoogte van het Steen, waar een vroege nederzetting ontstond.
Deze aanwerp verdween op het eind van de 19de eeuw, toen de
Scheldekaden werden rechtgetrokken. Al is het verhaal van Brabo totaal
verzonnen, toch houden de sinjoren hun legendarische bevrijder nog steeds
OLV – kathedraal
in ere op de Grote Markt. De bronzen fontein (1887) is een werk van de Antwerpse beeldhouwer Jef
Lambeaux.
PS: De beroemde schilder Albrecht Dürer sprak overigens ook van “Antorf” en het is zeer interessant
toch nog even stil te blijven staan bij de hierboven genoemde ontstaansmogelijkheid van de
uiteindelijke naam Antwerpen. Want het mag niet worden vergeten, dat rond 800 n. Chr. (kan ook iets
later zijn geweest) er een doorbraak ontstond tussen de veenrivier de Honte, die bij Antwerpen in de
(Ooster-)Schelde uitmondde, en de Noordzee – zo ontstond de Westerschelde als latere enigste
verbindingsweg naar Antwerpen. Met betrekking tot het woord “hont” vinden we verder in het
“Etymologisch Woordenboek” (1964, J. de Vries, F. de Tollenaere) vermeld: “hond” (mnl. “hont”,
“hant”) als landmaat, 100 roeden, zie “honderd”. Honderd (hondert) als getal van 100 kan dus zeer
veel betekenen en misschien kan op deze manier een verbinding worden gelegd met de in vroege
tijden zeker uitermate vertakte veenontwateringsrivier de Honte - Antwerpen kan dan verklaard
worden als “aanwerp” van de rivier de Honte, dus Honte-aanwerp, resp. Hant-werp (later dan zonder
H). Volgens voornoemde het Etymologisch Woordenboek kan verder nog worden verwezen naar het
Middelnederlands voor “werf”, “waerf”, “worf” als “verhoogde grond langs water”. Hontereminiscenties vinden we heden ten dage nog terug in de (Zeeuwse) plaatsnamen Hontenisse (nu
Kloosterzande) alsook Hansweert (Ho(a)nt(s)-waard) – waarom dan niet voor de plaatsnaam
Antwerpen in dezelfde (Honte-)richting denken. In ieder geval beter dan alleen “aanwerp, zoals het
ook in de officiële website van de stad Antwerpen heet.!
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Antwerpen 1624 Claes Jansz Visscher

U

Hoe oud is Antwerpen? Opgravingen hebben aangetoond dat er
zeker al in het Gallo-Romeinse tijdperk (2de en 3de eeuw van onze
tijdrekening) bewoning was aan de Scheldebocht. Dat was ook het
geval omstreeks 650, toen de kerstening startte en in 836
verwoestten de Noormannen de toenmalige woonkern. Daarna
kwamen er bewoners aan de 'aanwerp', waaraan Antwerpen haar
naam zou ontlenen, gesitueerd op de plaats waar het Steen staat.
Deze kern groeide uit tot de huidige stad. Toen Antwerpen rond
970 een grensplaats werd van het Duitse Rijk, bouwde men een
houten versterking. Die werd later vervangen door een stenen
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burcht (het Steen) met een omheiningsmuur en Antwerpen mocht zich markgraafschap
(grensgraafschap) van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie noemen. De Schelde was de grens .
en aan de overkant lag het graafschap Vlaanderen. Aan de zuidkant van Antwerpen richtte de Heilige
Norbertus in de 12de eeuw de Sint-Michielsabdij op. De kanunniken van het kerkje dat daar had
gestaan verhuisden toen naar de noordelijke kern en stichtten daar een nieuwe parochie, met als
centrum een Onze-Lieve-Vrouwekerk, de eerste voorloper van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. De
stad, die vanaf dan deel uitmaakte van het hertogdom Brabant, bleef zich concentrisch uitbreiden met
opeenvolgende omwallingen die nog steeds herkenbaar zijn in het stratenpatroon.
T

T

Een eerste economische bloeiperiode volgde in de eerste helft van de 14de eeuw. Toen werd
Antwerpen het belangrijkste handelscentrum en financiële hart van West-Europa, vooral bekend voor
haar zeehaven en wolmarkt. In 1356 werd de stad aangehecht bij het graafschap Vlaanderen en
verloor ze heel wat privileges, onder meer ten voordele van Brugge. Maar vijftig jaar later keerde het
politieke en economische tij weer en begon de aanloop naar de 'Gouden Eeuw', waarin Antwerpen op
elk vlak een wereldstad van eerste rang werd; zowat het Manhattan van de 16de eeuw. Het was dit
handels- en cultuurcentrum dat door de Florentijn Lodovico Guicciardini werd omschreven als 'de
mooiste stad ter wereld'. De beroemdste namen uit die tijd zijn: de schilders Quinten Metsys en
Bruegel, de drukker Plantijn, de humanisten en wetenschapslui Lipsius, Mercator, Dodoens en
Ortelius.
T
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In de tweede helft van deze eeuw lag de stad echter in het brandpunt van de politiek-godsdienstige
strijd tussen het protestantse Noorden en het katholieke Spanje, met als dieptepunten de
Beeldenstorm (1566), de Spaanse Furie (1576) en uiteindelijk de Val van Antwerpen (1585). Na de
Val kwam de stad weer onder het gezag van Filips II en sloten de Noordelijke Nederlanden de
Schelde af. Economisch gezien was dit een ramp. Bovendien ontvluchtten niet alleen de protestanten,
maar ook de commerciële en intellectuele elite de stad. Van de 100.000 inwoners in 1570 bleven er in
1590 zowat 40.000 over. Toch duurde de culturele bloei nog tot halfweg de 17de eeuw, met schilders
als Rubens, Van Dyck, Jordaens en Teniers, de beeldhouwerfamilies Quellin en Verbrugghen,
drukkers als Moretus en de beroemde Antwerpse klavecimbelbouwers.
T

T

Vanaf 1650 tot in de 19de eeuw valt er nog weinig vrolijks over Antwerpen te melden. De Schelde
bleef dicht en de metropool werd een provinciestad. Onder het Oostenrijkse bewind (1715 - 1792)
probeerde Jozef II de stroom manu militari vrij te maken, maar dit mislukte. In 1795, onder Franse
bezetting, lukte het wel, maar ditmaal stuitten de schepen op een Engelse blokkade. Geen wonder,
want Napoleon beschouwde de Antwerpse haven als 'een pistool gericht op het hart van Engeland'.
Aan de Franse periode (1792 - 1815) dankte Antwerpen wel de aanzet tot een moderne haven, maar
tegelijk viel het culturele patrimonium ten prooi aan een zelden geziene kunstroof en vernieling. Er
werden zelfs plannen gemaakt om de kathedraal te slopen.
T

T

Na de val van Napoleon in Waterloo (1815) volgde een kortstondige hereniging met de Noordelijke
Nederlanden en een even korte bloei, die eindigde met de Belgische revolutie (1830) en opnieuw de
sluiting van de Schelde. Een definitieve vrije doorvaart kwam er pas in 1863. Toen kon de derde grote
bloeiperiode van Antwerpen beginnen. Afgezien van onderbrekingen tijdens de twee wereldoorlogen
beleefde Antwerpen in de 20ste eeuw een gestage economische groei. Op cultureel vlak kreeg de
stad in 1993 internationale uitstraling toen ze Culturele Hoofdstad van Europa werd: meteen de
erkenning van haar historische en hedendaagse rijkdom waaraan ook u deel kan hebben. Antwerpen
is immers voor elk wat wils
T

T

T

T

Verder vond ik nog een informatief (haven)artikel in de website www.scheldenet.nl
(Schelde InformatieCentrum) over de geschiedkundige relatie tussen Brugge en
Antwerpen. Zie hiertoe ook de hiertoe passende onderhoofdstukken over Lissewege
resp. Brugge in eBook KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO – in deze plaatsen zijn ook de
allereerste Camerman-sporen uit de jaren 1291 resp 1302 te vinden:
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Brugge aan basis glorie Antwerpen
Door verzanding van het Zwin en allerlei oorlogsverwikkelingen raakte Brugge in verval.
Rijke kooplieden zochten hun heil in Antwerpen en legden mede de basis voor de glorie van deze
stad.
T

T

T

T
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Aan het eind van de 13e eeuw was Brugge een centrum in de wereldhandel, gelijk aan steden als
Londen, Lübeck, Venetië en Genua. Een wereldhaven en bereikbaar voor schepen door het Zwin. De
stad was ook het eindpunt voor het verkeer over land vanuit Keulen en Brussel over Gent. De
kooplieden en hun organisaties zetelden in de stad, het eigenlijke werk vond plaats in voorhavens als
Damme, Sint-Anna ter Muiden, Hoeke en Sluis. In de 15e eeuw echter begon het Zwin steeds meer
en meer te verzanden. In 1488 kwam de stad in opstand tegen keizer Maximiliaan I van Oostenrijk,
regent voor Filips de Schone over de Nederlanden en dat betekende het einde van de glorie: de
laatste vreemde kooplieden verhuisden naar Antwerpen. Toen in 1648 de Vrede van Munster, die de
Tachtigjarige Oorlog afsloot, het Zwin gesloten werd, viel het doek, als centrum van de internationale
handel, voorgoed.
Het proces dat de kooplieden hun zetel verplaatsten was al begonnen aan het eind van de 14e eeuw.
Antwerpen werd de leidende haven in de Nederlanden. Aanvankelijk was de stad te bereiken door de
monding van de rivier de Schelde, door de huidige Oosterschelde. Door het graafschap Holland en
Zeeland naar het graafschap Vlaanderen. Om van al dat scheepvaartverkeer ook een graantje mee te
pikken, werd in Yersekeroord een tolhuis opgericht. Dat stond in het gebied dat later het Verdronken
Land van Reimerswaal zou worden. Inmiddels verruimde de Honte of Westerschelde zich, zodat die
steeds beter bevaarbaar werd voor grotere schepen, die, om de tol te vermijden, steeds meer die weg
kozen. Antwerpen werd wat Brugge voordien geweest was. Nu kunnen steden het wel mooi voor
elkaar hebben, ze blijven afhankelijk van de grillen van de natuur, zoals verzanding, en van de
landspolitiek. De totale Nederlanden, de zeventien gewesten in Noord en Zuid samen, maakten sedert
1428 deel uit van het hertogdom Bourgondië, later kwamen ze in handen van het OostenrijksHabsburgse huis en tenslotte werden ze een deel van Spanje. Daar tegen echter kwamen ze om
verschillende redenen in opstand. Tot de opstandelingen behoorden de Watergeuzen en die kregen in
1572 Vlissingen in handen. Daardoor beheersten zij de Westerschelde en de vaart op Antwerpen. Dat
deed de stad geen goed, maar zij bleef vooralsnog in Noord-Nederlandse handen. De koning van
Spanje, in die tijd Filips II, probeerde de opstandige gewesten weer in handen te krijgen. Om een lang
verhaal kort te houden: in 1584/85 belegerde de hertog van Parma, Allessandro Farnese, de stad en
die kreeg hij op 17 augustus 1585 in handen. Maar de Noordelijke Nederlanden hielden de Schelde
gesloten en dat hield in dat Antwerpen al zijn economische betekenis verloor. Wie geld of hersens of
beide had en al dan niet een aanhanger was van het opkomende protestantisme, verliet de stad en
trok naar Zeeuws/Hollandse steden als Middelburg, Leiden of Amsterdam. In 1648, drie jaar nadat de
Noordelijke Nederlanden Hulst op Spanje hadden veroverd, werd de Vrede van Munster gesloten.
Noord-Nederland werd een zelfstandige natie, de Westerschelde bleef in haar handen, de Schelde
bleef gesloten en de Zuidelijke Nederlanden, min of meer het huidige België, Spaans. Om die
afsluiting te kunnen bewerkstelligen werden de forten Liefkenshoek (1582) en Lillo (1584) door de
Nederlanders bezet. Op de rivier werd een wachtschip gestationeerd.
Staatshoofden zijn soms net gewone mensen: ze zijn bereid om terwille van een erfenis te vechten.
Zoals bijvoorbeeld in 1701 toen verschillende Europese mogendheden tot 1713/14 een oorlog
voerden om de Spaanse erflanden, de Spaanse Successieoorlog. De Zuidelijke Nederlanden bleven
Spaans. In 1740 was er weer commotie om dat gebied. Na een strijd van acht jaren ging keizerin
Maria Theresia met de erfenis schuiven en de Zuidelijke Nederlanden werden Oostenrijks bezit. De
Schelde bleef gesloten. Dat verdroot de latere keizer Jozef II. Hij dacht meer te bereiken met listigheid
dan met geweld. Een van de eerste stappen was een 'grensincident'. Een Nederlandse sergeant had
met enkele manschappen op Oostenrijks grondgebied gelopen. Dat werd gezien als een aanval op de
natie, maar dat was het helemaal niet. Vanwege de slechte wegen en omdat er een stuk land
overstroomd was, hadden ze een omweg moeten maken over het grondgebied van de keizer. Dat was
alles, maar genoeg om er heibel over te maken, want Jozef wilde de bezetting van de forten weg
hebben en uiteraard de Schelde open.
Er was wel enig verkeer op de Schelde. Zo voer er tussen Doel en Antwerpen een marktschip dat
reizigers en levensmiddelen heen en weer bracht. Iedere keer als dat het wachtschip passeerde, werd
het gecontroleerd en er moesten rechten betaald worden. Een volgende zet was een andere schipper
een vrijgeleide te verlenen met daarin de keizerlijke boodschap dat controle niet langer was
toegestaan en dat er niet meer betaald zou worden. Het schip voer inderdaad ongehinderd heen en
terug en noch van de Staten van Zeeland noch van de Staten-Generaal werd er nauwelijks iets
ondernomen tegen de schending van hun rechten. Jozef II ging steeds verder en op 6 oktober 1784
stuurde hij vanuit Antwerpen een vaartuig de Schelde af voorbij Lillo en Liefkenshoek. Er gebeurde
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niets, maar het Hollands garnizoen, gelegerd bij Saeftinghe, reageerde wel. Eerst een
waarschuwingsschot met los kruit, daarna een schot met scherp. De granaat kwam terecht in de
soepketel of marmiet. Dat was gelijk het einde van de zeeslag, maar het incident is de geschiedenis
ingegaan als de Ketel- of Marmitenoorlog. Frankrijk wist te voorkomen dat er een oorlog uitbrak. Bij de
Vrede van Fontainebleau, gesloten op 10 november 1785, bleef de Schelde gesloten, maar de forten
Lillo en Liefkenshoek werden voor tien miljoen florijnen overgedragen aan Oostenrijk. Mede op
aandringen van de geboren Axelaar Pieter Paulus, raad en advocaat-fiscaal bij de Admiraliteit op de
Maze, werd, om de Schelde toch gesloten te houden, in 1785 fort Bath aangelegd. Toen in 1794
Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden inclusief Staats-Vlaanderen (Zeeuws-Vlaanderen) onder de voet
liep en het jaar daarop heel Nederland, was het probleem van een open of gesloten Schelde van de
baan. Na de Franse Tijd bleef ze open, ook na 1839 toen Nederland en België uit elkaar gingen.

Bron: PZC 30 september 2008

Tenslotte komen we hier
natuurlijk nog kort te
spreken op de geweldige
haven van Antwerpen als
zodanig, die intussen
uitgegroeid is tot de
grootste zeehaven van
België en de tweede
haven van Europa, direct
na Rotterdam. Het grote
voordeel van Antwerpen
in de internationale
handel is haar ligging
diep in het binnenland,
waardoor de
afstanden voor het spooren wegvervoer naar het
plattegrond van de stad Antwerpen en het havengebied uit het jaar1888
Duitse achterland
(Ruhrgebied) aanzienlijk verminderd worden. Daardoor is Antwerpen voor stukgoed
intussen zelfs tot de grootste haven van Europa geworden en speelt in het bijzonder
het sinds het jaren zeventig sterk toegenomen containervervoer een steeds
belangrijkere rol. Uit de tijden dat de loodsenfamilie Kamermans op en aan de
Schelde ageerde is echter niet meer zoveel overgebleven en daarom verheugt het
ons zeer hiertoe in het internet toch nog een leuk oorspronkelijk stukje gevonden te
hebben Het artikel gaat over het zogeheten Schipperskwartier (“Eilandje”), waar
overgrootvader Christiaan Kamermans, grootvader Josephus Franciscus
Kamermans en vader Jan Willem Kamermans enige jaren aan de Aldegondis- resp.
Magermankaai gewoond hebben. Zie hiertoe navolgend hoofdstuk “Vlissingse
Loodsenfamilie Kamermans”, waar in de onderhoofdstukken “Christiaan Kamermans
(gen 7)” en “Josephus Franciscus Kamermans (gen 8) nader op deze opmerkelijke
situatie wordt ingegaan. Opmerkelijk ook vooral daarom omdat mijn vader over zijn
Antwerpse jeugdtijd van 1901 tot 1905 met geen enkel woord ooit gerept heeft – wel
had hij in zijn Vlissingse tijd niets over voor – zoals hij het noemde - “de rotbelgen”.
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Schipperskwartier kende vele gezichten

De slogan ‘Het Schipperskwartier, een verleidelijk stukje Antwerpen’ klopt hoe langer
hoemeer. De stad viel vorige maand nog maar eens in de prijzen met haar
vernieuwde wijk “ het Eilandje”. Het Schipperskwartier was altijd al eeen levendige
volksbuurt Kruideniers, bakkers, slagers, kappers, een danspaleis en vele staminees
waar schippers hun pijp rookten en jenever dronken. Het was allemaal te vinden in
de oude volksbuurt. Aan de Oude Manstraat 19 woonde rond 1910 zelfs een
begrafenisondernemer. Er waren toen nog enkele volkse binnenplaatsen en gangen.
Zo was er in de Lange Schipperskapelstraat de Noorwegengang met twaalf huisjes.
Die verdwenen halfweg de jaren 1950. In de buurt van de Sint-Paulusplaats vind je
nog steeds het Crauwelenplaatsje
.
Het oude Schipperskwartier

Vandaag bestrijkt het Schipperskwartier het gebied nabij de Scheldekaaien tussen
de oude dokken en het Vleeshuis. Uit de ‘Verdeelinge der Stad Antwerpen in 32
Quartieren’ uit 1779 blijkt dat de buurt ooit veel kleiner was. Het ging toen om slechts
enkele straten: Rouaansekaai, Westzijde Falconplein, Oude Manstraat,
Blauwbroekstraat, Korte en Lange Schipperskapelstraaten, Clappeystraat (nu
Schippersstraat), Vingerlingstraat, Sint-Pietersvliet (noordzijde) en Magermankaai
(zuidzijde Sint-Pietersvliet). Over de vliet aan de Lange Schipperskapelstraat bevond
zich toen nog de Bijltjesbrug. Tegen de oude Scheldedijk was er de ‘Armenhoek’.
Aan de toen nog niet gedempte Sint-Pietersvliet lagen de winkels en magazijnen die
de beurtschepen bevoorraadden. Straten als Leguit, Keistraat, Kalkbrug/Huidenmarkt
(nu Sint-Paulusplaats), Dries, Huikstraat, Spieringstraat en zelfs de Koolvliet maakten
deel uit van het Falconkwartier. Het Schipperskwartier werd haast volledig omgeven
door dat Falconkwartier. Verder naar het zuiden lag de Veemarkt in het
Zwartzusterskwartier en het Vleeshuis in het Beenhouwerskwartier. In het noorden
lag het Brouwerskwartier met de Brouwersvliet en de oude dokken samen met het
Ververskwartier. Al deze aanpalende wijken kregen later de stempel
Schipperskwartier.
U

U

Boekwijven en hun matrones

Rond 1884 werden de vlieten gedempt en de Scheldekaaien rechtgetrokken. De
grenzen van de Schippersbuurt deinden uit. Rond de Burchtgracht en de Guldenberg
beschikbaar. De matrone onderhandelde over de prijs waarna de gekeurde mannen
met een van haar meisjes van plezier (
‘boekwijven’ genoemd’) naar boven
trokken. Na Wereldoorlog II kwam er
raamprostitutie aan de Burchtgracht en
dat kreeg navolging richting
Schippersstraat en Leguit. Minder
opzichtige gelegenheden ontvingen hun
klanten in de Lange Nieuwstraat, de
Italiëlei en de omgeving van de Korte en
Lange Winkelhaakstraat. En later ook de
Atheneumbuurt, met alle kopzorgen erbij.
Café In Den Laplandaan de Guldenberg 9
( langs de Jordaenskaai), 1911
Een matrone met twee meisjes van plezier( ingang)
op klanten wachtend.
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Antwerpen als Schelde-metropool heeft
natuurlijk naast de geweldige haven ook nog
enorm veel te bieden in stedelijk opzicht en
kan zo alleen maar beschreven worden als
een waarlijk prachtige typisch-Vlaamse stad
met vele markante bouwwerken, straten en
pleinen en natuurlijk een uniek
rivierpanorama. Verder kan Antwerpen met
recht trots zijn op haar culturele erfenis en
daar denken we natuurlijk in de eerst plaats
aan de befaamde schilder en universele
kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640) als de grote zoon van de stad Antwerpen - en
het evenzo beroemde Rubenshuis, waar hij
het grootste deel van zijn leven verbleef.
Minder bekend mag echter zijn dat Rubens in
Duitsland (Siegen) werd geboren en zijn
humanistische opvoeding in Keulen heeft
de vereniging van water en aarde 1618 van Rubens genoten, voordat hij naar Antwerpen ging.
Rubens heeft de plannen voor zijn “paleis”, geïnspireerd door de Italiaanse
renaissancepaleizen, die hij bij zijn veelvuldige bezoeken in Italië had leren kennen,
zelf ontworpen.– de prachtige grote tuin achter het Rubenshuis werd daabij in
Vlaams-Italiaanse renaissance-stijl aangelegd en het tuinpaviljoen in barokstijl. Naast
het woonhuis richtte Rubens een groot atelier in, waar allerlei min of meer
gevorderde leerlingen grote panelen en doeken tegen stukloon beschilderden, een
25’000 tal in het totaal – een echte schilderijenfabriek dus, maar de befaamde
meester stond garant voor de kwaliteit ervan. Daardoor was het voor hem mogelijk
hoge prijzen te vragen aan de vele buitenlandse vorsten, die hij als klant had – dit
waren ook ettelijke
regerende vorsten o.a. die
van Engeland, Frankrijk,
Spanje en Beieren. In zijn
privé-atelier op de
bovenverdieping van zijn
huis maakte Rubens zelf
vele tekeningen, portretten
en kleinere schilderijen en
voerde hij een uitgebreide
correspondentie naar zowel
binnen- als buitenland – er
zijn ongeveer 5000 brieven
bewaard gebleven in zowel
het Nederlands,
het Duits, het Frans, het
Latijn als ook het Italiaans.
Haven van Antwerpen 1885 van Vincent van Gogh (1853-1890)
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IMPRESSIES UIT HET OUDE ANTWERPEN
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MARITIEME VONDSTEN UIT HET OUDE ANTWERPEN

afbeelding rechts: Oude Dok met op
achtergrond loodsengebouw

RED STAR LINE
Tussen 1873 en 1935 brachten haar schepen bijna drie miljoen
emigranten van Antwerpen naar Canada en Ellis Island in New
York. Vanuit heel Europa kwamen de mensen naar Antwerpen
toe in de hoop op een beter leven in de Nieuwe Wereld.
Duitsers, Zwitsers, Oostenrijkers, Polen, Russen, Italianen –
alle nationaliteiten kozen in de Scheldestad voor “het ruime
sop” – en alle voeren aan Vlissingen voorbij. Het kleine
Scheldestadje met zijn prachtige boulevard was hun laatste
impressie van het Oude Europa.
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● HAVENSTAD EN KANAALCENTRUM TERNEUZEN

“Ik zal vaeren, al is het tot in den eeuwigheid…!”
(kapitein Willem van der Decken in „De Vliegende Hollander“ 1676)
Terneuzen is de geboorteplaats van Jan Willem Kamermans

De Zeeuws-Vlaamse stad Terneuzen
heette in de 12e eeuw Ter Nose – ook
Naese en nog later Neuzen – en komt in
1325 voor het eerst in de archieven voor
– het plaatsje lag toen aan een vaart, die
in verbinding stond met de Vlaamse stad
Gent (waar op 24 februari 1500 de Habsburgse
keizer Karel V geboren werd ). In 1460 wordt
de haven van Terneuzen voor het eerst
vermeld – in deze haven, die op de plek
van de huidige Markt lag, werden
goederen overgeslagen om per
trekschuit in richting Gent te worden
vervoerd. Met de “Pacificatie van Gent”
op 8 november 1576 kwam Terneuzen in
handen van de Staatse troepen, een
zelfde constellatie dus als bij Vlissingen
en Antwerpen. Het is verder aan te
nemen, dat het begrip “neus” in de
plaatsnaam hier letterlijk kan worden
genomen, namelijk als een hoekige
kaart van het oude Terneuzen in 1867
landtong in vooruitstekende vorm – net
zoals bijvoorbeeld in de naam van het Franse kustplaatsje Cap Gris-Nez. Verder is te
verwijzen naar de etymologische begrippen “nes” en “nesse” in het Middelnederlands
voor landtong resp. voorgebergte of bergpunt – deze endingen komen voor in vele
Zeeuwse plaatsnamen zoals Scherpenisse, Stavenisse, Valkenisse, Bruinisse,
Hontenisse enz. Het zou best kunnen zijn, dat deze naamgevingen zijn ontstaan,
omdat in vroegere tijden Zeeland immers uit vele grillig gevormde kleine eilandjes op
hoger gelegen zandruggen bestond, die bij vloed niet meer ondergingen.
P

P

De geschiedenis van Terneuzen is –
zoals reeds aangeduid – onlosmakelijk
verbonden met die van Gent en wel in
latere tijden vooral door de uitbouw van
het Kanaal Gent-Terneuzen, dat de
Vlaamse havenstad met de
Westerschelde verbindt – daardoor heeft
deze derde haven van België (na
Antwerpen en Brugge-Zeebrugge) een
rechtstreekse verbinding met de
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Noordzee. Het kanaal mondt westelijk van Terneuzen uit op maar enkele honderden
meters van de Westerscheldetunnel, die op 14 maart 2003 werd geopend. Dit
bijzondere en unieke bouwwerk is een tunnel van 6.6 kilometer lengte (in de N62)
onder de Westerschelde door tussen het Zuid-Bevelandse Ellewoutsdijk en
Terneuzen en daarmede de langste tunnel voor het wegverkeer in Nederland. Het
handelt zich om een geboorde tunnel, die uit twee buizen met een maximale
doorrijhoogte van 4.30 m bestaat – elke buis beschikt over twee rijstroken en om de
250 m zijn beide buizen door dwarsverbindingen met deuren met elkaar verbonden.
Het diepste punt bereikt de Westerscheldetunnel onder de “Pas van Terneuzen” met
60 m onder waterniveau – het soms waarlijk woedende geweld van Westerschelde
speelt op deze diepte geen enkele rol meer. Bij een calamiteit worden de deuren
automatisch ontgrendeld en het verkeer op de linkerrijbaan in de andere tunnelbuis
wordt stilgelegd. De tunnel is niet geschikt voor voetgangers en fietsers – deze
kunnen wel gebruik maken van de busdienst door de tunnel. In Ellewoutsdijk moet
voor beide rijrichtingen tol worden betaald, die hoger is dan de tarieven van de
veerboten van de Provinciale Stoombootdiensten voor de nu stilgelegde
veerverbindingen Vlissingen-Breskens en Kruiningen-Perkpolder – bovendien
bestaat er geen gereduceerd tarief meer voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen.
Door de Westerscheldetunnel is Zeeuws-Vlaanderen nu weliswaar ook op de
“landweg” met de overige provincie Zeeland verbonden, de hechte binding aan
Vlaanderen is echter gebleven.
De stad Gent zelf is, net zoals Antwerpen, een prachtige Vlaamse stad met een
waarlijk rijke en ver teruggaande geschiedenis – hiertoe zij niet alleen verwezen naar
overeenkomstige Wikipedia-artikelen maar ook naar het eBook KCAMMERMANNSslechtbok-INFO alsmede naar het Euregio-boek “Euregio Carolus Magnus- Grenzen
in Fluss”. Vooral de geschiedenis van de in Gent geboren Habsburgse keizer Karel V
– die uiteindelijk verantwoordelijk was voor de godsdienstoorlog in de Zuidelijke en
Noordelijke Nederlanden - is uitermate interessant – en dat alles op maar 32 km van
Terneuzen….Voor de geschiedenis van het kanaal Gent -Terneuzen zelf citeer ik uit
het navolgende Wikipedia-artikel:
Kanaal Gent-Terneuzen
Gent zelf niet meegerekend loopt het kanaal door twee gemeenten;
Zelzate in België en de Nederlandse gemeente Terneuzen.Het
kanaal is levensbelangrijk voor de Gentse economie. Het verbindt de
haven van Gent, de derde grootste haven van België (na Antwerpen
en Brugge-Zeebrugge), met de zee.In 1823 besliste Koning Willem I
(toen België nog deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden) om de Sassevaart te verlengen naar Terneuzen. Het
traject liep van Gent naar Sas van Gent, voornamelijk in de oude
binnenvaarthaven in 1905
bedding van de Sassevaart. Van Sas van Gent naar Terneuzen liep
de vaart door een schorrengebied (De Braeckmaninham, Sassegat en Axelse Gat). In Terneuzen
werden twee sluizen gebouwd. Eén van 8 meter en één van 12 meter breed.Vier jaar later opende
Pieter van Doorn, gouverneur van Oost-Vlaanderen het kanaal namens de koning:
op het canaal van Neuzen op Gent, geopend den XVIII November 1827, voeren er weer
zeeschepen.
De afmetingen waren toen 4,5 meter diep tot Sas van Gent en 2,5 meter diep tot Gent. De breedte
van het kanaal was op de bodem 10 meter en op waterspiegelniveau 24 meter. Ter gelegenheid van
de opening waren er festiviteiten in Terneuzen, Sas van Gent en Gent, en in Gent bovendien een
kosteloze broodbedeling voor de armen. Herdenkingsmedailles in goud, zilver en brons werden
geslagen [de Kraker].Tussen 1830 en 1841 was er geen vaart door het kanaal van Gent naar
Terneuzen, aangezien Nederland de Westerschelde had afgezet na de onafhankelijkheid van België.
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Ter hoogte van Zelzate plaatste de Belgische generaal Niellon palen in het water om te voorkomen
dat Nederlandse schepen Gent zouden bereiken. Het kanaal verzandde. Pas in 1841, nadat de vaart
terug was uitgebaggerd, ontstond weer scheepvaart langs het kanaal.

provinciale veerboot in Terneuzen 1914

Vanaf 1870 werd het kanaal van Gent naar Terneuzen verdiept
en verbreed. Hinderlijke bochten zoals in Langerbrugge, Rieme,
Rodenhuize en Zelzate werden weggewerkt. Ook werd het
kanaal verlegd via een nieuwe kanaalarm bij Zelzate. Diverse
bruggen op het Belgisch grondgebied werden eveneens
herbouwd. De werken op het Belgisch grondgebied waren klaar
in 1881. In Nederland werd in 1881 begonnen met de verbreding
en verdieping van het kanaal. In Sas van Gent werd een derde
kanaalarm gegraven met een nieuwe sluis, die werd afgewerkt op
1 september 1885. Het kanaal was op dat moment 6,5 m diep,
17m breed op de bodem en 68 m breed aan de waterspiegel
In het Nederlands-Belgisch traktaat van 20 juni 1960
werden opnieuw afspraken gemaakt ten aanzien van
verbreding en verdieping van het kanaal. Een deel van
het dorp Sluiskil zal hierbij in het kanaal vallen. In 1963
werden twee nieuwe sluizen in Terneuzen gegraven. Eén
voor de binnenvaart en één voor de zeevaart. De oude
sluis bij Sas van Gent werd gedempt en maakte plaats
voor de oprit van de nieuwe brug en het Keizer
Karelplein. Op 19 december 1968 wordt het vernieuwde
kanaal in gebruik genomen door koningin Juliana en
koning Boudewijn: in het gezelschap van een delegatie
van ambtenaren en bedrijven die aan de bouw hebben
meegewerkt, varen zij mee op de Prinses Margriet van
de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, die voor
deze openingshandeling het kanaal afvaart.

Van de vijf gebouwde sluizen in Terneuzen zijn er drie over: de Westsluis (1968), de Middensluis (de
oorsprokelijke Zeevaartsluis geopend in 1910 en gerenoveerd in 1986) en de Oostsluis (1968). Op het
Belgische gedeelte van het kanaal zijn er twee veerdiensten, in Terdonk en in Langerbrugge, die
zowel door voetgangers, fietsers en wagens kunnen gebruikt worden. Op het Nederlandse gedeelte
vaart een veerdienst voor voetgangers en fietsers in Sluiskil. Het kanaal Gent-Terneuzen is vandaag
overal ongeveer 200 m breed, heeft een totale lengte van ongeveer 32 km en is toegankelijk voor
schepen tot 125.000 ton met maximale afmetingen van 265 x 34 x 12,50 m.

Naast zijn functie als kanaalcentrum heeft Terneuzen echter ook nog de leuke
bijzonderheid als de stad van “De vliegende Hollander” te gelden - en wel wordt met
name in Zeeland hiertoe de volgende sage verteld:
Er was eens een zekere Kapitein Willem van der Decken die eigenaar was van een
schip. Hij woonde in Terneuzen en stond bekend als een moedig man. Maar op één
van zijn zeereizen, zo rond het jaar 1676, is hij spoorloos verdwenen.
Men verhaalde dat van der Decken op weg was naar Indië toen er bij Kaap de Goede
Hoop plotseling een hevige storm opstak. De stuurman gaf de kapitein het advies om
de storm af te wachten. Maar de kapitein ontstak in razende woede: hij slingerde de
stuurman over de reling en gooide zijn Bijbel (die elke kapitein altijd bij zich had) in
het water. Hij greep de spaken van het stuurrad en riep: "Al zou God mij laten zeilen
tot aan de jongste dag, de Kaap zal ik ronden!" Nadat hij dit gezegd had, viel er een
doodse stilte: de storm ging liggen en de golven bedaarden. Er klonk een stem uit de
lucht: "Willem van der Decken, gij zult moeten zeilen tot aan de jongste dag!"
De bemanning van het schip stierf één voor één en kapitein van der Decken bleef
alleen over de zeeën rondzwalken. Bij noodweer rond de Kaap meenden zeelieden
soms een schim te zien van het spookschip met kapitein van der Decken verbeten
achter het stuurrad
TU
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UT

TU

UT
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In de literatuur bestaan er talloze varianten op
deze sage en begin 1826 werd er reeds een
toneelstuk naar geschreven door Edward
Fitzball. In 1837 kwam het boek “The Phantom
Ship” van Frederich Marryat uit en daarna
volgden nog de boekwerken “Het Vliegend
Schip” van A.H.C. Römer en “The Flying
Dutchman on Tapas Sea” - verder zijn er nog
allerlei korte verhalen over deze thematiek
geschreven, o.a. door Edgar Allan Poe (1838).
Ook werd in 1951 het thema van “De Vliegende
Hollander” verwerkt in de film “Pandora and the
Flying Dutchman” met James Mason en Ava
“Flying Dutchman” van Albert Pinkham Ryder
Gardner in de hoofdrollen. In 1995 kreeg de stad
Terneuzen dan de premiere van de Nederlandse film “De Vliegende Hollander” –
deze film is weliswaar voor het grootste deel op de genoemde sage gebaseerd maar
volgt daarbij een andere weg, namelijk die van de zoon van van der Decken. Ook het
theater maakte gebruik van het spook-thema en het verband tussen het
bovenstaande verhaal, het muziekdrama “De vliegende Hollander” van Richard
Wagner en de vermeende herkomst van van der Decken uit Terneuzen zou – zo heet
het – zijn oorsprong vinden in een reis, die Richard Wagner in 1831 over de Schelde
maakte naar Antwerpen. In de buurt van Terneuzen zou een zeeman het verhaal van
kapitein van der Decken hebben verteld en naar aanleiding van deze vertelling zou
Wagner de eenakter “De Vliegende Hollander” hebben geschreven. Ervaring met
een schip in hevige storm en bij hoge zee maakte Wagner overigens in 1839 op zijn
vlucht uit Pruisen over de Oostzee met het koopvaardijschip Thetis – het
buitengewoon stormachtige weer dwong de kapitein zelfs zijn toevlucht te zoeken in
een Noors fjord en de reis naar Londen, die maar acht dagen in beslag had moeten
nemen, duurde zo drie weken. In diverse pret- en themaparken, zo bijvoorbeeld in
“De Efteling”, “World of Fun” (Kansas City) en “Six Flags over Georgia” zijn verder
geweldige waterattracties met echte “Flying Dutchman”-schepen te vinden, terwijl alle
vliegtuigen van de KLM de naam “The Flying Dutchman” dragen.
Interessant is natuurlijk in het bijzonder, dat het (spook)schip “De vliegende
Hollander” in de loop der tijden door menig zeeman zou zijn gezien, waarbij de
opvallendste melding uit 1880 kwam van prins George, de latere koning George V
van Engeland. Deze voer toen langs de kusten van Australië en beweerde in de
verte een ouderwets zeilschip te hebben gezien met drie masten en met zeilen,
waardoor een fel rood licht scheen – prins George had dertien getuigen, die er alle
van overtuigd waren, dat het “De Vliegende Hollander” moest zijn geweest. Een
mogelijke verklaring voor dit fenomeen op hoge zee, zou kunnen zijn, dat bij slechte
weersomstandigheden, waarbij het schip het gevaar loopt in moeilijkheden te komen
of zelfs te vergaan, de zeelieden door deze stress onder sterke hallucinaties zouden
kunnen lijden en menen spookachtige weerspiegelingen van vreemde schepen te
zien.
Wie zich nog verder wil verdiepen in deze thematiek kan dit doen door o.a. het
artikel “De Vliegende Hollander (spookschip)” uit Wikipedia, de vrije encyclopedie te
raadplegen. En in Terneuzen zelf kan er dan nog een Vliegende Hollander-biertje
worden besteld en een Vliegende Hollander-gebakje genoten – verder kan er bij de
VVV ook het uitgebreide boek “De Vliegende Hollander” van R. Naus gekocht
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worden. Heel leuk is ook het daar verkrijgbare Terneuzense souvenir van de
“Vliegende Hollander”, namelijk een maritiem beeldje in goud, zilver of brons, dat in
de vorm gebaseerd is op het schip uit de legende.
Het huidige Zeeuws-Vlaanderen was
tijdens de Tachtigjarige Oorlog frontlijn
en werd daarna het zogeheten StaatsVlaanderen – en daarmede een
generaliteitsland. Pas in 1814 werd het
bij Zeeland gevoegd (na een
overgangsperiode van enige maanden bij de
nieuwe provincie Noord-Brabant) terwijl het

daarvoor 21 jaar bij Frankrijk was
ingelijfd. In de jaren 1894-1910 was het
dus zo, dat – van Vlissingen uit gezien
bijvoorbeeld – het
e
Terneuzen met kanaalingang en haven in de 21 eeuw
tegenoverliggendende dorpje Breskens
Frans gebied was – een interessante constellatie, die dus ook gold voor het
voornoemde Nederlandse Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) en het Franse Terneuzen.
Na de Eerste Wereldoorlog bestonden er in België overigens uitermate
vergevorderde annexatieplannen voor Zeeuws-Vlaanderen (en ook Limburg) als
compensatie voor de in de Eerste Wereldoorlog geleden schade – men verweet
Nederland daarbij o.a. een Duitsgezinde houding. Als reactie op de Belgische
annexatieplannen ontstond toen het navolgende Zeeuws-Vlaamse volkslied:
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Zeeuws-Vlaams volkslied
Waar eens 't gekrijs der meeuwen
Verstierf aan 't eenzaam strand,
Daar schiepen zich de Zeeuwen
Uit schor en slik hun land;
En kwam de stormwind woeden,
Hen dreigend met verderf,
Dan keerden zij de vloeden
Van 't pas gewonnen erf.
Refrein:
Van d'Ee tot Hontenisse
Van Hulst tot aan Cadzand
Dat is ons eigen landje,
Maar deel van Nederland.

Zeeuws-Vlaanderen met huidige gemeentegrenzen
van Sluis, Terneuzen en Hulst

Waar eens de zeeën braken,
Met donderend gedruis
Daar glimmen nu de daken,
En lispelt bladgesuis.
Daar trekt de ploeg de voren,
Daar klinkt de zicht in 't graan.
Daar ziet men 't Zeeuwse koren,
Het allerschoonste staan.
Daar klappen rappe tongen,
De ganse lieve dag.
Daar klinkt uit frisse longen,
Gejok en gulle lach.

Kaart Zeeuws-Vlaanderen 1570 met doorbraak de Honte
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Daar klinkt de echte landstaal,
Geleerd uit moeders mondEenvoudig, zonder omhaal,
Goed Zeeuws en dus goed rond.
Daar werd de oude zede,
Getrouwelijk bewaard.
En 't huis in dorp en steden,
Bleef zuiver Zeeuws van aard.
Daar leeft men zo eendrachtig,
En vrij van droef krakeel.
Daar dankt men God almachtig,
Voor 't toegemeten deel.
TU

De worstelstrijd met Spanje,
Bracht ons het hoogste goed,
De vrijheid door Oranje,
Betaald met hartebloed.
Dat goed gaat nooit verloren,
De Nederlandse vlag,
Zal wapp'ren van de toren,
Tot op de jongste dag.

UT

Zondagse klederdracht Axel

Zie voor verdere informaties over de Zeeuws-Vlaamse geschiedenis en het BelgischNederlandse conflict ook het INTERBELLUM-hoofdstuk in eBook
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER

In dit onderhoofdstuk over Terneuzen wordt overigens ook daarom nader
ingegaan op dit “eigen landje maar deel van Nederland”, omdat de Vlissingse
loodsenfamilie Kamermans niet alleen hecht verbonden is met de Vlaamse
stad Antwerpen maar ook met dit zo omstreden Zeeuws-Vlaanderen:

.

- Jan Willem Kamermans werd geboren in Terneuzen
- Josephus Franciscus Kamermans was getrouwd met Maria Catharina
Pieters uit Vlissingen/Terneuzen – het huwelijk vond in Terneuzen plaats.
- Christiaan Kamermans was eerst getrouwd met Tanneke van den Houte uit
Biervliet en daarna met Maria Suzanna Lute uit Sluis

1997 Coffeeshop Checkpoint Terneuzen (grootste van Nederland
met 3’000-5`000 klanten per dag)

“‘k zou d’r m’n bôôntjes niet op te weke leggen”
“ik zou er niet al te zeker van zijn”
Zeeuws-Vlaams gezegde
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● HAVENSTAD EN ZEEBAD VLISSINGEN

Vrijdomweg 14 (vanaf 1932)

Groenewoud 36
Plattegrond van Vlissingen in 1920

Als laatste in de geschiedenis van de drie Westerscheldesteden wordt er in dit
onderhoofstuk nog wat verteld over Vlissingen, daar waar Jan Willem Kamermans –
kort na zijn geboorte in Terneuzen – opgroeide en het grootste deel van zijn leven
doorbracht. Omdat er in
de beide voorgaande
boeken KCAMMERMANNSslechtbok-INFO en in
MEMORIAM ELISABETH
CLEMENS –
ERINNERUNGEN AN MEINE
MUTTER al zeer veel is

gezegd over dit kleinood
aan de Schelde, volsta ik
hier met enige korte
internetartikelen over de
stad. En wel citeer ik als
eerste het artikel “Naar
zeevestingstad
Vlissingen” ter
gelegenheid van de
Landelijke Heemschut
dag op 16 september
2006 te Vlissingen.

e

Panorama Vlissingen 21 eeuw met Roeiershoofd enLloodsenhaven
P
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Dit stukje van Evert de Jong is vooral zo informatief, omdat de auteur het klaar
gekregen heeft in weinig woorden bijna alles over de geschiedenis van Vlissingen te
zeggen – ik vond dit Heemschutartikel daarom uitermate passend voor mijn boek.
Voor de geschiedenis van de haven van Vlissingen als zodanig heb ik verder
teruggegrepen op een internetartikel van de Vlissingse Bootlieden B.V. over de
ontwikkeling van de beide partnerhavensteden Terneuzen en Vlissingen – ik citeer
hiernavolgend de passage over Vlissingen:
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VLISSINGSE HAVENGEBIED
De haven tot circa 1865

De maritieme geschiedenis van Vlissingen gaat zeer ver terug. Gelegen op een
strategisch punt van waterwegen, zoals de Westerschelde en enkele waterlopen
komend uit Walcheren, werd de haven van dit vissersdorp begin 14de eeuw
vernieuwd. Na verlening van beperkte stedelijke rechten in 1315 groeide de plaats
verder uit. De haven had een langgerekte vorm en bestond uit drie delen. Aan de
landzijde lag de Achterhaven, dan volgde de Koopmanshaven en aan de zeezijde lag
de Voorhaven. Een groot deel van de haven was slechts voor kleine schepen
geschikt. Achterin de haven lag een sluis met watermolen met daarachter een
spuikom. Het water uit de kom diende voor twee doeleinden. Het afgaande water
bracht de raderen van de watermolen in beweging en zorgde voor voldoende
schuring in de havens, zodat ze op gewenste diepte bleven.
In de loop van de volgende eeuwen werd Vlissingen belangrijker. Niet alleen de
visserij nam toe, maar ook de handel in zout trok verder aan. Steeds meer
oosterlingen en Engelsen deden de Vlissingse haven aan. Dit leidde in de jaren
1439 tot 1445 tot het graven van de Nye haven of Engelse haven. Deze haven stond
haaks op de hoofdhavens. Tevens werd de entree van de haven wat verlegd en
verbreed. Een tweede uitbreiding in het midden van de 16de eeuw werd door
Middelburg tegengehouden.
Door verzanding van het Zwin liep de handel in de Vlaamse havenstad Brugge
verder terug. Antwerpen profiteerde hiervan. Door de natuurlijke loop van de
Westerschelde was Antwerpen inmiddels ook bereikbaar geworden voor grotere
schepen. Doordat de handel zich meer verplaatste richting Antwerpen kon Vlissingen
hier van mee profiteren. Er kwamen meer schepen op de rede, en de handel bloeide
als nooit tevoren. Haring, zout, wijn, laken en turf waren in die tijd belangrijke
handelswaar. Vlissingen werd ook steeds meer een distributiehaven, waar de
zeegaande schepen hun lading op kleinere schepen overlaadden om zo de
handelswaar verder naar het achterland te vervoeren door de ondiepere zeearmen,
richting onder meer steden als Sluis, Brugge, Gent, Axel en Hulst. Bovendien
brachten de haringschepen retourvracht mee vanuit Engeland, Frankrijk en de
Oostzeelanden. Uit Frankrijk werd wijn en zout ingevoerd. Het Franse zout werd in
Vlissingen en naburige Zeeuwse en Vlaamse stadjes geraffineerd.
De Tachtigjarige Oorlog werd voor Vlissingen van groot belang. Vlissingen werd op 6
april 1572 als eerste Zeeuwse stad van de Spanjaarden bevrijdt. Op 2 maart 1574
kreeg Vlissingen van Prins Willem van Oranje een privilege dat haar gelijkstelde met
Middelburg. Dit privilege gaf de stad ook een zetel in de Staten van Zeeland.
Daarnaast ontving Vlissingen het recht havens met eigen timmerwerven en kranen
aan te leggen. Hiermee werden ook alle handels- en scheepvaartbelemmeringen
voor Vlissingen opgeheven. In 1583 werd de Pottekaai voltooid. Door deze
ontwikkeling en door de toenemende betekenis als oorlogshaven groeide Vlissingen
snel. In 1585 werd Vlissingen weer door de Spanjaarden ingenomen. Als reactie
hierop sloten de Staatse troepen de toegang op de Westerschelde tot de eveneens
door de Spanjaarden bezette stad Antwerpen af. Dit was een grote klap voor de
handel in Vlissingen. Met name de Noordnederlandse havens profiteerden hier sterk
van. Door de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602
en de West-Indische Compagnie (WIC) in 1621 nam Amsterdam de onbetwiste
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leiding. Voor de kleinere havens zoals Vlissingen bleef slechts de vaart op Engeland,
Frankrijk, de Oostzeelanden en de landen rond de Middellandse zee over. Eind 16e
en begin 17e eeuw raakte Vlissingen nog verder achter bij de concurrenten. Dit
kwam onder andere door het verbod om Engelse wolwaren naar andere plaatsen als
Middelburg te vervoeren. Middelburg kreeg toen ook een belangrijke overlading van
wijn en zout. In Middelburg werd ook een kamer van de VOC gevestigd. Ondanks
alles breidde de Vlissingse haven zich toch nog wat uit. Onder Prins Maurits werden
tussen 1609 en 1613 de Dok- en Oosterhaven aangelegd. Aan de Dokhaven waren
voornamelijk scheepswerven en lijnbanen gevestigd.
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog boorden de Vlissingers nog een andere bron van
inkomsten aan, namelijk de kaapvaart. Met verleende kaperbrieven opereerden zij
met zwaar bewapende schepen in het Kanaal en op de Noordzee. Alle Spaanse
schepen met lading mochten worden opgebracht. Ook was het toegestaan om
invallen te doen in Spaanse koloniën. Van de opbrengst mocht 4/10 worden
behouden. In het begin van de 17e eeuw verdiende een groot deel van de Vlissingse
bevolking haar brood met de kaapvaart. Er waren in die dagen 27 kaperschepen in
de vaart, met 312 kanonnen en 3.556 manschappen. Door de West-Indische
Compagnie werd binnen de stad een scheepswerf opgericht. Binnen de stad
woonden diverse rijke kooplieden, waaronder de familie Lampsins. Zij bezaten twaalf
schepen, waarvan er een aantal waren uitgerust voor de kaapvaart.
Een andere belangrijke Vlissinger uit die dagen is Michiel de Ruyter. Hij werkte als
jongen op de in 1617 door Cornelis Lampsins opgerichte lijnbaan. Later voer hij als
matroos op een van hun schepen. Hij werkte zich hier op tot schipper en werd na
aanbeveling van de Staten van Zeeland bij de marine geplaatst. In de Engelse
oorlogen heeft hij als vlootvoogd belangrijke diensten bewezen voor ons land. Na de
Engelse oorlogen ging de stad achteruit en nam de varende bevolking sterk af. Toch
werd in 1705 het eerste droogdok van Nederland in Vlissingen gebouwd. Bovendien
werd 's Lands scheepstimmerwerf in Vlissingen gevestigd. Deze werf verzorgde de
uitrusting van de Nederlandse marineschepen.
In 1807 werd Vlissingen tijdens de Franse bezetting een marinehaven. In 1809 werd
Vlissingen door de Engelsen bevrijd. Door de beschietingen en het beleg van de stad
ontstond grote schade met het gevolg dat tal van bedrijven en kooplieden de stad
hebben verlaten. In de jaren daarna bleef het vrij rustig in de haven. De bevolking
leefde voornamelijk van de marinewerf en de Nederlandse marineschepen die in
Vlissingen waren gestationeerd.
Inmiddels hadden ook de steden
Middelburg en Veere door
aanslibbing geen rechtstreekse
verbinding met zee meer, en
daardoor hun betekenis als zeehaven
verloren.
De haven na 1865

Vlissingen Buitenhaven 1906 met aangemeerde SMZ- mailboot

In de 19e eeuw was een
modernisering van de Vlissingse
haven hard nodig om zowel nationale
als internationale concurrentie het
hoofd te kunnen bieden. Na lang
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druk uitoefenen op de regering, besloot deze in 1865 uiteindelijk de havens te
vergroten. Tegelijkertijd werd het kanaal door Walcheren gegraven en kreeg
Vlissingen aansluiting op de spoorlijn naar Bergen op Zoom. In 1873 kon zowel het
Kanaal door Walcheren als de nieuwe haven, die direct aan de Westerschelde lag in
gebruik worden genomen. De haven bestond uit een buitenhaven en twee
binnenhavens, waarlangs spoorlijnen werden aangelegd.
In 1861 werd de Vlissingse Gasfabriek opgericht die zorgde voor de invoer van
steenkool. Ook werd in die jaren de N.V. Vlissingsche Mineraalolie en Asphalt
Raffinderij, ook wel "Vlismar" genoemd opgericht. Ook de Vlissingse Melkfabriek
zorgde voor een grote uitvoer van melkproducten. Ten oosten van de buitenhaven
was een abattoir gevestigd, waarlangs een spoorlijn was aangelegd. Het vee kon zo
gemakkelijk per spoor worden aangevoerd, en onmiddellijk vanuit het abattoir in de
aan de kade liggende stoomschepen worden overgeladen. In 1875 begon
Scheepsbouw en Werktuigenfabriek "De Schelde" een werf op de plaats waar tot
1869 's Lands Scheepstimmerwerf was gevestigd.
Begin 1900 was een ingrijpende vernieuwing nodig van de binnen- en buitenhavens.
De Stoomvaart Maatschappij Zeeland ging de buitenhaven voor haar schepen
steeds ontoereikender verklaren en "De Schelde" dreigde Vlissingen zelfs te verlaten
als men niet tot verbetering zou overgaan. In 1919 namen de Staten Generaal het
wetsontwerp tot verbetering en uitbreiding van de buitenhaven aan. Het duurde tot
1931 voordat de buitenhaven klaar was. Op 17 april 1931 werd de nieuwe
buitenhaven door Koningin Wilhelmina officieel geopend. De exploitatie van de
nieuwe buitenhaven werd opgedragen aan de nieuw op te richten N.V. Haven van
Vlissingen. In 1934 was de oprichting van deze NV een feit. In de vennootschap
participeerden de Staat der Nederlanden, de gemeente Vlissingen, de Nederlandse
Spoorwegen, de Provincie Zeeland, de Kamer van Koophandel, de Steenkolen
Handels Vereniging en de Koninklijke Maatschappij "De Schelde". De Tweede
Wereldoorlog liet ook in de Vlissingse haven zijn sporen na. Vooral in 1944 werd er
grote schade aangericht aan de kaden van de binnen- en buitenhaven. Bovendien
lag de haven bezaaid met scheepswrakken. In mei 1945 waren de meeste wrakken
weliswaar opgeruimd, maar het zou nog tot 1965 duren alvorens alle oorlogsschade
was hersteld
Vlissingen-Oost

Door de aanleg van de spoorlijn naar Middelburg werd het Sloe in 1871 afgedamd. In
1949 werd het noordelijke deel van de Zuid-Sloe ingedijkt en ontstond de
Quarlespolder. Omstreeks 1955 onderzocht de N.V. Koninklijke Maatschappij "De
Schelde" de mogelijkheden om een reparatiewerf in het Sloegebied aan diep
vaarwater te vestigen. De Provincie verleende haar medewerking aan de plannen,
omdat zij mogelijkheden zag een grote diepzeehaven en een industriegebied in het
Sloe te ontwikkelen. In 1961 werd begonnen met de baggerwerkzaamheden voor de
hoofd-vaargeul. Eind 1962 was de aanleg van de oeverwerken gereed, en de aanleg
van de nieuwe waterkering in een vergevorderd stadium. In ditzelfde jaar werd een
begin gemaakt met het aanleggen van de havendammen en het graven van een
havenbassin. In 1963 kwamen diverse terreinophogingen tot stand. Op 2 september
1964 werd de Sloehaven door Koningin Juliana geopend. In datzelfde jaar werd ook
het eerste deel van de scheepswerf "De Schelde" in gebruik gesteld. In 1965
vestigde M. en T. International zich in het Sloegebied, in 1966 het Duitse bedrijf
Hoechst en in 1969 de aluminiumfabrikant Pechiney. Met de vestiging van Pechiney
kwam ook de elektriciteitscentrale van de P.Z.E.M. In 1968 werd de bouw
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aanbesteed van 420 meter kade aan de Sloehaven waar de N.V. Haven van
Vlissingen een containerterminal vestigde. In 1970 werden deze werken voltooid.
In verband met de vestiging van de raffinaderij van Total in 1970 werd de Van
Cittershaven verlengd, waarbij de bestaande waterkering omgelegd moest worden.
In het kader van deze werken werd ook de Kraaijerthaven vergroot. De jaren daarna
zouden nog meer internationale bedrijven het Vlissingse havengebied als thuishaven
kiezen en werden de havens aanzienlijk uitgebreid. In 1995 kwam een
samenwerking tot stand tussen het toenmalige Havenschap Vlissingen en het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Door een gezamenlijke dochteronderneming
werd Port Scaldia aangelegd. Inmiddels heeft Verbrugge Terminals zich aan deze
nieuwe haven gevestigd. In 1999 maakte Zeeland Seaports plannen bekend voor de
aanleg van de Westerschelde Container Terminal in Vlissingen-Oost.
Van twee havenschappen naar Zeeland Seaports

In een brief van 18 juli 1960 gaf de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat te
kennen de havens, kades, losplaatsen met bijbehorende werken en gronden langs
het Nederlandse deel van het Kanaal Gent-Terneuzen als een havengebied te willen
besturen. Dit diende te gebeuren door een publiekrechterlijk lichaam waarin de langs
het kanaal gelegen gemeenten zouden samenwerken. Hiertoe werd in 1961 een
studiecommissie Havenschap Terneuzen-Kanaalzone Zeeuwsch Vlaanderen
ingesteld waarin alle betrokken partijen waren vertegenwoordigd. De
studiecommissie schreef in 1963 dat er in het gebied een doelbewust, intensief en
elastisch havenbeheer was vereist. Hetgeen alleen kon worden verwezenlijkt door de
oprichting van een Havenschap Terneuzen. Naar aanleiding van een schrijven van
de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 28 november 1961 aan Gedeputeerde
Staten van Zeeland, werd een studiecommissie opgericht om een
gemeenschappelijke regeling inzake het beheer van het haven- en industriegebied
Zuid-Sloe te onderzoeken. In deze commissie waren diverse partijen betrokken. De
commissie presenteerde op 19 maart 1964 een ontwerp-gemeenschappelijke
regeling voor de oprichting van het Havenschap Vlissingen aan de minister van
Verkeer en Waterstaat.
Bij Wet van 10 september 1970 en bij Wet van 8 april 1971 werden het Havenschap
Terneuzen en het Havenschap Vlissingen opgericht. Binnen deze
gemeenschappelijke regelingen werkten gemeenten, Rijk en Provincie samen. De
opzet van de nieuwe havenorganisatie was een direct succes. In de loop der jaren
breidde de overslag in het Zeeuws-Vlaamse havengebied zich uit van 3 naar 11,5
miljoen ton per jaar. De overslag van het Sloegebied vertoonde een groei van net
onder 1 miljoen ton naar bijna 13 miljoen ton per jaar. Het aantal arbeidsplaatsen in
beide havengebieden samen steeg tot bijna 13.500. In 1994 liet het Rijk weten haar
deelname in de Zeeuwse havenschappen te willen beëindigen. Ook drong het Rijk er
op aan de Zeeuwse havenschappen om te vormen tot één havenschap. In 1998
werd het fusieproces geformaliseerd en per 1 januari 1998 was het nieuwe
havenschap Zeeland Seaports een feit.
Uit dit artikel blijkt verder, dat de uitbreiding van de Vlissingse havens in oostelijke
richting (nieuwe havengebied Vlissingen Oost zelfs op ten dele Zuid-Bevelands gebied) weer een
zelfde sterke impuls is geweest voor Vlissingen als de aanleg van de nieuwe havens
in de jaren zeventig van de 19e eeuw resp. jaren dertig van de 20e eeuw – daardoor
kan de Vlissingse haven nu volledig aansluiting vinden aan vooral internationale
ontwikkelingen. Hiertoe mag ook gerekend worden, dat vanaf 2010 het nieuwe HALP
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cruise-terminal in de (oude) Buitenhaven er garant zal voor staan, dat de stad
Vlissingen zal worden opgenomen in het wereldwijde kruisvaart-business –
daarmede kan ook het vertrek van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland weer
enigszins gecompenseerd worden.
Vlissingen is echter - zoals
reeds gezegd - niet alleen een
havenstad maar sinds de
tweede helft van de 19e eeuw
ook een zeebad met veel
allure. Want de stad is niet
alleen gezegend met een
prachtig badstrand in zuidelijke
richting maar ook via het
nieuwe Nollestrand direct
aangesloten op de brede
kilometerlange stranden voor
de lange en hoge duinenrij
langs de Walcherse kust (tot de
Westkapelse zeedijk) – men
luchtfoto huidige Vlissingen met strand, boulevard, rede en “overkant”
spreekt hier ook wel van de
“Walcherse Riviera”. De opkomst van het strandtoerisme in Vlissingen begon
overigens al in 1886 met de opening van het luxueuze “Grand Hotel de Bains” –
vanaf 1923 zou het hotel dan door de SMZ worden geëxploiteerd en als “Grand Hotel
Britannia” furore maken. Jan Willem Kamermans was hierbij vanaf het begin
betrokken en hier zou hij ook de uit het Duitse Westfalen afkomstige Elisabeth
Clemens ontmoeten en huwelijken (zie hiertoe ook navolgend Hoofdstuk JAN WILLEM
P

P

KAMERMANS met onderhoofdstuk “INTERBELLUM-JAREN 1918-1940”).

Op het einde van de 19e eeuw ging men echter nog niet zo vrij en gemakkelijk
zwemmen als heden ten dagen en maakten de badgasten gebruik van een badkoets:
een wagentje, dat (meestal) door een paard de zee in werd getrokken. In deze
badkoets kon men zich omkleden en wanneer de mannelijke of vrouwelijke badgast
het badkostuum had aangetrokken, werd er op de wand geklopt als teken, dat het
paard kon vertrekken. De vrouwelijke badgasten werden afgeschermd voor
nieuwsgierige blikken door een zeil en onder toezicht van de badmeester mocht men
dan zo’n 40 minuten rondspartelen – in het badreglement stond ook, dat men “te
allen tijde grond onder de voeten” moest voelen. Verder moesten de badkoetsen
voor de heren op minstens 30
meter afstand blijven van die voor
de dames – ook was het ”baden in
de Noordzee” toentertijd een
tamelijk duur grapje. Zo’n
“heilzaam” zeebad inclusief
verplicht gebruik van een
badkoets, badlinnen, zwembroek
of badpak en een handdoek
kostte niet minder dan 40 cent
voor een keer resp. 4.50 gulden
voor 15 keer…
P
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Een ander visitekaartje van
Vlissingen is ongetwijfeld ook
de twee kilometer lange
boulevard aan de zeezijde –
deze bestaat uit drie delen
met elk een eigen naam en
genoemd naar de Vlissngse
zeehelden De Ruyter,
Bankert en Evertsen. Op het
ene uiteinde staat op de
Boulevard de Ruyter het
standbeeld van Michiel de
Ruyter- en aan het andere
einde op de Nollepier het
Boulevard Evertsen (foto boven) en Boulevard De Ruyter bij storm
moderne en unieke
kunstwerk “Wereld Wind Orgel” alsmede op de Boulevard Evertsen zelf het beeld
“Levensboom” van Marthe Röling. Deze drie boulevards dienden vroeger vooral als
vesting- en zeeweringswerken – de functie van zeewering is er nog steeds maar die
van vestingwerk is verdwenen. Maar onder een deel van de Boulevard de Ruyter zit
nog het oude gangenstelsel en ook het Keizersbolwerk, waar het standbeeld van
Michiel de Ruyter staat, was ooit een belangrijk deel van de vesting Vlissingen – hier
zijn ook de toenmalige kazematten goed behouden gebleven. Een stukje verderop
staat met de zogeheten “Gevangentoren” nog een goed zichtbaar restant van de
oudste vestingwerken – dit bouwwerk was vroeger een stadspoort: omdat de kustlijn
met de Westerschelde ooit enkele honderd meters zuidelijker lag. Toen eind van de
19e eeuw Vlissingen als vesting opgeheven, werd begon men met een eerste
bebouwing van de boulevards, o.a. met het reeds genoemde “Grand Hotel des
Bains” op de Boulevard Evertsen, de Nederlandse en Belgische Loodsensocieteiten
alsmede met het er naast staande “Hotel Noordzeeboulevard”op de Boulevard de
Ruyter. In 1936 werd er zelfs een prachtige 150 m lange wandelpier (met paviljoen aan
het einde) aan de Boulevard Bankert gebouwd – dit bouwwerk werd echter in 1943
door de Duitsers weer afgebroken in het kader van de Duitse “Atlantikwall”verdedigingswerken
P
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In de jaren tachtig van de 20e eeuw moesten de Nederlandse zeedijken op de door
de Deltawet vereiste hoogte worden gebracht en zodoende ook de Vlissingse
boulevards versterkt en verhoogd worden – van deze gelegenheid werd toen gelijk
gebruikgemaakt om de deze geheel te renoveren resp. vol te bouwen. Helaas moet
men zeggen, dat het daaraan tengronde liggende bebouwingsconcept in
arcitectonisch opzicht waarlijk geen meesterlijke prestatie is – de boulevards hebben
in vergelijk met vroeger meer verloren als gewonnen. Een wandeling over de
bouelvard zelf is echter nog altijd meer dan de moeite waard – want waar varen de
zeeschepen zo dicht langs de kust en kan de beloodsing zo van nabij worden
gadegeslagen. Ook bij een fikse storm is het nog steeds uitermate opwindend aan de
boulevard – het woelige Westerscheldewater slaat dan met volle kracht tegen de
muren resp. de ervoor ligende asfaltdam en de daarmede verbonden geweldige
waterfonteinen bieden nog steeds een uiterst fascinerend schouwspel.
P
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We komen hier nog even
terug op het voorgenoemde
Keizersbolwerk, dat zijn
naam dus niet aan keizer
Napoleon dankt, maar aan
keizer Karel V (die 1500 in het
nabije Gent werd geboren). Want
zoals bekend maakten de
Zuidelijke en Noordelijke
Nederlanden ooit deel uit van
het “Heilige Roomse Rijk
Duitse Natie” en toen Keizer
Karel V – moegestreden en
Keizersbolwerk met standbeeld de Ruyter, vuurtoren en doorgang hoofden diep teleurgesteld - in 1556,
leunend op zijn gunstling prins Willem van Oranje (!), troonsafstand deed, vielen de
Nederlanden aan de Spaanse Habsburgers. Zijn zoon Filips II werd koning van
Spanje en Madrid het nieuwe machtcentrum van de Spaanse erflanden – zijn andere
zoon Ferdinand I kreeg de keizertitel en de Oostenrijkse erflanden. Halverwege de
16e eeuw dreigde er weer een oorlog tussen Spanje en zijn Europese concurrenten
Frankrijk en Engeland – de Westerschelde was toen al een belangrijke waterweg en
om deze te beschermen tegen eventuele aanvallen, gaf Maria van Hongarije, die
namens Keizer Karel V in de Nederlanden de functie van landvoogdes uitoefende,
opdracht tot de bouw van Fort Rammekens (1547 als fort Zeeburg gebouwd en heden ten
dage het oudste kustfort van West-Europa)) en het versterken van de haveningang van
Vlissingen. Zo ontstond in 1548 – weer onder leiding van de Italiaanse bouwmeester
Donato de Boni di Pellezuoli - ook het voornoemde Keizersbolwerk, dat toen echter
slechts was opgetrokken als een soort rondeel met geschutsstellingen en voorzien
was van een waterpoort, die toegang gaf tot de stad. Door deze waterpoort zou
overigens niet alleen keizer Karel V in 1556 de Nederlanden verlaten (om zich definitief
in Spanje te vestigen) maar ook zijn zoon en opvolger Filips II zou dit hier in 1559 doen –
bij deze gelegenheid zou Filips II prins Willem van Oranje er reeds van beschuldigd
hebben de Nederlanden te willen afscheiden. Er liggen dus beroemde
geschiedkundige voetstappen op deze plaats en het is leuk daar even over na te
denken – want de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is toen eigenlijk al hier in
Vlissingen begonnen.
P
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In 1795 werd bij het Haagse Verdrag (tussen de Franse Republiek en de nieuwe Bataafse
Republiek) ondermeer toestemming verleend aan Frankrijk om een garnizoen in
Vlissingen te legeren en de haven van Vlissingen te gebruiken voor de Franse vloot.
De Fransen onder Napoleon beperkten zich echter niet tot een gebruikelijke naleving
van het verdrag maar deden of Vlissingen bezet gebied was en zij daar gewoon hun
gang konden gaan. Toen dan ook Napoleon het plan opvatte om Engeland te
veroveren middels een invasievloot, werd niet alleen Antwerpen uitverkoren deze
vloot te bouwen maar ook de haven Van Vlissingen in gebruik genomen om deze
vloot van oorlogs- en transportschepen af te meren. De Engelsen voelden zich
uitermate bedreigd door dit “pistool op de borst van Engeland” en besloten daarom in
1809 een aanval uit te voeren op Zeeland, waarbij eerst Walcheren met de
Vlissingse haven en uiteindelijk Antwerpen de doelwitten waren. Na de landing bij
fort den Haak te Vrouwenpolder zouden de Engelse invasietroepen al spoedig de
controle over Walcheren verkrijgen - de vesting Vlissingen bleef echter weerstand
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bieden. Na een enorme beschieting in augustus 1809 hoofdzakelijk van zee uit,
raakte Vlissingen zwaar beschadigd door de daarbij gebruikte nieuwe brandraketten
en moest generaal Monnet zich uiteindelijk overgeven (zie hiertoe ook verder in dit boek
hoofdstuk SCHELDE-ENGELAND-PANORAMA en onderhoofdstuk ENGELS ZEEBOMBARDEMENT
1809 – WALCHERENEXPEDITIE). En ofschoon de Engelse troepen daarna tot fort Bath,

kort voor Antwerpen, voorrukken konden, liep deze Engelse expeditie uiteindelijk
toch op een mislukking uit - een zeer groot deel van de solaten kreeg te lijden onder
de zogeheten “Zeeuwse koorts”, een soort van malaria, en het invasieleger moest
zich eind 1809 zwaar gehavareerd weer terugtrekken naar Engeland.
Om een herhaling te voorkomen gaf Napoleon daarom opdracht Vlissingen te
versterken tot een zogeheten “vesting van de eerste orde” – grote delen van de stad
moesten wijken voor de nieuwe verdedigingswerken (huidige boulevardmuren) en ook
het Keizersbolwerk werd geheel omgebouwd. Het werd stevig verhoogd en – net
zoals in fort Rammekens – aan de binnenzijde voorzien van niet minder dan 13
kazematten – in één ervan werd een garnizoensbakkerij gevestigd: De twee enorme
ovens konden elk 300 broden bevatten en zo konden er per etmaal 4800 broden
worden gebakken voor de garnizoensmanschappen. De overige kazematten werden
gebruikt als schuilgelegenheid, opslag en wachtlokaal voor officieren en
manschappen – in latere tijden zouden hier ook de Scheldeloodsen een
(provisorisch) onderkomen vinden. Een interessant detail is nog, dat bij de bouw van
de kazematten voor het eerst gebruik gemaakt werd van het metrieke stelsel, dat in
Frankrijk reeds in 1796 was ingevoerd – in het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden”
werd dit nieuwe rekensyteem pas vanaf 1820 in gebruik genomen. De twee enorme
schoorstenen van de garnizoensbakkerij zijn overigens pas in het begin van de
Tweede Wereldoorlog gesloopt vanwege hun bouwvalige toestand terwijl bij
renovatiewerkzaamheden van de oprit naar het Keizersbolwerk in 1988 de
binnenzijde van een van de ovens verloren ging – wat heel jammer is, omdat er een
groot interesse bestaat voor deze “ondergrondse” geschiedenis van de vestingstad
Vlissingen. Verder bevindt zich in de doorgang van het Keizersbolwerk naar de
loodsensteiger nog een door de Fransen ingemetselde steen met daarop het jaartal
1811 - nu dus ook nog een Franse “voetstap” op dit markante Vlissinse bouwwerk
(waar ook keizer Napoleon meermaals aan land is gegaan). De Vlissingse vestingwerken
konden door de Fransen echter niet ten einde worden gebouwd en bij hun vertrek in
1815 zag het er dan ook tamelijk troosteloos uit – de stad was en puinhoop.
Tenslotte zij hier nog wat verteld over de oorsprong van de
naam Vlissingen (in het Frans Flessingue en in het Engels Flushing) –
op de website van de gemeente Vlissingen www.vlissingen.nl
worden hiertoe niet minder dan 5 mogelijke versies
aangeboden. De overlevering wil, dat de naam Vlissingen
verbonden is met de Ierse monnik Willebrordus (tijdens de
Frankische missionering op het einde van 7e eeuw), toen deze bij
Zoutelande (“Walcherse Riviera”) aan land zou zijn gegaan. Zijn
kruik, de zogeheten “flessche van Willebrordus”, zou volgens
een eerste legende door enkele Vlissingse vissers zijn gestolen
en volgens een tweede legende niet leeg geraakt zijn, toen
Willebrordus te Vlissingen 12 bedelaars daaruit liet drinken. Deze “fles” is dan ook als
kruik te vinden op het wapen van de stad Vlissingen, dat op 31 juli 1817 officieel
werd toegekend: “ Van keel beladen met een Jacoba’s kruikje van zilver,
P
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gekroond, geketend en gecierd van goud. ’t Schild gedekt met een kroon, mede van
goud” . En de naam Vlissingen zou zodoende zijn afgeleid van deze voornoemde
“flessche” – weliswaar, net zoals in Antwerpen met de hand van Brabo, een leuk
verhaal maar zeker niet steekhoudend. Wanneer echter, zoals op de Vlissingse
website geschiedt, deze “flessche” met drankzucht in verbinding wordt gebracht is
dat alles niet meer zo leuk –vooral ook omdat er namelijk volgens de auteur van dit
boek een veel betere verklaring bestaat. Deze is daarin te vinden, dat we hier
moeten denken aan het woord “vlies” als ramvacht resp. schaapsvacht, net zoals
bijvoorbeeld in figuurlijke zin in “Gouden Vlies”. In het “Etymolgisch Woordenboek” (J.
de Vries/ F. de Tollenaere, 1964) heet het dan voor “vlies”: “Mnl. vlies, vluus, vgl.
mnd.vlüs, schapenvacht, opbrengst van het land (eig. pluk), flies (ne fleece), vlies,
vacht, wol, vlies, vlius (nhd. vliess), mnd. vlüsich, harig vel enz,” En zoals
bijvoorbeeld voor Schevingen de betekenis van “terram de sceveninghe” wordt
aangehaald, zo kan ook voor Vlissingen gedacht worden aan “terram de Vliese”,
“Fliese”, “Vlisse” “ Flisse” (Vlisinge als vroegere naam van de stad en van het koopvaardijschip
van Michiel de Ruyter!) of uiteindelijk ook aan “Flesse” (Flessingue in het Frans)- al naar
gelang de graad van verbastering in de loop der tijden. Maar zeker niet aan een
fles/kruik in gebruikelijke zin, zoals nu wordt aangenomen…..
U
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De ending “ingen” is verder als achtervoegsel in ettelijke Nederlandse (en ook Duitse)
gemeentenamen te vinden, zoals dus bijvoorbeeld in Scheveningen, Wageningen,
Vlaardingen of ook in Kruiningen resp. Emmendingen - en heeft een heel specifieke
betekenis in verbinding met patronymica van groepen resp. hun aanvoerder(s)
(bijvoorbeeld “Karolingen”). In het boekwerk “Historical Geography of France” van Paul
Claval en cs. vnden we hiertoe geschreven: “the most interesting section of the
purely Germanic lay of names is that which includes names derived from the
collective suffix –in, –ingen or variants denoting the group of people in the entourage
of the important figure after whom the estate is named. This suffix has a variants of
dialect endings: -ange, -enge in Lorraine, -ens, –ans in France-Comté, –ingue in
Flanders”. Waarmede we gelijk een verklaring hebben voor Flessingue als de Franse
schrijfwijze van Vlissingen - het deelwoord “fles” is ook hier een verbastering van
“vlies” en heeft niets te doen met een “fles” als zodanig. .
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De naam Vlissingen zou dus kunnen zijn ontstaan zijn als verwijzing naar “the group
of peple in the entourage of the important figure after whom the estate is named”,
dus naar bijvoorbeeld de aanvoerder met de grootste schaapskudde. Want in
vroegere tijden was het eiland Walcheren met zijn zandgronden (duinen) zeker
uiterst geschikt voor het houden van schapen en waren de in het kader van de
toentertijdse volksverhuizing de uit het oosten komende Germanen meestal
nomaden met meer of minder grote schaapskudden. Er bestaan overigens nog
steeds zulke geslachtsnamen als van der Vlies, van der Vlis of in Duitsland ook (von
der) Flisse – verder heet het daar ook “das Flies = zusammenhängende Masse der
abgeschorenen Wollmasse des Schafes” (net zoals in het Engels met “fleece”). In deze zin
is het verder ook helemaal fout de Engelse schrijfwijze Flushing te associeren met
stroming resp. stromend water – dat heeft daar niets mee tedoen. Flush is gewoon
een verbastering van vlis, flis enz en kan ook in het Engels een zelfde “bedekkingsbetekenis” hebben als bij een schaapsvacht voor de lichaamsbedekking - maar nu
als “gezichtsbedekking” in de zin van “blozen”, “rood worden”
U

U
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Voor Flushing als plaatsnaam citeer ik verder uit Wikipedia, de vrije encyclopedie:
“Flushing is een wijk in het stadsdeel Queens van New York, Flushing is een
bloeiende woon- en handelszone met Taiwanese, Chinese en Koreaanse
gemeenschappen (zie Chinatown en Koreatown). 55% van de inwoners zijn
Aziatische Amerikanen en hiermee omvat Flushing de grootste Chinese
gemeenschap in New York Metropoltan Area en overtroeft ze zelfs Chinatown op
Manhattan. Daarnaast leven er in Flushing Hispanics, Afro-Amerikanen en ZuidoostAziaten – vooral de Filippijns-Amerikaanse gemeenschap is significant. Bekend is het
park Flushing Meadows, waar de US Open wordt gehouden.. Tevens is Flushing de
thuisbasis van de beroemde honkbalclub New York Mets.
Voordat de
Europese
kolonisten
arriveerden werd
noordoost
Queens bevolkt
door de
Algonkian
sprekende
Matinecocindianen. De stad
Flushing werd
het eerst door
Europeanen
bewoond in
1645, onder het
charter van de
West-Indische
Compagnie en
werd genoemd
naar het
Nederlandse
kaart van Nova Belgii Novaeque (Nieuw-Nederland) Nicolaes Visscher 1656
Vlissingen, de
.
hoofdhaven van de WIC. Oorspronkelijk lag het dorpje Nieuw-Vlissingen vlak bij de
nederzetting Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Later kreeg het de naam
Flushing, dat ook de Engelse benaming voor de Nederlandse stad Vlisingen is. Met
een beroep op het WIC-charter werd in 1657 de “Remonstrantie van Vlissingen”
opgesteld, een bezwaarschrift, waarin Vlissingers protesteerden tegen het
repressieve godsdienst beleid van gouverneur Peter Stuyvesant”.
En voor de voornoemde “Remonstrantie van Vlissingen” (als voorloper van het
Amerikaanse “Bill of Rights”) citeer ik wederom uit Wikipedia, de vrije encyclopedie:
“Goeverneur Stuyvesant trad hard op tegen Quakers, die de naam hadden, voor
trammelant te zorgen. Hij erkende alleen de Hervormde Kerk, de officiële kerk van de
Republiek. In 1657 was een schip vol met Quaker-zendelingen uit Engeland
aangekomen in Long Island. Een van hen, Robert Hodgson, trok grote menigten aan
bij zijn preken, Stuyvesant liet hem arresteren en geselen. Ook verbood hij het
bieden van onderdak aan bijeenkomsten van Quakers. Zo’n dertig Engelse inwoners
van de nederzetting Flushing, zelf geen Quakers, vonden dat Stuyvesant te ver ging
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en stelden een zogeheten “remonstrantie” op, de naam die in die tijd voor
bezwaarschriften werd gebruikt. Ze waren op 27 december 1657 bijeengeroepen
door Edward Heart, klerk bij het stadsbestuur van Vlissingen, die het schrijfwerk
verrichtte.
In het bezwaarschrift werd Stuyvesant gevraagd terug te komen op zijn
vergaderverbod voor Quakers. Daaarbij werd een beroep gedaan op het WIC-charter
van toenmalig gouverneur Willem Kieft, waarmee Vlissingen in 1645 was gesticht, en
waarin religieuze vrijheid gewaarbord was. Verder werden eenvoudige principes
aangehaald:
-

niet oordelen over andermans geloof

“Wee desire therefore in this case not to judge least we be judged, neither to
condemn least we be condemned but rather let every man stand or fall to his own
master”
-

doe een ander niet wat ge niet wilt dat u geschiedt

“desiring to doe unto all men as we desire all men should do to us, which is the
true law both of Church and State…”
Stuyvesant liet na het lezen van de remonstrantie Heart en drie andere
ondertekenaars arresteren, allen bestuurders van Vlissingen. Twee van hen toonden
meteen berouw en werden vrijgelaten, Heart en een ander werden op water en brood
gezet. Het voltallige bestuur van Vlissingen werd vervangen door Stuyvesantgezinden. De oudere Heart werd vrijgelaten nadat zijn familie bij Stuyvesant had
gevraagd om mildheid in verband met zijn leeftijd – wel werd hij uit de kolonie
verbannen. Ook de vierde gevangene werd vrijgelaten nadat ook hij zei berouw te
hebben”.
Nadat de eveneens door Stuyvesant naar Nederland verbannen John Bowne er in
1663 eindelijk in slaagde zijn zaak onder de aandacht te brengen van de WestIndische Compagnie, verwees deze – net als de opstellers van de remonstrantie –
ook naar het charter van Kieft. De WIC kon daar niet omheen en gelastte in een brief
Stuyvesant iedereen het recht te geven op zijn eigen religie en vervolging van
andersdenkenden te staken. Een jaar later viel de kolonie in Engelse handen en
konden de Quakers nu geheel ongestoord bijeenkomen. Het originele
remonstrantiedocument is helaas verloren gegaan in de loop der tijden – in het
archief van de staat New York bevindt zich echter een afschrift, die nog in 1657 werd
gemaakt. In Flushing staat overigens het op één na oudste huis van New York en
wel het zogeheten (houten) Bowne House, dat in 1661 gebouwd werd door de
bovengenoemde John Bowne – het huis zal tot 2011 voor 2 miljoen Euro
gerestaureerd worden en als typisch overblijfsel van de oorspronkelijke nederzetting
Nieuw-Nederland de herinnering aan de Nederlandse tijd van New York hooghouden
Verder maak ik er nog op attent, dat de oorspronkelijke Walcherse nederzetting
Vlissingen ooit daar lag waar nu de Watertoren staat - en toen deze nederzetting in
oostelijke richting werd verlegd, de nieuwe vestigingsplaats Nieuw-Vlissingen
genoemd werd (en de vroegere Oud-Vlissingen). Net zoals er ooit ook een NieuwWalcheren heeft bestaan – want zo werd namelijk het Caribische eiland Tobago
genoemd, toen daar in 1654 een (eerste) Zeeuwse expeditie landde, die uitgezonden
was door de Vlissingse kooplieden Lampsins (er kwamen tenslotte meer dan 600 Vlissingers
en Zeeuwen heen). Zij stichtten daar de nederzetting Lampsinsburg, die door de latere
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Engelse bezetters in Scarbourough werd ombenoemd (zie hiertoe ook KCAMMERMANNSslechtbok-INFO p.168 en 169). En natuurlijk mogen we in deze samenhang ook het
Gemenebest-land Nieuw-Zeeland (New Zealand (met “Z”)) niet vergeten, dat gelegen
is in het zuidwesten van de Grote Oceaan en genoemd is naar de Zeeuwse
provincie Zeeland (waar dus Vlissingen resp. Walcheren deel van uit maken). Het was Abel
Tasman, die als eerste Europeaan het “nieuwe Zeeland” ontdekte – hij noemde het
toentertijd “Staatenland”. En wel in de veronderstelling, dat het verbonden was met
Stateneiland van Zuid-Amerika. Nadat Hendrik Brouwer in 1643 bewees, dat dit niet
het geval was, werd de naam door de Hollandse cartografen veranderd in Nova
Zeelandia, naar de Nederlandse provincie Zeeland. De Britse ontdekingsreiziger
James Cook vertaalde dit op zijn beurt weer naar New Zealand, maar de “Z” is
gebleven – alles heel leuke reminiscenties aan de veelvoudige Westerscheldegeboortestreek van de Zeeuwse Kamermans-voorvaderen.

.

Oude fotos van Roeiershoofd met Loodsensteiger, Keizersbolwerk en loodsboten
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● LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE OOSTER EN DE WESTERSCHELDE
In het voorgaande onderhoofdstuk
LEVENSADER EN TWISTAPPEL SCHELDE heb ik

al een en nader verteld over het bijzondere
karakter van de Schelde en over haar
conflictbeladene functie als grensrivier
tussen Nederland en België – hiertoe verwijs
ik nog eens naar de interessante artikelen
daarin van oud-loods Doeke D. Roos “170
jaar vrije vaart op de Schelde. Het Tractaat
van 1839 en “wat ons bindt en scheidt”” en .
Keizersbolwerk met rede en Roeiershoofd
van L. Laenen “De 50e Verjaring van de
Vrijmaking der Schelde”. Verder wordt in KCAMMERMANNS-slechtbok-INFO in het
onderhoofdstuk EEN RIVIER DIE WAT TE VERTELLEN HEEFT nog nader ingegaan op de
geschiedenis en de gevolgen van dit bewuste Tractaat – de geïnteresseerde lezer
kan dus waarlijk op zijn kosten komen.
P
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In het onderhavige onderhoofdstuk worden
om deze redenen enige andere
interessante Schelde-aspecten besproken,
zoals de beloodsing op de rivier als
zodanig in vroegere en in huidige tijden en
gaan we ook nog even terug op het
ontstaan van beloodsingsactiviteiten
überhaupt. De vroegste vermeldingen en
anecdotes daarover leiden ons naar de
Feniciërs (toen gevestigd in het huidige Libanon),
beloodsing bij storm op de rede van Vlissingen
die in de Oudheid – net als de
Nederlanders in de Gouden Eeuw - niet alleen grote scheepsbouwers en ervaren
zeevaarders waren maar ook bekwame karavaan- resp. vlootbegeleiders en
succesvolle zeehandelskooplieden. Hun activiteiten bleven niet beperkt tot de
Middellandse Zee maar zij trokken door de Straat van Gibraltar tot ver in de
Atlantische Oceaan en via het Kanaal zelfs tot in de Oostzee. Van hen is bekend, dat
zij loodsen gebruikten om hun schepen veilig in de havens te brengen. Fenicië bezat
verder ook nauwe contacten met Mesopotamië en de havens aan de Perzische Golf
– in deze samenhang kregen de Feniciërs ook veel beloodingsopdrachten van de
Egyptenaren. Uit de geschiedenis van Mesopotamien is verder bekend, dat ten tijde
van aartsvader Abraham (ca. 3800 jaar geleden) er reeds loodsen op de Ur, een
benedenloop van de Eufraat (hudige Irak), onderweg waren. En ten tijde van koning
Hammoerabi van Babylon (1728 -1686 v. Chr.) waren in de toentertijdse codex o.a.
reeds wetsbepalingen over het honorarium va de toenmalige loodsen opgenomen.
Ook in de Griekse en Latijnse literatuur vinden we vele verwijzingen naar loodsen en
hun activiteiten – en in deze zin is een heel leuke anecdote, dat Marcus Aurelius
Carausius, een Menapiër uit de Romijnse provincie “Gallia Belgica”, ooit de eerste
Schelde-loods zou zijn geweest. In deze hoedanigheid zou hij van de Romeinse
keizer Maximianus een vlootcommando in Gesoriacum (het huidige Boulogne) hebben
gekregen om de Frankische en Saksische zeerovers en kapers te bestrijden. Nadat
Marcus Aurelius Carausias in ongenade was gevallen trok hij naar de Romeinse
kolonie Britannia, waar hij zich in 266 tot (tegen)keizer uitriep – in het jaar 293 werd
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hij door opstandelingen vermoord. Verder is te berichten van het eiland “Île d’Oléron”
bij de monding van de rivier de Charente in de Atlantische Oceaan, waar in de 12e
eeuw in de welvarende gemeenschap van zeevarenden aldaar reeds een goed
gereglementeerde code, gebaseerd op de toenmalige tradities en gebruiken op zee,
in gebruik was. De grote weerklank van het Oléron-model had dan ook in hoge mate
invöoed op de diverse gelijksoortige zeewetbepalingen, die overal elders ontstonden.
En zo kwam het, dat naarmate het scheepsverkeer en ook de groote van de schepen
toenam, er ook geleidelijk een georganiseerd loodsensysteem ontstond – in
hoofdzaak waren de personeelsleden ervan plaatselijke bootslieden of vissers. Maar
het kwam ook voor, dat deze “loodsen” zich schuldig maakten aan rasechte piraterie
en de schepen, die “onder hun hoede” stonden, met opzet lieten stranden of
schipbreuk lijden. De wetten van Olé waren echter onverbiddelijk voor dergelijke
“loodsen” - want de bemanning van een dergelijk belaagd of gestrand schip was
immers gemachtigd de schuldige loods openbaar te onthoofden…. Ook ten tijde
van de grote ontdekkingsreizen waren er loodsen aan boord – de Venetiaanse
ontdekkingsreiziger Marco Polo (1254-1324) zou reeds Arabische zeelieden en hun
kaarten hebben gebruikt om zich naar het Verre Oosten te laten leiden. Van Vasco
da Gama (1469-1524) heet het, dat hij in 1498 bij zijn eerste reis naar Indië (Calicut)
om Kaap de Goede Hoop heen Arabische “leidsmannen” aan boord had. En ook ten
tijde van Christopher Columbus (1451-1506) was het aannemen van “stuurmannen”
een vaste gewoonte bij het ondernemen van verre reizen - zo voer Juan de la Costa,
de eigenaar van Columbus’ vlaggenschip “Santa Maria” als “eerste loods” tijdens
twee reizen naar de Nieuwe Wereld mee. En in kwartiermeesterrekeningen van de
stad Middelburg uit de jaren 1487 en 1493 staat een betaling van een bepaald
bedrag genoteerd aan “thien piloten, die de stede van Middelburg uitgesonden heeft in de see,
omme den coopman uyt Spanien en de andere diverschen landen, tegemoet te varen”

Het Nederlandse woord “loods” (en ook het Duitse woord “Lotse”) is overigens afgeleid
van het Middelnederlandse “lootsman” (eerste verwijzing in 1389) als een ontlening aan
het Middelengelse “loadsman”, dat “stuurman” betekende. Loadsman als zodanig is
samengesteld uit “man” en het Middelengelse zelfstandig naamwoord “lade”, dat
weer teruggaat op het Oudengelse “laad” met betekenis “weg”, “koers”, “route” of ook
“traject” – het woord zelf betekent dus “de man, die de weg, de route bepaalt”. Het
eerste deel van de Engelse combinatie komt verder niet van een werkwoord (stam),
maar van een zelfstandig naamwoord, dat echter in zijn voorgeschiedenis wel weer
verwant is met het werkwoord “leedan” als Middenengelse tegenhanger van het
Nederlandse werkwoord “leiden”. Naast het leenwoord “lootsman” kende het
Middelnederland echter ook een inheemse benaming voor de loods, namelijk
“leitsaghe(r)”. En ook daarin is het eerste deel in oorsprong een zelfstandig
naamwoord, namelijk het Germaanse “laidha”, dat net als het Oudengelse “laad” ook
“weg”, “koers” enz. betekende. Dit zelfstandige naamwoord is eveneens weer ten
nauwste verwant met het werkwoord “leiden”, maar of nu het werkwoord uit het
zelfstandig naamwoord of het zelfstandig naamwoord uit het werkwoord is afgeleid, is
in etymologische zin niet duidelijk. In de loodsenbenaming “leitsaghe” is overigens
het tweede deel ook weer een zelfstandig naamwoord als afleiding van het
werkwoord “zeggen” een “leitsaghe(r)” zou dan iemand zijn, die “de weg zegt”, dus
“iemand, die de weg toont”. Heden ten dage is voor “loods” intussen het
internationale (Engelse) woord “pilot” in gebruik gekomen, dat ook met grote letters
(“pilots”) geschilderd staat op de Nederlandse en Vlaamse loodsboten op de Schelde
resp. in de Scheldemonding resp. op de Noordzee.
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In het begin van de beloodsing (“toen er op houten schepen nog ijzeren mannen voeren”)
was het loodsen van schepen op de grensrivier de Schelde resp. in de
Scheldemonding een uitermate hachelijke aangelegenheid – er bestonden tussen
Nederland en België immers nog geen overeenkomsten of verdragen, die deze
activiteiten regelden. En uit deze tijd stammt dan ook het anarchistische “oppositie
varen” tussen de Nederlandse en de Belgische loodsboten - wat niets anders was
dan een uitermate gevaarlijk “wedstrijdje varen” wie het eerste het schip zou
bereiken, om de loods af te zetten. Beide nationaliteiten waren – voordat de
loodsensocieteiten in 1884 werden gebouwd - gestationeerd te Vlissingen in
boulevard-kazematten (oude en vochtige manschapsonderkomens uit de Franse tijd in het
Keizersbolwerk) en wanneer er een schip in de Scheldemonding werd gesignaliseerd,
sprong er van iedere nationaliteit een loods in de met schipper en zes roeiers
bemande sloep (vandaar “Roeiershoofd” aan zeezijde Keizersbolwerk). En het kwam hierbij
vooral op de roeiers aan, want die moesten er voor zorgen, dat “hun” loods als eerste
bij de touwladder arriveerde: degene, die het eerst bij het schip ankwam, had het
contract gewonnen. Dat dit af en toe niet zonder grote of kleine brokken afging was
bijna vanzelfsprekend….En alhoewel de loodsen toen al staatsambtenaren waren,
deden zij aan beide kanten mee aan dit gevaarlijke “spelletje” – weliswaar
verdwenen alle loodsgelden in de staatskas maar de concurrentie-bonussen waren
riant. Het geheel had echter ook een zeker heroïsch aureool, omdat de sloepen of de
loodskotters – naast dit binnenhalen van beloodsingscontracten - zo te zeggen bij
nacht en ontij de Schelde resp. Noordzee (die tot de gevaarlijkste wateren ter weld behoren)
op moesten – en dikwijls ook het loodje moesten leggen tegen de woelige getijden.
In vroegere tijden had de loods overigens alleen een adviesfunctie en bleef altijd de
kapitein verantwoordelijk voor wat er met schip, bemanning en vracht gebeurde –
heden ten dage is dat anders geregeld. De technologie – en hier in het bijzonder de
Schelde-radar – heeft er weliswaar voor gezorgd, dat het maken van fouten steeds
moeilijker geworden in de loop der jaren, echter kunnen volgens het nieuwe zeerecht
loodsen nu ook persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld (wanneer deze
bijvoorbeeld een uiterst zware fout gemaakt hebben).

In het navolgende stukje uit de internet-genealogie elloco.web-log.nl wordt nog
eens uiterst informatief ingegaan op de ontwikkeling van het Nederlandse
loodswezen als zodanig – ik heb er nog enige taferelen van beloodsingsactiviteiten in
vroegere en huidige dagen aan toegevoegd. Want ik ben mij bij het schrijven van dit
boek over mijn vader resp. voorvaderen bewust geworden onder welke uitermate
moeilijke omstandigheden de loodsdienst in vroegere tijden moest worden uitgevoerd
– mijn respect voor mijn (loods)voorvaderen is er alleen maar door gegroeid. In de
navolgende onderhoofdstukken over de loodsenfamilie Kamermans wordt daar
verder nog min of meer uitvoerig op in gegaan. Wie het allemaal heel precies wil
weten kan hiervoor teruggrijpen op het waarlijk prachtige jubileumsboek “Een eeuw
loodsen op en om de Schelde – het leven en werken van de loodsen in de
Scheldemonden”, dat in het jaar 1984 uitgegeven worden is ter gelegenheid van het
honderdjarige bestaan van de “Vereniging Nederlandse Loodsensociëteit te
Vlissingen 1884-1984”. In het lopende jaar 2009 komt er een nieuwe uitgave – en
daar verheug ik mij nu al op.
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van Leitsaghe(r) tot Zeeloods –“de Heeren van de Pilotage”
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De beloodsing van schepen was in de Middeleeuwen een particuliere zaak. Ze werd door vissers en
zeelieden (Leitsaghers) uitgeoefend. Toezicht van overheidswege ontbrak geheel. Eerst onder de
regering van Philips II werd in 1563 een plakkaat uitgevaardigd met regels omtrent het beloodsen van
schepen.
De eerste loodsverordeningen in de 17e eeuw werden uitgevaardigd door achtereenvolgens de Staten
van Holland (1615) en West-Friesland (1617), die het oppertoezicht uitoefenden over de loodsdienst,
de betonning, bebakening en 'zeevuren', waaronder de vuurtorens. Dit toezicht werd gedelegeerd aan
de commissarissen van de Colleges der Pilotage benoorden en bezuiden de Maas. Aanvankelijk
waren dat vertegenwoordigers van de koophandel en visserij. Later werd de verkiezing van de
'Heeren van de Pilotage' uitgeoefend door de admiraliteitscolleges. Stadsbesturen in verschillende
havenplaatsen stelden gecommitteerden aan voor het toezicht op de loodsdienst ter plaatse. De
gecommitteerden hadden onder andere de bevoegdheid om geschillen tussen loodsen en kapiteins
op te lossen.
In 1795 werd met het ontstaan van de Bataafse Republiek de grondslag gelegd voor de huidige
organisatie. De autonomie van de diverse Staten verdween en de admiraliteitscolleges werden
opgeheven. De loodszaken kwamen onder het bestuur en oppertoezicht van het Comité tot de Zaken
van Marine. In 1811-1812 namen de regionale waterstaatsdepartementen grotendeels de directe zorg
voor de betonning, bebakening en verlichting over van een aantal steden en eilandbesturen.
Op 7 december 1813 vaardigde de pas teruggekeerde 'souvereine vorst' een besluit uit tot de
instelling van het departement van Marine. Dit ministerie nam (tot 1928) de zorg voor het
'Loodswezen', de tonnen en bakens over van de directie van de Waterstaat.
Met ingang van 1 maart 1814 delegeerde de commissaris-generaal voor de Marine die zorg aan de
inspecteurs van het Noorder en Zuider Departement met respectievelijk de standplaatsen Amsterdam
en Rotterdam. De scheiding tussen de departementen lag bij de haven van Scheveningen die nog bij
het Noorder Departement hoorde.
In 1830 werden de departementen opgeheven en kwam het gebied van de zeegaten van Texel,
Terschelling, Vlieland, Goedereede en de Maas onder de in dat jaar aangestelde inspecteur-generaal.
Het gebied, waarin Nederlandse rijksloodsen werkten, werd ingedeeld in acht districten met elk een
onder-inspecteur. Ten noorden van de Maas bleven daarnaast nog particuliere of 'buitengewone'
loodsdiensten bestaan, die concurreerden met de 'vaste' of rijksloodsdienst.
De inspecteur-generaal, schout-bij-nacht A.C. Twent, ontwierp het eerste Algemeen Reglement op de
loodsdienst, dat op 1 oktober 1835 in werking trad. Het ministerie van Marine werd belast met het
oppertoezicht en bestuur over de zee- en binnenloodsdiensten in de buitenhavens. De stedelijke
besturen werden belast met de loodsdienst in de binnenhavens, hoewel ook het oppertoezicht
daarover aan het ministerie bleef. Als complement van de zorg voor de uitoefening van de loodsdienst
verkreeg de inspectie van het Loodswezen ook de zorg voor de betonning, bebakening en verlichting
langs de kust, in de zeegaten en op de benedenrivieren. Eind 1845 werd op het ministerie van Marine
een afzonderlijk bureau ingesteld voor het Loodswezen
onder leiding van een inspecteur over het 'Loodswezen,
Vuren, Tonnen en Bakens'. Hij zou 'onmiddellijk met de
minister werkzaam zijn en deszelfs orders vragen'.
In 1859 (officieus in 1856) kwam bij Koninklijk besluit de
leiding van de nieuw ingestelde afdeling
Loodswezen en de dienst van het 'Loodswezen, de
Betonning, Bebakening en de Verlichting' tot 1948 aan
een inspecteur-generaal, vanaf 1948 een directeurgeneraal. Binnen de afdeling functioneerden de bureaus
G en G1. Bureau G verzorgde de algemene administratie
betreffende het Loodswezen en de betaling van het nietloodspersoneel, het bureau G1 verifieerde de
administratie betreffende de loodsgelden en de betaling
Loodskotter N12 Vlissingen met loodsenvlag
van het loodspersoneel.
Reeds vanaf 1814 werden uit ingevorderde loodsgelden loodskassen gevormd, waaruit men
materiaalkosten en de maandgelden van het personeel betaalde en indien nodig een aanvulling op
het loodsaandeel. Tevens werden er onderstandskassen gevormd voor weduwen, wezen en
U
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gepensioneerde loodsen. Zo kregen in 1835 de loodsen van de loodsdienst op Terschelling 20 gulden
vast maandgeld en samen 50% van het loodsgeld te verdelen. Van het loodsgeld ging verder 40% in
de loodskas en 10% in de onderstandskas.
In 1844 werden alle loodskassen tot één algemene loodskas verenigd. De inhoud vandeze loodskas
en klachten over de hoogte van de loodsgelden trokken in 1850 deaandacht van de Tweede Kamer.
Op 12 augustus 1852 werd de Commissie tot Nadere Regeling van het Loodswezen ingesteld 'ter
wijziging zoveel nodig van deinrichting en van de verordeningen op het loodswezen'. De commissie
adviseerde onder andere, dat alle loodsenverenigingen zouden moeten worden ondergebracht in
rijksloodsdiensten. Het duurde tot 1860, dat bovenbedoelde commissie een aantal wijzigingen via de
Loodswet 1859 van kracht zag worden. Zo werden gezagvoerders van zeeschepen verplicht om van
de rijksloodsen gebruik te maken en de daarvoor verschuldigde loodsgelden te betalen.
De particuliere loodsdiensten, die in het algemeen met kleinere en oudere vaartuigen voeren en
daardoor weersafhankelijker waren dan de rijksloodsdienst, werden verboden en opgeheven. Tevens
kwamen er een Algemeen Reglement en een aantal Bijzondere Reglementen per district tot stand.
Laatstgenoemde reglementen bepaalden voor elk district onder andere de standplaatsen van de
loodsdiensten, de kruisposten van de loodsvaartuigen en de werkkring van de loodsen. De Loodswet
1859 is met bijbehorende reglementen, afgezien van wat kleine wijzigingen, van kracht gebleven tot
de inwerkingtreding op 1 maart 1958 van de Loodswet 1957 met bijbehorende reglementen.
Eerstgenoemde Loodswet was verouderd door ingrijpende veranderingen op het gebied van techniek,
materieel en arbeidsvoorwaarden. Zo waren naast hulpmiddelen als uitkijktorens en kijkers radio en
radar gekomen. Daarnaast noopten de oprichting eind 19e eeuw van vakverenigingen van
loodspersoneel en verandering van de sociaaleconomische constellatie tot wetswijzigingen.
Reeds in 1814 werden de inspecteurs Ortt en
Twent 'gecommitteerd tot het onderzoek van het
Loodswezen, Tonnen en Bakens, alsmede der
Vuuren en Lichten op de stroomen en in de
zeegaten. De doelstelling van de dienst van het
Loodswezen is dan het bevorderen van de
veiligheid van de scheepvaart van en naar de
Nederlandse havens en langs de Nederlandse
kust. De instrumenten daarvoor zijn een goede
beloodsing en verkeersbegeleiding door
betonning, bebakening, kustverlichting en
Kustbewaking
loodsdienst ca 1850 op hoge zee
.

Beloodsing
De loods is de wegwijzer en raadgever van de gezagvoerder. De gezagvoerder blijft ten volle
verantwoordelijk voor de door de loods genomen maatregelenDe loods is voor de door hem gegeven
adviezen verantwoording schuldig aan het loodsbestuur. Deze adviezen betreffen voornamelijk de
beloodsing, maar ook onder andere de toepassing van regels ten aanzien van quarantaine, het
vervoer van ontplofbare stoffen en de toelating van vreemde oorlogsschepen. Vóór de loods
het schip verlaat, moet hij de kapitein een certificaat voorleggen. Wanneer de kapitein dit zonder
opmerkingen heeft ondertekend, geeft hij daarmee aan dat de loods het schip naar behoren heeft
geloodst. De certificaten worden opgestuurd naar het loodsbestuur.
De loodsdienst werd tot in de 19e eeuw verricht met behulp van vissersschepen die op toerbeurt voor
de zeegaten en buiten de 'uitertonnen' op de zogenaamde kruisposten kruisten. Daar gaven de
loodsvaartuigen via kleine loodsjollen loodsen af aan schepen die naar binnen kwamen en namen
loodsen aan boord die een schip naar buiten hadden gebracht. Loodsafhaalvaartuigen brachten
zeeloodsen van de kruispost naar de wal of omgekeerd, haalden binnenloodsen af van naar zee
vertrekkende schepen of brachten ze aan boord van uit zee gekomen schepen.
PS: intussen zijn er ook (weinige) vrouwelijke loodsen in dienst.
Geschiedenis Loodswezen in kort bestek
In de eerste helft van de 19e eeuw werden de vissersschepen vervangen door rinkelaars. Ze waren
voor de loodsdienst gebouwd, maar vertoonden nog wel overeenkomst met de Scheveningse
vissersbommen met hun platte bodem, geringe diepgang en zijzwaarden. De rinkelaars bleken,
gevoelig voor slecht weer en lekkage als zij waren, niet geschikt voor de loodsdienst. Ook de kotters,
die vanaf 1860 in de vaart kwamen, waren niet voldoende zeewaardig: bij slecht weer gingen ze
stampen, moesten zeil minderen en waren dan niet meer geschikt voor de loodsdienst. Toch hadden
ze vóór 1880 de rinkelaars op de kruisposten voor de zeegaten vervangen.
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Vanaf 1875 waren zeilschoeners in aanbouw, die door hun snelheid en manoeuvreren geschikter
waren voor de loodsdienst dan de kotters. Vooral na het vergaan met man en muis op 14 oktober
1881 en 12 december 1883 van de loodskotters nr. 8 en nr. 12 ging men steeds meer over op
schoenergetuigde vaartuigen. Rond 1925 was echter behalve de tijd van de botters, boeiers,
schokkers en kotters ook de aanbouw van schoeners voorbij.
De stoomloodsvaartuigen die in het begin van deze eeuw in de vaart kwamen, waren krachtiger,
betrouwbaarder en gemiddeld sneller dan de zeilvaartuigen en waren bij zwaar weer langer in staat tot
loodsdienst. Op 1 januari 1901 werd het eerste stoomloodsvaartuig, de Inspecteur- Generaal Twent, in
de vaart genomen. Vóór 1880 waren er reeds stoomloodssleepboten en
stoom(loods)transportvaartuigen in dienst. Pas vanaf 1924 ook stoombetonnings- en
stoomverlichtingsvaartuigen. In 1948 werden de laatste stoomloodsvaartuigen in dienst gesteld, in
1966 werd het laatste stoomvaartuig afgevoerd.
De stoomvaartuigen werden vooral na 1945 vervangen door motorvaartuigen. Het eerste
motorvaartuig was een in 1899 in de vaart gebracht gastransportvaartuig voor het vervoer van gas
naar de gasboeien. Daarna volgden vanaf 1907 motorbetonningsvaartuigen en vanaf 1916 ook
motorloodsvaartuigen. De naoorlogse motorloodsvaartuigen konden een lengte hebben van 60 meter,
een waterverplaatsing van meer dan 1200 ton en een snelheid van 25 km per uur. Nu bestaat een
tendens naar nog snellere, kleinere en relatief goedkope loodsvaartuigen, de zogenaamde tenders.
Ook de loodsafhaalvaartuigen werden steeds meer op snelheid gebouwd: in 1976 kregen ze slechts
een lengte van 12,5 meter, maar konden wel een snelheid van 35 km per uur bereiken.
De loodsschepen veranderden, meer dan de transportvaartuigen, van naam. In 1926 kwam men tot
enige standaardisatie, doordat de benaming van loodsschepen landelijk aan nummers en soort van
schepen werd gekoppeld, bijvoorbeeld loodsschoener
nr. 1, 2 en loodskotter nr. 1, 2.
In 1946 wijzigde inspecteur-generaal D.C.M.
Hetterschij de regels voor de benaming van de
verschillende soorten schepen: loodsvaartuigen kregen
de naam van een ster, loodsafhaalvaartuigen van een
zeevogel, loodsafhaalboten van een zeevis,
lichtschepen van hun ligplaats, stoombetonnings- en
verlichtingsvaartuigen van een stad en
motorbetonnings- en verlichtingsvaartuigen van een
stroom of zeearm.
Moderne beloodsing vindt mede plaats met behulp van
beloodsing vroeger voor Oranjemolen Vlissingen
walradarondersteuning en radionavigatiesystemen,
waardoor onder ongunstige omstandigheden als
duisternis en mist toch redelijk veilige en economische
navigatie langs de kust en naar en vanaf de
Nederlandse havens mogelijk blijft. Reeds in 1951
kreeg de haven van IJmuiden een havenradar. In
samenwerking met de gemeente Rotterdam volgde in
1956 de radarketen langs de Nieuwe Waterweg. In
1974 werd de radarpost Oudeschip bij de pas
geopende Eemshaven voltooid. Op de Westerschelde
werd in 1976 de walradarketen Antwerpen-ZandvlietSaaftinge-Waarde in gebruik gesteld.
beloodsing heden voor boulevard Vlissingen

Betonning, Bebakening en Verlichting
Markering van de vaarwegen, scheepvaartroutes en mijninstallaties op zee gebeurt met behulp van
tonnen, (licht)boeien, (licht)bakens, lichtenlijnen, lichtschepen, lichtplatforms, walradarketens,
lichttorens en kleinere kustlichten. Terwijl betonning beoogt vaarwaters en gevaren voor de
scheepvaart aan te geven door drijvende verankerde voorwerpen doet bebakening dit door vast
opgestelde merktekens. Verlichting kan plaatshebben via betonningsvoorwerpen, maar ook door
lichtschepen en lichtplatforms op zee en lichttorens en lichtopstanden aan de wal.
Al in de Middeleeuwen stelde men ten behoeve van de kustverkenning uit zee vuurbakens op aan de
monding van havens, rivieren en zeestromen in de vorm van gestookte kolenvuren. Het bekendste
vuurbaken werd de in 1594 opgerichte 'vuurtoren' Brandaris op West-Terschelling, die bedoeld was
voor het scheepvaartverkeer tussen de Noordzee en de Zuiderzee en voor het verkeer langs de kust.
In 1814 waren er nog enkele hout- en kolenvuren in torens aan de kust, die rond 1840 alle vervangen
waren door olielampen met parabolische spiegels of glazen lensen. In de tweede helft van de 19e
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eeuw kwamen er gaslampen, die rond 1910 vervangen werden door booglampen met koolspitsen.
Daarna gingen de lichttorens over op gloeilampen. Bij Scheveningen werd in 1875 de eerste toren met
draailicht ontstoken. Als de elektriciteit van lichttorens uitviel, was automatisch gasverlichting mogelijk.
De lichtboeien, die langs de vaarwaters en in zee waren uitgelegd, hadden uitsluitend gasverlichting,
waarvoor de brandstof door gastransportvaartuigen werd aangevuld.
De huidige betonning en verlichting worden gemoderniseerd via gericht technisch onderzoek door de
Technische Dienst van 's Rijks Kustverlichting die tevens zorgt voor het onderhoud van de
lichtinstallaties, signalerings-, telecommunicatie- en automatiseringssystemen, dus van de elektrische
en elektronische apparatuur. Voorbeelden zijn het elektrobakenproject en het elektroboeienproject.
Het eerste project betreft de elektrificatie van de gaswalbakens van de zogenaamde kleine
kustverlichting. Het tweede beoogde de elektrificatie van de gaslichtboeien.
Kustbewaking en Stormwaarschuwing
Kustwacht hield in het houden van uitkijk op de grote
lichttorens, semafoors en lichtschepen, het geven van seinen
ter voorkoming van stranding en het nemen van maatregelen
als schepen in nood verkeerden of als een scheepsramp had
plaatsgevonden. Vanaf 1883 namen daartoe lichtwachters
telefonisch of telegrafisch contact op met telegraafkantoren,
redding- en sleepbootmaatschappijen, de opsporings- en
reddingsdienst van de Marineluchtvaartdienst, Scheveningenradio etc. Nu liggen de scheepvaartroutes verder zeewaarts
en het accent is komen te liggen op het voorkomen van
oude Nederlandse loodsboot N 14
ongelukken. Daarom is een nieuwe Kustwacht in opbouw die
met radar wordt uitgerust, zodat een keten van radarposten ontstaat.
Ook de Stormwaarschuwingsdienst was 'visueel': langs de kust, op lichtschepen, langs de oevers van
benedenrivieren en kanalen werden door seingevers stormseinen gehesen. De orders tot het tonen en
neerhalen van de dag- en nachtstormseinen werden door het KNMI gegeven. Behalve seingevers
waren er waarnemers bij de dienst, die berichten inzonden over de waargenomen weerstoestand.

En omdat we steeds ook de Vlaamse kant van dezelfde (Schelde-)Loodswezenmedaille willen leren kennen, volgt hier nog een stukje uit het personeelsblad van het
Ministerie Vlaamse Gemeenschap uit het jaar 2003 over het Vlaamse Loodswezen
heden ten dage:

DAB Loodswezen: Wat doen ze?
Tussen wal en schip

In dit nummer gaat Goedendag in zee met het Vlaamse Loodswezen dat sinds 1
januari 2001 geen afdeling meer is van de administratie Waterwegen en Zeewezen,
maar volledig als DAB functioneert. Die DAB kwam er om beter te kunnen inspelen
op de markt van de nautische dienstverlening en om een grotere autonomie mogelijk
te maken. We namen een kijkje bij de mensen van de DAB Loodswezen.
De Tavernierkaai in Antwerpen op een vrijdagmorgen. We betreden het prachtige,
beschermde gebouw waarin een van de loodsstations van de DAB Loodswezen
gehuisvest is. Hier kunnen de binnenkomende en vertrekkende koopvaardijschepen
in de Antwerpse haven een loods bestellen die hen veilig en efficiënt de haven
binnen- en buitenleidt. Niet alleen in Antwerpen is er een loodsstation, maar ook in
Gent, Zeebrugge en Vlissingen. Elk van deze stations zorgt voor het vlot en veilig
loodsen van schepen naar of van de haven.
U
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Vier soorten loodsen

Elk loodsstation heeft een aantal loodsen ter
beschikking die opgedeeld zijn in vier
categorieën, afhankelijk van het traject dat ze
moeten volgen. De loodsen die de schepen
vanop zee naar Vlissingen loodsen of
omgekeerd, worden zeeloodsen of
Scheldemondenloodsen genoemd. Zij zijn niet
te verwarren met de kustloodsen die de
schepen vanop zee naar een van de Vlaamse
kusthavens (Nieuwpoort, Oostende en
moderne loodsboot op rede Vlissingen
Zeebrugge) brengen of omgekeerd. De zee- en
kustloodsen gaan in Vlissingen via een redeboot aan boord van een tender, die hen
naar de loodskotter op zee brengt. Die loodskotter is een loodsboot van de afdeling
Vloot die over een afstand van 300 meter heen en weer vaart op zee. Hij heeft als
het ware een hotelfunctie, want de loodsen kunnen er ontspannen, iets eten en ook
slapen. De schepen die aankomen, benaderen de loodskotter en wachten tot de
loods met een jol of een kleine motorboot aan boord van hun schip wordt gebracht.
De zeeloods loodst dan het schip naar Vlissingen, de kustloods brengt het naar een
van de Vlaamse kusthavens.
Naast de zee- en kustloodsen zijn er nog twee andere categorieën van loodsen: de
rivier- en de kanaalloodsen die schepen van Vlissingen naar respectievelijk
Antwerpen (via de Schelde) of Gent (Kanaal Gent-Terneuzen) loodsen en
omgekeerd. Zij lossen hun collega's zeeloodsen net voor Vlissingen af om
respectievelijk naar Antwerpen of Gent te varen. Voor deze loodswissel werkt de
DAB Loodswezen samen met het Nederlandse Loodswezen. De schepen die van
daaruit naar een Vlaamse haven willen, worden volgens het Scheldereglement van
1843 voor 72,5% geloodst door Vlaamse en voor 27,5% door Nederlandse loodsen.
Om de loodswissel vlot te laten verlopen, zorgen een Nederlandse en een Vlaamse
rededienstcoördinator dat er bij het aankomen of het vertrekken van een schip in
Vlissingen continu een redeboot klaarstaat om een loods van een schip te halen of
aan boord te brengen. Marc Schallier doet die job al 14 jaar. "Bij momenten kan het
hier erg druk zijn en dan moet je daarmee kunnen omgaan. Na jaren wordt dat een
routine, maar vaak haken nieuwelingen snel af omdat ze die druk niet aankunnen."
Slecht weer

Statistisch gezien zijn er op een jaar gedurende 45 dagen zo'n slechte
weersomstandigheden dat de schepen niet via de loodskotters beloodst kunnen
worden, omdat het te gevaarlijk is om een loods midden op zee te laten overstappen
op een schip. Om dat gebrek op te vangen, is de DAB Loodswezen sinds kort
begonnen met helikopterbeloodsing en het invoeren van het loodsen op afstand
(LOA). Bij LOA blijft de loods in het station en praat hij het schip vanachter een radar
de haven binnen. Maar zelfs deze technieken bieden niet altijd een garantie bij slecht
weer, aangezien maar 25% van de schepen beantwoordt aan de strenge
voorwaarden, zoals een maximale lengte van 175 meter of de inhoud van de lading.
Bovendien verloopt een helikopterbeloodsing niet altijd zonder risico's, zoals een
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aantal weken geleden nog bleek toen een helikopter in zee stortte.
Op dit moment wordt samen met Nederland een project uitgedacht om de
loodskotters op zee te vervangen door een nieuw type van loodsvaartuig. Dat zou
zelfs bij windkracht tien en hoge golven tot 5 meter stabiel blijven. Op die manier zou
het aantal dagen dat er niet beloodst kan worden, teruggebracht worden tot drie in
plaats van 45 dagen.
Continudienst

Een loods werkt in continudienst: gedurende zes
dagen is hij continu aan de beurt, waarna hij vijf
dagen kan rusten. "Op die zes dagen doe je als
rivier- of kanaalloods in drukke perioden soms tot 6
à 7 schepen", zegt Jean-Paul Janssen, rivierloods
in Antwerpen. "Dat lijkt weinig, maar de reisduur
per schip kan zeer lang zijn. Tel daar de vaak
lange wachttijden bij: soms duurt het bijvoorbeeld
vier uur eer we met het schip uit de sluis kunnen
beloodsing op hoge zee mef loodsboot en jol vertrekken. Zeeloodsen kunnen op één dag meer
schepen loodsen omdat ze vaste en korte afstanden
mafleggen tussen de kotter en Vlissingen." Na 14 jaar op
zee besloot Jean-Paul Janssen in 1977 om loods te
worden. Jean-Paul: "De keuze voor een job als loods was
net als voor de meeste van mijn collega's heel evident.
Toen ik kapitein ter lange omvaart was, moesten we zes
maanden op zee verblijven en waren we 2,5 maanden
thuis. Veel heb je dan niet aan je familiale leven." JeanPaul is ook al een tijdje loodslesgever voor rivierloodsen in
spe. Iedereen die loods wil worden, moet meedoen aan een
examen van Selor en in het bezit zijn van een
licentiaatsdiploma Nautische Wetenschappen. Er is ook een
kapiteinsbrevet vereist met 36 maanden ervaring als
wachtoverste of als commandant van de brug op het schip.
"Wie slaagt voor het examen krijgt een opleiding van één
jaar, waarin je allerlei scheepsreglementen moet leren,
basismanoeuvres leert uitvoeren, proefreizen als loods
moet afleggen enzovoort. Wie voor de opleiding slaagt, kan
als loods beginnen in de laagste categorie, die van schepen
tot 100 meter lengte. Zo kun je opklimmen tot de categorie
van superloods, die schepen van om het even welke lengte
mag loodsen." Ook Christian Willemot verkoos het leven
als loods boven een leven op zee. In 1986 werd hij
kanaalloods op het traject Gent-Vlissingen. "Het leven als
loods heeft z'n voor- en nadelen. Ik word dit jaar 50 en het
moeilijkste voor mij is om het gebrek aan rust af te bouwen op een aantal uren tijd.
Een schip loodsen vergt ook heel wat psychische en fysieke voorbereiding.
Daarnaast heb je wel veel sociale contacten en krijg je voeling met de problemen van
de bemanning op een schip."
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Loodsdienstregelaars

Om een loods aan boord van een schip te krijgen, is een hele organisatie nodig en
daarvoor beschikt elk loodsstation over een aantal loodsdienstregelaars die ook in
continudienst werken. Als een schip een loods wil bestellen, moet het een aantal
uren voor zijn aankomst contact opnemen met de loodsdienstregelaars. Zij zorgen
ervoor dat de loods tijdig op het juiste schip gebracht wordt. Daarvoor maken ze
gebruik van het Loodseninformatiesysteem (LIS). Danielle Van Reeth werkt sinds
een achttal jaar als loodsdienstregelaar in Antwerpen en legt uit: "Alle gegevens over
de binnenkomende en vertrekkende schepen in de haven én informatie over de
beurtregeling van de loodsen, brengen wij in het LIS. Op basis van die gegevens
maken we een werkplanning op voor de loodsen van dit station en zetten we hen op
het juiste schip. Daar komt een hele logistiek bij kijken: het tijdig oproepen van de
loods, het vervoer van de loods naar het schip enzovoort." De loodsdienstregelaars
zijn in feite sleutelfiguren in het hele proces van het loodsen. Zonder hen komt er
nergens een loods aan boord.
Administratie

Achter het Loodswezen gaat ook een hele administratie schuil. Elk loodsstation heeft
nu nog een personeelsdienst en een secretariaat en brengt personeelsgegevens in
het LIS in. Bedoeling is om die hele administratie te centraliseren in Antwerpen.
Momenteel is dat al het geval voor de facturatie en de boekhouding.
De cel Facturatie in Antwerpen wordt sinds drie jaar geleid door Sandra De Canck.
"Wij maken aan de hand van het loodscertificaat dat de loods na een reis meebrengt
de facturen op voor de rederijen en we controleren of ze betaald worden. In dat
verband houd ik me bezig met de borgstellingen. Als een nieuwe klant wordt
ingeschreven bij het Loodswezen, dan moet hij ons een waarborg geven dat hij zijn
facturen zal betalen." Tony Verresen werkt sinds drie jaar als financieel directeur van
de DAB Loodswezen en is onder andere verantwoordelijk voor de cel Boekhouding
in Antwerpen. "Die cel doet alle betalingen, van de facturen van onze klanten en
leveranciers tot het betalen van personeelsopleidingen en vergoedingen van onze
loodsen. Als DAB moeten we al onze uitgaven zelf financieren met behulp van de
inkomsten die we vergaren. Om dat goed te volgen, hebben we een eigen
boekhoudpakket ontworpen en werken we dus niet zoals de rest van ons ministerie
met Orafin. Als wij jaarlijks zo'n 70.000 facturen moeten afhandelen, is het belangrijk
dat dat vlot kan gebeuren en via een administratie is dat niet altijd even evident."
Het hoofd

"Er is momenteel een wereldwijd tekort aan opgeleide zeeofficieren en bijgevolg ook
aan loodsen", zegt Jacques D'Havé, algemeen directeur van de DAB Loodswezen.
"We zien dat ook in België: de zeevaartschool in Antwerpen heeft wel genoeg
kandidaten die aan een opleiding beginnen, maar als het diploma op zak is, kiest de
jeugd voor een functie aan wal. En zij die gaan varen, haken vroegtijdig af." Waar ligt
dan de oorzaak van dat wereldwijde probleem? "Volgens mij ligt het aan onze
jongeren die voorrang geven aan hun privé-leven. Dat zij die naar zee gaan toch
vroegtijdig afhaken, heeft ook deels te maken met een gevoelig onderwerp, namelijk
dat steeds meer rederijen het niet nauw nemen met de internationale
veiligheidsregels en een ongekwalificeerde bemanning aanwerven. En zo kom je tot
een mogelijke uitleg voor ongevallen als die met de Tricolor. Een tekort aan loodsen
betekent een stijging van de werkdruk. Reken daar nog eens een jaarlijkse stijging
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van 2 à 3% van het aantal schepen naar onze Vlaamse havens bij. Zo nam het
aantal prestaties per loods vorig jaar toe met 15%." Vormt de huidige uitstapregeling
dan geen extra probleem? "Niet echt, want voor de loodsen werd een protocol
gesloten dat proactieve vervanging mogelijk maakt. Alleen blijft het natuurlijk een
structureel probleem om vervangers te vinden."
DAB in cijfers

Het Loodswezen heeft 260 klanten (internationale maatschappijen) waarvoor het
jaarlijks ongeveer 100.000 beloodsingen uitvoert. 60.000 van die beloodsingen
gebeuren door Vlaamse loodsen en 40.000 door Nederlandse loodsen. De DAB
Loodswezen verwerkt jaarlijks zo'n 70.000 facturen. In 2002 had de DAB
62.490.160,36 euro aan inkomsten en gaf hij 62.409.489,05 euro uit. Dat betekende
een begrotingsoverschot van 80.671,31 euro.
U

U

U

U

“SOUVENIR D’ANVERS” uit lang vervlogen tijden
op het zeil links beneden staat het Loodsengebouw afgebeeld
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IMPRESSIES LOODSWEZEN VLISSINGEN

“Sociëteiten Nederlandsch en Belgisch Loodswezen” 1900 naast elkaar op het einde van de Boulevard de Ruyter

IMPRESSIES LOODSWEZEN ANTWERPEN

Medaille 1895 inhuldiging loodswezen
Loodsengebouw (Le Pilotage) aan de Tavernierkaai 1897

Plattegrond Antwerpen 1897 met standplaats Loodsengebouw aan de Tavernierkaai - huidige zicht vanaf de Schelde
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L VLISSINGSE LOODSENFAMILIE KAMERMANS
In dit hoofdstuk nemen we de draad weer op met de Kamermans-voorvaderen en
wel gaan we verder met de Vlissingse loodsenfamilie Kamermans resp. de overige
maritieme leden ervan – loods Joost Kamermans (met “K”) is daarin dezelfde als
voorvader Joost Camermans (met “C”) uit het voorgaande hoofdstuk “Genealogie
Kamermans”. Zie hiertoe ook p. 29 inzake schuitenvaarder/loods Jacob Camermans
(1808-1840) uit Dordrecht als een van de allereerste K/Camermans-loodsen.
● JOOST KAMERMANS (gen 6) 03.06.1781 - 30.12.1863 LOODS
Om te illustreren, hoe voorvader Joost Camermans (met “C”) uit de DTB geboorteakte van ’s-Hertogenbosch d.d. 1 juni 1781 tot voorvader Joost Kamermans
(met “K”) wordt, die als buitengewoon (extraordinair) zeeloods van 6 sepember 1815
tot 18 december 1848 in dienst was van het LOODSWEZEN DER MONDEN VAN DE
OOSTER EN WESTERSCHELDE TE VLISSINGEN, kom ik hier nog eens te spreken op twee
documenten. Namelijk op het in het Frans uitgestelde overlijdensdocument van zijn
vader Theunis Camermans d.d. 18 december 1813 alsmede op zijn
huwelijksdocument d.d. 19 maart 1817. Beide malen ondertekende Joost
Camermans met Joost Kamermans, terwijl in het bewuste Franstalige
overlijdensdocument (“acte de décès”) ook al Theunis Kamermans (met “K”)
i.p.v.Theunis Camermans (met “C”) geschreven staat – sinds 1813 zet zich dus de
achternaam Kamermans in deze directe lijn vanaf stamvader Arien Camerman
definitief door. Zodat in het op 30 december 1863 te Vlissingen gedateerde
overlijdensdocument nu ook officieel Joost Kamermans genoteerd.staat.
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Dat er klaarblijkelijk in de Franse tijd met betrekking tot de opbouw van de nieuwe
(Franstalige) burgerlijke stand in Zeeland veel verkeerd is gegaan, bewijzen de
navolgend stukjes “Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811-1813” en “Burgerlijke Stand
Zeeland” uit de bronbestanden van het Zeeuws Archief (ISIS “Zeeuwen gezocht”) –
waarlijk een voorgeprogrammeerde chaos. We zullen het er daarom maar op
houden, dat de overgang van Camermans naar Kamermans hier dus klaarblijkelijk
niet alleen individueel gewild (om zich af te zetten van de “Franse” C-associatie (dus een soort
van protest)) was maar door de toentertijdse registratieverwarring (inclusief het ongewone
gebruik van de Franse taal) zeker ook ongemeen begunstigd. Een leuke bijkomstigheid in
dit opzicht is verder nog, dat de Vlissingse ambtenaar van de burgerlijke stand zich in
het overlijdensdocument van Theunis Kamermans niet aan de nieuwe
Republikaanse tijdrekening heeft gehouden en gewoon geschreven heeft: “L’An
milhuit Centtreize le Dixhuit Decembre” (“L’An” ist juist als begin maar de rest is “FransNederlandse eigenproductie")
Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811-1813

Staten en lijsten van inwoners van voormalige gemeenten op de Zeeuwse Eilanden
(dat is Zeeland benoorden de Westerschelde) in de jaren 1811, 1812 en 1813. Het
grootste bestand wordt gevormd door de staten van inwoners van 1811, opgemaakt
t.b.v. het verstrekken van de zogenoemde ‘carte de sûreté’.
Nadat met ingang van 1 januari 1811 ook de Zeeuwse Eilanden (SchouwenDuiveland, Tholen en Sint Philipsland, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren) bij
het Franse Keizerrijk werden gevoegd, kwam dit gedeelte van Zeeland onder het
bestuur van de Prefect van de Monden van de Schelde.
U

Op 11 mei 1811 werd bij arrêté (besluit) van de Prefect van de Monden van de
Schelde de zogenaamde carte de sûreté ingevoerd. In de Nederlandse vertaling van
het besluit worden deze cartes ‘veiligheidskaartjes’ genoemd. De kaart werd vanaf 1
juni 1811 verplicht gesteld voor het reizen buiten de eigen woonplaats. Aan de
maires (burgemeesters) van elke plaats werd opdracht gegeven in de maand juli een
staat van inwoners, tableau des habitants genoemd, te maken. Behalve de namen
van de inwoners werd ook genoteerd het adres, het beroep, de leeftijd, het
vermoedelijke geboortejaar, de geboorteplaats, het jaar vanaf wanneer men in de
betreffende gemeente woonde en de laatste woonplaats. In een aantal gevallen werd
ook het nummer van de carte de sûreté vermeld.
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Door het ontbreken van een groot aantal Doop-, Trouw- en Begraafregisters in
Zeeland van voor 1796/1811 zijn met behulp van deze staten voorouders makkelijker
terug te vinden zijn. Let op: de beroepen zijn in de Franse taal geschreven.
De tableau des habitants zijn opgenomen in het archief van de Prefectuur van de
Monden van de Schelde inventarisnummers 362 t/m 370. Dit archief berust bij het
Zeeuws Archief. In de Verzameling Genealogische Afschriften zijn afschriften
voorzien van een index opgenomen. Deze zijn in de jaren negentig van de vorige
eeuw uitgegeven door de Prae1600Club.
T

T

De staten van inwoners zijn helaas niet allemaal uniform opgesteld. Niet elke maire
noteerde alle inwoners. Er zijn staten waarop alle inwoners, inclusief de
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pasgeborenen staan vermeld, en er zijn staten waarop alleen de mannelijke
bevolking vanaf 14 jaar is vermeld (bijvoorbeeld Veere en Zierikzee). Ook zijn lang
niet alle kolommen van de staten ingevuld. Van Middelburg, Vlissingen, Koudekerke
en Goes ontbreken de staten in het archief van de Prefectuur. Van Middelburg is in
deze groep opgenomen het Registre Civique van 1812. Van Goes is opgenomen het
Registre Civique dat berust bij het Gemeentearchief Goes.
T

T

T

T

Van de gemeenten op Noord- en Zuid-Beveland zijn toegevoegd de Lijsten van
mannelijke inwoners van 20-60 jaar t.b.v. de Garde Nationale, 1813 (Archief vóór
1811) en de namen van de ouders vermeld.
T

T

Burgerlijke Stand Zeeland (vanaf 1796/1811)

Na de inlijving van Nederland bij het Franse Keizerrijk met ingang van 1 januari 1811
werden ook in het toenmalige Zeeland de Franse wetten van kracht, waaronder de
‘Code Civil’, het Franse Burgerlijk Wetboek. Onderdeel hiervan was de ‘Etat Civil’, de
burgerlijke stand. Er zijn in ons land enkele gebieden waar de burgerlijke stand
eerder werd ingevoerd. In Zeeland zijn dit Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen, die
respectievelijk in 1796 en 1808 bij Frankrijk werden ingelijfd. Een speciale
functionaris, de ambtenaar van de burgerlijke stand, werd in elke gemeente belast
met het registreren van geboorte, huwelijk en overlijden van ingezetenen. Hij moest
vier soorten registers aanleggen:
U

U

U

U

- register van geboorten;
- register van huwelijksvoltrekkingen en
. echtscheidi ngen (met bijlagen);
- register van huwelijksaan- en afkondigingen
- register van overlijden.
In het zelfde jaar 1808, waarin Vlissingen
dus bij Frankrijk werd ingelijfd, vond er nog
een overstromingscatastrophe plaats, terwijl
het daarop volgende jaar 1809 voor de stad
zelfs een echt rampjaar zou worden –
hoofdzakelijk vanuit zee werd toen de
Vlissingense binnenstad door een geweldige
Engelse oorlogsvloot in brand geschoten en
brandde o.a. ook het Vlissingse stadhuis (een
kopie van het stadhuis van Antwerpen) af. Daarbij
ging een groot deel van het archief verloren
en dat is ook de reden, dat er maar zeer
weing bekend is over het leven van de
Vlissingse loodsen vóór de komst van de
Fransen resp. daarover hoe belangrijk de
loodsen zijn geweest in de Tachtigjarige
Oorlog. (zie hiertoe later). Joost Kamermans
verbleef overigens in de beide hierboven
genoemde jaren niet in Vlissingen – want hij
woonde van 1807-1811 in Zierikzee en kwam
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in/na 1811 weer terug. Dat hij echter vóór 1807 klaarblijkelijk echter ook in Vlissingen
woonachtig was, blijkt uit een Zierikzee’s document uit het jaar 1811 (zie p. 44), waarin
genoteerd staat : “woonachtig in deze gemeente sedert 1807, afkomstig uit
Vlissingen” (wilde hij in Vlissingen in 1807/08 niet in het Franse leger worden ingelijfd?). Uit
diverse ISIS-documenten blijkt verder, dat zijn broers Jacobus en Floris Camermans
(tenminste in 1805) eveneens ooit in Vlissingen woonden en wel op het adres
Koudenhoek (bij Perrydok) - want vanuit deze locatie werden op 14 juni 1805 Berra
Dina Camermans (dochter van Jacob C/Kamermans en Anna Meulema) en op 16 september1805
Floris Camermans begraven. Goed mogelijk, dat Joost Camermans toentertijd ook
op dit adres heeft gewoond - in de overeenkomstige ISIS-documenten staan
overigens voornoemde personen afwisselend of met achternaam Camermans (met
“C”) òf met achternaam Kamermans (met “K”) aangemerkt. Nadat Anna Meulema,
echtgenote van Jacobus Camermans op 8 februari 1809 in Middelburg (!) was
overleden, vond reeds op 26 november 1809 eveneens in Middelburg de ondertrouw
plaats met Willemina Eyken – Jacobus Camermans was dus weer uit Vlissingen
weggetrokken. Of hun ouders Theunis Camermans (overleden op 18 december 1813 te
Vlissingen) en Cornelia Baggerman (overleden op 28 november 1818 te Vlissingen) reeds voor
of pas na na de beide rampjaren 1808 en 1809 definitief naar Vlissingen zijn gaan
wonen blijft echter min of meer onzeker – in of na 1811 lijkt waarschijnlijker vanwege
het op 29 juni 1811 voor Teunis Camermans in Dordrecht uitgestelde pasdocument
met bestemming Middelburg (!) maar ook een verblijf in Vlissingen daarvoor is goed
gedocumenteerd. (zie hiertoe ook p. 323)
De “Vereniging Nederlandse Loodsen Sociëteit Vlissingen” (Ed Macaré) heeft mij
toegestaan voor het onderhavige boek de oude staten te gebruiken, die daar over de
Vlissingse loodsenfamilie Kamermans werden gevoerd.- en daar zijn zelfs drie staten
bij van Joost Kamermans. Het interessante daarbij is dat hier twee keer sprake is van
Josephus Kamermans en een keer van Joost Kamermans - dit komt wel omdat de
voornaam Joost mogelijkerwijze van Josephus (Hebreeuws: “de toegevoegde”) resp. het
Franse Joseph is afgeleid. We vinden in de onderstaande staat o.a. de navolgende
notities:
- Kamermans U(Josephus)U
- geboren te ’s-Hertogenbosch 1 Juni 1781
- Ubuitengewoon (extraordinair)U UzeeloodsU op de standplaats Vlissingen
- eervol ontslagen
- kolom Mutatiën: aangesteld tot Ubuitengewoon zeeloodsU 6 Sep. 1815 (zie Kol. 40 O.R.)
- blijkens Res. 18 Dec 1848 N 56 ontslagen.
In de navolgende 2 staten op p. 112 staat links
aangetekend. dat op 6 september 1815 5
loodsen gelijktijdig werden aangesteld met
dezelfde diepgang-kwalificatie resp. de
vergoeding daarvoor (nr. 3 Josephus
Kamermans) – de staat rechts gaat over de
dienstbeeindiging van Joost Kamermans op 18
december 1848. We vinden hier o.a. in de kolom
“Tractement of erkende voordelen” de notities:
- f 2 (twee gulden) per vt. (voet) diepgang van
ieder uitgelootst schip
- den 11 september 1816 UextraordinairU UzeeloodsU
- twee gulden per voet diepgang voor van elk
door hem in en uitgelootst wordend schip
- kolom “Veranderingen etc.” : eervol ontslagen
bij ministerieele resolutie
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staten Nederlands Loodswezen Josephus (Joost) Kamermans
Hiertoe zij in geschiedkundig opzicht nog aangetekend, dat de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden op 13 februari 1815 definitief verenigd werden volgens het
“Tractaat van 38 Artikelen” en deze gebeurtenis in september 1815 plechtig te
Brussel werd gevierd – de uit Engeland teruggekeerde vorst Willem I had zich reeds
op 16 maart 1815 tot koning van het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden” laten
uitroepen. Joost (Josephus) Kamermans is dus om zo te zeggen vanaf de eerste dag
(6 september 1815) in dienst getreden van het “Verenigd Koninkrijk der Nederlanden”.
De (gezamenlijke) beloodsing op de Westerschelde naar Antwerpen verliep echter
tamelijk stroef, want - net zoals voor de Franse tijd - hadden de Nederlanders het hier
na de val van Napoleon weer voor het zeggen. Weliswaar verdween de tol voor de
schepen, die de Schelde binnenvoeren maar alleen loodsen uit Vlissingen mochten
deze schepen naar Antwerpen brengen – de Vlaamse loodsen mochten de schepen
enkel terugbrengen naar Vlissingen. Na de Begische onafhankelijkheid in 1830 werd
het nog gecompliceerder omdat Nederland opnieuw de Scheldemonding afsloot –
pas met het beroemde “Scheidingsverdrag van 1839” ging de Schelde op druk van
de grote mogendheden weer open. Deze bepaalden daarin, dat de schepen hun
loodsen vrij mochten kiezen en dat België op beide oevers van de Schelde een
loodsstation mocht vestigen. Zo kwamen er nu ook ettelijke Belgische loodsen met
hun families in Vlissingen terecht (waar zij in de Vlissingse binnenstad bepaalde straten vast in
handen kregen) en kon de harde concurrentiestrijd (“oppositie varen”) tussen de
Nederlandse en Belgische loodsen beginnen.
U

U

U

U

In de eerste helft van de 19e eeuw waren zowel bij de Nederlandse als bij de
Belgische loodsdiensten drie types van loodsboten in dienst: “schoeners”, “dundee
kotters” en (soms) ook “klassieke” kotters - zie hiertoe ook stukje “Van Leitsaghe(r)
tot Zeeloods – de “Heeren van de Pilotage”” in voorgaand onderhoofdstuk
LOODSWEZEN VAN DE MONDEN VAN DE OOSTER EN WESTERSCHELDE. Schoeners waren
tweemasters van 22 ton tot 30 m lengte en met een breedte van ruim 6 m - het waren
relatief ranke zeilschepen, die bijzonder snel konden varen en goed naar het roer
luisterden. Naast de bemanning konden acht loodsen aan boord verblijven – het
moesten – zoals reeds eerder gezegd – vanweg de nauwte aan boord en de
gevaarlijkheid op hoge zee waarlijk “ijzeren mannen op houten schepen” zijn. Verder
waren er meestal twee zeewaardige roeiboten (“jollen”) aan boord, waarmede de
loodsen aan en van boord werden gehaald – ook dat was bij zeegang niet alleen
toentertijd maar ook heden nog een uiterst moeilijk en gevaarlijk karwei. De “dundee
P

P
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kotters” waren eveneens tweemasters maar een stuk kleiner – naast de bemanning
was hier maar plaaats voor vier loodsen. Van deze grote loodsboten lagen er
permanent twaalf op hoge zee en wel tot ver op de Noorzee – zo bijvoorbeeld op
diverse plaatsen voor de Engels zuidkust en zelfs in de buurt van het eiland Wight
(het Kanaal) voor zulke schepen die uit het westen of het zuiden kwamen aanzeilen.
Andere lagen weer voor Walcheren of zelfs voor de Waddeneilanden om tijdig de
schepen uit Schotland, Duitsland of de Scandinavische landen (Oostzee) in het oog
te krijgen. De loodsboten lagen echter niet passief te wachten tot een schip met de
blauw-geel gestreepte seinvlag “G” te kennen gaf, dat het een een loods aan boord
wenste, maar gingen hun dienstend doorgaans zelf aanbieden. En zo gebeurde het,
dat bij gelijke aankomst van de loodsboten, de roeiers die de loods aan boord
moesten zetten, voor een extra einspurt moesten zorgen - en deze “eindstrijd” nog
aan de touwladder met de roeispanen letterlijk “uitgevochten” werd. De
onderscheiding tussen zeeloods en rivierloods bestond in het begin overigens nog
niet – we hebben gezien dat Josephus (Joost) Kamermans) als “buitengewoon
(extraordinair) zeeloods met standplaats Vlissingen” stond genoteerd. Als zodanig
heeft dus loods Josephus (Joost) Kamermans midden in deze uiteenzettingen tussen
de Nederlandse en Belgische loodsdiensten gezeten en dat is waarlijk meer dan
“extraordinair” interessant. Zie hiertoe ook voorgaand onderhoofdstuk LEVENSADER
EN TWISTAPPEL SCHELDE.

Het geheel heeft Joost Kamermans er echter niet van afgehouden – zoals we al
gezien hebben – twee keer te trouwen – in het huwelijk met Adriana Christina
Monnier kwamen acht kinderen ter wereld: vier jongens en vier meisjes, verwekt
tussen 1817 en 1840. Zijn zoon Christiaan Kamermans (gen 7) is dan degene
waarmede de lijn Kamermans naar mijn vader Jan Willem Kamermans wordt
voortgezet - toen deze Christiaan Kamermans in 1834 werd geboren was zijn vader
Joost (Josephus) Kamermans dus al 53 jaar oud. Verbazingwekkend is verder, dat
Joost (Josephus) Kamermans - ondanks de vele maritieme ontberingen en politieke
wisselvalligheden - tot de leeftijd van 67 jaar het loodsenberoep heeft uitgeoefend
(eervol ontslag op 16 december 1848) en de relatief hoge leeftijd van 82 jaar heeft bereikt
– waarlijk een “ijzeren man”!

oude foto van de haven van Antwerpen
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● CHRISTIAAN KAMERMANS (gen 7) 04.01.1834 – 04.07.1911) LOODS

De bovenstaande geboorteakte (1834) van Christiaan Kamermans draagt
overigens naast de handtekening van vader Joost Kamermans ook nog die van een
Christiaan Monnier – dit kan echter niet grootvader Christiaan Monnier zijn (in 1822
overleden) maar moet de broer van Adriana Christina Monnier met voornamen
Christiaan Pieter (25.06.1802-25.03.1886) zijn. Toch wel een leuke vondst, die van
een klaarblijkelijk hechte band getuigt tussen de (loodsen)families Kamermans en
Monnier: we herinneren ons dat het huwelijksdocument van Joost Kamermans en
Adriana Christina Monnier door (grootvader) Christiaan Monnier was ondertekend.
Christiaan Kamermans was twee keer getrouwd en wel met Tanneke van den
Houte uit het Zeeuws-Vlaamse Biervliet alsook met Maria Susanna Lute uit het
eveneens Zeeuws-Vlaamse Sluis (zie “genealogie van de families Meijers uit Serooskerke”
(Google-zoekbegrip) met Zeeuws-Vlaamse Lute-stamboom) . Het eerste huwelijk met Tanneke
(Tannetje) van den Houte (29.08.1834 -15.05.1865) werd op 12 mei 1858 te
Vlissingen gesloten en daaruit werden 5 kinderen geboren, waarvan er 4 in het
eerste levensjaar zijn gestorven (alleen de op 1 januari 1859 geboren Joost Marinus bleef aan
leven) – Tanneke van den Houte werd maar 31 jaar oud. Het tweede huwelijk met
Maria Susanna Lute (09.09.1840 - 08.01.1923) werd op 6 februari 1867 te Vlissingen
gesloten en daaruit ontstonden nu zelfs 9 kinderen, daarvan 7 zoons. De in
Antwerpen geboren zoon Josephus Franciscus Kamermans is mijn grootvader resp.
de vader van Jan Willem Kamermans
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Over het kortstondige verblijf van Christiaan Kamermans en zijn familie te
Antwerpen kreeg ik van het gemeentearchief Vlissingen (Els van der Moere) op
aanvraag de navolgende informaties:
-

Christiaan Kamermans is geboren op 4 -1-1834
Op 6 -2 -1867 is hij getrouwd met Maria Suzanna Lute
Op 24 -5 -1869 zijn ze vertrokken naar Antwerpen
Josephus Franciscus Kamermans is daar op 12 -10 -1869 geboren (dus toch in Antwerpen)
Op 5 -1 -1871 zijn ze teruggekomen naar Vlissingen
De andere kinderen zijn allemaal in Vlissingen geboren
Christiaan (de broer van Josephus Franciscus Kamermans) is geboren te Vlissingen op 4 -5 -1968
U

U

Van de heer Guy Bauwens uit Mortsel b. Antwerpen heb ik nog kort voor zijn dood
en met postume dank verdere gegevens over dit verblijf van Christiaan Kamermans
en zijn familie te Antwerpen ontvangen - en wel o.a. een uittreksel uit het Franstalige
“vreemdelingendossier” (“Administration de la Sûreté publique”) uit die tijd alsmede
diverse uittreksels uit het (Nederlandstalige) bevolkingsregister (zie volgende pagina).
Daarin kunnen we lezen, dat de familie Kamermans op 21 juni 1869 werd
geregistreerd onder het dossier-nr. 282 en zij van het adres Beursstraat 41 te
Vlissingen kwam – het adres in Antwerpen (Schipperskwartier) was eerst
Aldegondiskaai 50 (vanaf 10 juni 1869) en dan Magermankaai Sect. 1 N° 4 (vanaf 8
september 1869). In de bewuste uittreksels uit de bevolkingsregisters 0296389 en
0296562 inzake de aan de Aldegondiskaai resp. Magermankaai woonachtige
personen met hun familieleden kunnen we dan voor beide adressen lezen:
Christiaan Kamermans, Maria Susanna Lute en de kinderen Joost Marinus en
Christiaan Kamermans (echter nog niet Josephus Franciscus Kamermans, die op 12 oktober
1869 werd geboren). Joost Marinus Kamermans (geboren op 1 april 1859 – overleden
18.8.1870) is hier overigens het eerstgeboren kind uit het eerste huwelijk van
Christiaan Kamermans met Tanneke van den Houte (en het enigste kind daaruit, dat toen
aan leven is gebleven) – de overige vier kinderen zijn steeds na de geboorte overleden.
In het uittreksel uit het bevolkingsregister inzake het adres Magermankaai kunnen
we verder lezen voor deze Joost Marinus Kamermans “Overleden 18.8.1870” en
voor de op 4 mei 1868 te Vlissingen geboren Christiaan Kamermans “Overleden”
17.9.1870” – klaarblijkelijk heeft er toen een of andere epidemie in Antwerpen
geheerst, die tot de dood van beide kinderen zo kort na elkaar heeft geleid. Het mag
daarom zeker als een wonder gelden, dat mijn grootvader Josephus Franciscus, die
op 12 oktober 1869 werd geboren, dit Kamermanse kinderdrama heeft overleefd.
Overigens is ook de tweede (eveneens te Vlissingen geboren) Christiaan Kamermans
(04.11.1875 – 08.12.1875) niet aan leven gebleven – met de derde Christiaan
Kamermans (24.10.1876-26.06.1957 kon dan echter de aangestreefde
voornaamstraditie eindelijk worden voortgezet. De Magermankaai lag overigens aan
de zuidelijke kant van de Sint- Pietersvliet en is verdwenen bij de rechttrekking van
de Scheldekaden in 1884 – de Sint-Aldegondiskaai bestaat nog steeds. In 1979
vond op de Belgische televisie verder de première van de film “Het
Huis aan de Aldegondiskaai” (naar een novelle van Rose Gronon) plaats –
daarin gaat het over jeugdherinneringen van een oude vrouw. De
Sint-Aldegondiskaai maakt nu deel uit van de zeer gewilde
havenwoonwijk “Het Eilandje” (rood = oude “Schipperskwartier”) – de
geplande “Lange Wapper”-dubbeldeksbrug over de Schelde - als het
nieuwe waarteken van Antwerpen - zal er direct naast verlopen.
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“Administration de la Sûreté publique” Ville d’Anvers

Uittreksels bevolkingsregister Stad Antwerpen
Aldegondiskaai 50
linksbeneden: Magermankaai 4

linksboven:

116

Christiaan Kamermans

Maria Susanna Lute

Christiaan Kamermans en Maria Susanna Lute waren de ouders van in het geheel 9 kinderen: 7
zoons en 2 dochters. Van deze zoons kozen Josephus Franciscus en Johannes wederom voor
het loodsenberoep en Franciscus werd stuurman (later havenmeester). Christiaan 3 (1876) is
accountant resp. spaarbankdirecteur geworden en Joost koos voor het het vak
machinetechniek (TH Delft) – na eerst een maritieme richting te zijn ingeslagen. Dochter
Pieternella Kamermans trouwde met loods Jan Schol, dochter Christina Adriana met architect
Adriaan Machiel Baljeu. Christiaan 1 (1868) en Christiaan 2 (1875) zijn zeer vroeg overleden.
Staten Nederlands Loodswezen Christiaan Kamermans
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We zien uit de rubriek “Mutatiën” in deze
loodsenstaat, dat Christiaan Kamermans op
5 juni 1866 in dienst trad van het
Nederlands Loodwezen en op 14 juni
beëdigd werd – met datum van 5 maart
1867 werd hij dan “geadmitteerd tot het
loodsen van schepen van Vlissingen naar
Hellevoetsluis en Dordrecht met
tussenliggende plaatsen”. Op 16 april 1868
werd Christiaan Kamermans “geadmitteerd
tot het loodsen van schepen langs het dit
Kanaal door Zuid-Beveland met havencomplexl
“Kanaal door Zuid-Beveland” – het bewuste
kanaal was pas in 1866 geopend en diende als nieuwe verbindingsweg tussen de
Ooster en de Westerschelde nadat Nederland de Kreekkrakdam had gebouwd (zie
ook p. 29 inzake schuitenvaarder/loods Jacob Camermans in Dordrecht) .
Het “Kanaal door Zuid-Beveland” (Wemeldinge-Hansweert) was in de afgelopen eeuw
overigens een van de drukst bevaren kanalen van Europa maar met de komst van
het Schelde-Rijnkanaal is het belang van het Kanaal door Zuid-Beveland voor de
scheepvaart van en naar Antwerpen afgenomen. Het feit dat Christiaan Kamermans zoals we weten - van 1869 -1871 in Antwerpen was gestationeerd, hangt dus met
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid samen met zijn functie als (kanaal)loods
vanaf resp. naar Antwerpen “langs het Kanaal van Zuid-Beveland” resp. via de
Oosterschelde naar Dordrecht (Op 11 februari 1869 volgde dan de benoeming tot
binnenloods met standplaats Vlissingen en werd hij op 11 november 1873 nog eens
“geadmitteerd tot het loodsen op het Kanaal door Walcheren”. Met resolutie van 27
november 1897 werd Christiaan Kamermans op 1 januari 1898 eervol ontslagen –
daarna hij is hij klaarblijkelijk nog “keurmeester van visch” op de vismijn aan de
Nieuwendijk te Vlissingen geweest. Zo staat het tenminste genoteerd in zijn
overlijdensakte van dinsdag 4 juli 1911 (Zeeuws Archief: overlijdensakten Vlissingen 18111955) - Christiaan Kamermans is 77 jaar oud geworden. In deze akte vindt zich verder
de notitie: “Eerder weduwnaar van Tannetje van den Houte”.
In de rubriek “Ondergane straffen” is tenslotte nog de navolgende interessante
aantekening te vinden: “Bij res. 9 maart 1878 nr. 32 gestraft met 14 dagen
schorsing van dienst ingaande 2 maanden wegens het door te weing
bedachtzaamheid aan den grond varen van het driemastschip ’s-Gravenhage in de
spoorweghaven te Vlissingen en inhouding van het loodsaandeel van dien bodem
van de Reede Vlissingen naar
Middelburg”. Daar moet dus
klaarblijkelijk wel een en ander
verkeerd zijn gelopen…En de
uitgesproken straffen logen er
niet om.

Vlissingen Spoorweghaven met
driemastschip en station
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IMPRESSIES UIT HET OUDE VLISSINGEN

● Keizersbolwerk met zeilschepen op achtergrond
● Bellamykade en Nieuwendijk
● Nieuwendijk met vissers en visvrouwen
● Vissershaven met garnalenvissers en Arsenaal
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Roeiershoofd met loodsboot, sloepen en driemastschip op achtergrond

● JOSEPHUS FRANCISCUS KAMERMANS (gen 8) 12.10.1869 – 15.08.1950 LOODS

Loods Josephus Franciscus
Kamermans
Geboorteakte Josephus Franciscus Kamermans

Deze (Nederlandstalige) geboorteakte van Josephus
Franciscus Kamermans is in Antwerpen op 13 oktober
1869 opgemaakt en bevestigt zijn geboorte een dag er
voor. Verder staat daarin genoteerd: “alles volgens de
aangifte gedaan voor gemelde ouders afwezig door
Petronella Joanna Magielse, baker oud zeven en vijftig
jaar, alhier gehuisvest…enz” en “hebben de comparanten
(loods P. Roelofs en loods M. Eikman) benoemd mij getekend
behalve de verklaarster, welke verklaard heeft niet te
huis Groenewoud 36 (midden) heden kunnen schrijven”: Wel een openhartige notitie….
U

U

U

U

U

U
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We hebben voorgaand gezien, dat Christiaan Kamermans en Maria Susanna Lute –
nadat zij op 6 februari 1867 in Vlissingen waren getrouwd en het eerste kind
Christiaan op 4 mei 1868 te Vlissingen werd geboren – op 24 mei 1869 naar
Antwerpen zijn vertrokken (registratie “administration communale d’ Anvers” op 21 juni 1869).
Daar werd dus op 12 oktober 1869 mijn grootvader Josephus Franciscus
Kamermans geboren en is de familie dan op 5 januari 1871 weer naar Vlissingen
teruggekeerd –de navolgende 7 kinderen zijn alle in Vlissingen geboren. Tragisch is
in deze samenhang is zeker het feit, dat – zoals we gezien hebben - in Antwerpen de
beide kinderen Joost Marinus Kamermans (geboren 1 april 1859 te Vlissingen (eerste
huwelijk) en overleden te Antwerpen 18.8.1870) en Christiaan Kamermans (geboren te
Vlissingen 4 mei 1868 en overleden te Antwerpen 17.9.1870) kort na elkaar zijn gestorven.
Uit de navolgende staten van het Nederlands Loodswezen voor Josephus
Franciscus Kamermans is te lezen, dat deze op 16 augustus 1894 werd benoemd tot
hulploods te (Ter) Neuzen en op 1 januari 1898 tot hulpbinnenloods te Vlissingen. Op
23 februari 1898 werd hij “geadmitteerd tot het loodsen van schepen door de
Kanalen van Walcheren en Zuid-Beveland naar Hellevoetsluis en Dordrecht” en op 1
november 1900 werd hij benoemd tot binnenloods te Vlissingen. Op 1 november
1924 werd hij op de leeftijd van 55 jaar eervol ontslagen – zijn jaarlijks “traktement”
bedroeg op 1 juli 1922 f 3560, dus relatief goed betaald voor die tijd.
In de rubriek “ondergane straffen” vinden we dan nog de beide aantekeningen:
-

“in 1897 gestraft met inhouding loodsaandeel in het schoenerschip London
wegens het door onvoorzichtigheid aan de grond varen daarvan”
“in 1923 gestrdat met inhouding ½ loodsaandeel wegens door onvoorzichtigheid
aan de grond varen van het Noorsche stoomschip Odin”
Staten Nederlands Loodswezen Josephus Franciscus Kamermans
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Staten Nederlands loodswezen Josephus Franciscus Kamermans

Josephus Franciscus Kamermans trad op 13 november 1895 te Terneuzen in het
huwelijk met Maria Catharina Pieters (6 januari 1871 te Vlissingen geboren en uit een ZeeuwsVlaamse familie stammend -overleden te Vlissingen 21 september 1949) – uit dit huwelijk werden
geboren dochter Maria Susanna Kamermans (18 juli 1896 Terneuzen – 10 januari 1975
Vlissingen) en zoon Jan Willem Kamermans (13 oktober
1897 Terneuzen -12 april 1974 Vlissingen). Uit de hiernaast
staande notities (Algemeen Politieblad) kunnen we
verder opmaken, dat Josephus Franciscus
Kamermans in 1894 als varensgezel werd benoemd
tot hulp-binnenloods “ter standplaats Ter Neuzen”
en hij uiteindelijk per 1 november 1900 werd
benoemd tot binnenloods “ter standplaats
Vlissingen”. We hebben uit de staten verder gezien,
dat Josephus Franciscus ook bevoegd was voor het
loodsen van schepen door het Kanaal van ZuidBeveland en zo komt het wel dat hij - net zoals zijn
vader – in deze functie eveneens enige jaren in
Antwerpen was gestationeerd . Vreemd genoegd
staat dit niet in de staten genoteerd. Het
gemeentearchief te Vlissingen (A.Meerman) was in
dit opzicht wederom zeer hulpvaardig en schreef
hiertoe in een andere samenhang o.a.:
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“Josephus Franciscus Kamermans geb. 12-10.1869 te Antwerpen was gehuwd met
Maria Catharina Pieters geb. 8-1-1871 te Vlissingen. Zij vestigden zich op 6-1-1898
komende vanuit Terneuzen in Vlissingen. Hij was van beroep rivierloods.
Ingesloten zend ik u kopieën uit de bevolkingsregisters van Vlisingen over diverse
periodes waarin uiteraard ook de woonadressen staan vermeld:
1890 - 1900 Wijk C 70 Markt en Wijk H 253 Nieuwstraat
1900 - 1910 Wijk H 253 Nieuwstraat, wijk K 53 Gravestraat, wsch. Nr 7 (niet na te
gaan) en vervolgens Groenewoud 40
1910 –1921 Groenewoud 40
1912 –1938 Groenewoud 40
Het gezin is overigens op 23.3.1901 vertrokken naar Antwerpen en vestigde zich op
23.1.1905 vanuit deze plaats weer in Vlissingen”
U

Om deze reden keren we hier nog even terug naar Antwerpen, want voor deze
Kamermans-episode van bijna vier jaar “buitenland” staat ons nog het navolgende
Franstalige registratie-document ter beschikkking (een “Vlaamse emancipatie” met alleen
nog maar Nederlandstalige documenten kwam pas na de Eerste Wereldoorlog door):

“Administration Communale d’Anvers. Commissariat de police 2e Section” inzake het
adres « Ville d’Anvers Rue d’Orange N° 13 ».
P

P

Hierin staat aangetekend onder:
Nom, prénoms, lieu et date de naissance de l’étranger ;:

Kamermans, Josephe François, né à Anvers le 12 octobre 1869
U

U

Nom, prénoms, date et lieu de naissance de sa femme, s’il est marié ;

Pieters Marie Catherine, née à Flessingue (P.B.) le 6 Janvier 1871
U

U

Lieu et date du marriage ; Terneuzen (P.B. = Pays Bas)
Noms. Prénoms, date et lieu de naissance de ses enfants, s’il en est issue du marriage ;

Kamermans, Marie Suzanne née à Terneuzen (P.B.) le 18-07-1896
Kamermans, Jean Guillaume
id.
le 13-10-1897
U

U

Prénoms, nom, lieu et date de naissance ainsi que l’adresse du père de l’étranger ;

Kamermans Chrétien, né à Flessingue (P.B.) agé de 66 ans, demeure à
Flessingue (P.B.)
Noms, prénoms et date de naissance ainsi que l’adresse de la mère de l’étranger ;

Lute, Marie Suzanne, née à Sluis (P.B.) agée de 68 ans (même demeure)
Occupation de l’étranger ; Pilote
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Registratie “commissariat de police ville d’Anvers”

uittreksel bevolkingsregister stad Antwerpen

We zien uit het bovengenoemde document (links), dat er ook toentertijd al veel
bureaucratie heerste en er ook echte vergissingen werden gemaakt: Chrétien (Christ)
i.p.v. Christiaan. Leuk is verder de Franse schrijfwijze Jean Guillaume voor Jan
Willem resp. Joseph François voor Josephus Franciscus, terwijl verder opvalt dat er
ook voor de Franse schrijwijze Flessingue (i.p.v. Vlissingen) is gekozen. In het
(Nederlandstalige) Antwerpse bevolkingsregister-uittreksel (rechts) vinden we dan
weer geschreven:
Kamermans-Pieters
Jozef Frans
1869 Rue d’Orange 13 2
Marie Suzanne
1896
id.
Jan Willem
1897
id.
Joost
1890 Rue d’Egmont 17 8
id. (voor Kamermans-Pieters)
U

U

U

U

Deze laatste aantekening voor het adres Rue d’Egmont 17 is echter enigszins
vreemd omdat een Kamermans met het geboortejaar 1890 eigenlijk alleen “onze”
Belgische Joost Kamermans kan zijn (zie later hoofdstuk BELGISCHE JOOST KAMERMANS)
- die was in het jaar 1901 dus 11 jaar oud. Verder is ook het getal 8 achter het adres
Rue d’Egmont 17 niet duidelijk – het zou dit eventueel op het aantal aldaar wonende
personen (in een tehuis bijvoorbeeld) kunnen slaan maar het is eerder aannemeliijk dat
de kleine Joost (kwam uit een groot gezin!) is meegekomen vanuit Vlissingen naar
Antwerpen en bij de familie Kamermans-Pieters woonde (vanwege “id”). Navolgend nog
enige indrukken van de grote stad en metropool Antwerpen zoals de families
Kamermans– Lute en Kamermans-Pieters - die daar toch bijna anderhalf resp.vier
jaar woonden – deze toentertijd doorleefd moeten hebben – geen vergelijk met het
kleine en kleinburgerlijke Vlissingen natuurlijk. En daarom acht ik het gepast om bij
deze enorme wisseling van leefomgeving voor bijzonder de familie Kamermans–
Lute – gepaard gaande met het verlies van twee kinderen – zeker even stil te staan .
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ANSICHTKAARTEN - IMPRESSIES UIT HET OUDE ANTWERPEN

La Cathédrale

Le Panorma de l’Escaut

Le Théatre Royal Français

Vlaamse Schouwburg

Uit de reeds geciteerde brief van het gemeentarchief Vlissingen blijkt verder, dat
Josephus Franciscus Kamermans en Maria Catharina Pieters eerst van Vlissingen
naar Terneuzen zijn vertrokken, waar zij op 13 november 1895 in het huwelijk traden
– mijn grootvader was toen nog “varensgezel”. Na de benoeming tot hulpbinnenloods
in 1898 volgde de overplaatsing terug naar Vlissingen en reeds in het begin van
1901 kwam de overplaatsing naar Antwerpen (inschrijving bevolkingsregister 6 januari 1898
resp. uitschrijving 28 maart 1901 voor adres Nieuwstraat (bevolkingsregister 1900-1910 K 22)) – hier
bleef de familie dus bijna vier jaar en kwam dan in het begin van het jaar 1905 terug
naar Vlissingen. De aangegeven Vlissingse adressen Markt, Nieuwstraat, en
Gravestraat “vóór Antwerpen” zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid –
net zoals in Antwerpen - huurwoningen geweest - het eigendomspand Groenewoud
36 (vroeger 40) werd klaarblijkelijk in het jaar 1905 verworven want de inschrijving in
het bevolkingsregister voor dit adres vond reeds bij de terugkomst 21 januari 1905 uit
Antwerpen plaats (bevolkingsregister 1900-1910 K22). Zie hiertoe verder onderstaande
bevolkingsregister-uittreksels alsmede het latere hoofdstuk JAN WILLEM KAMERMANS.
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● JOHANNES KAMERMANS (gen 8) 17.11.1878 – 24.06.1965 LOODS

Staten Nederlands Loodswezen Johannes Kamermans

Johannes Kamermans (geboren 17 november 1878 te Vlissingen en
overleden 24 juni 1965 te Vlissingen) was een negen jaar jongere
broer van Josephus Franciscus Kamermans en eveneens
loods. Hij werd op 1 september benoemd tot hulploods te
Vlissingen en dan uiteindelijk – net zoals zijn broer binnenloods met bevoegdheid tot het loodsen van schepen
door het “Kanaal van Zuid-Beveland” resp. het “Kanaal van
Walcheren” naar Hellevoetsluis en Dordrecht. In de beide
Loodswezen-staten hierboven staan alleen noties tot ca. 1925
maar natuurlijk gaat de administratie verder – ik ben echter niet
in het bezit van verdere VNLS-documenten. Mij bekend is
echter dat Johannes Kamermans in 1926 de Zweeds Wasaorde heeft ontvangen en wel omdat hij in dat jaar de Zweedse
Zweedse Wasa-orde
prinses Astrid van Zweden (geboren te Stockholm 17 november 1905 –
overleden te Küssnacht am Rigi 29 augustus 1935) veilig
naar Antwerpen had geloodst. Astrid van Zweden
trouwde eind 1926 met de toenmalige Belgische
kroonprins Leopold en werd na het plotselinge
overlijden van koning Albert I op 17 februari 1934
(van Maas-rotswand in Marche-les-Dames gestort)
koningin Van België – in de uiterst korte episode
1934/1935 werd zij tot de door de Belgen uiterst
innig geliefde koningin Astrid en na haar
plotselinge overlijden op 28 augustus 1935 in het
loodsen bij beursgebouw 1921 J.K. 5 van links.Zwitserse Küssnacht am Rigi (als gevolg van een
autoongeval) stond België letterlijk stil. De verering
voor deze geliefde koningin heeft –vergelijkbaar
met de Diana-cultus – door de jaren bijna
mythische proporties aangenomen en nog steeds
worden iedere dag verse bloemen op haar graf
gelegd – en dat is na bijna 75 jaar iets heel moois.
Johannes Kamermans had in vroegere jaren
overigens de bijnaam “de snor”- op de hiernaast
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staande loodsenfoto aan de ingang van de Nederlandse loodsensociëteit is hij de
tweede persoon van rechts – Johannes Kamermans was overigens van 1913 tot
1918 bestuurslid, vicevoorzitter en secretaris van de Sociëteit Nederlands
Loodswezen. Navolgend ga ik nog even in op een andere opmerkelijke episode uit
het leven van Johannes Kamermans en wel direct na de Tweede Wereloorlog, toen
hij – ofschoon reeds met pensioen – nog eens in actieve dienst werd geroepen. Uit
het VNLS-boek “Een eeuw loodsen op en om de Schelde” (1984) citeer ik hiertoe het
navolgende leuke stukje “Loodsentekort :Ondanks het feit, dat zij van heinde en ver
terugkeerden, was er een chronisch tekort aan loodsen. Dit leidde ertoe, dat de Nederlandse en
Belgische loodsen, die elkaar tot kort voor het uitbreken van de oorlog beconcurreerd haden, nu
samen gingen werken om alle schepen van een loods te voorzien. Gezamenlijk trotseerden zij de
gevaren van het konvooivaren. Het systeem, waarin dit gebeeurde heette “poolvaren” Over het
ontstaan ervan vertelt een loods als volgt: “Een Britse marinekolonel, die
in 1944 in Terneuzen de zaken regelde, verzamelde al het
loodsenpersoneel en deelde hen mee, dat hij op die dag zo’n 50 Liberty’s
verwachtte. Op de meer dan een eeuw gebruikelijke vraag “Hoe moet dat
tussen Nederland en België worden verdeeld” vroeg de kolonel, wat het
verschil was tussen een Belgische en een Nederlandse loods. Toen men
het antwoord hierop schuldig bleef, was zijn conclusie snel getrokken en
stelde hij vast dat als er geen verschil bestond, we samen op één beurtrol
deze klus voor onze rekening moesten nemen”. Het “samen op één
beurtrol” staan hield in dat de scheiding tussen beide diensten geheel
wegviel.. Ook van het verdelen van de loodsreizen volgens een bepaalde
sleutel was geen sprake meer. De loods, die de eerste beurt had, Belg of
Nederlander, beloodste het schip dat daarvoor als eerste in aanmerking
kwam. Hetzelfde systeem werd op de loodsboot toegepast en voor het
eerst in de geschiedenis zaten de loodsen van beide naties broederlijk
bijeen. Toch bleek deze maatregel het loodsentekort niet te kunnen
opheffen en de leiding moest noodmaatregelen nemen”.
loods J. Kamermans rechts

En zo kwam het ertoe, dat oud-loods Johannes
Kamermans, toen 67 jaar oud en al enige jaren
gepensioneerd, de navolgende brief d.d. 13 februari 1945
van het Vlissingse Loodswezen kreeg:
“Door den Heer Directeur van het Loodswezen te Terneuzen, werd mij de
opdracht gegevn, U te verzoeken tijdelijk in den loodsdienst terug te .
Liberty-schip Carlos Camillo
komen. Uw dienst zou bestaan in het beloodsen van schepen door het
Kanaal van Gent (dus Terneuzen-Gent en omgekeerd). Als vergoeding zou Uw pensioen aangevuld
worden met het verschil, dat U als actief dienend momenteel zoudt genieten en het pensioen, dat U
thans wordt uitgekeerd. Gaarne zoo spedig mogelijk Uw antwoord hierop terug. De Wnd. Commissaris
v/h Loodswezen w.g. H.Kruisinga”.

Loods Johannes Kamermans kreeg dan, nadat hij zich had gemeld, een voor die
tijd typische geallieerde “battledress” (dus geen loodsenuniform) aangepast - maar wel
nog met de (oude) loodsenpet (zie bovenstaande foto). En zo voer hij enige tijd met
Liberty-schepen het Kanaal van Gent resp. de Schelde op en af. Deze Libertyschepen waren overigens (grijze) vrachtschepen, die tijdens de Tweede Wereloorlog
volgens maar één ontwerp in de Verenigde Staten werden geconstrueerd. Zij waren
goedkoop en snel te bouwen en werden een symbool van de gweldige industriële
productie van de VS gedurende de oorlogsjaren - tussen 1941 en 1945 werden er op
16 Amerikaanse scheepswerven niet minder dan 2751 Liberty-schepen gebouwd.
Loods Johannes Kamermans woonde toentertijd overigens in een groot huis aan de
Vrijdomweg 22 en was dus niet alleen een familielid maar ook buurman van Jan
Willem Kamermans en familie op nummer 14. Ik herinner mij nog heel goed aan deze
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Cees Kamermans met 95

“oom”, die door iedereen “de snor” werd genoemd – ofschoon hij
er toen al lang geen meer had. Zijn op 20 januari 1913 geboren
zoon Cornelis C. (Kees) Kamermans werd overigens geen loods
(bankcarrière) maar toen “ome Kees” op 13 augustus 2009 op
de leeftijd van 96 jaar kwam te overlijden werd hij daarmede de
langst levende Kamermans überhaupt! Dochter Maria Suzanna
Kamermans werd met 94 jaar eveneens zeer oud – een uiterst
taaie tak dus

op voorpagina Weekkrant.

IMPRESSIES UIT HET OUDE VLISSINGEN

Boulevard Evertsen met Strandhotel Oprit naar de Boulevard Bankert Boulevard Bankert met pier en muziekpodium
Coosje Buskenstraat met gasfabriek/Scheldescheepswerf Vissershaven met vissersboten Kleine Markt met Walstraat
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● JOOST KAMERMANS (gen 8) 17.03.1849-19.01.1910 LOODS

Deze Joost Kamermans stamt niet uit de directe lijn naar Jan Willem Kamermans
maar uit een ernaast verlopende lijn – en wel uit de lijn van Adriaan Kamermans, de
broer van voorvader Joost Kamermans (1781-1863). Adriaan Kamermans (18211903) was sloeproeier bij het Nederlands Loodswezen en zijn zoon Joost
Kamermans (17.03.1849 -19.01.1910) is degene, waarvan in dit onderhoofdstuk wordt
verteld.
In de bovenstaande staten van het Nederlands Loodswezen is genoteerd, dat Joost
Kamermans werd benoemd tot:
- matroos op 16 februari 1875
- loodskwekeling 2e klas met resolutie van 8 april 1879
- loodskwekeling 1e klas met resolutie van 24 februari 1880
- zeeloods met resolutie van 4 october 1880
. en eervol werd ontslagen “wegens 55 j. ouderdom” per 1 april 1903
Een belangrijke gebeurtenis uit het leven van Joost Kamermans staat daarin echter
niet vermeld en dat is zijn deelname als matroos aan de eerste tocht van de”Willem
Barents” naar de “Noordelijke IJszee” op 6 mei 1878. Samen met Bastiaan Gerardus
Baljé van het Nederlands Loodswezen maakte hij deel uit van de bemanning van dit
zeilschip (schoener) “Willem Barents” en heeft hij onderweg klaarblijkelijk in deze
eigenschap een en ander beleefd. In het nastaande dagboek van zijn collega
Bastiaan Gerardus Baljé staat in deze zin over hem genoteerd, dat hij in zijn
matrozenloopbaan af en toe moeilijkheden had met superieuren en dat niet alleen bij
de Marine maar ook op de Willem Barents – klaarblijkelijk in jonge jaren dus geen
gemakkelijk mens. Maar Joost Kamermans heeft zich later in zijn functie als
loodskwekeling resp. zeeloods bij het Nederlands Loodswezen dan aan niets
dergelijks meer schuldig gemaakt – waarom ook!
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Deze afbeelding laat het vertrek van de Willem Barents uit IJmuiden op maandag 6 mei 1878 zien. Het schip (schoener)
wordt gesleept door de “Simson” en rechts ligt het Engelse stoomjacht “Greta” van Charles Edmund Dashwood. Dit is
een kopie van een olieverfschilderij van H. Hulk uit het het Nederlands Scheepvaart Museum te Amsterdam.
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Verder is er over deze eerste tocht van de Willem
Barents naar de Noordelijke IJszee in 1985 nog een
lijvig boek (deel 1 en deel 2) verschenen – zie
hiertoe de navolgende informaties:

Titel: De eerste tocht van de Willem Barents naar de
Noordelijke Ijszee 1878
Subtitel: De dagboeken van Antonis de Bruijne en Bastiaan
Gerardus Baljé
Auteur: W.F.J. Mörzer Brauns
ISBN: 978.90.6011.438.4
368 pagina’s
15 x 24 cm
Genaaid gebonden met stofomslag
Zwartwit
Prijs € 69,50
In de zomers van 1878-1884 maakte de poolschoener Willem Barents zeven reizen naar het Arctisch gebied voor
het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en het plaatsen van gedenkstenen. Arctische expedities van
Britten, Noren, Zweden en Duitsers hadden in Nederland de aandacht getrokken. De vaak spectaculaire
resultaten herinnerden aan de Nederlandse ontdekkingen in het Arctisch gebied in de 16de en 17de eeuw.
Verschillende buitenlanders echter kenden nieuwe geografische namen toe aan plaatsen waarbij de oude
Nederlandse namen werden genegeerd. In 1871 was het een buitenlander die de overblijfselen van het
Behouden Huis van Willem Barentsz. op Nova Zembla terugvond. Deze gebeurtenissen leidden ertoe dat er in
Nederland een beweging op gang kwam die ons land aan Arctische exploratie wilde laten deelnemen. De
IJszeevaart-beweging, belichaamd door het Comite voor de IJszeevaart, vond zijn oorsprong in het in 1873
opgerichte Aardrijkskundig Genootschap. Er werd een geldinzameling gehouden die maar net genoeg opleverde
om de schoener Willem Barents te bouwen en uit te rusten. De Koninklijke marine leverde officieren, bemanning,
navigatiemiddelen en voorraden.
Aanvankelijk was het voornaamste doel gedenkstenen te plaatsen in het Arctisch gebied als herinnering aan
Nederlandse ontdekkingen. Dit doel werd enigszins naar de achtergrond geschoven ten gunste van het
verzamelen van wetenschappelijke gegevens. Hierbij hebben de hoofddirecteur van het KNMI, prof. dr. C.H.D.
Buys Ballot en de marine-officier M.H. Jansen een doorslaggevende rol gespeeld.
In deel 1 zijn opgenomen het dagboek van de commandant A. de Bruijne en een inleiding over de geschiedenis
van de IJszeevaart-beweging in Nederland in de tweede helft van de l9e eeuw, waarbij ook de deelname aan het
eerste internationale pooljaar 1882-1883 wordt behandeld.
Deel 2 bevat het journaal van een der matrozen
B. G. Balje en wordt afgesloten met bijlagen, bibliografie en registers.
U
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● JAN WILLEM KAMERMANS (gen 9) 13.10.1897 – 29.03.1974)
Deze Jan Willem Kamermans is mijn vader en degene,
waarover dit boek eigenlijk geschreven zou worden. Maar zoals
al in het voorwoord gezegd, heb ik hem “embedded” in de
geschiedenis van zijn voorvaderen en toen het er om ging de
Vlissingse loodsenfamilie Kamermans te benoemen, heb ik dan
maar voor hem een uitzondering gemaakt. Want Jan Willem
Kamermans is weliswaar zelf geen loods geworden maar heeft
in zijn leven toch zeer veel affiniteit met loodsen als zodanig
gehad – niet alleen in familiaire zin maar ook omdat hij met
ettelijke loodsen bevriend was. Dit kwam o.a. ook omdat naast
het ouderlijk huis op de Vrijdomweg 14 in oplopende zin niet
minder dan vier loodsen woonden:
-

-

op nr. 16 : Cornelis Levinus van Oppen (met vrouw Bertha Jamin en zoon Levien)
op nr. 18 : Pieter Cornelis Groot (met vrouw Lena Tiggelman en zoon Kees)
op nr. 20 : Louis Lucien Willem Edouard Aspeslagh (met vrouw Johanna de Munck
(“tante Jo”) en dochter Jetty) uit Terneuzen
op nr. 22: Johannes Kamermans (met vrouw Jannetje Houmes en kinderen Cornelis C.
(“Kees”) en Maria Suzanna)

Verder waren Jan Willem Kamermans en familie zeer goed bevriend met loods Jan
Minnebo en vrouw Ali, die op de Zeilmarkt te Vlissingen woonden – zover ik kan
achterhalen kwam “Tante Ali” uit de familie Pieters. Mijn broer en ik gingen daar heel
veel en graag naar toe, omdat zij een prachtige Chow Chow hadden met naam
Pascha – thuis mochten wij na de oorlog geen hond meer hebben. Jan Willem
Kamermans is dus aan land gebleven maar hij had via zijn werkgever “Stoomvaart
Maatschappij Zeeland” (SMZ) toch uitermate veel te doen met schepen en andere
maritieme aangelegenheden – daaronder ook contacten inzake beloodsing in de
Vlissingse Buitenhaven. En dan komt natuurlijk nog het grote pluspunt, dat zijn
eerstgeboren zoon Josephus Franciscus Kamermans (in de Vlissingse loodsenfamilie
Kamermans ter onderscheiding van grootvader Josephus Franciscus Kamermans daar J.F.
Kamermans genoemd) wederom loods geworden is. Weliswaar niet op de Noordzee

met standplaats Vlissingen maar op de Noordzee met standplaats Hoek van
Holland. Zie hiertoe het navolgende onderhoofdstuk .

SMZ-mailboot “Zeeland” op lijn Vlissingen-Harwich

132

.

● J. F. KAMERMANS (gen 10) 08.04.1935 –

Statendam

Prinsendam

Rotterdam 1914

MARITIEM OFFICIER EN LOODS

Rotterdam 2008

J. F. Kamermans met familie voor ouderlijk huis Vrijdomweg 14

Josephus Franciscus Kamermans ging in de jaren vijftig op de Zeevaartschool aan
de Boulevard Bankert en behaalde daar het diploma “stuurman grote vaart” (nu
“maritiem officier”). Hij trad in dienst van de Holland Amerika Lijn (HAL) en werd
uiteindelijk – na ettelijke kruisvaarten op de Statendam en de Prinsendam - eerste
officier op het in 1959 gebouwde passagierschip Rotterdam. Dit geheel
gerestaureerde schip ligt nu sinds 2008 in de haven van Rotterdam en doet dienst
als hotel en cultureel centrum. Ik citeer hiertoe uit een krantenartikel:
De Rotterdam is het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland op stapel is gezet. De
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) kreeg de eer de boot te bouwen voor de Holland
Amerika Lijn (HAL). De Rotterdam vertrok op 3 september 1959 voor het eerst uit de haven richting
New York. Het deed ruim veertig jaar dienst.
Waarin onderscheidt dit schip zich van andere schepen?
De Rotterdam was de trots van de Nederlandse koopvaardijvloot. Het kon eenvoudig van een
lijndienst- in een cruiseschip worden omgetoverd. Het schip is vaak geprezen als het perfecte
cruiseschip, een waar varend kunstwerk. Gerenommeerde architecten en kunstenaars hebben
meegewerkt aan de inrichting van het schip.
Waarom is het stoomschip zo belangrijk voor Rotterdam?
Veel Rotterdammers vinden haar het mooiste schip dat ze ooit hebben gezien. De stoomcruiser is in
Rotterdam gebouwd, aan boord werkten Rotterdammers, en Rotterdamse kunstenaars ontwierpen
grote delen van het interieur en de kunst aan boord.
Wat wordt de functie van het schip?
Het schip keerde vorig jaar zomer na jaren van restauraties terug in Rotterdam. Het klassieke vaartuig
ligt aan het Derde Katendrechtse Hoofd. In het voormalig vlaggenschip komen een hotel, restaurants,
bars, veertien zalen, een theater, winkels en een congresruimte. Diverse studenten kunnen er een
leerwerk- of stageplek krijgen.
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J.F. Kamermans trad in het jaar 1966 in
dienst van de Rijkswaterstaat resp. het
“Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam” (als
vaarwegbeheerder) en wel voor de Noordzeebeloodsing van VLC-schepen (VLC = Very
Large Carrier) naar en van Rotterdam: de
zogenaamde “Geulvaart”. Deze beloodsing
wordt geregeld door het Haven Coördinatie
Centrum (H.C.C.) te Rotterdam en dan nadat alle gegevens zijn binnengehaald
over het VLC-schip – afgegeven aan de
beschikbare Eurogeulloods en de
geulloods.te Hoek van Holland. Want er
gaan altijd twee loodsen naar een VLCschip vanaf een bepaalde diepgang – en
wel voor de veiligheid en de extrazekerheid, waarbij gedacht kan worden
moderne beloodsing op hoge zee met helikopter
aan zulke eventualiteiten als een hartaanval
van de loods, aan calamiteiten (milieu) en/of aan risicovolle manoeuvres (“rondgaan
keerplaatsen”). In de practijk zijn schepen met een diepgang tussen 47 en 57 voet als
zogeheten semi-geulschip Maasgeul gebonden en worden zij ter hoogte van boei
Euro 15 beloodst door een loodsboot of tender. Hier komt één geulloods aan boord.
Vanaf een diepgang tussen 57 en 74 voet (17.37 m en 22.56 m) worden de VLCschepen Euro- en Maasgeul gebonden en vindt de beloodsing plaats met behulp van
een helikopter in het Rendez-vous (R.V.) gebied ter hoogte van het vuurschip NoordHinder – hier komen dan de Eurogeul- en de Maasgeulloods samen aan boord. Aan
de hand van het tijpoortformulier kan dan de indicatie worden opgesteld waarbinnen
het VLC-schip het “57 km punt” (ingang Eurogeul) en het Lage Licht (Ingang
Europoort) moet binnenkomen. Verder moet worden gebruik gemaakt van de
draagbare “Brown Box”, die uit Hoek van Holland uit het Loodsgebouw dient te
worden opgehaald. Deze box is een vereiste voor de meervoudige plaatsbepaling
resp. controle op de scheepsposite tijdens de geulvaart (Decca-systeem). – vanwege
de trage navigatie kan vooral de kruisende vaart van en naar Vlissingen tussen de
Euro 5-7-9 boei soms problematisch worden (zeker wanneer het kruisende schip geen VHFverbinding heeft). De 57 km lange Eurogeul zelf werd overigens – als zekere toegang
tot de Rotterdamse haven– in de jaren zeventig gegraven voor schepen met de
voornoemde diepgang van 20 meter en meer – de laatste 14 km heten Maasgeul.en
om dit laatste deel in te varen, moeten de schepen een scherpe bocht naar rechts
maken. De vaargeul naar Rotterdam is over de hele lengte 24.3 meter diep en heeft
in de Maasgeul een breedte van 400-600 m - schepen met een diepgang van minder
dan 20 meter hoeven de Eurogeul niet te volgen
U

U

Beide loodsen zijn gelijkwaardig, de Eurogeulloods heeft de meeste dienstjaren
(ervaring) en leidt de navigatie – de Maasgeulloods ondersteunt hem daarbij en
verzorgt de administratieve verplichtingen en de communicatie in welke richting dan
ook. De jaarlijksesimulator-training voor de geulvaart als zodanig is – net als voor
piloten in de luchtvaart – plicht. De aanstelling tot geulloods geschiedt na 12 tot 14
dienstjaren en de aanstelling tot Eurogeulloods kan dan nog eens 4 tot 5 jaar duren.
Er zijn in Hoek van Holland ca. 40 Eurogeulloodsen en ca. 40 Maasgeulloodsen
gestationeerd

134

Om te illustreren welke geweldige kolossen deze VLC-schepen voorstellen, zij hier
verwezen naar een Wikipedia-artikel over de Noorse bulkcarrier Berge Stahl
( draagvermogen 364.767 dwt, tonnage 175.720 registerton, lengte 328 m, breedte 63.5 m,
zomerdiepgang 23.05 m):
De Berge Stahl is de grootste
bulkcarrier ter wereld. Het schip
is eigendom van rederij
Bergesen d.y. ASA uit
Noorwegen, vaart onder Noorse
vlag en heeft als thuishaven
Stavanger. Het schip is in 1986
gebouwd op de werf van
Hyundai Heavy Industries in
Zuid-Korea. De Berge Stahl
vaart sinds januari 1987 elk jaar
9 of 10 keer heen en weer
tussen Brazilië en Nederland.
T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Deze twee landen hebben de
enige havens ter wereld die
groot (en vooral diep) genoeg
zijn om dit schip te kunnen
ontvangen.Het schip vervoert ijzererts afkomstig uit de mijnen van de Companhia Vale do Rio Doce, in
het oostelijk deel van het Amazonegebied, naar Europoort, Rotterdam. In Rotterdam wordt het erts,
bestemd voor de Duitse staalindustrie, bij het Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV) overgeslagen
in duwbakken die het vervoeren naar de staalfabrieken Thyssen, Krupp Stahl (TKS) en Hüttenwerke
Krupp Mannesmann (HKM) in het Ruhrgebied.
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In Brazilië wordt de Berge Stahl geladen in de Terminal Marítimo de Ponta da Madeira. Een 900 km
lange spoorlijn verbindt de mijnen met de haven. Het hele jaar door brengen dagelijks 7 treinen de
lading naar de haven. Elke trein van 204 wagons wordt getrokken door 4 locomotieven. Eén enkele
trein vervoert 21.000 ton erts en doet 29 uur over een enkele reis. Er zijn ruim 17 treinen nodig om de
Berge Stahl te vullen.
De Berge Stahl is 343 meter lang en 63,5 meter breed. Het schip heeft een laadvermogen van
364.768 ton. Vanwege de diepte van de Eurogeul in de Noordzee (voor de haven van Rotterdam) kan
de Berge Stahl 'slechts' 354.000 ton meenemen. Dit is genoeg om 500.000 auto's van te maken. De
diepte van de Eurogeul is ongeveer 24 meter. Voor aankomst van de Berge Stahl wordt, voor de
zekerheid, de vaargeul door baggerschepen nog wat extra uitgediept. De Berge Stahl heeft, bij volle
belading, een diepgang van ongeveer 23 meter. 24 meter lijkt dus voldoende, maar als het schip 3
graden overhelt, neemt de diepgang met 1,65 meter toe, waardoor het de bodem zou kunnen raken.
T

T

Voordat de Berge Stahl de Eurogeul mag invaren, wordt ook een weersverwachting en tijpoortadvies
vastgesteld. Deze zijn een beperkte tijd geldig. Mocht het schip binnen deze tijd niet de Eurogeul
binnenvaren, dan moet het minstens 12 uur wachten.
T
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De Berge Stahl begint ter hoogte van Cherbourg, Frankrijk (nog voor het Nauw van Calais) al snelheid
te minderen om de juiste snelheid te hebben om in Rotterdam aan te komen. Ongeveer 60 km voor de
kust van Nederland (voor het begin van de Eurogeul) worden twee loodsen aan boord gezet per
helikopter die de kapitein adviseren over de te volgen route. Ongeveer 20 km voor Rotterdam wordt
nog meer snelheid geminderd en komt het schip in de Maasgeul. Vanaf de Maascenter-boei wordt het
schip begeleid door een patrouilleboot van het Havenbedrijf Rotterdam. Bij het passeren van het
havenhoofd worden 4 sleepboten vastgemaakt om de laatste snelheid uit het schip te halen en te
helpen manoeuvreren in de haven. Voor het aanleggen bij EECV komt een andere loods aan boord.
Elk bezoek van de Berge Stahl levert het Havenbedrijf zo'n 150.000 euro op.
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Het laden van de Berge Stahl in Brazilië duurt 30 tot 35 uur. Het lossen bij EECV in Rotterdam duurt
ongeveer 3,5 dag. De reis van Brazilië naar Rotterdam duurt ongeveer 14 dagen. Tijdens het lossen
worden de ballasttanks gevuld met 118.000 ton water en vaart het schip in ongeveer 11 dagen terug
T
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naar Brazilië. Deze ballasttanks worden na de Golf van Biskaje 20% leeggepompt, omdat de kans op
slecht weer dan minder is. Het schip heeft dan minder diepgang en verbruikt dan minder brandstof.

Na het lossen van elke lading in Rotterdam worden schilders/alpinisten aan boord genomen om de
ruimen opnieuw te schilderen. Dit om slijtage te voorkomen. Vanwege dit goede onderhoud wordt
verwacht dat het schip 5 jaar langer meegaat dan de 25 jaar die berekend was bij de bouw.
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In september 2006 is het schip voor een dokbeurt naar China (Quindao) gevaren. Daar kreeg het
schip onder andere de kleurstelling van de nieuwe eigenaar van het schip, Bergesen World Wide. De
bekende en zeer herkenbare groene opbouw werd wit en ook het Bergesen-logo op de schoorsteen
maakte plaats voor het Bergesen World Wide logo.
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•

De hoofdmotor van de Berge Stahl is een (diesel) Hyundai - B&W 7L90MCE van 27.610 pk,
deze motor is 3 verdiepingen hoog (9 meter).

•

Er zijn twee Wartsila dieselmotoren aan boord van elk 800 kilowatt. Deze zorgen samen met
een generator van 900 kilowatt voor de elektriciteit aan boord.

•

De drinkwater-installatie aan boord kan elke dag 30 ton zeewater omzetten in drinkwater.

•

Het schip heeft 'slechts' een 24-koppige bemanning aan boord (vrijwel allemaal de Indiase
nationaliteit)

•

Het schip heeft 10 ruimen, de luiken schuiven horizontaal open, op één van de luiken is de
landingsplaats voor de helikopter die de loodsen brengt en haalt.

•

De geprofileerde schroef heeft een diameter van 9 meter en weegt 60 ton.

•

Het schip verbruikt per dag zo'n 80 ton stookolie.

•

Het roer is 9 meter hoog.

•

Kruissnelheid is 12 knopen (22 km/u), topsnelheid
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Zeevaartschool op de Boulevard Bankert te Vlissingen – nu Maritiem Instituut “De Ruyter”
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● ANDERE MARITIEME FAMILIELEDEN
Hier is speciaal Isaac/Izaak Kamermans (18.03.1854 - 06.11.1942) te noemen en
wel als broer van de bovengenoemde loods Joost Kamermans (“Willem Barents”) –
hij is weliswaar geen loods geworden maar was toch in dienst van het Nederlands
Loodswezen. En dit eerst als roeier en kwartiermeester en dan als schipper op de
Vlissingse reddingsboot resp. de loodstender naar de loodskotters op de Noordzee.

staten Nederlands Loodswezen Isaac/Izaak Kamermans

Het verbazingwekkend in deze staat is de rubriek BIJZONDERE DIENSTEN EN
BELOONINGEN DAARVOOR ONTVANGEN, want daaruit blijkt, dat Isaac/Izaak
Kamermans niet minder dan 5 keer is betrokken geweest bij reddingsacties op de
rede van Vlissingen resp in de Scheldemonding – en dat in een lange loopbaan van
32 jaar direct boven op de golven. Isaac/Izaak Kamermans werd op 1 augustus 1884
aangesteld als sloeproeier (vandaar de benaming “Roeiershoofd” voor de plaats van vertrek bij
het Keizersbolwerk) resp. op 1 april 1904 tot kwartiermeester en op 14 juli 1905 dan nog
tot roeier 1e klas benoemd - met werking van 1 juli 1916 werd hij op eigen verzoek
eervol “uit ’s Rijks dienst” ontslagen. Voor deze 32 jaren staan – afgezien van het feit
dat het roeiersberoep voor het Loodswezen een uiterst zwaar karwei was volgende reddingsacties genoteerd:
P

P

137

-

tevredenheidsbetuiging voor redding drenkeling (res. 21 nov. 1894 nr. 19) met
toekenning Kruis Burgerlijke Verdiensten van België (res. 26 febr. 1895 nr. 31)

-

redding bemanning ss “Hugo en Clara” (res. 12 febr.1905 Nr. 51) met toekenning
beloning van 60 gulden door “Duitse Regeering” (res. 26 nov. 1906 nr. 13)

-

voor menschlievend eerbetoon wegens redding bemanning Engelse schoener
“Doris” toekenning zilveren erepenning (res. 29 jan. 1908 nr. 8)

-

redding bemanning Belgische loodssloep met tevredenheidbetuiging (res. 29 mei
1908 nr. 35)

-

redding opvarenden van vissersboot Arne 4
met bijzondere tevredenheidsbetuiging (res. 27
febr. 1915 nr. 54)

drie krantenartikelen inzake ondergang Belgische
loodssloep op 7 juni 1894 met vijf doden

Uit PZC-artikel.:
“Van een belgische loodssloep, die gisterenmiddag, bij het
aan boord brengen van een loods, door het Engelse
stoomschip Sea Gull werd overvaren, zijn gered: roeiers
Deense, Urul , van Houcke, Loesberg en P. de Munck, die
aan boord van het stoomschip wisten te komen, de laatste
overleed op reis naar Terneuzen, waar de anderen aan wal
zijn gezet. De schipper der loodsboot, M. de Munck,
verdronk, zijn lijk spoelde dienzelfden middag aan . De
rivierloods Dumon en de roeier Van den Bovenkamp werden
gered; omgekomen zijn: schipper de Munck, de loodsen
Fraijenhoven en Loevenick, de roeiers Bovenkamp en de
Munck, allen zijn gehuwd en laten kinderen na”

Het ongeluk met de Belgische loodssloep zorgde toentertijd
voor veel ophef. De hiernaast genoemde “oudste loods” was
dus Christiaan Kamermans, die in 1894 60 jaar oud was.

138

inzake Doris 1907

VLISSINGSCHE COURANT, Dinsdag 17 December 1907.
Een heldendaad.
Op de Noordzee is in de nacht van Zaterdag op Zondag
een heldendaad verricht, dat ons onmiddellijk doet
terugdenken aan de daden van de Sperlings en anderen bij
de “Berlia” ramp. Wij konden in ons vorig nummer nog
melden dat een Engelse schoener op de Noorderrassen
was gestrand, doch dat de reddingsboot er niet in geslaagd
was het wrak te naderen tengevolge van de woeste zee.
Men wist toen dus niet of nog levende wezens aan boord
waren, doch toch bestond vrij grote zekerheid dat dit wel
het geval was omdat de kustwacht te Westkapelle
rapporteerde dat in de masten personen te zien waren.
Op dit bericht werd besloten nogmaals de reddingsboot naar Westkapelle te zenden.
Toen het evenwel bekend werd dat zich nog schipbreukelingen aan boord bevonden, nam de in de
Beursstraat wonende visscher Jacob Schroevers het koene besluit om te trachten deze nog steeds
met den dood strijdende schipbreukelingen hulp te bieden. Met zijn vijf zoons Job, 32 jaar; Gerard, 25
jaar; Jacob, 24 jaar; Klaas , 20 jaar; Lieven, 17 jaar en zijn kleinzoon Jacob van de Ketterij, oud 13
jaar, zou hij met zijn botter “de Vijf Gebroeders” naar de plaats van het onheil gaan. Zaterdagmidag
half vier zeilde hij daarom met zijn vaartuig in de richting van het wrak, doch hij moest
onverrichterzake terugkeeren.
Des avonds 7 uur daarop verliet de reddingsboot “Koning Willem III” weer de haven en zou nogmaals
trachten de in nood verkeerende schepelingen te helpen, doch ook nu bleven de pogingen tot redding
vruchteloos.
Jacob Schroevers en zijn dappere zonen met den veelbelovende kleinzoon, bezield met het edele
doel om deze verlaten schipbreukelingen zoo mogelijk te redden, besloot nu nogmaals dit
onverschrokken waagstuk te ondernemen en Zaterdagavond laat, het was zoo wat half twaalf, zeilde
de botter weder naar de Noorderrassen. Het was ongeveer half twee des nachts toen de botter in de
nabijheid van den schoener “Doris” gekomen was, doch de zee was nog zoo wild en woest dat het
schier hopeloos scheen de opvarenden te kunnen redden. Echter werd door schipper Schroevers een
fakkel afgestoken, wat door de schipbreukelingen werd opgemerkt en men hoopte op deze wijze hun
moed te geven, omdat zij nu overtuigd konden zijn dat de redding nabij was. Werkelijk heeft, zoo een
der opvarenden ons heden vertelde, dat teeken de uitgeputte zeelieden nieuwe moed gegeven.
Intussen bleef de botter den heelen nacht in de nabijheid van den schoener, doch herhaaldelijk raakte
het vaartuig vol water en moest des dadelijks met kracht dit water weer worden verwijderd.
Onder deze omstandigheden vond schipper Schroevers het beter, met het oog op eigen
levensbehoud den dag af te wachten, alvorens verdere pogingen tot redding te doen. Nochtans
bleven echter de dappere redders den geheelen nacht bij het wrak zwalken, ten speelbal aan de
woeste golven; want al was de wind gaan liggen, het was daar nog zeer ruw. Dat schipper Schroevers
met zijn zoons een verschrikkelijke nacht hebben doorgemaakt kan men zich wel indenken. Wij zeiden
boven echter reeds dat het menschlievende doel voorzat om deze uitgeputte schepelingen te
helpen.Om half vier werd weer getracht bij het wrak te komen, doch helaas, de bom sloeg vol water en
daarom werd het aanbreken van den dag maar afgewacht.
Zondagmorgen tegen half acht werd nu koers gezet naar het wrak en na herhaalde pogingen gelukte
het werkelijk bij de “Doris” te komen en werd een anker over het schip geworpen, dat in den grond
terecht kwam. De botter lag dus nu in zooverre beter dat hij niet kon afdrijven. Wel was deze ook daar
door de voortdurende deining ten prooi aan de nog steeds woedende elementen, doch men kon nu
tenminste overgaan om te trachten de schipbreukelingen te redden. Wij zeggen te trachten want het
reddingswerk was levensgevaarlijk.
Het eerst werd de stuurman gered, door middel van een lijn. Vervolgens werd een der matrozen die in
het water was gesprongen, binnen boord gehaald, en als laatste werd de kapitein, die eveneens in het
water sprong, gered. Toen de kapitein te water lag en met een lijn naar den botter werd gehaald, werd
de kapitein nog geraakt door het berghout van den botter, doch gelukkig werd hij niet gewond. De
kapitein was overigens geheel uitgeput en moest toen hij aan boord van den botter was, met drie man
naar het kombuis van het vaartuig worden gedragen. Schipper Schroevers en zijn dappere zonen
U

U

U

U

139

hadden heldenwerk verricht! Toch was het onbeschrijfelijk hard voor de onverschrokken helden dat
het hun onmogelijk was, nog een der matrozen, die in de voormast zat, te redden. Men stelde evenwel
dezen uitgeputte matroos gerust, dat men ook hem wel zou helpen, omdat de reddingsboot nu weer in
de nabijheid was. Schipper Schroevers die met ware doodsverachting deze drie menschen had gered,
zou echter nogmaals getracht hebben ook dezen laatste schipbreukeling behouden in zijn botter te
krijgen, ware het niet dat de reddingsboot reeds te zien was.
Toen hij dus wist dat redding nu ook mogelijk was, meende hij niet langer het leven van alle
opvarenden op den botter in de waagschaal te mogen stellen en werd daarom naar hier gezeild.
De reddingsboot was inmiddels bij het wrak genaderd en de matroos die nog in de mast zat,
P.Johnson genaamd, was geheel verkleumd en de man dacht niet anders dan dat hij zijn graf in de
golven zou vinden. Evenwel was hij gelukkig goed overtuigd van wat hetgeen hij bij deze redding
moest doen. Toen dan ook de reddingsboot een gordel aan een lijn in de richting van het schip wierp,
sprong hij in dezen gordel en werd zoo binnen boord gehaald.
En hiermede was de laatste der levende schipbreukelingen gered. Een der opvarenden, de 18 jarige
kok, E.Crocker, die slechts een paar dagen aan boord was, was Zaterdagavond 8 uur, in zee
gesprongen. De arme jongen was krankzinnig geworden. Bovendien had hij zich in de mast niet
vastgebonden, anders zou hij zeker ook wel gered zijn geworden. De namen van de geredden zijn:
kapitein T.Mayor, stuurman K.Caddy en de matrozen P.Johnson en D.Rowlands. Over het algemeen
maken zij het goed. Alleen de kapitein klaagt nog over pijn in zijn zijde.
Het was hier voldoende bekend welk gevaarlijk waagstuk schipper Schroevers met de zijnen was
gaan ondernemen en reeds stonden vele honderden op den boulevard met spanning de terug-komst
van den botter op te wachten. Tegen 10 uur des morgens kwam de botter in het gezicht en zooals
men met de verrekijker zien kon met de vlag in top ten teeken dat men geredden aan boord had. De
kustwacht van Westkapelle had inmiddels bericht dat de botter van Schroevers menschen had gered.
Eindelijk omtrent half twaalf kwam Schroevers de Westerhaven binnenzeilen, begroet met luide
hoera’s door de duizenden menschen die op den boulevard waren samengestroomd. Bij aankomst
werden de schipbreukelingen opgewacht door den heer P.L.de Bruijne en dr. A.J.de Koning, die
inmiddels ontboden waren, de schipbreukelingen dadelijk onderzocht. Na eerst bij Schroevers in huis
te zijn binnengebracht zijn de menschen later door bemiddeling van de heer P.L.de Bruijne van droge
kleren voorzien en in hotel “de Wijnberg” ondergebracht. De redders die doornat thuis kwamen, waren
allen zeer vermoeid, doch Schroevers en zijn zoons kenden die vermoeienis niet. Het was eene
redding van menschenlevens die hen reeds sedert Zaterdagmiddag heeft bezield, en zij konden niet
thuis blijven. Een ieder die Schroevers en zijne zonen kent, weet dat men hem altijd bereid zal vinden
hulp te bieden en dat zij durven aanpakken
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zittend: :schipper F.H.J. Jilleba, kapitein I.Magor, ;schipper
Jacob Schroevers met meegevaren kleinzoon
Staande tweede rij links:
2e schipper reddingsboot Isaac/Izaak Kamermans
P
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ondergsng “Doris” naar aquarel W.J. Schütz
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Met betrekking tot andere maritieme familieleden rondom de loodsenfamilie
Kamermans verwijs ik onder voorbehoud naar de volgende opsomming :
- Christiaan Monnier (30.05.1760 Zoutelande – 15.01.1822 Vlissingen (uit vissersfamilie)), vader
van Maatje resp. Christina Adriana Monnier, was loods (pilote)
- Adriaan Kamermans (18.04.1821 – 18.01.1903), broer van Christiaan Kamermans, was
sloeproeier (voornoemde zoon Isaac/Izaak Kamermans was schipper op de reddingsboot))
- Adriana Cornelia Kamermans (08.06.1828-08.07.1874), zuster van Christiaan
Kamermans, was getrouwd met schipper bij het Loodswezen Jan Dobbelaar
- Maatje Kamermans (04.10.1836-01.09.1925), zuster van Christiaan Kamermans, was
getrouwd met loods Willem Vader. Hun zoon Willem Vader wederom was schipper bij
het Loodswezen
- Theunis Kamermans, broer van Christiaan en Adriaan Kamermans, was schipper
- Franciscus Kamermans (10.11.1883 – … (getr. 25.04.1916 met Marie Victoire Keersemaker)),
broer van Josephus Franciscus en Johannes Kamermans, was stuurman/schipper en
later havenmeester te Haarlem
- Pieternella Kamermans (13.12.1873 -…), zuster van Josephus Franciscus en
Johannes Kamermans, was getrouwd met zeeloods Jan Schol. Diens vader Klaas
Schol was eveneens loods en getrouwd met Johanna Pieters, dochter van loods Jan
Willem Pieters.
- Jan Willem Pieters, vader van Maria Catharina Pieters (getrouwd met Josephus
Franciscus Kamermans) en Johanna Pieters was loods – zijn zoon Hendrik Willem
Pieters was sloeproeier.
- Pieter Verheul, vader van Bernardus Michiel Verheul (getrouwd met Maria Suzanna
Kamermans, dochter van Josephus Franciscus Kamermans) was loods
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LOODSENLOT
„Na de ramp te Vlissingen.
Er klinkt langs Vlissing’s
reede een daverend geluid,
het is de groote zeeboot,
die een rivierloods fluit.
Kalm staat-ie in z’n oliejas.
al klaar – de loods van’t echte ras,
alsof z’n tocht geen groot gevaar beduidt.
Daar ijlt z’n kleine kotter
met hem in ’t schuimend sop,
het bootje springt en steigert
en dompelt zich den kop.
En op den grooten boulevard
ziet het publiek niet het gevaar
voor ’t bootje met de loodsenvlag in top.
Het loodsenvaartuig nadert
al huppelend de boot,
het zwaait zich in een cirkel
naast ’t scheepsboord, hoog en groot.
Men ziet den loods van verre staan,
eén misstap bij het overgaan
beteekent onmiddellijk den dood
Soms komt de kotter halfstoks
terug den haven binnen,
op volle kracht desnoods.
Een man een man, een woord een woord,
men laadt weer versche kracht aan boord:
Het schip wacht, ondanks alles, op een loods…”
uit “Ons Zeeland”, jaargang 1929, nr. 2

genoeg werk aan de winkel !
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M BELGISCHE JOOST KAMERMANS

(gen 9)

Joost Kamermans (geboren te Vlissingen 22 november 1890 – overleden te Antwerpen 3 juni
1957) was een zoon van Issac/Izaak Kamermans en kwam uit een gezin van 12
kinderen. Hij duikt in dit boek over de familie Kamermans op omdat hij – zoals
eerder reeds aangetoond – in de tijd van 1901-1905 volgens het bevolkingsregister
van Antwerpen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bij mijn grootvader,
loods Josephus Franciscus Kamermans en familie, heeft gewoond ( “id. KamermansPieters”). Later is Joost Kamermans weer teruggegaan naar Antwerpen en heeft hij
zich daar heeft naturaliseren resp. de Belgische nationaliteit verworven – Joost
Kamermans werd zo de eerste Belgische Kamermans (met “K”). Want de
achternaam Kamermans heeft in België daarvoor nooit bestaan - de achternaam
Camermans (met “C”), die wederom in Nederland geheel is verdwenen, is daar
echter nog steeds goed vertegenwoordigd. In Antwerpen wonen overigens nog
steeds enige nakomelingen van Joost Kamermans
Uit het hiernaast staande
(Franstalige) politionele
registratiedocument uit het
jaar 1901 blijkt dat Joost
Kamermans – toen nog een
kind van 11 jaar - zich op 1
april 1901 te Antwerpen
vestigde – er staat daar
geschreven: “Époque de
l’arrivée dans la commune: Le
1er avril 1901” met
vermelding:“ Nature des
papiers: Un certificat de
registratie Commune d’Anvers
huwelijksakte Stad Antwerpen
changement de résidence
delivré à Flessingue (P.B.) le 23 mars 1901” Verder blijkt daaruit, dat zijn ouders
Izaak Kamermans en Jacoba Catharina Dupont in 1901 op het Vlissingse adres
“Bellamy Park nr.14” woonden. In 1905 is Joost Kamermans dan samen met de
familie Kamermans-Pieters naar Vlissingen teruggekeerd om in het jaar 1910 weer
naar Antwerpen terug te gaan - zie hiertoe onderstaand politionele
registratiedocument (Commissariaat van politie Stad Antwerpen) van 3 augustus 1910.
Verder blijkt uit dit politionele registratiedocument, dat Joost Kamermans na zijn
terugkeer naar Vlissingen in 1905 klaarblijkelijk weer bij zijn ouders gewoond heeft,
nu echter aan de Nieuwstraat. Uit het onderstaande (Nederlandstalige)
bevolkingsregister-uittreksel voor het jaar 1910 is ook op te maken, dat Joost
Kamermans toen op het adres Egmontstraat 30 (in 1901 op nr. 17) woonde, ongehuwd
was en als beroep “leurder” heeft aangegeven. Tenslotte blijkt uit het bovenstaande
“Uittreksel uit het register der akten van Huwelijken voor het jaar 1913 in uitvoering
van den omzendbrief van den Heer Minister van justicie van 30 mei 1865” van 14
augustus 1913 (dus zeer kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in juli 1914), dat
Joost Kamermans op 9 augustus 1913 in het huwelijk getreden is met de Belgische
kleermaakster Helena Bleyswijk (geboren te Anstruweel bij Antwerpen op 7 juni 1887).
Interessant is dat in deze kopie van de huwelijksakte links de notitie “inlichting voor
den dienst openbare veilgheid” geschreven staat.
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Na zijn in 1913 te Antwerpen gesloten huwelijk woonden Joost Kamermans en
Helena Bleyswijk op het adres Lauwerierstraat 36 - interessant in deze samenhang is
nog, dat Joost Kamermans na dit huwelijk nog eens een op 19 september 1913
gedateerd politioneel registratiedocument moest voorleggen (daarin staat hij als
winkelbediende genoteerd). En dat de Belgische autoriteiten in deze onzekere
vooroorlogse tijden niet over een nacht ijs gingen, beweist het verzoek van de
Antwerpse “Commissaris van politie ” van 12 juni 1914 (nu dus uiterst kort voor het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog) aan “mijnen Achtbaren Hoofdambtgenoot” te willen
reageren inzake het uitstellen van een getuigschrift van goed gedrag voor de
“vreemdeling” Joost Kamermans. Alles dus wel in samenhang met diens
klaarblijkelijke verzoek om na het huwelijk te Antwerpen ook de Belgische
nationaliteit te verwerven.

dDiverse documenten inzake Joost Kamermans uit de jaren 1901, 1910, 1913 en 1914

Tot het tijdstip dat Joost Kamermans in 1921 dan eindelijk de Belgische
nationaliteit verkreeg, vonden ettelijke interessante gebeurtenissen plaats, die een
goede indruk geven over de situatie in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want
het blijkt uit de diverse documenten, dat Joost Kamermans oorlogsvrijwilliger is
geweest in het Belgische leger en sinds 8 augustus 1914 gediend heeft in het 4e linie
regiment (stamnummer 2688) – hij heeft daarmede als enigste Kamermans
überhaupt toentertijd tegen de Duitsers gevochten. In 1915 is hij dan met zijn vrouw
Helena Bleyswijk uitgeweken naar Nederland en in 1917 naar Engeland – dit alles
P
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blijkt uit het naoorlogse bevolkingsregister van de stad Antwerpen. Want daarin staan
namelijk de beide in die tijd geboren kinderen vermeld: Isaak Albert Johannes
Kamermans, “geboren Vlissingen 6.4.1915 Holland” en Alida Ivonne Helene
Kamermans, “geboren Dagenham 5.7.1917 Engeland” - in 1919 is de hele familie
weer naar Antwerpen teruggekeerd. Zie hiertoe de onderstaande naoorlogse
documenten inzake de (moeizame) naturalisatie van Joost Kamermans.- het was
inderdaad niet gemakkelijk toentertijd een Belg te worden….En zeker niet wanneer
men uit Nederland kwam!

documenten inzake de naturalisatie van Joost Kamermans na de Eerste Wereldoorlog

Duitse aanval op Antwerpen
(ncl. fortengordel rond de stad)

Omvang vlucht uit België in 1914

paniek in de haven van Antwerpen
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„ooie en menne da gae nie saemen“
je kunt niet twee dingen tegelijk doen
Zeeuws gezegde

DERDE DEEL
“bleu”

HET VERHAAL VAN JAN WILLEM KAMERMANS
1897
1974
VADERLIJKE EN VOORVADERLIJKE
REMINISCENTIES AAN
EEN VER EN WATERRIJK VERLEDEN

VOORVADEREN IN DIRECTE LIJN
Arien Camerman

gen 1

17e eeuw

Arien Arienssen Camerman

gen 2

1650 - 1703
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N SCHELDE – ENGELAND – PANORAMA
In dit derde deel van het verhaal over mijn vader en zijn voorvaderen gaan we in
westelijke richting - en wel naar de „Engelse kant“ van het geheel Dit hangt natuurlijk
met het feit samen, dat de protagonist Jan Willem Kamermans 40 jaar in dienst was
van de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” (“de Zeeland”), die vanuit Vlissingen een
veerverbinding op Engeland (van Vlissingen naar “Engelse overkant” (Ramsgate(Kent)) ca. 140
km) onderhield. Maar natuurlijk ook met het feit, dat de stad Vlissingen in zijn
geschiedenis meer op de Noordzee was resp. is uitgericht als op de rivier de Schelde
als zodanig – de Westerschelde gaat tot de rede van Vlissingen en dan begint via de
Scheldemonding de ruige Noordzee. Die heeft reeds vele malen in en rond de stad
voor zware overstromingen gezorgd en uit de nieuwere geschiedenis wordt daarom
herinnerd aan de rampen uit de jaren 1808, 1906 en 1953. Maar te denken is ook
aan de ettelijke (militaire) invasies vanuit Engeland, die in de loop der tijden hebben
plaatsgevonden alsook aan de vele legendarische zeeslagen en schermutselingen
tussen Engelse en Nederlandse vlooteskaders op deze (zuidelijke) Noordzee en zijn
riviermondingen. En verder zij nog herinnerd aan het beroemde “Grand Hotel
Britannia”, dat sinds 1886 op het westelijke uiteinde van de Boulevard Evertsen - en
met zijn in de loop der tijden wisselende markante silhouette – niet alleen van land uit
maar ook van zee uit een eerste (Engels) visitekaartje van Vlissingen presenteert –
“Britannia rules the waves!”. Het standbeeld van de grote Vlissingse zeeheld Michiel
de Ruyter op het oostelijke uiteinde van de Boulevard de Ruyter attendeert er
tenslotte op, dat deze zijn legendarische roem vergaard heeft in de diverse
zeeslagen tegen de Engelsen tijdens de “Eerste Nederlands-Engelse oorlog” resp.
de “Tweede Engels-Nederlandse oorlog” in de 17e eeuw – “it’s a long long time ago”.
Maar ook voor Jan Willem Kamermans maakten deze “overkant”-associaties een
belangrijk deel uit van zijn Vlissingse jaren – reden waarom ik op deze items in de
navolgende onderhoofdstukken kort op zal ingaan. Een “rondje boulevard” was
overigens een van de meest geliefde bezigheden van mijn vader – hij deed dat bij
wind en weer en altijd met zijn hoed op. En Jan Willem Kamermans zal het zeker
leuk hebben gevonden dat alles te hebben geweten, wat ik in de navolgende teksten
en afbeeldingen heb verzameld over de geschiedenis van zijn Vlissingse
leefomgeving – en daartoe behoren natuurlijk (naast de reeds meermals afgebeelde
Vissershaven = Engelsche haven “om de hoek” van zijn eerste woonhuis Groenewoud 40/36) ook
het Wooldhuis, de Nollepier en de “Scheldevilla” (“om de hoek” van zijn tweede woonhuis
P

U

P

U

Vrijdomweg 14/48).

SMZ-Mailboot “Koningin Regentes” in storm op de Noordzee
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● KAART ZUIDELIJKE NOORDZEE - KAART NOORDZEE

Londen Theems Sheerness/Queenborough Folkestone Harwich

Vlissingen Schelde Antwerpen

Zeekaart Zuidelijke Noordzee 1676 van Pieter Goos, Amsterdam

Noordzee-kaart 1779 van Gerard van Hulst van Keulen, Amsterdam
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● ZANDBANKEN EN ZEESLAGEN
We beginnen dit onderhoofdstuk met een buitengewoon interessant stukje uit de
Vlaamse website www.vliz.be/docs/groterede over de zogeheten “Vlakte van de
Raan”, een in de delta van de Scheldemonding gelegen uitgestrekt gebied van
zandbanken en ondieptes - en deel uitmakend van het beloodsingsterritorium van de
Vlaamse en Nederlandse zeeloodsen.
TU
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Vlakte van de Raan
De naam Vlakte van de Raan is vooral bekend als de ondiepte in de Scheldemonding,waarop
ontwikkelaars in 2001 hun oog lieten vallen voor de bouw van een windmolenpark.Tot een rijke
oude dame naar de Raad van State trok om met succes de opschorting te eisen, van dit - in
haar ogen -horizonvervuilend project
…
Een driehoekig bankengebied
De zandbank Vlakte van de Raan is
eigenlijk een aaneengesloten
bankengebied in diepte variërerend van +
0,1 m (de droogvallende hoogte, genaamd
Rassen) tot 8 m onder GLLWS, het
nulniveau van de zeekaarten. Grosso
modo is dit vrij uitgestrekt driehoekig
gebied begrensd door een aantal geulen:
aan de oostzijde de vaargeul van Oostgat,
Sardijngeul en Galgeput (tegenaan de kust
van Vlissingen-Westkapelle), aan de
noordzijde Westpit en Steendiep en ten
zuiden Wielingen en Scheur.
U

U

De driehoekige vorm heeft het gebied te
danken aan zijn ligging in het deltavormige
mondingsgebied. Het rijkelijk voorhanden
zijnde zand en slib is hier in de loop van de
tijd door vloed- en ebstromen zo
gemodelleerd. Bij vloed stroomt het
opkomende water immers in oostelijke richting naar de Scheldemonding, en splitst zich ter hoogte van
de zuidwestpunt van de Vlakte van de Raan in tweeën. Vanuit dit punt ter hoogte van de
Wandelaarbank, dringt één tak van de vloedstroom onder dit bankengebied door en legt het zodoende
een west-oost oriëntatie op. Een andere tak vloeit naar het noordoosten, zodat sedimenten aan de
noordzijde van het gebied meteen ook een noordoostelijke richting meekrijgen. Bij eb doet zich het
omgekeerde fenomeen voor: de uitstroom van de Westerschelde en ebstroom ten noorden houden de
driehoekige vorm in stand.
Op dit bankengebied vermelden de huidige zeekaarten overigens nog meer plaatsen bij naam: Sierra
Ventana en Droogte van Schooneveld (vroeger Bank van Lisseweghe) ten westen, Deurloo, Vlakte
van de Raan, Raan en Walvisstaart in het midden, Kaloo, Botkil en Rassen in het noorden, Bol van
Knokke met Carolusbankje, Spleet en Sluissche Hompels in het zuiden en Nolleplaat, Elleboog,
Bankje van Zoutelande in het oosten. Het bankje Sierra Ventana is eigenlijk een westelijke aanwas,
die, mede door het storten van de baggerspecie uit het Scheur, verbonden is geraakt met het
bankengebied in kwestie. De meeste van de andere namen, zoals Droogte van Schooneveld, Raan,
Walvisstaart, Kaloo, Botkil, Rassen, Bol van Knokke, Sluissche Hompels, Nolleplaat, Elleboog en
Bankje van Zoutelande, verwijzen naar nog “drogere” plaatsen in dit globaal ondiep gebied. Enkel
Deurloo en Spleet verwijzen naar geulen, gelegen in het oostelijk deel van de Vlakte van de Raan.
U

U
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Het gebied door de eeuwen heen
De naamgeving Raan in zijn diverse
vormen gaat reeds terug op zeekaarten
uit de vroege 17de eeuw. Zowel op de
kaarten van Claes Jansz Visscher (16111621) als die van Willem en Joan Blaeu
(1635) staat de Raem vermeld. En vanaf
1636 (Henricus Hondius) maken
nagenoeg alle zeventiendeeeuwse
zeekaarten gewag van een Drooge Raan
(oostelijk) én een Raan (westelijk). De
'Zeefakkel' van Johannes van Keulen
(1681- 1684) vermeldt tevens dat
Rassen, die van de Drooge Raan
gescheiden is door de Deurloy, 3-4 voet
of ca. 1 meter boven laagwater uitsteekt
en “aen de noordkant droog en steyl/ dat
ze gants niet om aen te looden is…”. Pas
veel later, namelijk in 1878 op een
Hollandse detailkaart, vindt men ook de
benaming Vlakte van de Raan en wel ten
noordwesten van de Raan. De Vlakte
van de Raan is sinds 1800 min of meer stabiel gebleven. Dat vertellen ons de zeekaarten van de
Franse hydrograaf Beautemps-Beaupré (1799- 1811). Een uitzondering moet echter worden gemaakt
voor de zuidrand (en voor de vaarwaters Scheur en Wielingen), waar er zeer ingrijpende
morfologische wijzigingen zijn opgetreden. Nog oudere gegevens, bv. uit de Zeefakkel, tonen dat de
Raan of natte Raan toentertijd 16 voet of ca. 5 meter diep was, wat niet wezenlijk verschilt van de
huidige diepteligging. Tegenwoordig toont het gebied van de Raan met de Walvisstaart op de
zeekaarten diepten van 4 m t.o.v. GLLWS; voor de Vlakte van de Raan (en ook op de Droogte van
Schooneveld) kan men diepten van ca. 5 m t.o.v. GLLWS terugvinden
.
Vanwaar de naam 'raan'?
Het woord raan is volgens de grote Van Dale een volksnaam
voor de kluut Recurvirostra avocetta, een zwart-wit gekleurde
steltloper met lange, opgewipte snavel. De etymologische
oorsprong van het woord raan is evenwel onbekend. Van
Dale steunt voor haar gegeven verklaring op het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), waaruit blijkt
dat deze berust op slechts één enkele vind plaats van het
woord, nl. in een boek over dieren van de Hollandse bioloog
L. Burgersdijk (°1828, Alphen aan de Rijn). Raan is in geen
enkel regionaal of dialectwoordenboek terug te vinden, wat
natuurlijk vraagtekens plaatst bij de veronderstelling dat het
woord gebruikelijk zou zijn geweest in de taal van de
vermoedelijke naamgevers aan het bewuste
zandbankencomplex: Vlaamse of Zeeuwse vissers. Toch valt de mogelijkheid dat de kluut het motief
voor de naamgeving heeft geleverd, niet geheel uit te sluiten. In de eerste plaats is de Vlakte van de
Raan inderdaad een rust- en foerageerplaats voor heel wat vogels, zowel tijdens de trekperiodes als
in de zomer- en winterperiode. Dat werd trouwens destijds door natuurverenigingen als argument
ingebracht tegen het geplande windmolenpark. In de tweede plaats is de kluut bij ons een inheemse
(trek)vogel, die na zijn overwintering in zuiderse oorden in kolonies komt broeden aan onze kusten.
Daarbij verkiest de kluut weinig begroeide zandige terreinen, met voldoende ondiep, rustig water in de
buurt. Zijn voedsel, bestaande uit insecten en kleine kreeftjes, vangt hij in dit ondiep water, waarbij zijn
snavel zich maaiend door de modder beweegt. Het valt dus niet uit te sluiten dat kluten uit noordelijker
gebieden op de Vlakte van de Raan een rustpunt inbouwden op hun weg naar het zuiden, en evenmin
dat de vogels tijdens het broedseizoen hun voedsel kwamen zoeken in die ondiepe wateren. Maar
nogmaals, aangezien geen enkel Vlaams of Nederlands dialectwoordenboek melding maakt van het
woord, blijft die verklaring behoorlijk speculatief.
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De positiebepaling op de Noordzee gebeurde tot voor korte tijd geleden overigens
middels lichtschepen – het waren dit herkenningspunten, d.w.z.lichtbakens (net zoals
vuurtorens aan land), ter bepaling van de positie op zee. Vaak lagen/liggen lichtschepen
in de omgeving van zandbanken of andere voor de scheepvaart gevaarlijke gebieden
om de scheepvaart te waarschuwen voor bijvoorbeeld de voorgenoemde (en uiterst
gevaarlijke) “Hinderbanken” voor de Zeeuwse kust - zij konden bemand of ook
onbemand zijn. Op hoge zee waren de bemande lichtschepen - net zoals de
loodskotters resp. loodsboten – geheel op zichzelf gesteld en kregen zij het soms
zwaar te verduren – ook hier waren “ijzeren mannen “ gevraagd. Het eerste lichtschip
- eigenlijk “vuurschip” – de “Nore” werd reeds in 1731 in de monding van de
Theems/Thames uitgelegd – het “licht” bestond uit een brandend vuur, dat in een
mand in de mast werd gehesen.
Het eerste Nederlandse lichtschip werd overigens pas in 1858 op de locatie “NoordHinder” gepositioneerd - later gevolgd door meerdere lichtschepen, o.a. “WestHinder”, “Maas”, “Texel” enz. Het in 1981 omgebouwde lichtschip 12 “Noord-Hinder”
(met helidek) kon na de verbouwing voortaan zonder bemanning op haar positie
worden verankerd, maar reeds in 1994 werd dit lichtschip overbodig door de
moderne middelen voor plaatsbepaling en navigatie (DECCA). Het werd opgelegd te
Hellevoetsluis en fungeert sindsdiens als museumschip. (www.noordhinder.nl) - op
de vroegere positie van het lichtschip “Noord-Hinder” is nu een lichtboei met de
letters NHR en voorzien van Racon-techniek verankerd. Interessant is ook dat de
eerste Nederlandse radiozender Veronica (VRON) als Noordzeezender (gelegen voor
de kust van Scheveningen en met uitsluitend op Nederland gerichte muziekprogramma’s) van 1960
tot en met augustus 1974 op het omgebouwde (Duitse) lichtschip “Borkum Riff”
ondergebracht was. “Radio Veronica” was enorm populair bij de Nederlanse jeugd,
omdat zij alleen popmuziek uitzond (met o.a. Nederlandse hitparade “Veronica Top 40” als
unieke nieuwe formule), die nauwelijks bij de reguliere radiozenders Hilversum I en
Hilversum II te horen was – J.F.Kamermans was een grote fan van deze nieuwe
(Engelstalige) muziek (o.a. uitgezonden door ”Radio Veronica”” op de Noordzee), voor Jan
Willem Kamermans was het “negermuziek”!
TU
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Lichtschepen “Maas” en “Noord-Hinder” in vroegere jaren
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De navolgende ommezwaai naar de vele zeeslagen en (militaire)
scheepsincidenten in de Zuidelijke Noordzee is niet zo niet gemakkelijk te
bewerkstelligen, omdat er eenvoudigweg te veel is gebeurd in de loop der eeuwen –
hierbij is in de eerste plaats te denken aan de reeks van vier Engels-Nederlandse
oorlogen in de 17e en 18e eeuw (die eigenlijk alleen op zee en onder leiding van Michiel de
Ruyter (eerste drie) werden uitgevochten ) maar natuurlijk ook aan de vele (militaire)
uiteenzettingen tijdens de Engelse blokkade door Napoleon alsook tijdens de Eerste
Wereldoorlog resp. Tweede Wereldoorlog (zie hiertoe teksten in overeenkomstige
onderhoofdstukken van navolgend hoofdstuk JAN WILLEM KAMERMANS).
P
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En natuurlijk is ook te denken aan de talloze scheepswrakken op de grond van de
Noordzee, die daar door strandingen op de zandbanken, aanvaringen of door
slechte weersomstandigheden als zodanig daar zijn terechtgekomen. Uitermate
interessant materiaal hiertoe levert de Engels-Nederlandse website
http://home.wxs.nl/wrecks-wrakken/chartframe over scheepswrakken in de Zuidelijke
Noordzee voor de Belgische resp. Nederlandse kust – hier naaststaande zijn de
beide kaarten 2 (Westschouwen tot Westkapelle) en 3 (Westkapelle tot Oostende)
afgebeeld. En het is
waarlijk uitermate
indrukwekkend wat er
zo alles op en rond de
“Vlakte van de Raan” is
ondergegaan - maar
nog meer welke
“schatten” daaruit
klaarblijkelijk weer zijn
ontstaan.
UT

Voor de nodige
verduidelijking van de
Engels-Nederlandse
oorlogen heb ik gebruik
gemaakt van diverse
Wikipedia-citaten
alsmede van ettelijke
(verheerlijkende)
schilderijen over de
daarin plaatsgevonden
zeeslagen. Maar ook
heb ik leuke internetinformaties gevonden
over een NCRVtelevisieuitzending voor
kinderen uit het jaar
2007 waarin kort en
bondig verteld wordt
over de voornoemde
talloze “schatten van de
Noordzee”. En dat is
heel wat !
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“SCHATTEN VAN DE NOORDZEE”

(NCRV-Televisie)

Afl.3. 17-2-2007 Wrakduiker Hille van Dieren gaat op zoek naar scheepswrakken. Alleen al in het
Nederlands deel van de Noordzee liggen naar schatting zo ' n 30.000 scheepswrakken. De wrakken
trekken veel fauna aan, zoals krabben, kreeften, vissen en zelfs dolfijnen.Sommige wrakken vormen
een gevaar voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het schoon en veilig houden
van de Noordzee. Bergingsbedrijf Smit probeert, 60 kilometer uit de kust bij Den Helder, het wrak van
het vrachtschip Michelle te bergen. Het lijkt een routineklus, maar de ligging van het wrak en het
onvoorspelbare weer op de Noordzee maken het niet eenvoudig.
U

U

Afl.2. 10-2-2007 We varen mee met visser Kommer Tanis, die een bijzondere hobby heeft: het vissen
op prehistorische botten. Tijdens de laatste ijstijd, zo ' n 10.000 jaar geleden, was de Noordzee een
uitgestrekt steppelandschap. In dit landschap leefden dieren die nu zijn uitgestorven, zoals de
wolharige mammoet, de wolharige neushoorn, de steppenwisent en de sabeltandtijger. En we gaan
mee met onderzoeksschip Tridens van Imares, dat elk jaar vier weken lang onderzoek doet naar de
stand
van
de
Noordzeeharing.
Maar
scholen
haring
zijn
lastig
te
vinden.
U
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Afl.1. 3-2-2007 We volgen sportduiker/bioloog Peter van Bragt. Zodra Peter kan, duikt hij in de
Noordzee om het onderwaterleven te bewonderen. Maar er is één plek waar hij nog nooit geweest is:
onder de poten van een gaswinningsplatform. Terwijl er juist daar veel te zien is. Verder het wel en
wee van drie bruinvissen Willie, Michel en Agnes. Zij zijn opgevangen door SOS Dolfijn en verblijven
in het Dolfinarium in Harderwijk. Dierenarts Niels van Elk en verzorgster Jolanda Meerbeek moeten
beslissen of hun zorgenkindjes de vrijheid van de Noordzee weer aankunnen.
U

U
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Zeekaart Zuidelijke Noordzee 1676
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ENGELS - NEDERLANDSE OORLOGEN
De Engels-Nederlandse Oorlogen of Engelse Zeeoorlogen werden gevoerd in de 17e en 18e eeuw
tussen het Engelse Gemenebest (later opnieuw Groot-Brittannië) en de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden om de controle over de zee- en handelsroutes. De oorlogen staan in
Nederland bekend als de Engelse Oorlogen, en in het Verenigd Koninkrijk als de Nederlandse
Oorlogen (Dutch Wars).
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Hoewel de Nederlanders uiteindelijk verslagen werden, behaalden ze verscheidene overwinningen,
zoals de overgave van de Royal Prince in 1666 tijdens de Vierdaagse Zeeslag, waarover Willem van
de Velde een beroemd schilderij schilderde, en de vernietiging van de Engelse vloot in de dokken van
Chatham in juni 1667 toen een kleine vloot onder leiding van Admiraal Michiel de Ruyter door de
verdedigingsketting die de Medway (een zijrivier van de Thames) afsloot, kon breken.
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Oorzaken
T

T

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog waren Engeland en de Republiek bondgenoten tegen de
gemeenschappelijke vijand: de Habsburgers. Na de Vrede van Münster in 1648 verloor Spanje zijn
sterke politieke positie. De Spaanse koloniale bezittingen lagen voor het grijpen, wat de twee vroegere
bondgenoten tegen elkaar opzette.
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Om de Engelse positie in Noord-Amerika te beschermen keurde het Engelse Parlement de Acte van
Navigatie goed, waardoor goederen uit Noord-Amerika enkel nog maar door Engelse schepen
mochten worden getransporteerd. Dit was de aanleiding voor de Engels-Nederlandse Oorlogen.
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Situatie voor de oorlogen
T

T

In het midden van de 17e eeuw hadden de Nederlanders een sterke oorlogsvloot, maar bovenal een
gigantische handelsvloot (met meer schepen dan alle andere landen in Europa tezamen) en bezaten
nu een dominante positie in de Europese handel in het algemeen, en de Baltische handel in het
bijzonder. Ze hadden verder nog het merendeel van de Portugese gebieden in Oost-Indië
geannexeerd inclusief het bijbehorende monopolie op de zeer winstgevende specerijenhandel, en
kregen steeds meer invloed over de zeehandel tussen Engeland en haar Noord-Amerikaanse
koloniën.
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Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652-1654)
T

TU

UT

TU

UT

TU

Derde Engels-Nederlandse Oorlog
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Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784)
T
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(1672-1674)

T
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Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667)
T
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Nasleep
T
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De in de Engelstalige literatuur gebruikelijke bewering: "Na de Engelse Zeeoorlogen verloren de
Nederlanders hun dominante positie in de wereldhandel", duidt aan dat dit een direct gevolg is van
Nederlandse nederlagen. Hoewel de Nederlandse geschiedschrijvers dit tegenspreken, heeft de
Republiek nooit haar stempel op de wereld kunnen drukken. Het is vrijwel ondenkbaar dat een stad
als New York zich zou hebben ontwikkeld tot de huidige wereldstad, als zij toentertijd nog steeds in
handen van de Republiek was geweest. Ironisch genoeg was het de verkiezing van stadhouder
Willem III tot nieuwe Britse koning in 1688, na zijn invasie van dat jaar, die de uiteindelijke ondergang
van de Republiek versnelde.De Nederlandse steden zagen hun invloed als handelscentrum
onmiddellijk verminderen ten gunste van Londen. De Nederlandse groei stagneerde meteen en de
Gouden Eeuw kwam aan zijn einde. Bijna een eeuw waren Groot-Brittannië en de Republiek opnieuw
bondgenoten, maar de laatste werd steeds meer de mindere partner. De ressentimenten die dit opriep
leidden in 1780 tot de vierde Engels-Nederlandse Oorlog.
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Zie hiertoe ook navolgend onderhoofdstuk MICHIEL DE RUYTER – TOCHT NAAR CHATHAM
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IMPRESSIES ENGELS-NEDERLANDSE (ZEE)OORLOGEN

Schilderij “De slag ibij Ter Heijde” in Eerste
Engels-Nederlandse Oorlog door Jan Abrahamz
Beerstraten (ook “Battle of Scheveningen”)

Schilderij “De Vierdaagse Zeeslacht” in Tweede
Engels-Nederlandse Oorlog door Abraham Storck

Schilderij “De slag bij Kijkduin” in Derde Engels-Nederlandse
Oorlog door Willem van de Velde (1683)
Schilderij zeeslag in Derde Engels-Nederlandse
Oorlog door Ludolf Bakhuizen (1631-1708) in bezit
van National Maritime Museum te Londen

.
.

Gravure “Slag bij de Doggersbank” in Vierde
Engels-Nederlandse Oorlog l
In 1915 vond weer een dramatische “Slag bij
de Doggersbank” plaats tussen de Engelse en de
Duitse Marine – daarbij ging de Duitse slagkruiser .
Blücher onder

. Postzegel “De zeven Provinciën” 1972

Schilderij “Aanval op de Medway 1667” door
Pieter Cornelisz van Soest met buitgemaakte
“Royal Charles”
.

Michiel de Ruyter 1667 door Ferdinand Bol
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De zeeslagen van Michiel de Ruyter in de Engels-Nederlandse Oorlogen
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog (1652 - 1654)
•

1652 - Slag bij Plymouth 1652 (verslaan admiraal Ayscue) (overwinning) De Ruyter wordt
zeeheld.

•

1652 - Slag bij de Hoofden (Slag bij Kentish Knock) (nederlaag)

•

1652 - Slag bij Dungeness (overwinning)

•

1653 - Driedaagse Zeeslag, 28 feb-2 mrt ("Battle of Portland") (onbeslist)

•

1653 - Slag bij Nieuwpoort (Slag van de Gabbardbank) (nederlaag)

•

1653 - Slag bij Ter Heijde (''Battle of Scheveningen'') (tactische nederlaag)

Tussen 1655 en 1665
•

1656 - Gevecht tegen de Zweden bij Danzig

•

1657-58 - Verschillende acties tegen Portugal

•

1659-60 - Ondersteuning strijd van Denemarken tegen Zweden. Verovering van Nyborg
(eiland Funen) op de Zweden

•

1661-1663 - Strijd tegen Barbarijse zeerovers

•

1664 - Strijd tegen Engelsen bij Afrika. Hier ontmoet Michiel onverwacht een oude jeugdvriend
uit Vlissingen: Jan Compagnie. Deze is als kind tot slaaf gemaakt en vanuit Afrika naar
Zeeland vervoerd. Nu blijkt hij als zetbaas van de WIC aan de (Afrikaanse) Goudkust te
werken. Om de Britten te straffen verwoest De Ruyter de Britse factorijen aan de Goudkust.

•

1664-1665 - Tocht naar de Caraïben

Tweede Engels-Nederlandse Oorlog (1665-1667)
•

1665- Slag in de baai van Bergen (ontzetting met Deense steun van VOC retourvloot uit Indië)
(overwinning)

•

1666 - Vierdaagse Zeeslag, 11-14 juni (overwinning)

•

1666 - Tweedaagse Zeeslag, 4-5 augustus (nederlaag)

•

1667 - Tocht naar Chatham (Slag bij Medway of “Raid on the Medway”) (overwinning)

Derde Engels-Nederlandse Oorlog (1672-1674)
•

1672 - Slag bij Solebay (strategische overwinning)

•

1673 - Slag bij Schooneveld (overwinning)

•

1673 - Slag bij Kijkduin (strategische overwinning). Beide slagen voorkomen landing van
Fransen en Engelsen op de Zeeuwse en Hollandse kust.

•

1674 - Mislukte poging tot verovering van het eiland Martinique

1676
•

1676 - Slag bij de Stromboli

•

1676 - Slag bij de Etna (Michiel de Ruyter raakt dodelijk gewond)
U
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. ● STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND (SMZ)
Zoals reeds in de inleiding genoteerd was mijn vader Jan Willem Kamermans zijn
hele leven in dienst van de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” (ook afgekort “de
Zeeland” genoemd). Vader heette zichzelf “kantoorbediende” (zeer tot mijn ongenoegen),
maar heeft in de loop van de jaren dan toch diverse hogere functies in de
administratie resp. boekhouding van de SMZ uitgeoefend. Van deze 39 jaren
“Stoomvaart Maatschappij Zeeland” was hij 18 jaren in de dochteronderneming
“Grand Hotel Britannia” te Vlissingen als boekhouder werkzaam en 21 jaren bij de
SMZ zelf te Vlissingen, Rotterdam en Hoek van Holland in diverse administratieve
functies aangesteld. Zie verder hoofstuk JAN WILLEM KAMERMANS . De navolgende
geïllustreerde Wikipedia- en SMZ-stukjes geven in het Nederlands en het Engels een
goed beeld van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland en wat er alles mee samen
hing:

Stoomvaart Maatschappij Zeeland uit Wikipedia,
de vrije encyclopedie

De Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) onderhield tussen 1875 en 1989 een
veerdienst tussen Nederland en Engeland over de Noordzee. Tot en met 1939 was
de Nederlandse afvaarthaven Vlissingen, vanaf 1946 was dat Hoek van Holland.
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Oprichting
T

T

De oprichting van de SMZ had direct te maken met de optimistische toekomstkansen
die men Vlissingen toedacht na de ingebruikname van de spoorlijn RoosendaalVlissingen (1872) en het Kanaal door Walcheren met het sluizencomplex en de
nieuwe havenwerken (1873). Al vanaf 1871 werden plannen gemaakt om vanuit
Vlissingen een lijndienst op Engeland te beginnen. De plannen werden gesteund
door Koning Willem III en met name zijn broer Prins Hendrik "de Zeevaarder". Ook
de spoorwegmaatschappijen aan beiden zijden van de Noordzee hadden
belangstelling.
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Uiteindelijk kon op 22 juni 1875 de oprichtingsakte van de NV Stoomvaart
Maatschappij Zeeland in Amsterdam worden getekend, nadat op 10 juni in een
vergadering te Middelburg de aandeelhouders hadden besloten tot oprichting van de
veerdienst. Deze twee plaatsen illustreerden meteen de belangrijkste verhoudingen
binnen de maatschappij: bijna driekwart van de aandelen was verdeeld tussen Prins
Hendrik en de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij (KNSM) te
T

T
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Amsterdam, de overige aandelen kwamen in handen van particuleren, waaronder
veel Zeeuwen. De KNSM kreeg de directie over de nieuwe NV, Prins Hendrik werd
erevoorzitter. Op 19 juli 1875 werd de veerdienst in bijzijn van Prins Hendrik officieel
geopend en op 25 juli vond de eerste afvaart plaats. Op 3 oktober 1876 werd het
eerste contract voor postvervoer met de Nederlandse staat gesloten en in 1877 werd
het predicaat "koninklijk" verkregen, waarna de officiële naam van de maatschappij
werd: Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV.
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Vlissingen (1875-1939)
T
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In de eerste 65 jaar van zijn bestaan onderhield
de SMZ de veerdienst vanuit Vlissingen. De
afvaarthaven aan Engelse zijde veranderde in
de loop van de tijd nogal eens: in het eerste jaar
was dit Sheerness, vanaf 1876 Queenborough
(112 miles), vanaf 1911 zowel Queenborough
(dagdienst ) als Folkestone (nachtdienst), vanaf
1919 Folkestone (92 miles) en vanaf 1927
Harwich (Parkeston Quay). De SMZ was een
belangrijke werkgever voor Vlissingen. De
.ex-Confederate Blockaderunner “Stad Middelburg” verbinding werd beroemd vanwege de
uitstekende aansluitingen vanuit heel Europa via het internationale
spoorwegnetwerk. Van groot belang was het postcontract, waardoor een groot deel
van internationale postverkeer tussen Europa en Engeland via Vlissingen verliep en
de SMZ en zijn schepen bekend werden onder de benamingen 'maildienst' en
'mailboot'.
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In de eerste jaren van de Eerste Wereldoorlog werd de
Engelse haven regelmatig aangepast aan de
oorlogsomstandigheden: Folkestone, Queenborough,
Tilbury en Gravesend. Tussen februari en juli 1916 liepen
kort na elkaar drie schepen, de Prinses Juliana, de
Mecklenburg en de Koningin Wilhelmina op een mijn en
gingen verloren. Met de afkondiging van de 'onbeperkte
duikbootoorlog' door Duitsland werden de reguliere
afvaarten vanaf 1 februari 1917 gestaakt. Vanaf 31 januari
1919 werd de dienst weer hervat, aanvankelijk naar
Gravesend, later weer naar Folkestone. Op 1 juni 1922
werd de nachtdienst op Folkestone omgezet in een
dagdienst. Hiermee kwam het accent meer op het
toeristenverkeer te liggen. Het Grand Hotel des Bains in
Vlissingen werd door de SMZ overgenomen en na
modernisering als Grand Hotel Britannia tot 1940
geëxploiteerd. Britannia werd in 1944 tijdens oorlogshandelingen volledig vernield.
De Gemeente Vlissingen en de KMS lieten in 1954 het restaurant-zalengedeelte met
Marshalhulp herbouwen, herbouw van het hotel gedeelte volgde in 1960.
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Op 4 september 1939 staakte men de dienst omdat de haven van Harwich werd
gesloten. Tien dagen later werd de dienst hervat op Tilbury. Vanwege de
toenemende oorlogsdreiging werd op 25 november 1939 ook deze dienst gestaakt.
In mei 1940 konden de schepen aan de Duitse inval ontvluchten. Het kantoorgebouw
T
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aan de Vlissingse Buitenhaven werd op 11 mei 1940 bij een luchtaanval gedeeltelijk
verwoest. Een half jaar later werd het resterende deel door een bom vernield. Ook de
werkplaatsen aan de Binnenhaven werden door oorlogsgeweld vernield.
Van de vijf schepen ging er één verloren, de overige vier kwamen in geallieerde
dienst. De nieuwe Koningin Emma en Prinses Beatrix werden omgebouwd tot
"assault ship" en als HMS Queen Emma en HMS Princess Beatrix wereldwijd ingezet
voor geallieerde commando-aanvallen op vijandelijke doelen. Nadat de schepen in
1945 waren vrijgegeven werden zij eerst door de Nederlandse regering ingezet
tussen Engeland en Rotterdam. Pas in de loop van 1946 kwamen de overgebleven
schepen weer ter beschikking van de SMZ. Ze moesten eerst worden gerepareerd
en heringericht voor passagiersvervoer.
zie hiertoe ook hoofdstuk JAN WILLEM KAMERMANS

Hoek van Holland (1946-1989)
T

T

In de laatste 44 jaar van zijn bestaan onderhield de SMZ de
veerdienst vanuit Hoek van Holland. Hervatting van de dienst
vanuit Vlissingen was vanwege de grote vernielingen aan
havens, kantoren en spoorverbindingen onmogelijk. Omdat
de SMZ sinds 1927 vanuit Vlissingen op Harwich voer, van
waaruit de Engelse spoorwegen een verbinding op Hoek van
Holland onderhielden, richtte de SMZ zich op deze haven.
Het eerste schip dat gereed was werd verhuurd aan de
London & North Eastern Railway (L&NER) die het op 29 juli
1946 op de lijn Hoek van Holland-Harwich in de vaart bracht.
De overige schepen kwamen in de jaren daarna gereed zodat
de SMZ pas vanaf 1948 weer een dagelijkse dienst kon
verzorgen. Inmiddels had de SMZ het kantoor op 1 april 1946
verhuisd naar een tijdelijke ruimte in de gebouwen van Wm. H. Müller & Co aan de
Jobshaven te Rotterdam. Begin 1947 koos de SMZ definitief voor Hoek van Holland,
ondanks bedenkingen van de Nederlandse regering. In juli 1947 verplaatste men het
kantoor vanuit de tijdelijke huisvesting in Rotterdam naar Hoek van Holland.
TU

UT

Om de Zeeuwse belangen nog enigszins tegemoet te komen werd in de
zomerseizoenen tussen 1949 en 1952 nog wel een mid-weekse toeristendienst
tussen Vlissingen en Folkestone onderhouden door de Mecklenburg, maar dit werd
geen succes. De werkplaatsen aan de Buitenhaven van Vlissingen werden in 1950
echter wel herbouwd en in maart 1951 in gebruik genomen zodat periodieke
onderhoudswerken in eigen beheer konden worden uitgevoerd. Zo bleven nog
regelmatig SMZ-schepen in de Vlissingse haven te zien en waren er nog steeds circa
vijftig Zeeuwen voor de SMZ werkzaam. Ook werden hier de reserveschepen
opgelegd. Nadat eind 1978 het laatste reserveschip Koningin Wilhelmina naar
Griekenland was verkocht werden de werkplaatsen gesloten. In maart 1985 werden
ze gesloopt.
Vanaf 1952 exploiteerde de SMZ de dienst Hoek van Holland-Harwich in een poolovereenkomst met British Rail. In augustus 1953 besloot ook de Minister van
Waterstaat dat Hoek van Holland een betere afvaarthaven was, dit tot grote
teleurstelling van de Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland. In 1968
brachten de SMZ en British Railways nieuwe schepen in de vaart en integreerden de
dienst nog verder. Enkele jaren later werden de veerverbindingen van British
T
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Railways samengebracht onder de naam Sealink, een naam die ook op de SMZschepen werd aangebracht. Vanaf de introductie van het laatste SMZ-schip Koningin
Beatrix in april 1986 exploiteerde de SMZ zijn aandeel in de dienst onder de naam
"Hoek-Harwich", vanaf december 1988 onder de naam "Crown Line". Dit bleek maar
voor korte duur te zijn
T

T

Einde (1989)
T

T

In juni 1989 nam de Zweedse Stena Line alle aandelen SMZ over en op 1 september
1989 wijzigde de naam in Stena Line BV. In april 1990 nam Stena Line ook Sealink
UK Ltd over, waarmee de hele lijn Hoek van Holland-Harwich in handen van Stena
Line kwam. Vanaf 1 januari 1991 werd de gehele dienst onder het Nederlands
management van Stena Line BV gebracht. Het archief van de SMZ, dat in de
oorlogsjaren flink was gehavend, werd in februari 1991 overgedragen aan het
Gemeentearchief Rotterdam. Een deel van de modellen en andere objecten van de
SMZ zijn ondergebracht in het op 11 mei 1991 geopende Nationaal
Veerdienstmuseum/Reddingmuseum "Jan Lels" te Hoek van Holland
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Vlissingen ligt op het schiereiland Walcheren, dat tot 1871
nog een eiland was – voor de SMZ-veerdienst naar
Engeland moest eerst de Sloedam gebouwd worden (met
daarna inpolderingen op beide zijden). Er zijn twee
etymologische verklaringen voor de naam Walcheren: óf
afgeleid van het Keltische “wal acra” (grote akker) óf van
de Noormannenkoning “Walcherius”. De Sloedam was in
de Tweede Wereldoorlog in 1940 en in 1944 hevig
omstreden.
Postzegel 100 jaar SMZ 1975

vlag SMZ
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MPRESSIES UIT VROEGERE JAREN

1895 Ansichtkaart “Buitenhaven. Groet uit Vlissingen”. Gezicht op Buitenhaven: De raderboot “Walcheren” van de
Provinciale Stoombootdiensten (PSD) vaart de haven binnen. Daarachter ligt de radermailboot “Koningin Wilhelmina”
van de Stoomvaart Maatschappij. Zeeland (SMZ)

Raderboot ss “Koningin Regentes”

aankomende Mailboot “Zeeland” in Buitenhaven Vlissingen

Dubbelschroef stoomschip “Mecklenburg” aan pier in Folksstone

Mailboot “Zeeland” Vlissingen-Harwich

“Mecklenburg” in Buitenhaven Vlissingen
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VOOROORLOGS BUITENHAVEN-COMPLEX VLISSINGEN

vooroorlogs SMZ- buitenhavencomplex met SMZ-kantoor midden en

“Hotel Albion op voorgrond

Station “Vlissingen haven” in renaissancestijl , gebouwd in 1873 en uitgebreid in 1892, met links Hotel Albion. Het
station werd geheel verwoest in de Tweede Wereldoorlog en o.a. getroffen door enn afstortend vliegtuig
(prentbriefkaarten uit 1910 resp. 1925).

Station “Vlissingen stad” (aan Kanaal door
Walcheren), in gebruik van 1872-1894., geheel
verwoest in de Tweede Wereldoorlog
(prentbriefkaart uit 1915 )

Huidige Vlissingse station, gebouwd in 1950 naar
een ontwerp van Sybold van Ravesteyn en
genomineerd voor de lijst van beschermde
rijksmonumenten
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ON THE OTHER SIDE OF THE (NORTH)SEA
a british view of SMZ-history
A Brief History of SM "Zeeland" - 1875-1939
Stoomvaart Maatschappij "Zeeland" ( SMZ - the Zeeland SS Co) was formed in 1875 to operate
services from Vlissingen (Flushing) (Flushing), Zeeland, Netherlands to England. Over the years,
seven different English ports have been used:- Sheerness, Queenborough, Dover, Port Victoria,
Tilbury, Folkestone and Harwich. The Dutch port remained Vlissingen (Flushing) until after the Second
World War, when it transferred to Hook of Holland.
Services started with the ex-Confederate blockade runners Stad Middelburg and Stad Vlissingen on
July 26th 1875 between Sheerness and Vlissingen (Flushing), since the pier at the intended UK port,
Queenborough, had not been finished. Sheerness and Queenborough are close to each other on the
eastern bank of the River Medway. A third steamer, the ex-Snaefell (1) of the IOMSPCo was bought
as a reserve ship, becoming the Stad Breda. Poor support led to the route ceasing in November 1875.
The service restarted in May 1876, between Vlissingen (Flushing) and the newly completed pier at
Queenborough, cargo traffic also being carried. Initially a daily overnight service (except Sundays) was
offered. The Dutch Government awarded SMZ the mail contract to England. In first ships built for the
route were the Prinses Marie and Prinses Elisabeth of 1878, built by John Elder of Glasgow. Similar
steamers Prins Hendrik (1) and Willem Prins van Orange followed in 1880 and 1882.
In 1882, Queenborough Pier was seriously damaged by fire, and the passenger service moved to
Dover for four months. Cargo services to Queenborough did not restart until 1885, and cargo steamers
were chartered to operate into London in the interim. In 1887, the service became twice-daily, with
three new paddle steamers, the Duitschland, Engeland and Nederland being acquired. In 1893, the
Great Eastern Railway services from Harwich were improved and the Zeeland suffered a decline in
traffic. They ordered three new paddle steamers which were delivered in 1985, the last paddlers to be
ordered for the route. They were named Koningin Wilhelmina (1), Koningin Regentes and Prins
Hendrik (2). In 1897, a temporary transfer to Dover was made again, following damage to the railway
to Queenborough.
In 1900, Queenborough pier was destroyed by fire a second time, and the service moved temporarily
to Port Victoria, on the opposite bank of the River Medway. Things then settled down for nine years
until the Great Eastern Railway received their first turbines in 1903, and accelerated their services.
SMZ responded by building three turbines of their own at Fairfields, the Prinses Juliana (1), Oranje
Nassau and Mecklenberg (1). The turbines were used on the night service, with the less competitive
day service being operated by the displaced paddle steamers. After one year, the turbines were
moved to Folkestone in 1911, since the Medway was unsuitable for their greater draft than the
paddlers. The distance from Vlissingen (Flushing) to Folkestone was 92 miles, compared to 112 miles
from Queenborough. The day service remained at Queenborough. Prinses Juliana (1) and
Mecklenberg (1) were lost within days of each other early in 1916, and replacements were built in
1920 and 1922, becoming the Prinses Juliana (2) and Mecklenberg (2). These were built in Holland
using the original Fairfield drawings.
Until 1927, UK railway connections to SMZ services had been provided by the London, Chatham &
Dover Railway, the South Eastern Railway, and their successors the South Eastern & Chatham
Railway and the Southern Railway. From 1927, the UK port moved to Harwich, and railway
connections were provide by the London & North Eastern Railway, who operated a competing service
to the Hook of Holland. In 1939, just before the start of the Second War, the diesel sisters Koningin
Emma and Prinses Beatrix (1) were delivered. Both ships escaped to the UK and were used by the
Admiralty as usually landing craft vessels, which required considerable modifications. SMZ History
Continued:- 1939-1989
SMZ services started with the Stad Middelburg and Stad Vlissingen on July 26th 1875 between
Sheerness and Vlissingen (Flushing). They had been built in 1865 by Quiggin & Jack of Liverpool as
the Southern and Northern, and had served as blockade runners in the American Civil War. They were
acquired and renamed by SMZ in 1875. Stad Vlissingen stranded and lost in 1879, and her sister was
renamed Aurora in 1881, followed by sale in 1889.
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SMZ was refinanced in 1878, allowing the purchase of two purpose-built paddle steamers, Prinses
Marie and Prinses Elisabeth, by John Elder of Glasgow predecessors of Fairfields. They largely
replaced the original three steamers except for relief work. Two-cylinder compound diagonal engines,
with a low pressure cylinder diameter of 106 inches, drove them at just over 16 knots. they were sold
in 1898 to German and Swedish owners, being renamed Germania and Svea. In 1896, Prinses Marie
had been chartered by Albert Ballin (HAPAG) for services to Helgoland. She was renamed Prinzess
Marie and received a white hull. Some references suggest that Prinses Elisabeth took a similar charter
as Prinzess Elisabeth.
In 1880, the very similar steamer Prins Hendrik (1) was delivered by John Elder, to cope with
additional traffic created when through train services started from Vlissingen (Flushing) to Berlin. She
was followed in 1882 by the Willem Prins van Orange. She was also very close in design to her John
Elder predecessors, but had taller funnels and was capable of 18 knots. The latter pair were sold in
1902 and 1909, but along with many ships in the SMZ fleet, had been kept in reserve for many years.
Prins Hendrik (1) survived for seven years without being renamed after the delivery of Prins Hendrik
(2).
In 1887, the service became twice-daily, with three new paddle steamers, the Duitschland, Engeland
and Nederland being acquired. They were built by Fairfields (previously Elders) and were used on the
new day service between Vlissingen (Flushing) and Queenborough. Engeland and Nederland were
indirectly replaced by new turbines in 1910, and were sold for scrap (the new turbines were night
boats, but displaced the 1895 paddle steamers onto the day service). Holland was neutral in the First
War, and Duitschland, was renamed Zeeland in 1916. She was used as a hospital ship and continued
in this service after the war repatriating POWs from Boston (Lincs) to Rotterdam. She was scrapped in
1922.
1893, the Great Eastern Railway services from Harwich were improved and the Zeeland suffered a
decline in traffic. They ordered three new paddle steamers which were delivered in 1985, the last
paddlers to be ordered for the route. They were named Koningin Wilhelmina (1), Koningin Regentes
and Prins Hendrik (2). In 1897, a temporary transfer to Dover was made again, following damage to
the railway to Queenborough. In 1900, Queenborough pier was destroyed by fire a second time, and
the service moved temporarily to Port Victoria, on the opposite bank of the River Medway. Things then
settled down for nine years until the Great Eastern Railway received their first turbines in 1903, and
accelerated their services. SMZ responded by building three turbines of their own at Fairfields, the
Prinses Juliana (1), Oranje Nassau and Mecklenberg (1). The turbines were used on the night service,
with the less competitive day service being operated by the displaced 1895 paddle steamers, which
were modified for their new role.
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The Great Eastern Railway received their first turbines in 1903, and accelerated their services. SMZ
responded by building three turbines of their own at Fairfields, the Prinses Juliana (1), Oranje Nassau
and Mecklenberg (1). The turbines were used on the night service, with the less competitive day
service being operated by the displaced 1895 paddle steamers. After one year, the turbines were
moved to Folkestone in 1911, since the Medway was unsuitable for their greater draft than the
paddlers. The distance from Vlissingen (Flushing) to Folkestone was 92 miles, compared to 112 miles
from Queenborough. The day service remained at Queenborough. Prinses Juliana (1) and
Mecklenberg (1) were lost within days of each other early in 1916, and replacements were built in
1920 and 1922, becoming the Prinses Juliana (2) and Mecklenberg (2). These were built in Holland
using the original Fairfield drawings. Oranje Nassau also survived the Second War, and re-opened
services from Harwich to Holland in 1946 with the Prague of the LNER. The following year she moved
to the day service. When the 1939 diesels returned to service in 1948, Mecklenberg (2) was chartered
to Batavier Line for their Rotterdam-Tilbury service. This continued until 1952, when she returned to
the Harwich-Hook route. She was scrapped in 1954.
Two of the 1909 turbines, Prinses Juliana (1) and Mecklenberg (1), were lost within days of each other
early in 1916, and replacements were built in 1920 and 1922, becoming the Prinses Juliana (2) and
Mecklenberg (2). These were built in Holland using the original Fairfield drawings. Prinses Juliana (2)
joined Oranje Nassau on the Vlissingen (Flushing)-Folkestone night service. Mecklenberg (2)
inaugurated a new Vlissingen (Flushing)-Folkestone day service. In January 1927, both ships
transferred to Harwich. Their boat decks were extended and the promenade decks were glazed.
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Prinses Juliana (2) was lost in World War 2, when she was bombed in May 1940 whilst taking troops
from Vlissingen to Ijmuiden. Mecklenberg (2) escaped to the UK and was used as an accommodation
ship and assault landing ship for the Normandy invasion. She survived the Second War, and reentered day services from Harwich to Holland in 1947. When the 1939 diesels returned to service in
1948, Mecklenberg (2) introduced a new twice-weekly summer day service between Vlissingen
(Flushing) and Folkestone in July 1949. This service survived until September 1952, since when all
subsequent services have run between Harwich and the Hook of Holland. She was maintained as
reserve ship until sold for scrap in 1960 on the arrival of the Koningin Wilhelmina (2).
Two of the 1909 turbines, Prinses Juliana (1) and Mecklenberg (1), were lost within days of each other
early in 1916, and replacements were built in 1920 and 1922, becoming the Prinses Juliana (2) and
Mecklenberg (2). These were built in Holland using the original Fairfield drawings. Prinses Juliana (2)
joined Oranje Nassau on the Vlissingen (Flushing)-Folkestone night service. Mecklenberg (2)
inaugurated a new Vlissingen (Flushing)-Folkestone day service. In January 1927, both ships
transferred to Harwich. Their boat decks were extended and the promenade decks were glazed.
Prinses Juliana (2) was lost in World War 2, when she was bombed in May 1940 whilst taking troops
from Vlissingen to Ijmuiden. Mecklenberg (2) escaped to the UK and was used as an accommodation
ship and assault landing ship for the Normandy invasion. She survived the Second War, and reentered day services from Harwich to Holland in 1947. When the 1939 diesels returned to service in
1948, Mecklenberg (2) introduced a new twice-weekly summer day service between Vlissingen
(Flushing) and Folkestone in July 1949. This service survived until September 1952, since when all
subsequent services have run between Harwich and the Hook of Holland. She was maintained as
reserve ship until sold for scrap in 1960 on the arrival of the Koningin Wilhelmina (2).
A Brief History of SM "Zeeland" - 1939-1989 (zie ook hoofdstuk “Jan Willem Kamermans”)
In 1939, just before the start of the Second War, the diesel sisters Koningin Emma and Prinses Beatrix
(1) were delivered. Both ships escaped to the UK and were used by the Admiralty as usually landing
craft vessels, which required considerable modifications. In 1946, the Vlissingen (Flushing) base had
been destroyed by the war, and services were transferred to Hook of Holland. Koningin Emma and
Prinses Beatrix (1) were re-constructed, and re-entered service in 1948. A day service with the older
ships Oranje Nassau and Mecklenberg (2) was run again from Vlissingen (Flushing) to Folkestone
between 1949-1952, but after this Harwich-Hook remained the only route, in collaboration with British
Railways and Sealink. In 1960 the streamlined Koningin Wilhelmina (2) delivered. Although she lasted
with SMZ for 18 years, she was not a car ferry and therefore obsolescent from the start. She acted as
reserve and extra boat after just eight years in service, following the delivery of Koningin Juliana in
1968.
The SMZ and Sealink services were fully amalgamated from 1968 when the first car ferries were
delivered, SMZ's being the attractive Koningin Juliana. Each company later provided two car ferries
which ran in tandem at busy times, SMZ's second contribution being the Prinses Beatrix (2). In 1984,
Sealink was privatised, being bought by Sea Containers after a competition with Stena Line. Plans
were initiated to replace the four ships with one large ship for each company, with Sealink being
represented by the St Nicholas. SMZ built the Koningin Beatrix in 1985, and soon re-marketed their
service as Crown Line. In 1988 the Dutch Government announced that would sell their 70% interest in
SMZ, and the company was acquired by Stena Line in 1989. The following year, Stena also acquired
Sealink from Sea Containers, and hence took complete control of the Harwich-Hook route.

Postcard of “Koningin Emma”

Royal Cabin Nightboat Flushing Line
U

U

165

POSTCARDS OF SMZ - PADDLE AND SMZ - TURBINE STEAMERS LONG TIME AGO

-
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● ENGELSE VEERDIENSTHAVENS

QUEENBOROUGH
SHEERNESS
FOLKESTONE
HARWICH

.
QUEENBOROUGH EN SHEERNESS

Graafschap Kent met “Isle of Sheppey” en Kanaalkust
SMZ-affiche Vlissingen-Queenborough route
boven Vlissingen, beneden Queenborough

“Isle of Sheppey”

.
:
Openingsceremonie 1875 te Sheerness met “Prince Henry”
“Victorian Social History”, “1875 Philadelphian Exhibition”
Sheerness-on-Sea

The Pier of Queenborough
:
uit reisverslag 2004::
“The remains of the old Flushing Ferry Pier lie in the mud on your port side as
you enter the Swale of Queenboroufh. They are a very nasty area of wooden
stumps guarded by two little dolphisns”.
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FOLKESTONE

Zeebad Folkestone
Engelse Kanaalkust

Victoria Pier Folkestone ca. 1900
Koningin Vivtora overleed in 1901
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FOLKESTONE

SMZ-pier in Folkestone

QUEENBOROUGH

Engelse affiche Queenborough-Flushing

HARWICH

Harwich ligt in het graafschap
Essex en is een havenstad
(met heden 20’000 inwoners)
op ca. 135 km ten
noordoosten van Londen

Aanlooplocatie in Harwich:
Harwich Parkeston Quay

Affiches Flushing-line uit de jaren dertig

Zicht op Harwich Town
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●GRAND HOTEL DES BAINS - GRAND HOTEL BRITANNIA - HOTEL BRITANNIA

In het Grand Hotel Britannia was Jan Willem
Kamermans van 1923 tot 1940 in de
boekhouding werkzaam - daar leerde hij ook
mijn moeder Elisabeth Clemens kennen , toen
die - uit Duitsland komend - in 1928 in dienst trad
van het “Grand Hotel Britannia”. Het leuke is nu,
dat er - toen er in 2008 in de Provinciale
“Zeeuwse Courant” (PZC) een artikel verscheen
over de geschiedenis van het oude “Grand Hotel
Britannia” - daarop per omgaande post uit de
USA kwam. En wel uit Boston van de inmiddels
85-jarige Herman van Dijk Soerewijn, die als
zoon van de toenmalige directeur Bernardus J.H.
van Dijk Soerewijn in het hotel werd geboren en
in 12 kantjes per fax een prachtig vertaal wist te
vertellen over het vooroorlogse “Grand Hotel
Britannia”. En natuurlijk ook over de “drie
musketiers” Jan Willem Kamermans, Elisabeth
Clemens en Martha Kuhn, die alle drie een
leidende functie hadden in de infrastructuur van
het hotel en de kleine Herman van Dijk Soerewijn
in hun hart hadden gesloten. Vader en moeder
zijn steeds bevriend gebleven met de familie van
Dijk Soerewijn en ook met Martha Kuhn –
directeur Bernardus van Dijk Soerewijn was zelfs
getuige bij het huwelijk van mijn ouders in 1931
en Martha Kuhn kwam later regelmatig op
vacantiebezoek in Vlissingen. In het eBook over mijn moeder IN
MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE
MUTTER heb ik al een en ander verteld over de jaren twintig en

.

Menu 1894

dertig en wat er alles toen in Vlissingen is gebeurd, maar in dit
boek over mijn vader zal ik in het onderhoofdstuk
INTERBELLUMJAREN 1918-1940 speciaal op de Britanniamaterie nog wat dieper ingaan.
Voor het onderhavige onderhoofstuk GRAND HOTEL DES BAINS –
GRAND HOTEL BRITANNIA – HOTEL BRITANNIA heb ik verder gebruik
gemaakt van het navolgende (leuke) stukje “Nergens was ik
gelukkiger dan in Brit” (2008) van de PZC-redactrice Wendy van
den Hurk – daarin wordt een beknopte maar zeer informatieve
hotelgeschiedenis weergegeven: beter kan ik het niet vertellen.

Ook zijn er in dit onderhoofdstuk en later prachtige foto’s van het “Grand Hotel des
Bains”, het “Grand Hotel Britannia” en het “Hotel Britannia” te vinden – het was
overigens zeer plezierig zo doelgericht in het internet op beeldenjacht te gaan.
Beginnen doen we met enkele foto’s van het in 1886 geopende “Grand Hotel de
Bains” – na een grondige renovatie werd daaruit dus in 1923 het “Grand Hotel
Britannia” , waar mijn vader en moeder zich in 1928 leerden kennen.
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'Nergens was ik gelukkiger dan in Brit'
door Wendy van den Hurk. november 2008

Britannia, vermaard hotel aan de boulevard van
Vlissingen, spreekt 122 jaar na de bouw nog altijd
tot de verbeelding. De nieuwe generatie kan zich
nauwelijks voorstellen hoe gracieus het eens
was, ouderen durven bij hun zondagse 'rondje
boule' hun blik niet van het water af te wenden.
Vlissingen, eind negentiende eeuw. De Schelde was
geboren, het spoor aangelegd, de haven klaar om te
groeien en je kon nog naar Engeland varen ook. De
stad had alles om een waardig industriebolwerk te
worden.Het ontbrak slechts aan één ding: toerisme.
Met een hotel, bedacht toenmalig burgemeester Arie
Smit, kon het badleven mooi worden uitgebuit.
De Maatschappij tot Exploitatie van Gronden werd
ingeschakeld. Die had het zo geregeld. Tegen een
inschrijfsom van 116.200 gulden mocht architectaannemer W. Lock uit Steenbergen het hotel
bouwen. Op 14 oktober 1885 vond de aanbesteding
plaats, vier dagen later ging de eerste paal de oude
Zandduin in, op 7 maart 1886 bereikten bouwers het
hoogste punt en op 26 juni werd Grand Hotel des
Bains geopend.
En hoe! Op alle openbare gebouwen en de Sint
Jacobskerk ging de vlag uit, in het hotel mochten
hoge heren aanschuiven bij een diner van wel
veertien gangen (van harengs nouveaux tot pâté de
foie gras en croûte) en een dag later waren 'gewone
mensen' welkom voor een concert in de grote
Kurzaal.
's Avonds was er vuurwerk.
Tot 1905 was het hotel met 66 kamers alleen tijdens
het badseizoen open; in de winter gingen de luiken
dicht. Na enkele keren, soms onderhands, van
eigenaar te zijn veranderd kwam het in 1923 in handen van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Die
zorgde voor een metamorfose: de zeezijde werd voorzien van galerijen, in het gebouw opende een
café-restaurant, de veerende danschvloer werd aangelegd, het hele interieur kreeg Art Déco-stijl. En,
niet onbelangrijk, de hotelnaam wijzigde in Grand Hotel Britannia. Vernoemd naar de nieuwe
naoorlogse toeristen, de Engelsen.
Maar het hotel zat toen vooral vol met Zuid-Europeanen die de hete zomers onvluchtten. Dat vertelt
Herman van Dijk Soerewijn, wiens vader Bernardus indertijd directeur was. Van Dijk junior, die
inmiddels in de Verenigde Staten woont, is geboren in het hotel. "De capaciteit was in de zomer te
klein, zodat mijn vader in 1928 een tweede etage liet bouwen en een jaar later de hoge toren, die we
De Puist noemden. Het verdeelde het terras in tweeën. De oostelijke kant was gereserveerd voor
hotelgasten, de westelijke voor gewone bezoekers. Zo hoefden de rijke gasten niet tussen de armen
te zitten!"
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Het typeert de klasse van 'de Brit' van toen: hoog. Het was de tijd dat diners met vijfhonderd gasten
geen uitzondering waren: de 1800 benodigde messen werden dagen tevoren gepolijst in de
Zilverkamer. De tijd dat klanten hun kamer -in het laagseizoen wel vijf gulden per nacht!- contant
betaalden, boer Koole uit Souburg elke dag met zijn paard een kar vol groenten kwam brengen, Griet
de Nooijer de verse vis niet áángesleept kreeg en in de lobby twee piccolo's stonden. De tijd dat prins
Hendrik er regelmatig incognito vertoefde en Jan Pot, die geen noten kon lezen, achter de piano zat.
Of Kees D'Huy senior. Zijn verloofde, Jo Huisse, kwam vaak luisteren als hij optrad met de Jolly
Britanneders. " Niet iedereen kwam binnen hoor", waarschuwt de hoogbejaarde Middelburgse. "Brit,
dat was je van het! Een beetje als het Kurhaus, maar dan mooier."
En toen brak de oorlog uit. Met de nadering daarvan, was de omzet al gekelderd. De Maatschappij
dreigde het hotel af te stoten, tot de gemeente Vlissingen met twintig prioriteitsaandelen à duizend
gulden ingreep. Op 8 mei 1940 werd het hotel, gerenoveerd en wel, heropend. "En op 17 mei belde de
Duitse commandant aan bij burgemeester Van Woelderen", vertelt de oude dokter Ad van Dijk. "Die
mof vroeg slaapplaatsen voor zijn soldaten. Het liefst bij burgers. 'Daar komt niks van in', zei de
burgemeester. 'Leg ze maar in Britannia.' Dat was toch vrij."
De nazi's werden als gasten onthaald. Niet gek ook, de hoteldirecteur was een volbloed NSB'er. Han
Tolhuisen was zijn naam, 07278 zijn stamboeknummer. Nederlandse logeergasten liet hij vanaf 1942
niet meer binnen. Britannia werd het hoofdkwartier van de Vlissingse garnizoenscommandant
luitenant-kolonel Reinhardt. Hoewel de Duitsers betaalden voor hun verblijf, was het al lang geen hotel
meer. Eronder waren bunkers gebouwd, overal lagen sluipschutters. In de vroege ochtend van 3
november 1944 zetten de Royal Scots de aanval in. De Britten bestormden het gebouw, dat inmiddels
door een brandbom in de directeurskamer in vlammen was opgegaan. Rond het middaguur gaven de
bezetters zich over. Zeshonderd Duitsers werden krijgsgevangen gemaakt, vijftig sneuvelden.
Van Tolhuisen? Die werd nabij een bunker neergeschoten. Door een Duitse kogel nog wel. Zijn vrouw
vluchtte met de hotelkas over de boulevard naar het huis dat zij in de stad huurden. " Tot ze door een
kopschot op de oprit werd getroffen", vult Van Dijk aan. " De kas is keurig teruggegeven aan de
gemeente, die er de eerste daken mee heeft hersteld."
Maar Britannia was verloren. Een ruïne was het. "Het allerergste van de hele boulevard", weet
mevrouw D'Huy-Huisse zich nog te herinneren. Al in 1946 werden wederopbouwplannen voor de Brit
gesmeed, maar het schoot niet op. Pas in 1955 werden het restaurant en het congrescentrum,
ontworpen door de Rotterdamse architect J.W. Boks, heropend. Nel Wiessner was erbij. "Omdat mijn
baas, Peter Bikker, de opening verrichtte. Voor het gebouw was een rode loper uitgelegd. Verder heel
veel toeters en bellen. Die zaterdag ben ik er zelf met mijn verloofde naartoe gegaan. We moesten in
de wachtkamer, tot er plaats was op de dansvloer. Eenmaal daar was het prachtig. Er speelde zo'n
trio als in de film. Een violist met zilveren haren, een bassist, een pianist. Ze gingen de zaal rond."
Britannia krabbelde op. Zeker nadat directeur Ten Haaf vijf jaar na de heropening het hotel erbij liet
bouwen. Steeds vaker kwamen 'gewone Vlissingers' voor een drankje. Sterker nog, stelt Pim
Broekhuysen die nu in Terneuzen woont, "Brit was dé reden voor Middelburgers om naar Vlissingen te
gaan. Iedereen wilde de
cocktails van Jacky de
Bartender. Die stond op een
verhoging achter de bar."
Hij noemt en roemt de
dansavonden met pianist Baby
den Toonder. Pianisten, die
zouden er nog vele volgen. Leen
Zietse voorop. Die haalde er de
beste artiesten van Walcheren
bij. Jan Verweij bijvoorbeeld, als
bassist. " Samen met Joop
Seluta op de gitaar hebben we
wel tien jaar feesten en partijen
opgeluisterd met onze jazz. Thee
dansant op zondagmiddag.
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Steeds weer het laatste nummer voor de allerlaatste hotelgasten, die maar niet naar bed gingen."
In 1966 brak een nieuw tijdperk aan, dat van directeur Gerard van der Veen. Volgens sommigen de
man die alles in goud deed veranderen. Zelf is hij bescheiden. "Ik had de wind mee. Toen ik begon,
vestigden grote bedrijven als Hoechst en Hercules zich in de omgeving. De bezetting ging skyhigh.
Soms hadden we aan negen kelners op het terras nog niet genoeg."
Eén van die kelners was Jan Casteleijn, later ober-kelner van het hotel. Hij schotelde zijn gasten
entrecôte double Hercules voor, of de barquette Spyros Armenakis, naar het Griekse schip dat zo lang
voor het Badstrand lag. "Ik weet nog dat de directeursvrouw van Pechiney, Chantal heette ze, alleen à
la française bediend wilde worden. Dan moest je een volle schaal voor houden. Zwaar dat dat was!"
Niet was te gek. In de keuken stond veertien man, onder leiding van Theo Wegman. Theo Verstegen,
nu eigenaar van restaurant De Vissershaven in Vlissingen, herinnert zich menig zeemeerminnetje van
deeg te hebben gemaakt. "De puree werd prachtig gespoten op zilveren schalen, het brood bakten we
zelf." En een casselier waste de pannen, pronkt meesterkok Sjaak Jobse. Hij en collega Jan
Meulmeester moeten nog hard lachen om de spoedlunch van havenhoofd Cor Oreel. "En 's avonds
zat 'ie er nog! Casembroot, Commissaris van de Koningin, was makkelijker. Als die maar iets te
drinken had! Britannia was een fantastische tent om het vak te leren. Je werkte zeventig uur per week,
maar je kreeg die tenminste
wél uitbetaald."
Niet alleen voor de mensen
werd gezorgd, ook het hotel
kreeg een opknapbeurt. Na
Van der Veen, die een stapje
hogerop kon (" maar
nergens was ik gelukkiger
dan in Brit"), is Casteleijn
niet lang meer gebleven. "De
ene na de andere directeur
kwam, je werd er gek van.
Iedereen veranderde wel
wat." Het werd steeds
minder, merkten ook de
gasten. De allure was eraf.
"Je werd niet meer
verwend", zegt Nel Wiessner. "Soms moest je wel drie kwartier wachten voor je iets te drinken had."
Toch bleef de Vlissingse Brit trouw, al was het maar om de bridgemiddagen en het befaamde
Boekenbal niet te hoeven missen. De opleving kwam in de jaren tachtig, toen de Zeevaartschool
eigenaar werd. Ineens was Kees Brouwer behalve rector ook hotelier. "De bovenetage kon ik mooi
gebruiken voor cursisten. Ik trof een puinhoop aan en zonder haar vaste gasten was Britannia nooit
exploitabel geweest."
Na Brouwer kwam Buijs. De laatste exploitant. Gasten, die afscheid hadden genomen, keerden terug.
Daar zorgde de familie Buijs wel voor, met grootse kerstdiners. Er stond zelfs weer een hert van vet
op het toneel. Maar Buijs wilde meer. Móest wel, om de dure grond rendabel te houden. Brit zou de
lucht in gaan. Skyhigh, als vroeger. Alles was getekend, tot buren tegenstribbelden. Zij grepen alle
mogelijkheden aan om uitbreiding tegen te houden. "Meer dan waar Buijs het geduld voor kon
opbrengen", vat oud-wethouder Henk de Haas de jarenlange strijd samen. Wiessner: "Je voelde de
treurnis in het hotel. Het was over en uit." Ze kijkt boos. Zucht tenslotte. "Ik hoop toch zó dat ik nog
mag meemaken dat het weer wordt zoals het was."

“As time goes by”
“Casablanca” 1942

Ontwerp nieuwbouw “Grand Hotel Britannia” Architecten van den Hoeven
B.V.Dorpsstraat 135 in 3481 EC Harmelen - “ niet slecht” zegt de auteur

173

e

Vlissingen 21 eeuw – met links leegstaand “Hotel Britannia” als “Kijkdoos”-project, “Scheldevilla” en Wooldhuis
P

P

En wie zich wil instemmen op deze nieuwe Vlissingse boulevard kan naar de website www.vlissingen.nl gaan
(rubrieken toerisme /aan de kust) en daar de “powerpointpresentatie op de Boulevard” luisteren, die is gemaakt ter
gelegenheid van de “Sail de Ruyter 2007”. “As time goes by” kan het daar alleen maar heten. En dat is goed zo!
TU

UT

Navolgend nog enige informaties over de communicatie met Herman van Dijk
Soerewijn (uit PZC-stukje “Twaalf kantjes Britannia uit de VS”) en mijn internetreactie daarop.
Twaalf kantjes Britannia uit de VS
door Wendy van den Hurk 03 november 2008

“Hi Wendy. An old classmate, Dr. A.H. Van Dyk,
mailed me a clipping from your PZC issue of Oct.
15, requesting anyone with info on Britannia to
come forward. My father B.J.H. van Dyk Soerewyn
was director from 1924 until it closed at the end of
1939. I was born in the hotel and lived there with
my mother and brother until closing. I'll be happy
to answer any questions you may have”. HvDS
.
zie ook onderhoofdstuk INTERBELLUM-JAREN 1918-1940
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“Die antwoorden, dat werd een fax van twaalf kantjes. In het Engels. Herman van Dijk woont immers
alweer 51 jaar in de Verenigde Staten- vermengd met woorden als 'fietsers' en 'rink rieën'. Een
voorproefje vindt u in de volgende fragmenten uit het hoofdstuk van de geschiedenis; andere delen
gaan over de zalen, het personeel, gasten en evenementen” WvdH
“My father, Bernardus J.H. van Dijk Soerewijn, was born on Dec. 21 1875. As a young man he went to
London and worked in the hotel business for 6 years. Coming back to Holland, he worked for a few
years in the Kurhause in Scheveningen. He met my mother, who also worked there; they got married
and went to Paris. (?) Next, they moved to Brussels, where they started their own business at the
World's Fair. When WWI broke out and the Germans occupied Belgium and Brussels, all business
was shut down and they fled, together with many thousands of Belgians to Vlissingen. There, my
father got a job as director of the Hotel Noordzee Boulevard, near the statue of Michiel de Ruyter. (?)
In 1925, the Koninklijke Maatschappij Zeeland bought Hotel des Bains, in the hope that it would boost
their passanger business from England. The hotel was re-named Grand Hotel Britannia. In 1925, I,
myself, was born there. The hotel had become very successfull during the summer seasons with
people from central en east Europe, who wanted to escape the very hot summers in their own country.
Vlissingen had excellent rail services to Berlin and Warsaw and many passangers on their way to
London had become tired during the long train ride and wanted to relax for a few days before crossing
the North Sea. They experienced the pleasures of the beach and later came back to enjoy that.
The capacity was too small, so in 1928 the tweede verdieping was added and a year later 'de Puist'
was built. This was the large extension in the center of the hotel. (...) Around 1930, the Dependance
was built, a few houses over toawrds the Nolledijk. (?) In 1932, central heat was built through the
hotel. A huge restaurant was built on the Eastern terrace; it had a capacity of 450 people. (?) In 1937
a function room, the Oranje zaal, was rebuilt into modern bar and biljard room. The next extension was
in 1937, when a totally new and huge kitchen was built in the back of the building. (?) This was the last
extension completed. Clouds of war, in the meantime, had a great influence on the number of foreign
guests. The day Neville Chamerblain declared war on Germany was the very last normal day. We,
with all personnel, listened to it in the bar, where just a new Philips radio” HvDS
Goedenavond.
Ik ben het tweede kind (jaargang 1938) van de in het bericht van Herman van Dijk genoemde chief
accountant Jan Kamermans, die in 1931 met mijn moeder Else Clemens (die ook genoemd wordt in
het stukje) trouwde. Over mijn geliefde moeder Elisabeth Clemens heb ik in 2007 een eBook
geschreven met de titel "In Memoriam Elisabeth Clemens 1900-1990 - Erinnerungen aan mijn
moeder" (zie info-website http://www.elisabeth-clemens.vlissingennet.nl - ik stuur U gaarne de
download-procedure voor het eBook) en daar gaat het natuurlijk ook uitvoerig over het oude Grand
Hotel Britannia - in de ruines ervan heb ik nog gespeeld. Met Martha Kuhn - die ook genoemd wordt in
het bericht - waren vader en moeder dik bevriend en men ging regelmatig bij elkaar op bezoek. Ook
met directeur Bernardus Soerewijn, de vader van Herman van Dijk waren vader en moeder goed
bevriend en regelmatig maakten wij de wandeling naar hun huis dat in Abeele stond.
Nu schrijf ik aan een eBook over mijn vader Jan Willem Kamermans en ik was ontroerd vandaag
geheel onverwachts op de de 12 pagina's van Herman van Dijk te stoten en te mogen lezen - er kwam
heel veel weer naar boven
Mag ik misschien van U vernemen hoe ik Herman van Dijk Soerewijn kan conacteren?. Alvast bij
voorbaat hartelijk bedabkt voor de moeite
met vriendelijke groet
J.J.Kamermans, 6914AG Herwen
Han Kamermans - 10-02-2009
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● MICHIEL DE RUYTER – CHATHAM 1667

In het voorgaande onderhoofdstuk ZANDBANKEN EN ZEESLAGEN is al een en ander
over Michiel de Ruyter verteld en ook in het eBook KCAMMERMANNS-slechtbok-INFO
staan veel informaties over deze voor Vlisingen zo belangrijke protagonist
opgetekend. Minder bekend is echter dat zich in de Grote of Sint Jacobskerk een
zogeheten “De Ruyterraam” bevindt, dat daar in 1957 - ter gelegenheid van de 350jarige viering van de geboorte van Michiel de Ruyter – is aangebracht. Het 12,5 x 4
meter hoge gebrandschilderde raam bevindt zich in de noorderbeuk, direct naast de
toren en bevat niet alleen ettelijke verbeeldingen uit het leven van Michiel de Ruyter
(daaronder ook de “Tocht naar Chatham” in 1667) maar ook diverse wapens (de Ruyter,
Lampsins, Willem III, 7 provincies, admiraliteiten ) alsmede de aanvullende teksten:
“pro patria libera” (voor een vrij vaderland), “ pro fide libera” (voor vrijheid van godsdienst) en “pro
mare libero” (voor een vrije zee). Michiel de Ruyter was overigens gedoopt in de Sint
Jacobskerk en trad daar ook in het huwelijk – hij woonde met zijn ouders in de
aangrenzende Jacobsstraat en heeft de Sint Jacobstoren (zegt men) aan de buitenkant
beklommen.

Beroemd geworden is Michiel de Ruyter echter vooral door zijn uiterst gewaagde en
opzienbarende “Tocht naar Chatham” – een inval diep in het hart van Engeland,
uiterst dicht bij de hoofdstad Londen. Het laatste mag ook een rol gespeeld hebben
toen in 1875 de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” Queenborough en Sheerness,
beide gelegen op het eiland Sheppey direct in de monding van de Medway, als
ferryhavens voor de verbinding naar Vlissingen ging exploiteren – Michiel de Ruyter
heeft de openingsceremonie te Sheerness op 19 juli 1875 te Sheerness (met “Prince
Henry” “(Prins Hendrik “de Zeevaarder”)) zeker een groet laten uitrichten.”As time goes by”.
Tocht naar Chatham

uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

overzichtskaart met Queenborough en Sheerness

De Tocht naar Chatham, ook gekend onder de
namen Slag bij Medway of in het Engels: Raid on
the Medway, was een succesvolle Nederlandse
aanval op de Engelse schepen en scheepswerven
in juni 1667 tijdens de Tweede Engels-Nederlandse
Oorlog. De Nederlanders, onder het bevel van
admiraal Michiel de Ruyter met direct toezicht van
een meegereisde Cornelis de Witt, bombardeerden
Sheerness, voeren de Theems op tot Gravesend,
zeilden hierna de Medway op, tot in Chatham,
sinds 1560 de belangrijkste Engelse marinebasis,
waar ze vier schepen tot zinken brachten, en de
HMS Royal Charles, de trots van de Engelse vloot,
enterden en meesleepten naar Nederland.
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Karel II's vloot op zee was door acuut geldgebrek al teruggebracht tot een kleiner aantal schepen en
juist de zwaarste (en dus duurste) linieschepen waren opgelegd: de Nederlanders kozen dus het juiste
moment. Vredesonderhandelingen waren al gaande, maar die werden door Karel gerekt omdat hij
hoopte op Franse steun; Johan de Witt besloot een snel einde te maken aan de oorlog; de Republiek
wilde de Engelsen ook straffen voor hun aanval op de Vlie in augustus 1666 (Holmes' Bonfire) waarbij
honderdvijftig koopvaarders in brand gestoken waren. De Nederlandse vloot bestond uit ongeveer
zestig schepen, en had zo'n duizend soldaten tot zijn beschikking van het net opgerichte Korps
Mariniers, het eerste ter wereld dat gespecialiseerd was in amfibische aanvallen. Het toezicht van de
Witt was noodzakelijk omdat de Ruyter zelf sterk twijfelde aan de uitvoerbaarheid van de operatie,
waarvoor al plannen waren sinds de Vierdaagse Zeeslag, maar die moest worden uitgesteld door de
nederlaag in de Tweedaagse Zeeslag. De operationele voorbereiding was door kolonel der mariniers
en luitenant-admiraal Willem Joseph van Ghent. De Engelse reactie was bij dit alles hopeloos traag.
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De Ruyter vertrok op 4 juni (Juliaanse kalender) met een gunstige oostenwind van de Nederlandse
kust, toen het hem duidelijk werd dat de eskaders van Zeeland en Friesland door moeizame
bemanning van de schepen te laat zouden komen. Op 6 juni bereikte men de monding van de
Theems. Cornelis de Witt opende op 7 juni de geheime instructies. Er was veel protest: hij noteerde
dat de meeste officieren wel hun best deden bezwaren te ontdekken maar niet om er oplossingen
voor te verzinnen. Op 8 juni probeerde men een handelsvloot van een twintigtal schepen die hoger op
de Theems voor anker lag, te nemen maar dat mislukte. Op 9 juni ging het eskader van Van Ghent,
met viceadmiraal Johan de Liefde in onderbevel, linksaf naar de Medway. Schout-bij-nacht David
Vlugh had het bevel over de zwaardere schepen; Van Ghent zelf ging van de Dolphijn over op het
fregat Agatha. Nu pas durfden de Engelsen de mogelijkheid onder ogen te zien dat het doel Chatham
was. Viceadmiraal Edward Spragge en generaal-ter-zee George Monck kregen opdracht snel de
verdediging op orde te brengen, maar daar was eigenlijk geen tijd meer voor. Bij het navigeren
maakten de Nederlanders gebruik van twee overgelopen Engelse loodsen: één ervan was een
calvinistische tegenstander van Karel, de tweede een gevluchte smokkelaar.
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De Nederlandse vloot bombardeerde het onvoltooide Sheerness Fort op 10 juni. Het fort werd alleen
ondersteund door het fregat HMS Unity met 44 kanonnen en een aantal branders. Het fort bracht
eerst vuur uit op de vloot maar toen zo'n 800 Nederlandse troepen een mijl verderop afgezet werden,
sloeg de bezetting op de vlucht, waarop de Nederlanders zonder tegenstand te ondervinden het fort
innamen en het vervolgens verwoestten. De Engelse schepen voeren verder terug de Medway op.
Hierop bezetten Nederlandse troepen het stadje Sheerness waarvan het garnizoen de benen
genomen had en verbaasden de inwoners door hun beschaafde gedrag: ze betaalden voor hun
maaltijd. Overigens stonden de soldaten onder streng bevel zich zo fatsoenlijk mogelijk te gedragen.
Men wilde het onderscheid laten zien tot de Engelsen die Terschelling geplunderd hadden. Toen de
Nederlanders zich teruggetrokken hadden, werden verschillende stadjes alsnog geplunderd: door de
eigen troepen.
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De rivier was verderop bij Gillingham door de Engelsen afgesloten met een ketting op negen voet
onder de waterlijn. De mogelijkheid hiertoe bestond al vanaf 1585. De enorme Golden Phoenix (ex VOC-schip Gulden Phenix) en House of Sweeden (de Oost-Indiëvaarder Huis van Swieten), de
Vanguard van 60 kanonnen en de Welcome en Leicester werden met opzet in hoofd- en nevengeulen
voor de ketting tot zinken gebracht om de hele rivier onbevaarbaar te maken, en enkele batterijen
werden langs de rivier opgesteld. De HMS Charles V en HMS Matthias (de buitgemaakte Nederlandse
koopvaarders Carolus Quintus en Geldersche Ruyter) verdedigden de rivier verderop achter de
ketting, samen met de HMS Monmouth. Op 11 juni werden nog meer schepen afgezonken; maar al in
de avond van die dag hadden de eerste Nederlandse fregatten een vaargeul vrijgemaakt.
De Nederlanders naderden de blokkade op 12 juni, en vielen elk vijandig schip dat binnen bereik
kwam aan: de Charles V en de Mathias werden vernietigd, de Unity buitgemaakt; de wat verder
liggende HMS Royal Charles werd zonder gevecht buitgemaakt en meegesleept. De ketting bleek
geen moeilijke hindernis: kapitein Jan van Brakel voer er met zijn bijzonder licht gebouwde schip de
Vreede overheen, voorafgegaan door de branders Susanna en Pro Patria. Hij had zich als vrijwilliger
gemeld om de straf af te wenden voor het feit dat zijn bemanning al op 9 juni als enige wel aan het
plunderen was geslagen. Hoewel de Nederlanders wat lichte verliezen leden bij het doorbreken van
de blokkade kon hun opmars niet gestopt worden. Traditioneel wordt het zo beschreven dat één van
de Nederlandse schepen de ketting stuk voer — Jan van Brakel is de typische held in dit verband —
maar dat is verre van zeker.
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Volgens het verslag van Otto de Vooght, die bij de Tocht aanwezig was, werd de ketting niet
stukgevaren, maar losgemaakt. "Aldaar hadden de Engelsen een klein batterijtje gemaakt,
waarvandaan zij met zes à zeven stukken op ons flankeerden, doch wij daarvan meester geworden
zijnde, maakten de kettingen los en schoten dezelve aan stukken." Otto de Vooght was als
toezichthoudend ambtenaar meegegaan op de tocht en hield er een dagboek over bij. Pas later,
waarschijnlijk vooral door twee lofzangen van Vondel -- "de keten breekt en barst" en "de Batavier rukt
staal, als rag, aan flarden" -- werd het nog mooier gemaakt. Michiel de Ruyter was er zelf niet bij toen
de ketting werd losgemaakt: hij was ziek en voegde zich pas een dag later bij het konvooi. Ook
Engelse bronnen hebben het over het breken van de ketting met een hamer, niet door hem door te
varen. Gerard Brandt vermeldt "dat de ketting door ordre en begeleidt van den Schoutbynacht Vlug
werdt los gemaakt, brengende of zendende eenige matrozen aan landt, die een der ijzere bouten,
daar ze aan vast was, braaken: en dat die bout noch heeden ten dage t' Enkhuizen, ter nagedachtenis
van dat stout bestaan, werdt bewaart"
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Toen Monck zag wat er gebeurde beval hij alle zestien oorlogsschepen in de dokken af te zinken om
te voorkomen dat ze in handen van de Nederlanders zouden vallen.
De volgende dag waren de gebieden stroomopwaarts langs de Thames tot en met Londen in paniek
omdat men een volledige Nederlands-Franse invasie vreesde. Het gerucht ging dat de Nederlanders
op het punt stonden het leger van Lodewijk XIV, dat zich in Duinkerke bevond, naar Engeland over te
zetten. De elite ontvluchtte de hoofdstad. Toen de Ruyter die dag, langs het weinig uitwerking
hebbende vuur van Upnor Castle, in Chatham aankwam, werden enkele van de beste schepen van de
vloot, inclusief de HMS Royal James (82 kanonnen ), de nieuwe HMS Loyal London (92 kanonnen ),
en de HMS Royal Oak (76 kanonnen ) door branders aangevallen en in brand gestoken (ze waren al
door de Engelsen zelf afgezonken tot boven het laagste kanondek). Op de veertiende voer één enkele
Nederlandse roeiboot onder Engels vuur opnieuw de dokken in en brandde de drie linieschepen tot de
waterlijn neer. Van de acht nog overblijvende Engelse linieschepen met meer dan 75 kanonnen
gingen er zo vier verloren. Verder doorvaren om ook de rest van de Engelse vloot, waaronder de
Royal Katherine, te vernietigen, werd door Cornelis de Witt onverantwoord geacht vanwege de nauwte
van de vaarweg en de toenemende kans op effectieve Britse tegenmaatregelen. De Nederlandse
vloot trok zich vervolgens terug zonder de dokwerken en scheepswerven te verwoesten, dankte
gezamenlijk God voor de overwinning in een "rechtvaardige oorlog ter zelfverdediging" en voer de
volle zee op. Cornelis de Witt schatte in een brief aan de Staten-Generaal de totale verliezen op vijftig
man en enkele branders. Tot het eind van de oorlog op 21 juli (31 juli New Style) werden er aanvallen
uitgevoerd tegen de Engelse oost- en zuidkust. Het Engelse moreel, toch al laag door de pest, het
afbranden van Londen en het dreigend bankroet van de staat, zonk tot een dieptepunt. Zo omschreef
Samuel Pepys het in zijn befaamde dagboek op 29 juli 1667: Thus in all things, in wisdom, courage,
force, knowledge of our own streams, and succes, the Dutch have the best of us, and do end the war
with victory on their side (vertaling: "Dus op alle punten -- wijsheid, moed, macht, kennis van onze
eigen wateren, en succes -- zijn de Nederlanders ons de meerdere, en sluiten zij de oorlog af als
overwinnaars").
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Zeeuwse kapervloot 17 eeuw op de rede van Vlissingen
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“BESTEVAER” - REMINISCENTIES

300 jaar de Ruyter in 1907

100 gulden-biljet 1970

Standbeeld van Louis Royer
400 jaar Michiel de Ryuter in 2007 met loodsboten

achtersteven replica “De zeven Provincië”
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● ENGELS ZEEBOMBARDEMENT 1809 - WALCHERENEXPEDITIE
In dit onderhoofdstuk wordt nog eens nader ingegaan op het catastrofale
brandbombardement van Vlissingen door een Engels vlooteskader in het jaar 1809 –
in het hoofdstuk SCHELDE-BELGIĒ-PANORAMA (onderhoofdstuk JOOST CAMERMANS) heb
ik daarover al een en ander verteld. Zoals beschreven vertoefde voorvader Joost
Camermans in de tijd van 1807-1811 niet in Vlissingen, maar in Zierikzee waar hij
met Maatje Monnier trouwde. Daarna zijn zij echter weer teruggegaan naar het
verwoeste Vlissingen en het zal zeker voor Joost Camermans en Maatje Monnier niet
gemakkelijk geweest zijn in 1811, niet meer dan 2 jaren na de brandcatastrofe, in de
nu Franse stad voet te vatten. Dit gold zeker ook voor de ouders van Joost
Camermans, Theunis Camermans en Cornelia Baggerman, die toen eveneens naar
Vlissingen zijn gekomen.
De beschieting was ook daarom zo catastrofaal omdat de
Engels gebruik maakten van een nieuwe uitvinding, de
zogeheten Congreve-brandraketten. Dit geheel nieuwe
raketsysteem was ontworpen door de in het graafschap Kent
geboren (Sir) William Congreve (1772-1828) en had uitermate
fatale gevolgen door de grootschalige branden, die daarbij
ontstonden.(250 huizen en het “Antwerpse” stadhuis op de Grote Markt
werden verwoest). Deze raketten werden voor het eerst ingezet in
1807 bij het bombardement van Kopenhagen en dan in 1809 bij
oude stadhuis Grote Markt de beschieting van Vlissingen en de Franse vloot bij Île d’Aix –
in de veldtochten tegen Napoleon werden zelfs hele Congreve-batterijen ingezet en
ook de Amerikanen kregen er mee te maken. Tijden het bombardement van
Baltimore in 1814 inspireerden de door de Engelsen afgeschoten brandraketten de
Amerikaan Francis Scott Key tot een beroemde regel (…and the rockets red glare…) voor
zijn lied “The Star-Spangled Banner”, dat later het Amerikaanse volkslied werd.
Het interessante is nu, dat mijn grootvader Josephus Franciscus Kamermans in het
jaar 1911 een huis kocht op het adres Groenewoud 40 (nu 36), direct tegenover het
zogeheten Vierwindenplein (ook Plein Vierwinden), dat in 1809 bij de beschieting
door de Engelsen was ontstaan- er waren toen op deze plaats zoveel huizen
verwoest dat men die niet meer heeft opgebouwd en er een plein van maakte. Jan
Willem Kamermans heeft aan dit plein van 1905-1932 (met een onderbreking van 2
Amsterdamse jaren) gewoond en heeft ook daar dus – zeker zonder het te weten - weer
met een Engelse achtergrond te doen gehad – in het onderhoofdstuk
VOOROORLOGSE JAREN wordt overigens nog een en ander over de locatie
Groenewoud/Vierwindenplein verteld. Uit het navolgende Walcherenexpeditie-stukje
zal verder nog blijken, dat de een John Pitt, 2nd Earl of Chatham, het bevel voerde
over de invallende Engelse troepen en hier dus zelfs een naamassociatie met de
beroemde “Tocht naar Chatham” van Michiel de Ruyter vast te stellen is. Voor het
relaas over deze Walcherenexpeditie heb ik overigens weer teruggegrepen op een
uitstekend gedocumenteerd artikel uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. We zullen
daarbij vaststellen, dat het toch een tamelijk grote Engels-Frans/Nederlandse
uiteenzetting is geweest en onwillekeurig wordt men herinnerd aan de Engelse resp.
Canadese opmars tegen Walcheren in het kader van de vrijmaking van de Schelde
tijdens de Tweede Wereldoorlog – ook in 1909 ging het er om uiteindelijk Antwerpen
te veroveren en de controle over de Schelde te verkrijgen.
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WALCHERENEXPEDITIE 1809

Onderdeel van de Vijfde Coalitieoorlog
TU

UT

30 juli – 9 december 1809
Zeeland
Frans-Hollandse overwinning

Datum
Locatie
Resultaat
TU

UT

TU

TU

UT

TU

UT

UT

Strijdende partijen
Verenigd
Koninkrijk

Frankrijk
Koninkrijk
Holland
TU

TU

UT

UT

TU

UT

Commandanten
Lodewijk I van
Holland
Jean-Baptiste
Bernadotte
Jean-Baptiste
Dumonceau

John Pitt, 2nd Earl of
Chatham
Richard Strachan

TU

TU

UT

UT

TU

TU

UT

UT

TU

UT

Troepensterkte
20.000

40.000
Verliezen

1.000 doden
5,000 zieken en
gewonden
4.000 gevangenen

12.000+ zieken
4.000 doden

De Walcherenexpeditie was een Britse inval in Zeeland in 1809. Zeeland was toen deels onderdeel
van Frankrijk en deels onderdeel van het Koninkrijk Holland, een Franse vazalstaat geregeerd door
Lodewijk I, broer van de Franse keizer Napoleon I.
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De expeditie liep uit op een groot fiasco voor de Britten, niet door een militaire nederlaag maar omdat
de Britse soldaten in groten getale stierven aan malaria. Zo'n 4.000 van de soldaten bezweken aan
malaria en andere ziektes (tegen zo'n 100 gesneuvelde soldaten) voordat de troepenmacht uiteindelijk
in december werd teruggetrokken.
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Achtergrond
T

T

De Britten, die vanaf 1792 continu in oorlog met Frankrijk waren geweest (met uitzondering van een
korte periode van vrede in 1802-1803), vormden in 1809 samen met Oostenrijk een nieuwe coalitie
tegen Frankrijk, de Vijfde Coalitie genoemd. Ook de kleine Italiaanse staten Sicilië en Sardinië namen
deel aan dit bondgenootschap.
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De doelstelling van de Britse expeditie was om het Franse eskader van tien linieschepen in Vlissingen
te veroveren. Daarnaast waren de Britten van plan om Antwerpen in te nemen, waar volgens
geruchten tientallen Franse linieschepen in aanbouw waren.
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Ook was de expeditie bedoeld om de aandacht van de Fransen af te leiden van Oostenrijk. De Britten
kwamen echter pas eind juli in actie, toen Oostenrijk de Slag bij Wagram en daarmee de oorlog al
verloren had.
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De expeditie
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Een Brits expeditieleger van 40.000 troepen en 15.000 paarden werd ingescheept in zo'n vijfhonderd
transportschepen en geëscorteerd door een oorlogsvloot van veertig linieschepen en dertig fregatten.
De bevelhebber van het Britse leger was John Pitt, een broer van de voormalige premier William Pitt
de jongere.
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Het leger landde op 30 juli op verschillende plaatsen op Walcheren. Middelburg werd de volgende dag
zonder slag of stoot bezet, Veere na korte gevechten op 1
augustus. Vlissingen capituleerde op 15 augustus, na een
kort beleg en twee bombardementen waarbij de stad
zware schade opliep. De Franse gouverneur van
Vlissingen, generaal Louis Monnet, en het garnizoen van
5.000 Fransen werden gevangen genomen en afgevoerd
naar Engeland. Verder oostelijk landden de Britten op
Zuid-Beveland, namen Goes in en hadden het hele eiland
op 2 augustus in handen. Ook Schouwen en Duiveland
werden bezet en Zierikzee op 10 augustus ingenomen.
Het strategische fort Bath was geëvacueerd door de
Fransen en werd zonder slag of stoot door de Britten
bezet.
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Al snel kwamen de eerste berichten van malaria, waar het
moerasachtige Zeeland in die tijd berucht om was. Eind
augustus waren al 3.000 Britse soldaten ziek en middenseptember had dit aantal toegenomen tot 10.000. De
epidemie van malaria (en waarschijnlijk ook andere
ziektes zoals dysenterie) werd al snel Walcheren fever
genoemd door de Britse soldaten. Ondanks eerdere
ervaringen met malaria tijdens een expeditie op Zeeland
in 1747 waren de Britten slecht voorbereid, met maar één
hospitaalschip per divisie. De Britten stierven in groten
getale en 's nachts vonden massabegrafenissen plaats.
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De Fransen en Hollanders vernamen het nieuws van de
invasie op 1 augustus en de koning liet de Hollandse
Koning Lodewijk I van HollandI
koninklijke gardetroepen aanrukken naar Bergen-opZoom, terwijl de Hollandse divisie in Noord-Duitsland teruggeroepen werd. Al snel had zich een
verdedigingslinie voor Antwerpen verzameld van 12000 Franse en Hollandse soldaten en 13000
soldaten van de (ongeüniformeerde en deels onbewapende) Nationale Garde. Koning Lodewijk nam
het bevel van de defensie persoonlijk op zich, maar bleek weinig militair kunnen te bezitten. Op 15
augustus verving Napoleon hem door de Franse maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte terwijl de
Hollandse troepen onder bevel stonden van Jean-Baptiste Dumonceau, een in Brussel geboren
generaal in dienst van het Koninkrijk Holland.
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De Britten stonden bij Antwerpen maar hun bevelhebber Chatham schatte de Frans-Hollandse
verdediging veel te hoog in, op 35.000 man, en durfde geen aanval op Antwerpen aan met zijn door
ziekte verzwakte troepen. De Britten bleven zo vastzitten in Zeeland terwijl de troepen in sneltreinvaart
bezweken aan malaria. Eind augustus zag Chatham dat de zaak verloren was en begon de
terugtrekking van zijn troepen terwijl een achterhoede nog korte tijd Bath bleef bezetten.
Tegen de tijd dat Chatham op 16 september Zeeland verliet, was alleen een garnizoen van 5.000 man
op Walcheren overgebleven, waarvan al een derde ziek was. Dit garnizoen, bijgenaamd dying army,
hield vier maanden stand tot het in december alsnog geëvacueerd werd.
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Nasleep
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De Franse bevelhebber Bernadotte was tijdens de Slag bij
Wagram in ongenade gevallen bij Napoleon door een
dagorder waarin hij de Saksische troepen onder zijn bevel de
eer gaf voor de overwinning, terwijl deze troepen juist waren
teruggevallen en gered moesten worden door Franse troepen.
Na de Britse terugtrekking uit Zeeland kwam Bernadotte
opnieuw met een ongelukkige dagorder waarin hij niet alleen
de Frans-Hollandse troepengrootte weggaf maar ook de
Nationale Garde lof toezwaaide. Op 11 september ontsloeg
Napoleon Bernadotte als bevelhebber en verving hem met
maarschalk Bessières. Na deze definitieve breuk met
Napoleon accepteerde Bernadotte in 1810 een aanbod om
kroonprins van Zweden te worden en werd in 1818 koning
van Zweden als Karel XIV Johan.
T
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Ook koning Lodewijk I viel in ongenade bij de keizer door zijn,
volgens Napoleon, trage en onkundige optreden. Voor Napoleon was het de laatste druppel, na
eerdere irritaties over Lodewijks tegenzin om Franse maatregelen als de dienstplicht en het
Continentaal Stelsel in Nederland in te voeren. Op 28 december werd Walcheren ingelijfd bij Frankrijk,
in maart 1810 volgde de rest van zuidelijk Nederland en in juli werd het hele Koninkrijk Holland bij
Frankrijk ingelijfd.
T

T

T

T

T
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In Groot-Brittannië leidde het fiasco tot een conflict tussen de ministers George Canning en Robert
Stewart dat eindigde in een pistoolduel en het aftreden van beide ministers.
T

T

T

T

Herdenking
T

T

In de plaats Veere wordt van 10-12 juli 2009 herdacht dat 200 jaar geleden de invasie van Walcheren
plaats vond. Deze manifestatie wordt georganiseerd door de Napoleontische Associatie der
Nederlanden

nieuwe silhouette boulevard Vlissingen met Hotel Britannia links en Sardijntoren met Hotel Arion midden
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● WOOLDHUIS – NOLLEPIER – “SCHELDEVILLA”
Wooldhuis

.
. . .
. Het in 1931-1932 gebouwde Wooldhuis op het meest westelijke punt van de
Boulevard Evertsen is een kapitale villa in Engelse landhuisstijl en eveneens een
bekend visitekaartje van Vlissingen – in het in 1996 verschenen boek “Het
Wooldhuis” (Stichting Wooldhuis) van Ed Steijns en Carlo Buysrogge wordt een
prachtige indruk van dit unieke monument gegeven. Het navolgende stukje uit de
Vlissingse weekkrant “De Vlissingse Bode” gaat over een radiodocumentaire over dit
altijd geheimzinnig gebleven huis –zo heeft het zeker ook Jan Willem Kamermans
ondervonden, die vanaf daar steeds zijn “rondje boulevard” begon. Interessant is
zeker nog dat in dezelfde jaren 1931-1932 ook het Kamermanse huis aan de
Vrijdomweg 14/48, direct achter de Boulevard Evertsen werd gebouwd.
U

U

Woold is overigens de naam van een buurtschap in de gemeente Winterswijk – en
deze benaming is met zekerheid afgeleid van het Duitse “Wald” (bos), dat als ending
“wolde” in vele Duitse (en ook Nederlandse) plaatsnamen voorkomt. In de gemeente
Heino (bij Zwolle) is verder ook nog een verzorgingshuis met de naam “Het
Wooldhuis” te vinden.De hier eveneens navolgende Wikipedia-stukjes gaan over
Carel Louis van Woelderen (1839-1904), die ooit de eerste directeur van de
“Stoomvaart Maatschappij Zeeland” was en zijn zoon, burgemeester Carel Albert van
Woelderen (1877-1951), die in zijn lange diensttijd uitermate veel voor Vlissingen
heeft gedaan (naar hem is de <vlissingse van Woelderenlaan benoemd).
Radiodocumentaire over het Wooldhuis
“Het Verhalende Huis” (“De Vlissingse Bode” van 5 september 2007)
“Als de bewoner niet wil praten, dan moet je het huis zelf maar aan het woord laten. Dat is de
gedachte achter de radioreportage “Het verhalende huis” van Middelburger Theo Rietveld. Zijn
documentaire gaat over het Wooldhuis op de punt van de Vlissingse boulevard: een mooi monument
met een mysterieus randje.
Wie was de opdrachtgever, wie de architect, wie zijn bewoners geweest? Het zijn enkele vragen die
Theo Rietveld zichzelf aan het begin van de documentaire stelt. In het uur dat volgt geeft hij op vrijwel
al die vragen antwoord. Daarvoor krijgt hij hulp van de Vlissingse gemeentearchivaris Adrie Meerman,
amateurhistoricus Ad van Dijk, Marjan van den Bos (bestuurslid van de stichting Wooldhuis
Vlissingen) en Truusje Spuiman. Zij behoort tot de gelukkigen, die het huis ooit van binnen hebben
gezien.
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Medewerking van de huidige bewoner kreeg hij niet of nauwelijks. Om preciezer te zijn: door het
gebrek aan medewerking ontstond juist het idee voor de titel en formule van het radioprpgramma. “Ik
wilde al langer een serie maken over bijzondere huizen” zegt de programmamaker van radiostation
Cool FM. Toen ik met het idee kwam er eentje aan het Wooldhuis te wijden, werd me door
verschillende mensen verteld dat me dat nooit zou lukken. Elke Vlissinger, die er langsloopt, wil
binnenkijken, maar niemand is daadwerkelijk binnen geweest.
U

Telefoontjes
Via via kwam Rietveld in contact met de huidige bewoner zakenman Johan van der Werf, in het
dagelijkse leven lid van de raad van bestuur van Aegon en commissaris bij Delta. “Het heeft twee jaar
geduurd en vele telefoontjes gekost voor ik naar binnen mocht. Ik kon een afspraak met hem maken
op 5 december, hij moest die dag toch in Zeeland zijn voor een vergadering. Het was een kille,
donkere Sinterklaasavond en toen ik aankwam, stond er al een ronkende Mercedes met daarin een
privéchauffeur voor de deur. Ik belde aan en het eerste dat Van der Werf zei, was dat ik slechts tien
minuten had. Ik kreeg een korte rondleiding, maar kon hem amper bijhouden.
Toch was het genoeg voor Rietveld om iets van de Magie rond het huis te ontrafelen. Ik was betoverd
door het interieur, maar kon en mocht de eigenaar niet uit het oog verliezen. In het huis is het alsof de
tijd is stil blijven staan. “Er is vrijwel niets veranderd sinds burgemeester Van Woelderen het huis heeft
gebouwd”, zegt hij en kan daarbij een wat melancholische glimlach niet onderdrukken.
Vliegveld
Opdrachtgever Carel Albert van Woelderen staat nog altijd bekend als de meest ambitieuze
burgervader die Vlissingen ooit heeft gehad. Hij liet onder meer een vliegveld, een pier en het
Nollebos bouwen. Het statige Wooldhuis – waarvan de eerste steen in 1931 werd gelegd – paste bij
zijn statuur.. Het werd ontworpen door de befaamde Haagse architect Dirk Roosenburg, een leerling
van Berlage en iemand die op dezelfde hoogte stond als zijn collega’s Oud en Dudok.
In zijn woning ontving Van Woelderen tijdens zijn regeerperiode vele prominente gasten uit binnen- en
buitenland. Rietveld kreeg inzage in het gastenboek uit die tijd. Daarin staan namen van ministers uit
Nederland en België en zelfs die van Prins Hendrik. De erfenis van de bestuursperiode van Van
Woelderen is inmiddels behoorlijk geslonken. “Van al zijn projecten is bijn niets meer over gebleven”,
aldus Rietveld. Toch is het Nollebos er nog altijd en herinnert ook het Wooldhuis aan de
bestursperiode van Van Woelderen., die duurde van 1919-1945.
Sluitstuk
Het scheelde echter niet veel of de markante villa – door velen het sluitstuk van de boulevard
genoemd – was ook verdwenen, “In 1994 stond het op de nominatie gesloopt te worden. Een
projectontwikkelaar wilde iets doen op die plek. Dat werd onder meer door Adrie Meerman en Marjan
van de Bos voorkomen. Ze hebben toen de stichting Het Wooldhuis opgericht”. De twee vonden en
vinden dat het pand op de list van monumenten hoort. Uiteindelijk kregen ze dat voor elkaar, maar het
duo blijft nog altijd strijden. Zij hoopt dat de monumentale Engelse villa ooit een wat opener karakter
krijgt. Van der Werf gebruikt het als zomerwoning en laat verder regelmatig gasten slapen in de villa.
Bezoekers en cultuurliefhebbers zijn niet welkom.
Mythe
Het huis is dit weekeinde ook niet open tijdens de Nationale Monumentendag. Rietveld kreeg tijdens
zijn bezoek te horen, dat daar wat Van der Werf betreft geen verandering in komt. “Je bent de laatste
die het huis is binnengekomen”, zei hij toen tegen mij. “Dit huis is een mythe en dat moet het ook
blijven”.
Rietveld hoopt met zijn reportage de Vlissingers toch een kijkje in het huis te geven. “Met deze
documenten wilde ik het geheim van het huis ontrafelen. Niemand in Vlissingen mag vergeten hoe het
huis vroeger heeft geleefd en hoe ervoor is gevochten het te behouden”
Het Verhalende Huis” wordt vrijdag en zaterdag uitgezonden op radio Cool FM.
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Uit Wikipedia de vrije encyclopedie:
Carel Albert van Woelderen (Vlissingen, 12 juli 1877 - Wassenaar, 30 januari 1951) was een
Nederlandse militair en burgemeester van Vlissingen. Van Woelderen, zoon van Carel Louis van
Woelderen, studeerde rechten en slaagde in 1910 voor het kandidaatsexamen. Hij begon zijn carrière
als militiair. Van Woelderen speelde een belangrijke rol in de verijdeling van Troelstra's revolutie van
1918. Hij was de initiator van het massale trouwbetoon aan de koningin op het Malieveld in Den Haag.
Als kapitein was Van Woelderen van 1 augustus tot 30 september 1919 hoofd van de militaire
inlichtingendienst GS III. In 1927 werd hem de rang van majoor titulair toegekend. Door zijn bijzondere
band met het Koningshuis raakte hij later betrokken bij de affaire-Le Roi. Van 1 oktober 1919 tot 1 juli
1945 was Van Woelderen burgemeester van Vlissingen. Op 28 april 1943 werd hij door de Duitse
politie gearresteerd waarna hem door F. Wimme, Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, met
ingang van 2 juni 1943 ontslag werd verleend. In zijn plaats werd door de bezetter P.C. Callenfels
benoemd. Na de bevrijding van Vlissingen op 3 november 1944 werd Van Woelderen in alle rechten
hersteld. Onder zijn leiding kreeg Vlissingen meer aanzien als badplaats, werden de havens vergroot
en kwam er meer industrie. Het Wooldhuis aan de boulevard in Vlissingen werd in 1931-1932
gebouwd door architect Dirk Roosenburg in opdracht van burgemeester Van Woelderen. C.A. van
Woelderen bekleedde vele nevenfuncties, waaronder die van president-commissaris van de N.V.
Haven van Vlissingen.
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Carel Louis van Woelderen (Velp, 22 juli 1839 - Dieren, 17 februari 1904) was een Nederlandse
militair, directeur van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland en lid van Provinciale Staten van Zeeland.
Van Woelderen was van 1854 tot 1857 adelborst op het instituut te Willemsoord. Hij klom als
beroepsofficier op tot luitenant-ter-zee 1e klas bij de Koninklijke Marine en ging in 1877 uit dienst.Van
1877 tot 1904 was hij de eerste directeur van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Ook was hij een
der oprichters van de Vlissingse Zeevaartschool. Van 1888 tot 1901 was hij lid van de Provinciale
Staten van Zeeland. Van Woelderen was vader van de Vlissingse burgemeester Carel Albert van
Woelderen. Verder bekleedde hij nog andere functies.
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Nollepier (aansluitend op kop Boulevard Evertsen bij Wooldhuis)
Stp. Hohenstaufen 623 Bunker
Nollepier Vlissingen
“De Duitse bezetter bouwde in 1942
langs de kust van Walcheren een
aantal verdedigingswerken
(Verteidigungsbereich Vlissingen
Atlantikwall). De bedoeling van deze
verdedigingswerken was om samen
met de ‘Stützpunktgruppe Breskens’
een verdedigingslinie te maken die
de Westerschelde zou moeten
verdedigen tegen een geallieerde
invasie. In de omgeving van het
centrum en ten westen van
Vlissingen liggen in totaal 7 bunkers,
waarvan twee bunkers aan de
Boulevard Evertsen die dienden als
versterkte commandopost
Nollepier (Nolledam) met Bunker, Nollestrand, en “Panta Rhei”- strandtent ‘Seekommandant Südholland’. Dit
waren een vuurleidingsbunker van het type FI 241 en een ‘verstärkt feldmassig’ bunker. Daarnaast
waren er ook 3 ‘Küstenverteidigung’ bunkers die dienden als munitieopslag en woongelegenheid. Aan
de kop van de Nollepier is de 623 Stp. Hohenstaufen bunker te vinden. Van dit soort bunkers zijn er
maar twee gebouwd. Deze 'zuid' bunker vuurde over de pier in de richting van de Boulevard”.
(uit www.bunkerbehoud.com)
U

TU

U

UT
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BUNKER EN WINDORGEL OP NOLLEPIER
Op de bunker is later een windorgel geplaatst, een uniek en
geheel ander bouwwerk. Er zijn drie van deze oorspronkelijke
windorgelmonumenten te zien in Europa.en is een Brussels
ontwerp van “Collectief Mass & Individual Moving”. De uit
bamboe gemaakte pijpen zijn voorzien van gaten waar de wind
doorheen blaast. Er ontstaan
dan verschillende klanken, een
bijzondere mengeling van
sonore bromtonen en hoge
fluitklanken. Er is altijd wel een
ander concert…

Tijdens de stormvloed in 1953 spoelden
de golven over de dam heen en dreigden
de duinen ernaast weg te slaan. Vader en
ik waren gaan kijken en sprakeloos – ik
herinner me dat nog heel goed.

Sinds jaar en dag staat op de bunker met grote letters
“ZIMMER FREI” geschilderd – ieder keer wanneer deze
opschrift wordt verwijderd staat deze er na korte tijd weer op.
Duidelijk zijn ook de kleine vuurtoren op de bunker en natuurlijk
de.originele oorlogsbeschadigingen te zien. Het is een
oorlogsmonument, waarin ik na de oorlog veel gespeeld heb

“Scheldevilla”
Boulevard Evertsen 246, direct naast “Hotel Britannia”

uit imakelaar-webrsite 2008:
Vraagprijs

€ 1.297.000 (!)

Aantal kamers:

8

Bouwjaar:

1900

Oppervlakte:

230 qm

Perceeloppervlakte

379 qm

Omschrijving:
“Op een werkelijk unieke locatie aan het mooiste en breedste stuk boulevard, ligt deze statige hoekvilla met een inhoud van 1300 kubm. Deze woning is voorzien van een woonkamer van 75 qm, een
souterrain, 6 ruime slaapkamers en 4 badkamers en heeft alle gemakken waaronder een lift. De
afgelopen jaren is de volledige woning gerenoveerd en aangepast. De villa heeft vanuit bijna elke
kamer in het huis uitzicht op de Schelde, het strand en de boulevard met de imposante zeeschepen”.
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Deze verwijzing naar de waarlijk prachtige (nu witte) “Scheldevilla” (in 1900 gebouwd)
staat daarom in dit boek over mijn vader, omdat het huis niet alleen steeds werd
bewoond door directieleden van scheepswerf “De Schelde” (die bij vader hoog
aangeschreven waren) maar ik het huis als zodanig ook van binnen heb leren kennen.
Want ik was in de jaren vijftig bevriend met Gerrit van Ginkel, de zoon van de daar
toen wonende Schelde-directeur van Ginkel en wij hebben samen heel veel
ondernomen – ik heb Gerrit ook nog bezocht in het Spaanse Reus, waar hij – na een
hevige ruzie met zijn vader – heen was getrokken. Hij werkte daar overigens niet
geheel volgens zijn stand als “sexer” op een kippenfarm – zeer tot ongenoegen van
zijn vader natuurlijk….! Direct na de oorlog heb ik in de ernaast liggende kelderruïnes
van het gesloopte “Grand Hotel Britannia” ook nog gespeeld met Arne Hupkes, die
ook in de genoemde, direct ernaast liggende Scheldevilla woonde (zijn vader was
Schelde-directeur J.W.Hupkes) Het imposante huis is ook steeds prachtig te zien op de
vele foto’s in dit boek van het “Grand Hotel des Bains” resp. het “Grand Hotel
Britannia” resp. het “Hotel Britannia”.

Foto Boulevard Evertsen uit 1920 met “Grand Hotel des Bains” en “Scheldevilla” – maar nog zonder Wooldhuis

It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to go
Refrein uit Engels soldatenlied in de Eerste Wereldoorlog
Tipperary is een graafschap in de Republiek Ierland
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O JAN WILLEM KAMERMANS

(gen 9)

“Such a sweet September, it's time I will remember
All my life that memory will haunt my dreams”
“I'll remember that September
Though we'll never meet again”
tekstregels uit Tony Christie’s “Sweet September”

Met dit hoofdstuk zijn we nu eindelijk aangekomen bij de protagonist Jan Willem
Kamermans (gen 9) en laten we de serie van voorvaderen (gen1) – (gen 8) achter
ons. We beginnen met de jaren rond de eeuwwisseling en gaan dan verder met
diverse episoden tot en met de jaren zeventig van de 20e eeuw. Omdat er in de
voorgaande onderhoofdstukken van hoofdstuk SCHELDE-ENGELAND-PANORAMA reeds
veel verteld is over de leefomgeving van Jan Willem Kamermans wordt daar in de
komende onderhoofdstukken hoofdzakelijk met afbeeldingen aan herinnerd.
P

P

Jan Willem Kamermans is naar de grootvader van moeders kant Jan Willem Pieters
en zijn zuster Maria Susanna Kamermans naar de grootmoeder van vaders kant
Maria Susanna Lute genoemd – voor de eerst keer worden er met Jan Willem in
deze lijn Kamermans geen christelijke voornamen (voornamen van heiligen) verder
gegeven maar het is ook bij deze ene keer gebleven. Nadat de eerste zoon Jan
Willem direct bij de geboorte was overleden kregen de beide nakomende zonen de
namen Josephus Franciscus en Jacobus Johannes.
Met betrekking tot de voornamen Jan en Willem hebben de navolgende Wikipediaartikelen weer uitermate veel leuke informaties te bieden:
Jan
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De voornaam Jan is een veel voorkomende mannelijke naam in Nederland en België. De naam komt
van Johannes, een naam die in het Nieuwe Testament van de Bijbel vaak voorkomt. Johannes de
Doper wordt ook wel Jan de Doper genoemd. Johannes was een toenmalige vergrieksing van het
Hebreeuwse Jochanan, dat "God is barmhartig" betekent.
T
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In het buitenland worden varianten van deze naam gebruikt. De Franse variant van deze naam is
Jean, de Engelse variant John of Ian, de Duitse variant Johann, de Spaanse variant Juan en de
Italiaansee variant Giovanni of Gian. De Poolse variant is identiek aan de Nederlandse, namelijk Jan.
Als het om een kind gaat, of de persoon in kwestie (erg) klein is, dan wordt er vaak -tje achter de
naam gebruikt, oftewel "Jantje", echter, in het Fries en Drents is "Jantje" juist een meisje.
T

T

Deze typische Nederlandse voornaam is waarschijnlijk ook de helft van de oorsprong van het
Amerikaanse woord Yankee. Ooit was New York City een Nederlandse kolonie en na het "ruilen" van
de stad met de Britten voor het behoud van de andere Amerikaanse kolonies waaronder Suriname,
Guyana, Noord-Brazilië en de Antillen bleven er veel Nederlanders achter. De voornamen Jan en
Kees waren zo typisch dat de nieuwe eigenaars, de Britten, de oorspronkelijk bewoners "Jan-Kees"
noemden, welke naam in latere tijd is verbasterd tot Yankee. Na de Amerikaanse Burgeroorlog kreeg
de naam een bredere betekenis als naam voor alle mensen in de noordelijke staten. Dankzij de
Engelsen werd het tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in het buitenland een naam voor alle
Amerikanen.
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Spreekwoordelijke Jannen
T

T

Jan wordt/werd door veel Nederlanders als een typische voornaam voor een Nederlandse man
gezien. (In België denkt men daar anders over: daar heten Nederlandse mannen bij voorkeur Kees.)
Er komen daarom diverse spreekwoordelijke Jannen in het Nederlands voor, elk met hun typerende
achternaam:
T

•

T

•

Jan en alleman - Iedereen
Jantje Beton - Een kind dat opgroeit in een drukke stad, zonder speelmogelijkheden.
T

T

•

Jan Boezeroen - De Arbeider. Arbeiders waren toen de uitdrukking ontstond, herkenbaar aan hun
boezeroen.

•

Jan Contant - Iemand die altijd contant betaalt. Meestal gebruikt in de uitdrukking: Het is hier
Jantje Contantje (hier moet je contant betalen.)

•

Jan de Lichte - boef, bendeleider; naar een roman van Louis Paul Boon.

•

Jan Doedel; Jan Joker; Jan Jurk; Jan Lul, Jan Gat, Jan Hen - Sukkel.

T

T

Deze Jan wordt ook wel eufemistisch Jan met de korte achternaam genoemd.
T

T

•

Jan Klaasen - houterig, inhoudsloos persoon

•

Jan Kordaat - Volgens E.J. Potgieter: een dappere kerel. De tegenpool van Jan Salie.

•

T

T

Jan van Leiden - In de uitdrukking: zich met een Jantje van Leiden ervan afmaken (er met de pet
naar gooien c.q. smoesjes verkopen). Naar Jan Beukelszoon van Leiden (1509 - 1536), die als
een bedrieger werd beschouwd.
T

T

T

•

T

Jan-met-de-pet - De gewone man. In Engeland: The man in the street ("de man in de straat"); The
man on the Clapham omnibus ("de man in de bus naar Clapham").
T

T

•

Jantje lacht, jantje huilt - waarmee vaak een wispelturig kind wordt aangeduid.

•

Jan Lul - Bargoens voor iemand die voor gek staat, of in de context hij doet iets voor Jan Lul:
handelingen verrichten die geen enkel doel dienen.

•

Jan-met-de-korte-achternaam - Eufemisme voor Jan Lul, zie aldaar.

•

Jan Modaal - Iemand met een modaal inkomen. In Duitsland: Otto Normalverbraucher.

•

Jan Rap en zijn maat - Achterbuurtvolk of asocialen. Mogelijk afkomstig van rapaille. Bredero
voerde al een Jan Rap op in Klucht van een huysman en een barbier. P.A. De Genestet gebruikte
de term voor iemand die volgens hem al te snel/rap nieuwe wetenschappelijke inzichten omarmt
ten koste van religieuze opvattingen. Yvonne Keuls hield de uitdrukking levend door de
uitdrukking in 1977 als titel voor een boek te gebruiken. Met betrekking tot de omstreden
Nederlandse politicus Hans Janmaat werd in de jaren 1980 ook wel de uitdrukking Janmaat en
zijn rap gebruikt.
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Jan Salie - Lamlendig persoon. Van W.D. Hooft verscheen in 1622 De klucht van Jan Saly. E.J.
Potgieter maakte de uitdrukking in 1841 opnieuw populair door zijn boek Jan, Jannetje en hun
jongste kind. De lamlendigheid van een volgende generatie wordt sindsdien vaak aangeduid als
jansaliegeest; inmiddels zijn verwijten als patatgeneratie echter populairder. Mogelijke herkomst:
saliemelk was melk waarin saliebladeren waren geweekt. Het werd gedronken door kinderen;
"echte" mannen dronken bier.
T
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Jan Splinter - Iemand die tot de echte minima behoort. Vanaf 1561 komen er in Nederlandse
geschriften al uiteenlopende Jan Splinters voor. De uitdrukking zo komt Jan Splinter door de
winter betekende oorspronkelijk: zo los je een probleem op. In december 1982 gebruikte het
Tweede Kamerlid Marcel van Dam de woorden in een kamerdebat met minister-president Ruud
T
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T

190

Lubbers. De cynische draai die Van Dam aan het spreekwoord gaf bleef hangen. De betekenis
veranderde in: de laagstbetaalden trekken altijd aan het kortste eind.
T

•

Jan Steen - Een huishouden van Jan Steen wil zeggen dat het een puinhoop is. De schilder Jan
Steen stond namelijk bekend om zijn schilderijen van chaotische huishoudens.
T

T

•

Jantje secuur - iemand die alles even nauwgezet, precies of pietluttig doet.

•

Hij is boven Jan - Hij heeft de problemen opgelost.

•

jongens van Jan de Witt - aanduiding voor flinke mensen; mensen op wie je kunt bouwen en die
de handen uit de mouwen steken. [1]
PT

TP

Willem
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Willem is een voornaam. De naam komt uit het Germaans en is de Nederlandse variant van het hier
weinig voorkomende Wilhelm, die bestaat uit de twee delen, wil en helm. De betekenis is "het willen,
het streven" en "bedekker, beschermer" (van helm) of met de wil zo sterk als een helm.Een groot
aantal bekende personen in de geschiedenis droeg deze voornaam. Ook is er een groot aantal
meisjesnamen van afgeleid.:
mannelijk:
T

T

T

•

Bill (Amerikaans/Engels)

•

Pim

•

Wim

•

Wil, Wille, Willie, Willy, Willian

•

Wilhelm (Duits)

•

William (Engels)

•

Liam (Iers)

•

Guillaume (Frans)

•

Guilhem (Frans)

•

Guglielmo (Italiaans)

•

Guillermo (Spaans)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

vrouwelijk:
•

Mien, Mina

•

Wilhelmina, Wilma

•

Willemijn, Willemien

•

Willeke

•

Willy

In het Duitse taalgebied is de voornaam Jan eveneens gebruikelijk maar uit Willem
wordt hier dan Wilhelm – vooral in het noorden van Duitsland is deze voornaam zeer
verbreid. Zoals gezegd komt Wilhelm uit het Germaanse “Althochdeutsch” en is af te
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leiden van “willio” (wil, vastberadenheid) en “helm” (hoofddeksel, bescherming) – vooral in de
adellijke families Oranje-Nassau en Hohenzollern is de voornaam veel te vinden. En
hier is in het bijzonder weer te denken aan de Duitse keizer Wilhelm II, die aan het
bewind was in de jaren voor de eeuwwisseling resp. in de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog. In het eBook IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 –
ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER heb ik uitvoerig over deze pompeuze keizer uit het
zogeheten Wilhelminische Zeitalter” gerefereerd, die dan na de Eerste Wereloorlog in
Nederland (Huis Doorn) nog meer dan 18 jaren onderdak zou vinden. En ook
meermaals – net zoals ettelijke andere leden van de familie Hohenzollern - in het
Vlissingse “Grand Hotel des Bains” – op weg naar of komend van zijn Engelse familie
– heeft vertoefd – ik herinner er aan, dat zich in het Vlissingse station zelfs een
“koninklijke wachtkamer” heeft bevonden en op de schepen steeds een “royal cabin”.
Tenslotte zij hier nog verwezen naar de legendarische vorst Johann Wilhelm von
Pfalz-Neuburg (1658-1716), “Kurfürst von der Pfalz”, die in de volksmond “Jan
Wellem” werd genoemd en onder deze benaming een wel blijvende indruk heeft
achtergelaten. In Düsseldorf bevinden zich zo het “Jan Wellem-Reiterdenkmal”
alsmede de 391 meter lange “Jan-Wellem-Hochstrasse” uit voorgespannen beton en
in het ernaast gelegen Köln-Mülheim herinnert een “Jan-Wellem-Denkmal” eveneens
aan deze vooruitstrevende (maar ook kwistige) vorst.
●

JAREN ROND EEUWWISSELING 1897 – 1905

Geboorteakte van Jan Willem Kamermans

Zoals uit de bovenstaande geboorteakte blijkt, werd Jan Willem Kamermans op 13
october 1897 “des avonds te half tien” in Terneuzen geboren – de aangifte werd
gedaan door de vroedvrouw Maria Bijl. In de akte staat geschreven: “…..is geboren
een kind van de mannelijke kunne, van Josephus Franciscus Kamermans, hulploods
en van Maria Catharina Pieters, zijne echtgenoote, zonder beroep, beiden wonende
te Ter Neuzen, wordende uithoofde van afwezigheid van den vader deze aangifte
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door de comparante gedaan die bij de geboorte is tegenwoordig is geweest, aan
welk kind zij verklaart te geven de voornamen Jan Willem”. De getuigen waren Izaak
Abraham Koene, klerk ter Secretarie en Dingenis Tolhoek, gemeentebode, die ook
als zodanig ondertekend hebben – alles “toevallige personen” dus en zo bevindt zich
hier geen Kamermans-handtekening op het document.
Dit is anders in de geboorteakte van
vader’s zuster Maria Suzanna
Kamermans, die op 20 juli 1896 werd
geboren, ca. een jaar eerder dus. De
aangifte werd hier gedaan door vader en
“hulploods Josephus Franciscus
Kamermans” zelf en zo vinden we dan
ook zijn karakteristieke handtekening op
het document – karakteristiek daarom
omdat ik vrijwel dezelfde heb. De
getuigen zijn hier klaarblijkelijk vrienden
of bekenden van het echtpaar
Kamermans en wel “opzichter bij s’
Rijkswaterstaat Heijo Dijkstra” en
“sloeproeier Jan Jacobus Jonkman”.
Verder zegt ons een uittreksel uit het
bevolkingsregister van Ter Neuzen (toenmalige schrijfwijze) – met daarin alle vier leden
van de familie Kamermans vermeld – dat het gezinshoofd Josephus Franciscus
Kamermans zich volgens de rubriek “Dagtekening en Jaar der vestiging” (kolom 14)
op negen augustus 1894 in Ter Neuzen vestigde (wijk D-41) - in Vlissingen woonde
hij klaarblijkelijk in wijk C-70 Markt. Leuk is de formulering in de rubriek “Vorige
woonplaats” (kolom 15): “Met aanwijzing der provincie voor inboorlingen, het land
voor vreemdelingen” – en zo staat daar dan voor “inboorling” Josephus Franciscus
Kamermans als vorige woonplaats “Vlissingen Zeeland” genoteerd. Het huwelijk met
Maria Catharina Pieters werd op13 november 1895 eveneens in Ter Neuzen
gesloten – volgens ISIS is zij in Vlissingen geboren, volgens het bevolkingsregisteruittreksel in Ter Neuzen.
U

U

uittreksel bevolkingsregister Terneuzen 1897 eerste deel (kolom 1-12)
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uittreksel geboorteregister Terneuzen 1897 tweede deel (kolom 12-20)

Prentbriefkaart Ter Neuzen rond eeuwwisseling

Terneuzen binnenhaven rond eeuwwisseling

.
brief gemeente Terneuzen inzake woonadressen
familie Kamermans in de jaren 1894-1897

.
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Uitermate interessant is
verder de bovenstaande brief
van de gemeente Terneuzen
d.d. 8/11 september 2008 met
vele instructieve gegevens –
daaronder de reeds in
hoofdstuk VLISSINGSE
LOODSENFAMILIE KAMERMANS,
onderhoofdstuk JOSEPHUS
FRANCISCUS KAMERMANS

gebruikte informaties. We laten
het er maar bij omdat Jan
Willem Kamermans volgens
het bevolkingsregister resp. de
Terneuzen rond eeuwwisseling met postkantoor en wachtlokaal loodsen brief van de gemeente
Terneuzen maar 10 weken in Terneuzen heeft gewoond – de familie is na zijn
geboorte op 13 october 1897 immers reeds op 27 december 1897 weer naar
Vlissingen vertrokken. Daarop aansluitend mag ook de brief van de gemeente
Vlissingen d.d. 12 augustus 2008 als uitermate informatief met betrekking tot de
diverse verhuizingen van Josephus Franciscus Kamermans en zijn
familie:beschouwd worden. Daarin vinden we voor Josephus Franciscus Kamermans
als zodanig resp. samen met zijn familie - en natuurlijk in directe samenhang met
zijn diverse maritieme functies - de volgende verblijfslocaties genoteerd:
- tot 6 augustus 1894 te Vlissingen woonachtig (wijk C-70 Markt)
- van 6 augustus 1894 – 27 december 1897 te Terneuzen (wijk D-41 (Nieuwediep?) en wijk G-155)
- van 6 januari 1898 - 23 maart 1901 te Vlissingen (wijk H-253 Nieuwstraat, wijk K-53 Gravestraat).
- van 23 maart 1901 - 23 januari 1905 te Antwerpen (Rue d’Orange 13) - zie voorgaand hoofdstuk
…SCHELDE-BELGIĒ-PANORAMA; onderhoofdstuk JOSEPHUS FRANCISCUS KAMERMANS
- vanaf 23 januari 1905 te Vlissingen (Groenewoud 40/36)

brief gemeente Vlissingen van 12 augustus 2008
inzake diverse woonadressen familie Kamermans

Met betrekking tot mijn grootvader Josephus Franciscus
Kamermans zij hier verder aangetekend, dat ik nog steeds
in het bezit ben van de gebonden jaaruitgaven van de
tijdschrift “De Prins” uit het jaar 1898 (!) en van “Elseviers tijdschrift” uit 1910 en 1912
– met weer de karakteristieke handtekening van hem. Zoals gezegd heb ik een heel
goede herinnering aan mijn grootvader en ik voel mij goed, wanneer ik in de lijvige
boekwerken aan het bladeren ben - er staan overigens veel prachtige tekeningen en
verhalen in en het geheel is een schitterend tijddocument.
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VLISSINGEN - IMPRESSIES ROND EEUWWISSELING

Bellamypark met zicht op Sint Jacobstoren via Kerkstraat

Kade Vissershaven (“Engelsche haven”)
Schilderij Keizersbolwerk 1898 door Jean de Signac

Badhuisstraat

Boulevard Evertsen

loodsensociëteiten

Boulevard Bankert
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● VOOROORLOGSE JAREN 1905 – 1914

Het bovenstaande uittreksel uit het Vlissingse bevolkingsregister voor het tijdperk
1900-1910 vertelt ons dat – nadat het gezin Kamermans uit Antwerpen was
teruggekeerd (inschrijving Vlissingen 23 januari 1905) - op het adres Groenewoud 40 de
navolgende personen woonden:
familiestaat

voornamen

Kamermans Josephus Franciscus
Pieters Maria Catharine
Kamermans Maria Suzanna
Kamermans Jan Willem
Pieters Gerardus
Pieters Willem Hendrik

Ambt, beroep, bedrijf

geboorteplaats

hoofd
vrouw
dochter
zoon
vrouw
broeder
vrouw
broeder

leerling
Zeevaartschool

Antwerpen
Ter Neuzen
Ter Neuzen
Ter Neuzen
Ter Neuzen
Ter Neuzen

matroos NL

Ter Neuzen

U

U

U

U

loods

Gerardus Pieters en Willem Hendrik Pieters waren dus beide broers van Maria
Catharina Pieters en naar Vlissingen gekomen vanuit Terneuzen (dagtekening
inschrijving gemeente 1 december 1904) resp. Harlingen (item 22 juli 1905). Alle bewoners
staan genoteerd inzake kerkgenootschap met NH (Nederlands Hervormd) - Gerardus
Pieters was geboren te Ter Neuzen op 4 mei 1881 en Willem Hendrik Pieters
eveneens te Ter Neuzen op 1 januari 1879. Na de Eerste Wereldoorlog zou
nogmaals Johanna Pieters (geboren 22 mei 1892 in Ter Neuzen), een (late) zuster
van Maria Catharina Pieters, van beroep “kinderjuffrouw”, twee jaar op het adres
Groenewoud 40 wonen. Johanna Pieters trouwde in 1920 met Klaas Schol, die
wederom de zoon was van Pieternella Kamermans (zuster van Josephus Franciscus
Kamermans) en Jan Schol.- tamelijk ingewikkeld dus alles. Maar de families Pieters en
Kamermans stonden steeds klaar voor elkaar – of nu in Vlissingen of in Terneuzen en zo heb ik dat ook in mijn persoonlijke herinnering uit de jaren veertig en vijftig (o.a.
vanwege ettelijke tochtjes met de veerboot naar Terneuzen). Nadat het huis Groenewoud 40/36
in 1905 klaarblijkelijk eerst was gehuurd werd het dan enige jaren later eigendom van
de familie Kamermans – Josephus Franciscus Kamermans kocht het pand in 1911
van eigenaar Cornelis Cremer. In 1962 werd het Groenewoud-huis verkocht aan
Jacobus Johannis van de Sande – het huisnummer was intussen (datering onbekend)
van nr. 40 naar nr. 36 veranderd. Nu woont mevrouw Annetien Heering er in en ik wil
haar hier mijn expliciete dank uitspreken voor de hulp die zij heeft geboden.bij mijn
recherches Sinds 1988 is het pand Groenewoud 36 overigens volgens de Data Bank
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ingeschreven als rijksmonument. Jan
Willem Kamermans woonde in het huis Groenewoud 40/36 van 1905 tot 1932, alleen
onderbroken door een verblijf te Amsterdam van 1920 -1922.
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DOCUMENTATIE GROENEWOUD 40/36

Kadaster erfgenamen
1973

RMDZ-document

2003

Plattegrong wijk H met “Engelsche haven”= Vissershaven
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ca. 1880 Huis Groenewoud 40 gezien in richting Plein Vierwinden
en Walstraat – rechts van het midden ingang van de Dortsmanstraat

interessant emailbericht uit 2008 van huidige eigenares Annetien Heering inzake ombouw van het pand

Reeds kort nadat de familie Kamermans uit het wereldse Antwerpen naar het
kleinburgerlijke Vlissingen was teruggekeerd, zou zij worden geconfronteerd met een
formidabele watersnoodramp in de binnenstad van Vlissingen – want op 12 maart
1906 kwam des middags – als gevolg van een zware noordwesterstorm - een
geweldige Noordzeevloed de Scheldemonding binnen. Het water – bijna te
vergelijken met de werking van een kleinere tsunami – steeg binnen korte tijd enorm
aan en de Vlissingse binnenstad verdronk razendsnel. Niet alleen in Zeeland maar
vooral ook in België steeg het water door de trechterwerking van de Schelde zelfs zo
sterk aan:dat in Antwerpen en in het Waasland het water op diverse plaatsen tot aan
de eerste verdieping stond. Zie ook navolgend krantenartikel 100 jaar later.

het wassende water en radeloze mensen

199

De vergeten overstroming van de Schelde
T

T

Geplaatst op 20 maart maart 2006 in het Nederlands Dagblad door Kris Naudts

VLISSINGEN - De stormvloed van 1953 waarbij in Zeeland en Zuid-Holland ruim achttienhonderd
omkwamen - en ook nog veertien in Vlaanderen - staat diep in het collectief geheugen gegrift.
Daarentegen is de overstroming die precies honderd jaar geleden grote delen van Zeeland en het
noorden van Vlaanderen blank zette zo goed als vergeten.
Die maandag 12 maart 1906
waait over Zeeland en het
Schelde-estuarium een zware
noordwestenwind. Iets na de
middag begint het water
onrustbarend te wassen,
vloedplanken bieden geen
bescherming meer en in korte
tijd staat in lager gelegen
straten in de binnenstad van
Vlissingen het water een meter
hoog. De inwoners worden
compleet verrast.
De kortstondige stormvloed
grijpt zeer snel om zich heen.
Bewoners vluchten in allerijl
naar de verdiepingen van hun
woningen. Wonder boven
wonder vallen er geen doden.
,,Was de ramp des nachts
gebeurd, dan zouden zeker
veel mensenlevens te
betreuren geweest zijn. Dat is
een feit dat absoluut vaststaat.
Thans zijn alleen verschillende
kippen en enkele katten
verdronken,'' zo meldt de
Vlissingsche Courant laconiek.
In scholen, ateliers en
bedrijven doen zich dezelfde
taferelen voor. Mensen krijgen
nauwelijks de tijd om huisraad
en bezittingen in veiligheid te
brengen. Een onderwijzer
98 jaar daarvoor was het ook al raak in de binnenstad - hier in de Palingstraat
geeft die bewuste namiddag
de Fransen verhoogden daarop de dijken middels zogeheten Muraltmuurtjes
aardrijkskundeles over de grote
een overstroming van 1861 in de Bommelerwaard. Op het moment dat de nietsvermoedende man
voor de klas zijn verhaal staat te doen, gulpt het water naar binnen. Van een aanschouwelijke les
gesproken. De onderwijzer kan zich met zijn leerlingen ternauwernood in veiligheid brengen.
Het personeel van scheepswerf De Schelde krijgt van de baas toestemming vroegtijdig het werk te
staken en zich naar huis te reppen. ,,Men zag toen vele personen door de in rivieren herschapen
straten waden om zo hun woningen te bereiken'', schrijft de Vlissingsche Courant.
Twee dagen later weliswaar, want de dag na de ramp verschijnt de krant niet. De zetterij en drukkerij
staan onder water. Het water trekt zich vrij snel terug maar de aangerichte materiële schade is enorm.
Straten zien eruit als een slagveld.

200

De verslaggever van de plaatselijke krant besluit na zijn tocht door de getroffen stad: ,,...de omvang
van de ramp is niet te beschrijven. Zelfs de oudste ingezetenen herinneren zich niet ooit zo'n vloed te
hebben gezien en sedert 1808 moet onze gemeente niet door zulk een vloed geteisterd zijn.''
's Anderendaags noteert de journalist in zijn krant: ,,Van een vloed zoals gisteren heeft geheerst,
wordt zelfs in de oude kronieken bij hoge uitzondering melding gemaakt en men moet de angst en
agitatie hebben bijgewoond, om zich te kunnen voorstellen wat in de gemoederen van de inwoners
omgaat, bij een watervloed als deze.''
Ondergelopen
De overstromingen blijven niet beperkt tot Vlissingen waar het water vier meter boven Amsterdams
Peil staat. Uit diverse hoeken van Zeeland komen berichten over ondergelopen dorpen en polders,
verdronken dieren en drijvend huisraad en andere goederen.
T

T

De zeedijk aan de Westerschelde breekt in de buurt van Rilland-Bath en mensen vluchten de daken
op. Als het water valt, werken mannen de hele nacht om het gat in de dijk te dichten. Klokgelui en
brandende bussels stro waarschuwen de bevolking dat de toestand onveilig blijft.
Een stuk van de spoorlijn op de dam over de Oosterschelde stort in en daar bezwijken ook dijken van
Engelse polders. De schade is aanzienlijk. Het treinverkeer raakt ontredderd en de maildienst vanuit
Vlissingen naar Engeland is helemaal in de war. De nachtmailboot Koningin Wilhelmina vertrekt door
te late aankomst van de mailtreinen met uren vertraging.
Yerseke kampt met watersnood. Op het eiland Tholen wordt de gemeente Sint-Annaland het zwaarst
getroffen, de Oosterschelde slaat er een gat van 85 meter in de dijk en de wind en de golven vegen er
huizen weg.
Ook Zierikzee lijdt zware schade, en de vloed breekt de dijken van de dichtbevolkte polder van OudVossemeer. Hier en daar drijven dode runderen en schapen. Mensen werken met man en macht aan
het dichten en versterken van dijken. Het voorhanden gereedschap is vaak onvoldoende. Enkele
dagen later komt het leger helpen.
Paarden
In Hoek brengen boeren koeien en paarden in veiligheid, maar vooral Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt
geteisterd. Het Scheldewater overstroomt de Kruispolder in de buurt van Hulst. Boeren vluchten met
hun vee naar Lamswaarde. In Paal breekt de springvloed de dijk die het haventje scheidt van de
Alsteinpolder. Twee vaartuigen spoelen erdoor. Ravage ook op de scheepstimmerwerf van Verras in
Paal: een grote hoeveelheid hout is gaan vlotten en machines raken defect. In de omgeving van
Walsoorden staat het hele gebied blank.
T

T

In de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 maart breken de dijken langs de Westerschelde op acht
plaatsen. Op een van die plaatsen is het gat zo groot dat een hoogaars de polder in zeilt om mensen
bij te staan op een boerenerf. Bij elk tij wordt vette grond uit de polder meegesleurd en vloeit zand
over de vruchtbare akkers.
De Schelde gaat geweldig te keer en veroorzaakt grote materiële schade. Niet alleen in Nederland,
maar ook langs de Zeeschelde in Vlaanderen. In het Waasland voorbij Antwerpen vallen zelfs drie
doden. In Kallo is de Melselepolder zwaar getroffen en verdrinken een vrouw en een kind. In Melsele
verdrinkt een vrouw van 83 en komen een boerin en haar 16-jarig zoon om als ze een koe uit het
kolkende water willen redden. In Antwerpen raken kaden, straten en huizen zwaar beschadigd. Op het
Steenplein zien handelaars hun koopwaar wegdrijven.
Hulpgoederen
Het spoor op de kaaien wordt vernield en het gestapelde hout en katoen is niet meer te gebruiken. De
hulpdiensten varen met bootjes door de Antwerpse straten om mensen te redden of huisraad te
bergen. Verder landinwaarts in Vlaanderen worden dijkbreuken gemeld in Tielrode en Hamme. In de
dorpen op de linker Scheldeoever reikt het water op een aantal plaatsen tot de eerste verdieping van
de huizen. Vele honderden gezinnen verliezen have en goed. De gemeente Vlissingen stelt de dag na
de ramp een voorlopige commissie in om de zwaarst getroffen en minst gegoede slachtoffers te
helpen.
T

T
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Tot de eerste hulpgoederen behoren kolen en water.
Zoals altijd bij overstromingen is drinkwater het grote
probleem. De regenbakken lopen vol brak water en
raken onbruikbaar voor consumptie. De
duinwaterleidingmaatschappij stelt gratis drinkwater
ter beschikking. In Rilland-Bath worden bewoners
geholpen door de kloosterbroeders die over een zeer
grote regenbak beschikken. In ruil voor bonnen die
door de politie worden verdeeld, kunnen mensen
stromatrassen verkrijgen. In Hontenisse, dat
grotendeels is overstroomd, wordt water aangevoerd
door de stoomtrammaatschappij Hulst-Walsoorden.
Van Gend & Loos (V.G.& L.) transporteert zoals altijd… Hontenisse, het huidige Kloosterzande, en omgeving
worden in Zeeland zwaar getroffen. Het enorme gat in de zeedijk bij Wilhelmuspolder wordt 'het gat
van Ko' genoemd, omdat de boerderij van Ko Arenthals, die naar Noord-Beveland verkaste, als eerste
door het water werd bedreigd.

Het gat bleef de eerste halve eeuw een weel achter de nieuwe dijk, maar werd toen - goed gebruik in
de jaren vijftig en zestig - volgestort met huisvuil. De plek is bij oudere streekbewoners nog steeds
bekend als Gat van Ko.
Schuldigen
Hontenisse was één van de weinige plaatsen die een monument oprichtte ter nagedachtenis aan de
watersnoodramp van 1906, waarschijnlijk ook omdat koningin Wilhelmina en prins Hendrik de polders
op 23 maart bezochten. Het uit Franse kalksteen opgetrokken monument werd overigens pas in 1922
geplaatst. Het leidde een onopvallend bestaan aan de Hulsterseweg net buiten de bebouwde kom,
totdat het in het voorjaar van 2000 weer werd opgeknapt.
T

T

Zoals dat meestal gaat in geval van onheil en calamiteiten worden schuldigen gezocht. In de kranten
verschijnen de eerste lezersbrieven. Iemand meent te weten dat de ramp niet zo'n omvang zou
hebben gehad, mochten de sluizen van de Westerhaven in Vlissingen tijdig zijn gesloten. De redactie
van de Vlissingsche Courant trekt die bewering na en komt tot de bevinding dat ,,ware de sluizen
gesloten geweest, de ramp er niet minder groot door zou geweest zijn. Het water zou alleen vijf
minuten langer nodig hebben gehad om de stad te doen overstromen.'' De krant verwijst naar
Antwerpen: ,,Had men daar een buitengewone vloed verwacht, dan zouden toch zeker wel
maatregelen zijn genomen om de goederen te bergen die op de kades lagen opgeslagen.'

Het huis Groenewoud had ook daarom zwaar te leiden onder deze onverwachtse
watervloed omdat het vierwindenplein nog iets lager ligt dan de rest van de
binnenstad. Nadat In 1907 was begonnen met een grootschalig uitbreidingsplan voor
de gehele stad, kreeg ook de Vlissingse binnenstad - los van dit stedelijke
uitbreidingconcept - een geheel ander aanzien door het dempen van de
Koopmanshaven (nu Bellamypark) Achterhaven (nu Spuistraat) en de Pottehaven (achter
Zeilmarkt). In het kader van dit stedelijke
uitbreidingsplan werd de stad grofweg in drie
delen gesplitst: de oostzijde kreeg de
bestemming “haven en industrie”, het centrum
de bestemming “stedelijk wonen” (voor haven en
werftarbeiders) en de westzijde de bestemming
“wonen in parkachtige omgeving” (voor “beter
gesitueerden”). Hier zou Jan Willem Kamermans
na zijn huwelijk met met Elisabeth Clemens dan
in 1931-1932 aan de Vrijdomweg 14 een
Groenewoud na de overstroming in 1953
eigen huis bouwen.
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Verder zij er nog op attent gemaakt, dat het huis Groenewoud 40/36 pas in 1962
door de erfgenamen Jan Willem Kamermans en Maria Suzanna Verheul-Kamermans
werd verkocht. En zo kon het gebeuren dat het Groenewoud-pand van de familie
Kamermans ook in 1953 weer te maken kreeg met een fikse overstroming van de
Vlissingse binnenstad in het kader van de uiterst rampzalige “Holland-stormvloed” in
de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. In 1944 zou het dan bij de Walchereninundatie in het centrum van Vlissingen droog blijven - maar nu zou het (nieuwe) huis
Vrijdomweg 14/48 zeer te lijden krijgen onder de rampzalige Noordzeeoverstromingen als gevolg van het door het geallieerde bombardement ontstane
Nollegat “ (om de hoek” bij de Nollepier). Zie hiertoe ook onderhoofdstuk JAREN VIJFTIG.
T

Vlissingse binnenstad door de eeuwen heen resp. tot 1906
Groenewoud-pand
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Uit het jaar 1907 is dan nog de reeds beschreven reddingsactie voor de schoener
“Doris” bij Zoutelande te vermelden – de triomfale terugkeer na de redding van de
bemanning vond immers in de Voorhaven “om de hoek” plaats. Uit het krantenbericht
blijkt dat er toen een ware volksoploop moet hebben plaatsgevonden. Ook Jan
Willem Kamermans – die toen 10 jaar oud was - zal er zeker bij geweest zijn. Want
we mogen niet vergeten, dat de 2e schipper van de reddingsboot Isaac/Izaak
Kamermans was en diens zoon Joost Kamermans in de Antwerpse tijd van 19011905 bij de familie Kamermans had gewoond – daar was dan veel te vertellen….
P

P

En in 1911 zou dat
gebeuren wat elke
Vlissinger voor
onmogelijk had
gehouden: de Sint
Jacobstoren uit het jaar
1328 raakte in brand en zou uiteindelijk
instorten. De catastrofe was van ver te zien
en ook in dit geval stroomden de mensen er
heen. De Sint Jacobskerk zelf werd zwaar
beschadigd: door de instortende toren en er
Brand Sint Jacobstoren op 5 september 1911. Kerk
bleef weinig van het gebouw over - alleen
en toren werden binnen korte tijd weer opgebouwd een deel van de pilaren en een aantal
maar ook tijdens de watersnood van 1953 - het water stenen muren bleven overeind staan.
stond bijn 2 meter hoog in de kerk –werd veel schade Grootvader Christiaan Kamermans, die op
aangericht
die op 4 juli 1911 was overleden, zou
.
dit drama echter niet meer meemaken.
.

foto Vlissingen vanaf de Sint Jacobstoren uit het jaar 1910 - rechts de witte “Belgische loodsenhuizen” in de Spuistraat
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In het volgende jaar, op 15 apil 1912 zou dan
de alle (zeevarende) naties diep geschokt
worden door de toenmalige en geheel
onbegrijpelijke ondergang van het
passagierschip RSM (Royal Mail Steamer) Titanic
op14/15 april 1912. De RSM Titanic was de
tweede van een drietal luxeschepen uit de
zogeheten Olympic-klasse, die het grootste
deel van het trans-Atlantische (veer)verkeer
vanuit Southampton zouden gaan verwerken.
Het schip was eigendom van de Engelse rederij
“White Star Line” (we herinneren ons dat de “Red Star
Line” vanaf Antwerpen naar Amerika voer) en kwam
op zijn eerste reis in aanvaring met een ijsberg
(14 april 23.40 uur), waarbij op verscheidene
plaatsen de stuurboordzijde van de Titanic werd
doorboord. Binnen drie uur ging het schip onder
en 1522 opvarenden kwamen om het leven - zo werd de
ondergang van de Titanic niet alleen tot een van de ergste
scheepsrampen in vredestijd maar ook tot de bekendste. Dit
heeft onder meer te maken met het feit, dat het schip
toentertijd niet alleen als “onzinkbaar” bekend stond maar ook
beschouwd werd als een weergaloos (maritiem) hoogstandje
van de Engelse superioriteitseigenwaan. Pas in 1985 kon het
wrak door de duikexpert Robert Ballard worden gelocaliseerd
en werd het zo mogelijk meer te ervaren over de eigenlijke
aflloop van het scheepsdrama. De onderstaand afbeelding
geeft een goede indruk over de grootte van de RMS Titanic in
vergelijk met de Airbus 380 en de Queen
Mary 2 rond 100 jaar later – de Titanic was
ooit het grootste schip van de wereld met een
lengte van 269.04 m,een hoogte van 56 m
(onderkant kiel -bovenkant schoorsteen) en een
maximale snelheid van 23 knopen (44 km/h).
Met betrekking tot de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog zij er hier kort aan herinnerd dat
zich aan de vooravond van deze catastrofale
(in de eerste plaats Europese) uiteenzetting
uiteindelijk twee grote machtsblokken hadden
geformeerd: Aan de ene kant stond de
zogeheten “Triple Entente”, kort “Entente”
(met Frankrijk, Engeland en Rusland – en met later de
Verenigde Staten, Italië en Japan als “Geallieerden”)

en aan de andere kant de “Triple Alliantie”,
kort “Centralen” (met Duitsland en OostenrijkDuitse oorlogsvloot op de rede van Vlissingen

Hongarije – en later met het Osmaanse Rijk (Turkije) en

Bulgarije). De achtergronden van deze in de loop der jaren ontstane conflictsituatie

kunnen met de navolgende (grove) opsomming van redenen benaderd worden::
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1) De Franse revanche-gedachte – men wilde zich wreken voor de nederlaag in de
Frans-Duitse oorlog van 1870/71 en partout Elzas-Lotharingen terug
U

U

2) De Duitse vlootbouw – hoe groter de Duitse vloot werd, desto bedreigender werd
deze voor het Engelse suprematiedenken (“Britannia rules the waves”)
U

U

3) Het ongelijke aandeel van Duitsland in het koloniale bezit – de Duitse eis om ook
wereldwijde kolonië te mogen bezitten was een bedreiging voor zowel Engeland als
Frankrijk (Oost-Afrika)
U

U

4) Het toenemnde nationalisme – in ieder land werd de strijdlust enorm aangewakkerd
U

U

5) De bewapeningswedloop – elk land was ondertussen tot de tanden toe gewapend:
men was als het ware “klaar voor de oorlog”.
6) Het steigende aantal “incidenten” tussen de machtsblokken - in Noord-Afrika maakten
de Duitsers en de Fransen ruzie om Agadir en op de Balkan was er sowieso al
voortdurend oorlog tussen de diverse volkeren. Het leek erop, dat veel mensen
opgelucht waren toen de oorlog “eindelijk” uitbrak.
U

U

Nederland zat min of meer tussen de fronten – en dat was de mensen ook in het
toch wat afgelegen Vlissingen bewust. Ik herinner mij overigens heel goed dat ik als
kleine jongen altijd (op de grond liggend) in grootvaders gebonden uitgaven van
“Elsevier’s Weekblad” uit de jaren 1910 resp. 1912 mocht bladeren en ik uitermate
geïnteresseerd was, omdat die vol stonden met foto’s in het groot van allerlei
(indrukwekkende) Nederlandse militairen en notabelen. Maar ook omdat er veel
(soms gruwelijke) afbeeldingen in te vinden waren over de af en toe opflakkerende
(kleinere) oorlogen op de Balkan. Deze twee boeken zijn nog steeds in mijn bezit en
hebben mijn horizont als zodanig zeer verruimd – het was een andere wereld die
voor mij toen open ging. Het mag als ironie van de geschiedenis gelden dat na de
Tweede Wereldoorlog zich wederom twee machtsblokken in Europa opgebouwd
hadden en de “Koude Oorlog” met de Cuba-crisis een vergelijkbare climax beleefde
als toentertijd het geval was met de moord op de Oostenrijks-Hongaarse
troonopvolger Franz Ferdinand in het Serbische Sarajevo. Vader Jan Willem
Kamermans en zijn familie hebben dus eigenlijk voor en na de Tweede Wereldoorlog
dezelfde onzekere en zenuwslopende tijden doorleefd als grotvader Josephus
Franciscus Kamermans en zijn familie vóór de Eerste Wereldoorlog. Verdere
informaties over de jaren voor, in en na de Eerste Wereldoorlog zijn te vinden in mijn
eBook IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 –ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER

Het zogeheten “Schlieffenplan” van de Duitse Generale Staf voor de tweefrontenoorlog tegen Frankrijk resp. Rusland.
Men ziet duidelijk dat ook een doortocht door Nederlands-Limburg gepland was – ondanks de Nederlandse neutraliteit.
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● EERSTE WERELDOORLOG - JAREN 1914 – 1918
Er bestaan uitermate veel websites over de Eerste Wereldoorlog – een heel
interessante met veel informaties is www.wereldoorlog1418.nl, o..a over de Duitse
“Hochseeflotte”, die ooit ook op de rede van Vlissingen ankerde. De onderstaande
tekst over het neutrale Nederland citeer ik uit de website www.bibliotheekdenhaag.nl:
TU

UT

TU

UT

“Uit de voorafgaande hoofdstukken is wel duidelijk geworden dat de Eerste Wereldoorlog een
verschrikkelijke ramp was die indruk maakte over de hele wereld.
Maar hoe zat het met Nederland in die jaren?
T

T

Net als landen zoals Zwitserland, Denemarken en Spanje was het land neutraal gebleven. Nu lagen
deze landen echt buiten de gebieden waar legers langs of voorbij moesten. Voor Nederland gold dat
niet. Eigenlijk had het land wel aangevallen moeten worden, net als in de Tweede Wereldoorlog. Voor
de bescherming van de aanval door België was de bezetting van Nederland noodzakelijk. Maar door
de veranderingen in het Von Schlieffenplan die op het laatst nog werden doorgevoerd, 'hoefde'
Nederland niet aangevallen te worde (zie notitie Schlieffenplan)
Mobilisatie
T

Toen aartshertog Franz-Josef in Serajewo was vermoord (28 juni 1914) volgde er een maand vol
toenemende spanning. Toen het duidelijk werd dat de oorlog zou uitbreken mobiliseerde ook
Nederland zijn leger. Vanaf het begin was het doel om neutraal te blijven.
Voor veel mannen was het verrassing om in dienst te worden geroepen. Het was een mooie zomer en
men bemerkte ineens dat het afgelopen was met de bewegingsvrijheid. Men was in de meeste
kazernes ook niet goed voorbereid op de toevloed van mensen. Dus moest er heel wat
geïmproviseerd worden. Na de spanning van de eerste dagen brak er een lange periode aan van
wachten. Men probeerde alert te blijven door oefeningen.
Wat merkte Nederland nu eigenlijk van de oorlog?
De ligging van Nederland maakte dat veel handelaren er wel voordeel in zagen om door de handel
met Duitsland grote winsten te maken. Soms ging dat tegen het belang in van de eigen bevolking.
Dan werd er voedsel aan Duitsland verkocht, terwijl de eigen bevolking het ook steeds slechter kreeg.
De regering Cort van der Linden zag dat ook wel aankomen en kwam al op 3 augustus 1914 met een
wet die het oppotten van levensmiddelen en het opzettelijk duurder maken van levensmiddelen moest
tegen gaan.
Behalve de schaarste aan levensmiddelen merkte men natuurlijk ook op een andere manier dat het
oorlog was. Veel mensen hadden familie in Nederlands-Indië. De weg daar naartoe was afgesloten.
Wellicht dat een enkeling het nog probeerde om via Duitsland en Zwitserland naar het zuiden te
reizen, maar voor de gewone mensen zat er niets anders op dan om te wachten.
Waar men wel meer van de oorlog merkte was in plaatsen aan de grens met België. Allereerst
kwamen er na de val van Antwerpen (9 oktober 1914) heel veel Belgische vluchtelingen naar
Nederland. Daarna probeerden de Duitsers de mogelijkheid om van België naar Nederland te vluchten
onmogelijk te maken. Langs de hele grens kwam een muur van prikkeldraad onder stroom te staan.
De regering was ook gedwongen een beleid uit te voeren dat bestond uit het schipperen tussen de
eisen van de Centralen en die van de Geallieerden. Engeland was met name er op uit om Duitsland
totaal van de buitenwereld af te sluiten. In die blokkade vormde Nederland een zwakke schakel.
De torpedering van schepen door de Duitse U-boten vormde een reden voor de Engelsen en Fransen
om Nederland over te halen de kant van de geallieerden te kiezen. In het najaar van 1916 nam
plotseling de dreiging toe omdat de Duitsers dachten dat de Engelsen Nederland zouden binnen
vallen om het Duitse leger in de rug aan te vallen.
U
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Toen de Duitsers op 1 februari 1917 de onbeperkte duikbotenoorlog afkondigden, werd het gevaar
voor de Nederlandse schepen nog groter. In juni en juli in dat jaar brak er in Amsterdam het
zogenaamde 'Aardappeloproer' uit. Dit werd veroorzaakt doordat er bij de distributie steeds slechtere
kwaliteit aardappels werden geleverd.
In maart 1918 legden de Engelsen beslag op de Nederlandse koopvaardijschepen. Men beschuldigde
Nederland van het helpen van de Duitsers. Nederland kon hier weinig tegen doen, men was
afhankelijk van de Engelsen voor de eigen bevoorrading over zee.
Tenslotte vroeg de Duitse keizer op 10 november 1918 asiel aan in Nederland. Dat werd hem,
ondanks geallieerde protesten toe gestaan.
Politiek
Omdat de regering door de omstandigheden een 'nationale' politiek moest voeren greep men ook de
kans om nationale problemen op te lossen. Twee grote problemen, waar al jaren lang over werd
gedebatteerd, werden opgelost. Allereerst was daar de schoolstrijd. De rechtse, christelijke partijen
kregen hun zin. Het bijzonder onderwijs werd gelijkgesteld met het openbare onderwijs. De linkse
partijen kregen hun zin door de invoering van het algemeen kiesrecht (voor mannen). Beide zaken
werden door een grondwetsherziening in 1917 geregeld.
Revolutie in Nederland?
Angestoken door de opstand in Duitsland en beïnvloed door de revolutie in Rusland beweerde de
partijleider van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij, Troelstra, in november 1918 dat de tijd rijp
was voor een revolutie in Nederland. Er was ook een soldatenopstand in de Harskamp geweest.
Zelden heeft een politicus zich zo vergist.
Als reactie op de uitspraak van Troelstra kwam er in heel Nederland een beweging op gang om de
bestaande orde te handhaven. Dat uitte zich in Den Haag door een uitgebreide huldiging van het
koningshuis.
Gevolgen
Het was voor veel mensen duidelijk geworden dat Nederland nauwelijks voorbereid was op een
oorlog. Ook al had het land niet mee gedaan aan de oorlog, toch waren er doden te betreuren.
Vissersschepen waren op mijnen gevaren en koopvaardijschepen waren getorpedeerd.
Door de enorme schok die de Eerste Wereldoorlog gaf, kreeg het pacifisme als beweging overal in
Europa veel aanhang. "Nooit meer oorlog!" was de leus. Nederland hechtte veel waarde aan de pas
opgerichte Volkenbond en sloot met veel landen verdragen om toekomstige geschillen uit te praten, in
plaats van om het uit te vechten. Het pacifisme in Nederland uitte zich in de jaren dertig onder andere
door het dragen van 'het gebroken geweertje'. De economische veranderingen waren enorm. De
Nederlandse regering stapte definitief af van de gedachte dat de markt zichzelf zou regelen
(liberalisme). Door de invoering van de distributie en het afkondigen van wetten tegen het hamsteren,
bemoeide de overheid zich actief met het economische leven”.

Nederland was dus tijdens de oorlog een (neutraal) eiland middenin het bruisende
oorlogsgweld – met het gemobiliseerde (grote) leger voet bij stuk. Maar dit “eiland”
bood ook bescherming en zo zochten zowel vanuit België als ook vanuit Duitsland
steeds meer vluchtelingen hun toevlucht in Nederland – daarvoor werden door de
Nederlandse autoriteiten overal “asielzoekerscentra” ingericht. Een geweldige
toestroom kwam ook daarom vanuit België in gang door de vele verhalen over de
wreedheid van de Duitse troepen, die op 4 augustus 1914 het (eveneens neutrale)
land waren binnengevallen (“Schlieffenplan”), Deze vrees was overigens ook
gerechtvaardigd aangezien de Duitse troepen vooral rond Luik niet zo snel vooruit
kwamen als voor het succes van het Schlieffenplan noodzakelijk was. Omdat ook
vele zogeheten “franctireurs” (partisanen) weerstand boden, beantwoordden de
Duitse troepen deze met het doodschieten op soms uitzonderlijk gruwelijke wijze van
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burgers, die toevallig in de buurt woonden resp. verdacht werden van ondersteuning.
Zo werd bijvoorbeeld het dorp Moelingen, direct over de grens bij Maastricht, in
brand gestoken en de meeste bewoners gefusilleerd – en dat alleen omdat de brug
over de Maas aldaar vernield was aangetroffen. Dat was overigens alles vanuit
Maastricht te zien en te horen.
Het grootste aantal vluchtelingen kwam dan echter Nederland binnen na de
beschieting en de val van Antwerpen op 9 oktober 1914 – bijna een miljoen Belgen
(daaronder meer dan 40.000 militairen) vluchtte in lange karavanen over de grens. Een
zelfde fenomeen speelde zich overigens ook af in de Tweede Wereldoorlog toen de
Duitse inwoners van Oost-Pruisen massaal op de vlucht sloegen voor de
aanrukkende en als uiterst wreed ingeschatte Russen (verkrachtingen!).
Door de Nederlandse regering werden de
burgervluchtellingen over het hele land
verspreid waar provinciale
vluchtelingdcomités zich over hen ontfermden
– zo ook in Vlissingen resp. in Zeeland. De
miliaire vluchtelingen werden daarentegen
ontwapend en geïnterneerd – vele officieren
werden o.a. in Zwolle ondergebracht. Zo’n
7000 Belgische soldaten zagen echter kans in
burgerkleren via Vlissingen naar Engeland te
ontsnappen om daar opnieuw dienst te
uittocht Antwerpen in richting Nederland
nemen (“Yserfront”) – en dit met hulp van
SMZ-mailboten. Verder kwamen ook via Zeeuws-Vlaanderen vele Belgische
vluchtelingen met provinciale veerboten en vissersschepen over de Schelde naar
Zuid-Beveland resp. Walcheren. Of loods Josephus Franciscus Kamermans
toentertijd Belgische vluchtelingen heeft beherbergd in het pand Groenewoud 40 is
heden niet meer te achterhalen maar lijkt wel waarschijnlijk – loods Kamermansj was
immers in Antwerpen geboren en had er ettelijke jaren met zijn familie gewoond.
Ofschoon de Nederlandse regering van mening was, dat de opvang van de
vluchtelingen vooral een taak van de gewone burger was vonden zich veel te weinig
particulieren, die bereid waren Belgische vluchtelingen op te nemen - en zo moesten
uiteindelijk kampen worden gebouwd.
Nadat Antwerpen gevallen was, begonnen reeds op 12 oktober 1914 de
onderhandelingen tussen de Belgische autoriteiten en de Duitse bezettingstroepen
over de terugkeer van de burgerbevolking – de Nederlandse regering oefende
daarbij zachte drang uit om zoveel mogelijk Belgen weer naar huis te laten gaan. Zo
waren in de maand november 1914 nog 326.000 vluchtelingen geregistreerd, in
december nog 200.000 en vanaf mei 1915 bleef het aantal met 105.000 tot het eind
van de oorlog constant. Dat kwam ook omdat België daarna door de Duitsers
hermetisch van Nederland werd afgesloten middels een soort van “IJzeren Gordijn” van Vaals tot Cadzand werd de grens afgegrendeld met een 180 km lange
draadversperring, die onder een spanning van 2000 volt stond. (zie later)
Een interssant stukje over de toentertijdse toestanden verscheen in 1999 in het
dagblad “Trouw” en wel gebaseerd op dagboekoptekeningen van de Nederlandse
militair J. Imhof, die toen direct aan de Belgische grens gestationeerd was
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Van den toren zie je de Belgische dorpjes branden'
verschenen in “Trouw” van 10 mei 1999 - door J. Imhof en Jac Welleman

Een land met 6,3 miljoen inwoners moet opeens een miljoen vluchtelingen verwerken. Het is 1914, het
land is Nederland. Via Noord-Brabant komt een half miljoen Belgen binnen, op de vlucht voor de
Duitse bezetters. Via Limburg komen er honderdduizend, via Zeeland vierhonderdduizend.
U

U

J. Imhof uit Utrecht is dienstplichtig militair. Hij houdt een dagboek bij: 'Met de compagnie te velde,
1914-1919 - mobilisatieherinneringen'. Rond de val van Antwerpen, op 9 oktober 1914, houdt de
eenheid van Imhof zich op aan de Nederlands-Belgische grens. Het is woensdag, 30 september 1914.
,,Ik ben 'luitenant van den dag', 's Morgens half zeven sta ik in de keuken bij de uitdeeling van de
soep. En straks rukken we uit - met muziek. 't Wordt een zware dag. Het terrein waarin we
manoeuvreeren gelijkt wel een moeras. Telkens zak je er in weg. En toch moeten we avanceeren, al
maar avanceeren. Met sprongen gaan de tirailleurslinies in den looppas vooruit - over heuveltjes,
greppels en slooten en door struikgewas. Totdat het signaal weerklinkt 'eindigen van de manoeuvre'.
De terugtocht wordt aanvaard. Half drie zijn we in onze kwartieren.''
,,'k Ga dan wat door de stad - vol van Belgische vluchtelingen. Den heelen dag komen zij aan - gepakt
en gezakt, treinen vol. De Duitscher is in aantocht, op marsch naar Antwerpen - vanaf den toren kan je
de Belgische dorpjes zien branden. Een open vrachtwagen gaat me voorbij - op stroo liggen mannen,
vrouwen en kinderen door elkaar. Alles hebben de stakkerds achter moeten laten - de wereld staat
immers in brand.''
Donderdag, 1 October 1914.
,,De Duitschers naderen Antwerpen. Al grooter en grooter wordt het aantal vluchtelingen. Vrouwen
vinden hier haar kinderen soms plotseling terug - kinderen die zij onderweg waren kwijtgeraakt.
Snikkend vallen zij elkaar in de armen... Een man vertelt dat z'n nichtje... maar laat ik 't maar niet
vertellen. Wie nooit vluchtelingen zag en sprak - die kan het toch niet begrijpen.''
Maandag, 7 October 1914.
,,In den regen maken we een marsch langs de grens - met uitzicht op het Belgenland. In de roerlooze
stilte van de eenzame heide heb ik het donderen der kanonnen gehoord - als zware onweerslagen.
Het gaat je door merg en been... Arm België!... Wat 'n ellende, wat 'n ellende!...''
Vrijdag, 9 October 1914.
,,Vandaag is Antwerpen gevallen. De stroom vluchtelingen houdt eindeloos aan. Het is niet aan te
zien - je hart breekt. Kinderen die huilen omdat vader er niet meer is, moeders die huilen omdat ze
haar kind hebben verloren. Hier een vrouw met zeven kinderen - haar man is dood. Daar een vrouw haar man gesneuveld - drie zoons nog in den oorlog: één zwaar gewond en twee van wie zij niets
weet.''
Op verzoek van het Provinciaal comité tot hulpverlening aan vluchtelingen in Zeeland doet
burgemeester Jac. Welleman van Krabbendijke verslag van de gebeurtenissen in zijn dorp tussen
augustus 1914 en juli 1915.
,,Een dertigtal bedden met toebehooren werd gereed gemaakt, terwijl de bloembollenschuur, daartoe
door de eigenaars welwillend afgestaan, als toekomstig onderdak diende. Wij meenden toen vrijwel
gereed te zijn en met gerustheid de verdere gebeurtenissen te kunnen afwachten. Edoch, wat zou dat
anders uitkomen!''
Het is 8 oktober. De dag van het bombardement dat de val van Antwerpen inluidt. De bevolking van
Krabbendijke trekt massaal naar Bath om er ,,van nabij de worsteling eener wereldstad mee te
maken.'' Ook de burgemeester is erbij als hem het bericht bereikt: ,,Ook bij ons zijn er gekomen,
vluchtelingen!''. ,,Zoo lang verwacht die kreet, zelfs voorbereid en toch, toen die boodschap kwam,
toen ons werd medegedeeld dat ook wij, dat Krabbendijke, eene rol in dit droevig wereldgebeuren zou
hebben te spelen, kwamen wij zoo mogelijk nog dieper onder den indruk en haastten wij ons naar huis
om spoedig hulp te bieden''
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,,Er waren er aangeland, een veertig groot en klein! En ieder wist en kende onze klaargemaakten
weg! Naar de bollenschuur! Ja, daar was voor dezen alles gereed, want het tekort in onze
voorbereiding werd aangevuld door de overvloedige, vriendelijke hulp der toegeschoten burgerij!
Koffie, brood, dekens, huisraad en wat dies meer zij, met milde goedgeefsche hand werd het
aangeboden! Er kwamen er meer. Van links en van rechts uit Vlissingen, Vlake, alsook uit Bergen op
Zoom en Roosendaal. Spoedig waren alle openbare gebouwen bezet. De eerste honderd werden
welwillend bij particulieren in huis genomen, de overigen vonden een onderdak in de openbare school
en de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk.''
,,Maar nog hield de stroom aan! Te paard, per kar, ja zelfs te voet, zoodat thans ook op verschillende
landbouwschuren beslag moest worden gelegd. In twee dagen waren er ongeveer zevenhonderd
binnengekomen, maar verwarring gaf het niet meer. Wij konden zelfs nog bij anderen inspringen!
Meermalen toch kregen wij telegraphisch bericht van den burgemeester van Kruiningen, die te
Hansweert werd overstroomd: ,Zend brood!' En dankzij de welwillende medewerking onzer bakkers
kon aan dit verzoek telkens worden voldaan! Zoo ook aan den trein. Daar werd verschillende malen
brood en andere lafenis aan de uitgehongerde vluchtelingen uitgereikt.''
Een belangrijke rol speelt mevrouw Geill, die door de vluchtelingen 'moeder' wordt genoemd. Onder
haar leiding wordt eten en drinken bereid.,,Geen twee dagen waren voorbij gegaan of één keer per
dag kon aan iedereen een warm maal worden verstrekt. De benoodigde aardappels en groenten
werden door de burgerij verstrekt.'' Ook dankzij de goede zorgen van mevrouw Geill voerde
zindelijkheid de boventoon. ,,Elken Zaterdag werd er verschoond. Dit zal er zeker toe hebben
bijgedragen, dat wij vrij bleven van allerlei ongenoode gasten en de gezondheidstoestand
buitengewoon goed is gebleven, enkele influenza-gevallen daargelaten.''
Zo ging de winter voorbij en in april 1915 bereikte de burgemeester de circulaire dat vluchtelingen die
niet in hun eigen onderhoud konden voorzien naar Uden moesten worden overgebracht.
Burgemeester Welleman brengt hen persoonlijk weg. In Krabbendijke worden de Belgen gemist.
,,Ruimte gaf het weggaan, minder werk en bemoeienis eveneens, maar toch... een ledig gevoel
daarbij. Wij waren zoo aan elkander gewoon geraakt en... gehecht geworden!''
citaat uit www.historischhuis.nl:
“De andere grote groep geïnterneerde buitenlanders op Nederlands grondgebied waren de soldaten
en officieren van de oorlogvoerende landen. Gedurende de oorlogsjaren werd de overheid
geconfronteerd met ontvluchte, gedeserteerde, aangespoelde of verdwaalde Duitse, Belgische, Britse
en Franse militairen. De neutraliteit gebood hen te interneren, iets dat niet altijd zonder verzet werd
aanvaard. De redenen voor verzet liepen uiteen; sommigen wilden zo snel mogelijk ontvluchten om
weer aan de strijd deel te kunnen nemen; anderen uitten hun frustratie door agressief en opstandig
gedrag. Dit laatste dwong de regering zelfs tot de oprichting van een speciale strafinrichting voor
onhandelbare militairen in Vlissingen”.De verschillende nationaliteiten werden in principe van elkaar
gescheiden geïnterneerd en de kampen zo ver mogelijk van het eigen land ingericht; Duitsers in
Bergen (NH), Britten in Groningen, Belgen in Gaasterland, later Harderwijk en Zeist.
TU

UT

U

U

En omdat in dit boek ook altijd de Vlaamse kant te woord komt citeer ik navolgend
nog passages uit de website www.geschiedenis.vpro.nl (2001) met o.a. het
ooggetuigenverslag van de hoogbejaarde Antwerpenaar Louis Vanpeborgh (91):
TU

UT

1914: de Duitse inval in België
"De Pruisen komen"

1 Als op 28 juli 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, hoopt de jonge staat België neutraal te blijven.
Koning Albert, getrouwd met een nicht van de Duitse keizer doet een emotioneel beroep op zijn
Pruisische neef om op grond van hun ‘familiale en vriendschappelijke banden’ zijn land met rust te
laten. Tevergeefs, zo blijkt een paar dagen later. Het Duitse leger bezet Luxemburg en eist, onder het
voorwendsel dat er een Franse aanval op Duits grondgebied op handen is, doortocht over Belgisch
grondgebied. Als de Belgische regering op 3 augustus dit dwingende verzoek afwijst, is een oorlog
onvermijdelijk.
T

T

“De Pruisen komen!”, gonst het de dag erop in Moelingen, een Belgisch grensgehucht in de buurt van
Eijsden. Moeders halen hun kinderen van school en winkeliers sluiten hun winkels. Als de eerste
Duitsers nog voor het middaguur het dorpje bezetten, is reeds een kwart van de 650 bewoners naar
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“Dikke Berta”-kanon met waarlijk enorme

vuurkracht

Nederland gevlucht. Op deze 4 augustus 1914
wordt België onder de voet gelopen door het veel
sterkere Duitsland. Overal “langs de grens is
tijdens die eerste oorlogsdagen hetzelfde patroon
te zien. Uit angst voor Duitse wandaden gaan er in
twee weken zesduizend vluchtelingen de grens
over. Niet onterecht want de Duitse opmars
verloopt zogezegd niet echt zachtzinnig. Woningen,
kerken, hele stadswijken worden geplunderd.
Burgers die weerstand bieden worden niet zelden
geëxecuteerd. In de eerste oorlogsweken zijn er
vijfduizend Belgische burgerdoden te betreuren

Binnen een paar weken zijn Luik, Leuven en Brussel ten prooi gevallen aan Duitse troepen en komt
Antwerpen in het zicht van de Duitsers. Antwerpen wordt beschermd door twaalf zwaar bewapende
forten die in een halve cirkel rond de havenstad liggen. Hoewel er nog geen schot is gelost boezemt
het Duitse leger het Antwerpse gemeentebestuur zoveel angst in dat ze de bevolking adviseert om te
vluchten. Een advies waar massaal gevolg aan wordt gegeven. Op 7 oktober 1914 begint de
beschieting van Antwerpen. Drie dagen lang geselt de Duitse artillerie de stad. Duizenden granaten
worden afgevuurd en alleen al fort Breendonk wordt geraakt door meer dan vijfhonderd grote
granaten. Bij de beschietingen zetten de Duitsers twee Dikke Bertha’s in. Deze reusachtige kanonnen
vuren 420mm kaliber granaten af waarvan het gebulder tot in de verre omtrek van de stad te horen is.
De forten die de stad moeten verdedigen zijn niet bestand tegen dit geweld en verpulveren als ze
geraakt worden. Als Antwerpen zich op 10 oktober overgeeft en Duitse troepen de gehavende plaats
binnen marcheren, wapperen overal zwart, rood, gele dundoeken. Even denken de Duitse
strijdkrachten dat ze in triomf worden ingehaald, maar snel blijkt dat de vlaggen wapperen ter eer en
meerdere glorie van het Belgische leger. De driekleuren hangen er alleen nog omdat er niemand is
die ze binnen kan halen. Van de vierhonderdduizend inwoners hebben er slechts tienduizend de
bombardementen getrotseerd. De rest is gevlucht.
De vlucht naar Nederland
"De Schelde staat in brand!"

Naar schatting honderdduizend Antwerpenaren zoeken tussen 7 en 10 oktober een goed heenkomen
in Nederland. Onder hen Louis Vanpeborgh: “Toen de beschietingen begonnen was ik een jaar of vier
en het rare is dat ik me bijna alles nog herinner, hoe klein ik ook was.” Louis Vanpeborgh (91) zit aan
tafel in zijn appartement in een buitenwijk van Antwerpen, een paar kilometer van de plaats waar hij in
1914 woonde.
U

U

“Toen er twee huizen bij ons in de straat getroffen werden, besloot mijn vader dat het tijd was om te
vluchten. Mijn ouders en ik zijn toen samen met een bevriende familie, in totaal negen man, met een
handkar richting de Nederlandse grens getrokken. We liepen in een file. Duizenden mensen in een
lange rij. Mannen, vrouwen, kinderen en ook veel dieren. Lopend, met handkarren, met paard en
wagen zelfs af en toe een auto. Veel mensen huilden, struikelden en strompelden. Het was een
buitengewoon treurig gezicht. Ikzelf vond deze vlucht wel spannend en speelde met de andere
kinderen gewoon op de kar die mijn vader en zijn vriend trokken. Toen we Antwerpen achter ons lieten
zag ik dat de rivier de Schelde in brand stond. Veel Antwerpenaren hadden hun petroleum en
paraffine in de Schelde gegoten om te voorkomen dat deze in Duitse handen zou komen en dit goedje
had vlam gevat. Ik zal die rode gloed op de rivier nooit meer vergeten Na een uur of 10 lopen, komen
we bij een hoeve in Ossendrecht aan waar we de nacht in het stro mochten doorbrengen. De
volgende ochtend zegt de boer dat de beschietingen op Antwerpen gestaakt zijn en dat we naar huis
terug kunnen. Binnen twee dagen zijn we weer terug. Het huis stond er nog en geen van onze
familieleden had een schrammetje. Wel waren de Duitsers nu de baas in België - dat duurde tot 1918.”
Naarmate de Duitse troepen meer Belgisch grondgebied veroveren, neemt de stroom vluchtelingen
die de grens overkomt ook toe. De Belgische exodus bereikt haar hoogtepunt in de dagen na het
bombardement van Antwerpen als een miljoen Belgen asiel in Nederland vragen. Volgens de
Nederlandse vreemdelingenwet van 1849 worden alle buitenlanders toegelaten die een visum, een
paspoort en geld hebben, maar in de praktijk wordt deze wet niet zo strikt nageleefd en beslist de
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plaatselijke politiechef na een vluchtig onderzoek over toelating van de vluchteling. Over het algemeen
zijn Nederlanders zijn zeer begaan met het lot van de Belgen en minister president Cort van der
Linden laat weten dat onbemiddelde vluchtelingen op ‘rijkskosten worden gevoed’. Het grootste deel
van de vluchtelingen vindt onderdak bij particulieren maar ook in permanente vluchtoorden worden
vele tienduizenden Belgen gedurende vier lange oorlogsjaren opgevangen.
Daags na de val van Antwerpen beginnen de onderhandelingen tussen de Belgische overheid en de
bezetter over de terugkeer van de vluchtelingen. Dit resulteert in een aantal veiligheidsgaranties voor
terugkerende vluchtelingen. Afspraak is dat privé eigendom gerespecteerd wordt, jonge mannen niet
gedwongen zullen worden om voor de Duitsers te werken en dat terugkerende soldaten als
krijgsgevangen worden beschouwd. Nederland maakt geen deel uit van de onderhandelingen maar
oefent op de achtergrond wel zachte drang uit. Dit blijkt uit het feit dat Nederland de kosten van een
treinkaartje tot aan de grens voor de vluchtelingen betaald. De bezetter betaalt de reis door België.
Hoewel tienduizenden terugkeren als het directe oorlogsgevaar is geweken, is de regeling geen
doorslaggevend succes. In november 1914 staan nog 323.600 vluchtelingen geregistreerd. Een
maand later zijn dit er tweehonderdduizend en in mei 1915 is dit aantal teruggelopen naar iets meer
dan honderdduizend, een aantal dat gedurende de rest van de oorlog constant blijft. Het gaat hier
voornamelijk om Belgen die het in vergelijking met hun situatie in het thuisland helemaal niet zo slecht
hadden in een Nederlands vluchtoord.
Een hek langs de grens
"Van Vaals tot Cadzand"

De vluchtelingenstroom is de Duitsers een doorn in het oog. Onder de honderdduizenden
burgervluchtelingen bevinden zich namelijk duizenden oorlogsvrijwilligers die via Nederland naar
Engeland willen om dienst te nemen in het geallieerde leger. Hun aantal loopt in december 1914
tegen de vijfduizend terwijl in het eerste oorlogsjaar naar schatting ruim dertigduizend
oorlogsvrijwilligers van de Hollandse route gebruikmaken. Het Nederlandse gezag legt ze bij hun
overtocht over Nederlands grondgebied geen strobreed in de weg. Voor hen volstaat de mededeling
ze in Engeland werk gaan zoeken.
Ook het feit dat het hoofdkwartier van de Engelse geheime dienst in Rotterdam gevestigd is, valt niet
in goede aarde bij de Duitse overheid. Het is duidelijk dat er allerlei spionage activiteiten in België en
bezet gebied plaatsvinden. Veel berichten komen op slinkse manier over de Nederlandse grens en
worden vervolgens naar Rotterdam gebracht. Ook komen vreemdelingen en deserteurs in groten
getale de grens over. Zij menen, waarschijnlijk terecht, dat de algehele situatie in Nederland beter is
dan in België.
Strenge grenscontroles en intensieve paspoortcontroles kunnen aan deze praktijken geen einde
maken. Daarbij legt het bewaken van de grens een steeds zwaardere wissel op het Duitse
soldatenpotentieel. Naarmate het strijdperk naar de Belgisch-Franse grens optrekt en Duitsland
schreeuwend behoefte aan vers kanonnen vlees heeft, wordt er voor de grensbewaking steeds meer
een beroep gedaan op derderangs, voornamelijk oudere, soldaten.
De oplossing voor de problemen en het personeelstekort aan de grens komt van een in Brussel
gelegerde inlichtingenman. Hij stelt voor om de grens hermetisch af te sluiten door middel van een
elektrisch hek. Volgens hem moet de bouw van deze stroomdraad een einde maken aan alle illegale
grens activiteiten. Daarnaast is het een goede manier om het neutrale Nederland verder buiten spel te
zetten. Want hoewel Nederland geen deel uitmaakt van de festiviteiten is het wel belangrijk voor de
oorlogsvoering. Zo is de grens tussen België en Nederland niet louter een landsgrens maar betekent
het ook de scheiding tussen oorlog en vrede, tussen armoe en welvaart en zelfs tussen dood en
leven. Het Duitse opperbevel, dat in de herfst van 1914 al een proefhek van tien kilometer heeft laten
aanleggen in de Elzas is enthousiast en besluit tot bouw van een hek dat al in de volksmond al snel
‘den vervloekten draad’ gaat heten.
Van het drielandenpunt in Vaals tot Cadzand, door bossen, rivieren en zelfs dwars door een klooster
wordt tussen april en september 1915 de één meter tachtig hoge versperring neergezet. Duitse
genietroepen, geholpen door lokale (Belgische) onderaannemers, bouwen een draad barrière op
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Belgisch grondgebied die de grens volgt. Een hek dat bestaat uit drie parallelle afrasteringen, die
tussen één en zes meter uit elkaar staan. De twee buitenste hekken moeten ervoor te zorgen dat
niemand per ongeluk tegen het centrale hek aanloopt dat onder stroom staat. Tweeduizend volt naar
verluidt. De versperring bestaat uit vijf horizontale draden die ongeveer dertig centimeter uit elkaar
staan. Het stroomvoltage kan op elk van deze vijf draden staan. Om de vijf meter staat een houten
paal waarop de draden worden vast getimmerd. Belgische gemeenten worden verplicht palen te
leveren waardoor ze actief meewerken aan hun eigen inkooing.
Nederland laat de bouw oogluikend toe en omdat het hek volledig op Belgisch grondgebied staat
wordt er ook geen protest ingediend. Sterker nog als Nederland van mening is dat de Duitsers een
stuk versperring onvoldoende bewaken of dat er teveel activiteiten plaatsvinden die de Nederlandse
neutraliteit in gevaar brengen, aarzelen ze niet om aan Nederlandse kant een extra versperring neer
te zetten waarbij Nederlandse douaniers wacht lopen.
Danger de mort
Een nieuw fenomeen: elektriciteit

Danger de mort, doodsgevaar, Hochspannung en Lebensgefahr staat
er dreigend op de waarschuwingsborden die in de herfst van 1915
overal in de grensstreek worden opgehangen. Zij moeten voorkomen
dat mensen per ongeluk tegen de draad aanwandelen of
nietsvermoedend de draad vastpakken. In 1915 is elektriciteit
nauwelijks bekend. Slechts dertien procent van de Nederlanders heeft
‘een gloeipeer‘ in huis terwijl dit percentage onder de Belgen nog lager
is. Deze onbekendheid leidt ertoe dat het merendeel van de
slachtoffers, dat naar schatting tussen de vijfhonderd en drieduizend
ligt, niet weet dat je wordt doodgebliksemd als je een ijzeren draad
waarschuwingsbord in drie talen waar tweeduizend volt op staat aanraakt. Naast ‘bekannt machungen’
wordt de bevolking ook via artikelen op de hoogte gebracht van het gevaar dat elektrische
hoogspanning met zich meebrengt, zo blijkt uit dit krantenartikel uit 1915:
“Levensgevaarlijk”
Het is aan de inwoners bekend dat een elektrische hoogspanning is opgericht, ter afsluiting van het
grenszone gebied. In weerwil van de herhaaldelijke gemaakte waarschuwingen heeft onlangs een
betreurenswaardig ongeluk voorgedaan.
In het belang van iedereen wordt er nog eens op gewezen dat elke toenadering aan de heining, die
omdat elektrische hoogspanning staat levensgevaarlijk is. Elke aanraking zelfs die van menschen of
dieren die in de draden zijn blijven hangen, heeft den dood ten gevolge. Om deze reden kan voor elk
overklimmen niet genoeg gewaarschuwd worden. Zelfs de proefneming eischt offers. Ook
nieuwsgierigen kunnen hiervan notitie nemen. In elk geval zal het gebeurde ongeluk aan alle
volwassenen een les wezen, maar inzonderheid voorouders, geestelijken en onderwijzers aanleiding
geven hun kinderen en de jeugd met het grootste gevaar nadrukkelijk bekend maken.”
Van slachtoffers en passeurs
Het einde van de draad

Om het hek onder een stroom van tweeduizend volt te zetten word er gebruik gemaakt van de
krachtcentrales van drie fabrieken die langs de grens staan. In transformatorhuizen wordt toezicht
gehouden op trajecten van een paar kilometer. In deze Schalthauser is het mogelijk om de stroom van
de draad af te halen als er een ongeluk is gebeurt. Bijvoorbeeld als er een smokkelaar of een dier
tegen de draad is opgelopen of als er kortsluiting is ontstaan. De Streckemeister kan bovendien in
tijden van stroom schaarste besluiten om slechts twee van de vijf draden onder stroom te zetten. Op
welke draden de stroom staat, is natuurlijk niet bekend bij de grenspasseurs.
Slachtoffers van electrocutatie zien er vreselijk uit. Het hoge voltage slaat grote gaten in het vlees op
de plek waar de draad het lijf raakt. Op foto’s zijn geblakerde lijken te zien. Hun verkoolde ledematen
in krampachtige houdingen. In het begin heeft het hek een sterk afschrikwekkende functie en komen
vooral ‘onwetenden’ om het leven. Maar er zijn ook mensen, voornamelijk smokkelaars, die de
barrière met enige regelmaat slechten en zij worden naarmate de tijd vordert steeds handiger in hun
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pogingen. In het begin worden er ladders schuin tegen de centrale draad gezet en wollen dekens om
de stroomdraad gewikkeld. Als proefondervindelijk wordt vastgesteld dat een slippende ladder meer
leed dan plezier veroorzaakt en wollen dekens hun isolerende functie verliezen als het nat is, wordt er
met steun van de Britse geheime dienst naar alternatieven gezocht.
Fietsvelgen, tonnen zonder bodem en speciaal geconstrueerde passeursramen, die tussen de
stroomdraden worden geklemd, maken de doorgang een stuk minder gevaarlijk. Er zijn verhalen
bekend van mensen die hun beroep maken van de grenspassage en meerdere malen per dag de
gevaarlijke tocht maken waarbij ook uitgekeken moest worden voor patrouillerende Duitse
grenswachten die niet aarzelden te schieten bij ontdekking. Dit vuren moest evenwijdig aan de grens
gebeuren want kogels richting Holland zou de neutraliteit in gevaar kunnen brengen. Als aan het einde
van de oorlog de isolerende werking van rubber bekend wordt komen veel passeurs met rubber
laarzen en handschoenen naar de draad, die doorgeknipt wordt met grote draadtangen.
De veiligste manier om de grens over te komen, is door Duitse grenswachten bij de plannen te
betrekken. De grenswachten zijn over het algemeen oudere en doorgaans wat bedaagde soldaten die
in ruil voor een fles drank, wat spek of geld tijdelijk de stroom van de draad af willen halen om
passanten onder het hek door te laten kruipen. Soms houden douaniers zich niet aan gemaakte
afspraken, of er zijn officieren aanwezig die hier niets van weten, en wordt het vuur toch geopend. Met
fatale gevolgen.
De oorlog eindigt op 11 november 1918. De Duitsers hebben verloren en de gehate scheidslijn tussen
de twee lage landen wordt onmiddellijk afgebroken. Het verhaal gaat dat de pastoor van Moelingen
zijn kudde verzamelt en dat in processie naar de grens wordt gelopen waar de verdoemde draad in
een gezamenlijke inspanning vernietigd wordt. Het afbreken van de draad gaat sneller dan de bouw.
Boeren gebruiken de palen en de draad om omheiningen om hun land aan te leggen. Tegenwoordig is
er nergens langs de grens nog een authentiek stuk te vinden. Slechts in hele oude betonnen palen
wordt soms bij toeval nog een stuk van de elektrieken draad gevonden. Om toch de herinnering
levend te houden aan deze periode uit de eerste wereldoorlog waarover bijna niets bekend is, staat in
de Hamont op de grens een reconstructie van zestig meter. De kopie is een waarheidsgetrouw op één
detail na: tweeduizend volt.
Tekst en reportage: Hein Hoffmann
Research: Femke Veltman

Ik heb ook daarom zo uitvoerig over deze “elektrische grens” tussen België en
Nederland bericht, omdat - hemelsbreed gemeten – tussen Vlissingen en Cadzand
maar 15 kilometer liggen – vooral de zware dreunen van de “Dikke Bertha”-kanonnen
konden goed in Vlissingen worden gehoord ” (is zo misschien ook de veelgebruikte zegswijze
van Jan Willem Kamermans “geen gedonder” te begrijpen?). Het rampzalige “IJzeren Gordijn”
lag zo te zeggen “direct voor de deur” en de alles verwoestende “Yserfront” was
maar 50 kilometer verwijderd. Zo dicht bij de oorlog werd men in Vlissingen resp. op
Walcheren verder ook geconfronteerd met verdwaalde geallieerde of ook Duitse
vliegtuigen, die wegens benzinegebrek gedwongen waren noodlandingen te maken
op het Vlissingse vliegveld en soms ook op de Walcherse stranden. Pas in de loop
van de oorlog kregen deze militaire vliegtuigen navigatie-instrumenten en moesten
de piloten zich niet meer alleen op zichtcontact beperken. Nederland probeerde als
neutraal land overigens wel de vruchten te plukken van de vliegtuigen, die op
Nederlands gebied een noodlanding moesten maken. De toestellen, of nu geallieerd
of Duits, werden in beslag genomen, eventueel gerepareerd en weer in gebruik
genomen. Dit leidde daartoe, dat de Nederlandse luchtmacht op die manier tot een
verzamelplaats van allerlei “Eerste Wereldoorlog”-vliegtuigen werd. Zie hiertoe ook
de navolgende foto’s van landingen op het strand van Valkenisse en in Axel.
De beloodsing op de Schelde moest na de val van Antwerpen natuurlijk worden
gestaakt en zodoende kon loods Josephus Franciscus Kamermans niet meer voor de
loodsdienst worden ingezet. Inzake de gevolgen van de oorlog voor de schepen van
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de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” zij verwezen naar het onderhoofdstuk
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND. Jan Willem Kamermans had in 1915 overigens
de leeftijd van 18 jaar bereikt maar zover ik heb kunnen vaststellen, heeft hij tijdens
de Eerste Wereldoorlog noch bij de Marine noch bij de landmacht gediend. Dit is ook
daarom heden zo moeilijk te achterhalen, omdat het huidige Ministerie van Defensie
(Bureau RIOP) mij op navraag met datum van 08.08.2008 laconiek mededeelde:
“Bureau RIOP beschikt over de militaire loopbaangegevens van militairen die geboren zijn vanaf 1900.
Aangezien Uw vader is geboren voor 1900 kan ik U geen gegevens verstrekken. Ik adviseer U als
volgt te handelen: Indien Uw vader bij de Landmacht heeft gediend, kunt U contact opnemen met:
Nationaal Archief te Den Haag, enz… Indien Uw vader bij de Marine heeft gediend, kunt U contact
opnemen met: Nederlands Instituut voor Militaire Historie te Den Haag enz….”
U

U

U

U

Van deze min of meer laatste “aanloopmogelijkheid” heette het dan met datum van
19.08.2008:
“Refererend aan uw e-mail van 9 augustus moeten wij u helaas mededelen, dat het Nederlands
Instituut voor Militaire Historie helaas niet beschikt over informatie met betrekking tot uw vader
J.W.Kamermans”.

En daarom heb ik in eigen regie besloten voor het onderhavige boek te stellen; dat
Jan Willem Kamermans tijdens de Eerste Wereldoorlog niet gediend heeft, noch bij
de landmacht, noch bij de Marine. Ik heb mijn vader overigens nooit over zijn
ervaringen in de Eerste Wereldoorlog horen spreken en zo was het ook met
betrekking tot de Tweede Wereldoorlog – en ik heb nooit gevraagd omdat ik pas door
het schrijven van dit boek er achter ben gekomen wat ik alles had kunnen vragen….
Maar zoals reeds in het voorwoord gezegd, kan het daarom uit huidige zicht alleen
nog maar heten: “Les yeux sont faits – rien ne va plus”. Of anders gezegd: “Mach’s
gut, Alter”. Interessant te weten in dit opzicht is dus verder, dat op de Belgische kant
de genaturaliseerde (Vlissingse) Joost Kamermans tegen de Duitse troepen mee
heeft gevochten en dan in 1914 is uitgeweken naar Vlissingen (zie ook hoofdstuk
BELGISCHE JOOST KAMERMANS)

“Belgenmonument” te Amersfoort 1917
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● INTERBELLUM - JAREN 1918 – 1940
We beginnen dit onderhoofdstuk weer met een kort verklarend citaat uit de website
www.historischhuis.nl en wel om daarmede duidelijk te maken, dat met het einde van
de Eerste Wereldoorlog in Europa resp. in Nederland nog lang geen rustige tijden
waren ingekeerd – integendeel. Uitermate interessant is de aantekening in het
website-citaat, dat als gevolg van de ingrijpende politieke veranderingen in
Nederland het algemeen mannenkiesrecht reeds tijdens de oorlog (in 1917) werd
ingevoerd en het algemeen vrouwenkiesrecht kort daarop (in 1919).
TU

UT

“Veel Europese landen kregen in en na de oorlog te maken met revoluti onai re omwentelingen. In Rusland
werd de ts aar van zijn troon gestoten en vermoord, en in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije werd het
keizerrijk vervangen door een republiek . In Nederland werden in de oorlog ingrijpende politieke
U

veranderingen doorgevoerd. In 1917 werd het al gemeen mannenkies recht ingevoerd. T oen de oorlog ten
U

U

einde liep, volgde in 1919 het algemeen vrouwenkies recht. Vanaf 1919 is Nederland een volledi g
U

democ ratisch land: iedere volwas sen man en vrouw kan zijn of haar stem ui tbrengen bij de verkiezingen.
Van 1914 tot 1918 woedde in Europa een ‘grote oorlog’, di e voor Nederland wel consequenties had, maar
waarvan de gruwelijkheden Nederland bespaard bl even. In deze Eerste Wereldoorlog stonden de
'centralen' (Duits land, Oostenrijk en Turkije) tegenover de 'geal lieerden' (Frank rijk , Groot-Brittannië en
Rusland). Maar het waren vooral de soldaten van de twee partijen die tegenover elkaar stonden, in de
kilometerslange loopgraven. Als ze daar beschoten werden, konden ze ni et veel meer doen dan dekking
zoeken voor de ontploffende granaten en het beste ervan hopen. Nog machtelozer waren ze als ze de
vijand moesten aanv allen. Zodra ze uit de loopgrav en kwamen, werden ze door de tegenparti j opgewacht
met machinegeweren en zonder pardon neergeschoten. Ni euw in deze oorlog was het gebruik van gi fgas .
Het was een oorlog di e miljoenen slac htoffers eiste. Toen de Vereni gde Staten in 1917 de kant van de
geallieerden kozen, raakten die aan de winnende hand. In november van het volgende jaar gaven de
centralen zich gewonnen.
Nederland was neutraal gebl ev en, dat was al langer de
basis van de Nederlandse buitenl ands e politi ek . Wel was er
een mobi lisatie van het leger afgekondigd om het ei gen
grondgebied te verdedigen. Verder kreeg het land te maken
met de randverschijns elen van de oorlog. Grote aantallen
Belgische vluc htelingen moesten worden opgevangen,
onder meer in tentenk ampen. De werkloos heid groeide door
de teruggelopen internationale handel , terwijl veel
Amsterdam 1920 “Hooge Sluis” met tram

koopv aardijschepen werden getorpedeerd. Voeds el werd

schaars en ging op de bon. In 1917 en 1918 pl underden wanhopi ge huisvrouwen in Amsterdam en
Rotterdam voedselvoorraden

Veel Europese landen kregen in en na de oorlog te maken met revolutionaire omwentelingen. In
Rusland werd de tsaar van zijn troon gestoten en vermoord, en in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije
werd het keizerrijk vervangen door een republiek. In Nederland werden in de oorlog ingrijpende
politieke veranderingen doorgevoerd. In 1917 werd het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd. Toen
de oorlog ten einde liep, volgde in 1919 het algemeen vrouwenkiesrecht. Vanaf 1919 is Nederland
een volledig democratisch land: iedere volwassen man en vrouw kan zijn of haar stem uitbrengen bij
de verkiezingen.
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Het is uit huidige zicht daarom toch wel opmerkelijk, dat Jan Willem Kamermans
reeds in 1919, in het jaar van de “Vrede van Versailles” (28 juni 1919), het ouderlijk
huis Groenewoud 40 heeft verlaten (zuster Maria Suzanna Kamermans was op 14 juli 1921
getrouwd met Bernardus Michiel Verheul en zij zouden er tot het begin van de jaren dertig wonen))
en naar Amsterdam is vertrokken. Hij zou daar – net als toentertijd in Antwerpen - in
een imposante en wereldse havenstad terechtkomen, die qua leefomgeving en
atmosfeer het totale tegendeel was van het kleinburgerlijke havenstadje Vlissingen.
Uit de onderstaande bevolkingsregister-uittreksels van Vlissingen blijkt dat Jan
Willem Kamermans zich op 19 december 1919 uit Vlissingen heeft afgemeld en zich
op 12 september 1922 weer heeft aangemeld – met als adres opnieuw Groenewoud
40 en als beroep kantoorbediende met toevoeging “Zeeland” (Stoomvaart
Maatschappij Zeeland).
ZIE HIERTOE OOK HOOFDSTUKKEN “ZWANZIGER JAHRE” EN “DREISSIGER JAHRE” IN
“IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER”
:

.

terugkeer naar Vlissingen 1922 vanuit Amsterdam

= notitie " kantoorbed. Zeeland”

vertrek uit Vlissingen 1919 naar Amsterdam

Uittreksel bevolkingsregister Amsterdam 1921/1922 voor het adres Brouwersgracht 73 bij Dorland (1 hoog)
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IMPRESSIONEN UIT HET OUDE AMSTERDAM

.

Brouwersgracht en Prinsengracht Amsterdam 1920

Amsterdams Centraal Station

panorama Amsterdam 1920

.
.

e

1 Linden Dwarsstraat Amsterdam
P

P

Nieuwmarkt Amsterdam 1920

Dam met Koninklijk Paleis en Nieuwe Kerk 1920
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Terwijl Jan Willem Kamermans in Amsterdam vertoefde, vonden in 1920 (van 20 april
tot 12 september) in Antwerpen (Beerschot) de “Olympische Zomerspelen van de VIIe
Olympiade” plaats – in het geheel 2600 mannelijke en 76 vrouwelijke deelnemers uit
29 landen waren aangetreden. Niet uitgenodigd waren Duitsland, Oostenrijk,
Hongarije en Turkije vanwege hun oorlogsactiviteiten, terwijl Rusland en Polen – die
door de oorlog veel schade en schulden hadden – uit eigen stukken niet mee deden.
De spelen waren overigens aan België toegekend vanwege het vele lijden van het
Belgische volk in de Eerste Wereldoorlog – bij de openingsceremonie trad koning
Albert I in dezelfde uniform aan, waarmede hij het Belgische leger tegen Duitsland
had aangevoerd. Voor de financiering van de spelen over fondsen had België een
beroep gedaan op Antwerpse reders en diamantairs – daarom lagen de entreeprijzen
zeer hoog (drie frank voor een staanplaats was veel geld in die tijd). Verder zij er aan
herinnerd, dat tussen de massale vlucht uit Antwerpen in 1914 en de Olympische
spelen van 1920 in de stad maar 6 jaren lagen – en tussen Antwerpen en Vlissingen
maar 70 kilometer…
Aangezien de voor 1916 voorgeziene “Olympische Spelen
van de VIe Olympiade” in Berlijn door het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog uitgevallen waren, kon daarom pas in
Antwerpen de in 1914 door het IOC ontworpen, officiële
Olympische vlag worden gehesen – ook de Olympische eed
werd voor de eerste keer in Antwerpen door een athleet
gesproken. De spelen hadden onder uitermate slecht weer
te lijden en ook de hoge entreeprijzen zouden er voor
zorgen dat er geen al te groot publieksinteresse bestond.
De Amerikaanse delegatie ging
overigens met 41 gouden medailles
naar huis, de Zweden werden
tweede met 19 gouden medailles,
België viijfde met 14 gouden medailles en Nederland pakte er
4. Leuke bijkomstigheden waren o.a. dat ook het touwtrekken
een Olympische discipline was en Nederland bij het zeilen
zowel de gouden als de zilveren medaille wegsleepte - maar
dat was niet al te moeilijk want er waren in deze discipline
alleen maar deze beide Nederlandse deelnemers
aangetreden….
Zoals voorgaand reeds vermeld, keerde Jan Willem Kamermans op 11 september
1922 terug naar Vlisingen, waar hij klaarblijkelijk direct in dienst trad van de
“Stoomvaart Maatschappij Zeeland” (SMZ) – kort daarop kwam op 9 januari 1023
nog grootmoeder Maria Suzanna Kamermans-Lute te overlijden. De SMZ had in die
tijd het “Grand Hotel des Bains” overgenomen om het na een ingrijpende restauratie
begin 1923 als “Grand Hotel Britannia”te heropenen. Zie hiertoe ook voorgaand
stukje “Nergens was ik gelukkiger dan in Brit” in het onderhoofdstuk GRAND HOTEL
DES BAINS – GRAND HOTEL BRITANNIA – HOTEL BRITANNIA. En dit is ook het punt, waar
ik nader te spreken kom op de reeds genoemde “12 kantjes Britannia” van Herman
van Dijk Soerewijn, de zoon van directeur Bernardus van Dijk Soerewijn die daar in
hetzelfde jaar 1923 werd geboren resp. in het hotel opgroeide. Op de drie
navolgende pagina’s zijn de 12 kantjes van de inmiddels 85-jarige Herman van Dijk
221

Soerewijn in originele toestand afgedrukt zoals hij deze in augustus 2008 naar mij
resp. de PZC had gefaxt – echter is de kwaliteit niet al te best, helaas ook niet in het
internet op de PZC-website. Maar ze de kantjes geven een prachtige en originele
indruk van het hotel en van de mensen, die daar toen gewerkt hebben - daaronder
dus ook “supervisor of the chambermaids” Elisabeth Clemens, “longtime accountant”
Jan Willem Kamermans en “restaurant supervisor” Martha Kuhn (zie kantjes 6 en 7
“employees”). Ik was ontroerd dat alles te mogen lezen, want nu eindelijk kon ik al
die verhalen- puzzlestukjes van vroeger over het “oude Britannia” begrijpen – en ik
geef deze indrukken uit deze 12 kantjes graag verder. Heul leuk en interessant is ook
wat Herman van Dijk speciaal over deze “ drie musketiers” in de 17 vooroorlogse
jaren van “Grand Hotel Britannia” heeft geschreven (p. 6 en 7):
“Else Clemens was the supervisor of the
chambermaids and sometimes also the kitchen
maids. She was German and was a year round
employee. In the spring the hotel advertised in a few
newspapers in the Ruhr area of Germany for help.
The economy in Germany was very bad at that time.
There were hundreds of applicants who loved to
come to the beach and work for a hotel at a very high
(for them) wage.. So Else went to her hometown,
Krefeld ( niet juist: moet heten Gelsenkirchen-Buer), for a few
days to interview and hire 15 to 20 chambermaids
and kitchen maids and also arranged for trip to
Vlissingen. They were very excited when they arrived
and saw the sea for the first time in their life! Somehow, it must have leaked out , when they would
arrive with the train, because every year there were a few Navy sailers at the stationm in their best
uniform and offered to help the young girls with their heavy suitcases. The next day thereafter one or
two matrozen usually hanged out in the back of the hotel. The attraction was many times reciprocal”

en:
“Else fell in love with the longtime accountant Jan Kamermans, They got married and bought the
house at Vrydomweg 14 in Vlissingen. On busy days he had an assistant who came from the My.
Zeeland office near the station. They took care of all book keeping, made out the bill for departing
guests, the payroll etc. If there was a special night, such as carnival, when many waiters worked, it
could be very hectic for the accountant. After the people had left, he had to determine how much each
waiter had sold in drinks, so he had to sort out hundres of receipts, written in haste and hardly legible
or smudged with spilled drinks or food. The waiters didn’t want to leave till they got paid. So it took
sometimes many hours until everything was straightened out. At that time, customers paid cash: there
were no credit cards except for American Express. Not many people had even heard of that! A few
times a waiter wrote someone else’s i.d. number of the receipt, so that he could get more money than
he should. If the ball had lasted to 2 am, it still took hours to figure out all receipts and the waiters were
tired and wanted to go home, but not without their pay, so they drove the book keeper crazy, and
sometimes it was early in the morning when it was all over”

en:
“The main restaurant staff were the Swiss part of the employees. They worked under the supervision
of the restaurant supervisor Martha Kuhn. Martha lived in Basel, Switserland and had a lifetime
experience in the business of foods en wines. All the girls had to be fluent in 3 or 4 languages and
know their business. Most of them had gone to special schools in Switserland. Dutch girls were not
available or would not work for the money that the hotel was willing to pay them. Martha Kuhn hired
the girls in her home in Switserland and arranged for them to come to Vlissingen. Most of them loved
Vlissingen and the beach, and many came back year after year. They were the main servers in the
restaurant during the summer (…..) Usually there were about 15 to 20 Swiss girls in total. Martha Kuhn
was married, but she regarded her work in the summer like a vacation. She only worked from 4 or 5
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o’clock till late at night. Her husband always came over for a few weeks on vacation and shared her
room. During the summer, there were many more Swiss and German girls working than local Dutch
girls. Why, was always the question. The answer was very simple: Dutch girls didn’t want to work the
long hours for the money that the hotel was willing to pay. Pay scales were set by the Stoomvaart Mij.
Zeeland and had to correspond with the pay that people aboard there ships were paid”

Zo ben ik nu ook – min of meer door
toeval dus - te weten gekomen welke
belangrijke functies mijn moeder Else
Clemens en haar beste vriendin Martha
Kuhn ooit hebben gehad bij het vinden
van personeel voor het hotel – zij gingen
dus echt “ronselen” in Duitsland en
Zwitserland en dat is weer een heel
nieuw aspect van mijn moeder. Moeder
en “Tante Martha” hebben weliswaar ooit
een en ander verteld uit hun Britanniajaren – Jan Willem Kamermans nooit maar het bleef toch altijd wel vaag en ik
kon mij er niet zoveel onder voorstellen. Pas door het boek over mijn moeder IN
MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER en het
onderhavige boek over mijn vader – en natuurlijk ook door het genealogische
KCAMMERMANNS-boek - heb ik een geheel nieuwe kijk op mijn ouders gekregen –
daar ben ik achteraf heel gelukkig mee.

Accounting ofice Jan Willem Kamermans

PLATTEGROND GRAND HOTEL BRITANNIA
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“SHORT HISTORY OF GRAND HOTEL BRITANNIA BY HERMAN VAN DIJK SOEREWIJN” (Boston, October 29, 08)
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Toen ik deze prachtige kantjes van Herman van Dijk Soerewijn nog niet kende, heb
ik in het eBook over mijn moeder IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900 -1990 –
ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER de volgende regels geschreven:
“Wie gesagt sollten Elisabeth Clemens, Jan Willem Kamermans und Martha Zwahlen in den Jahren
1928 (teilweise), 1929, 1930, 1931 und 1932 (teilweise) zusammen im „Grand Hotel Britannia“
angestellt sein – und Freunde fürs Leben werden. Und wie vor allem „Tante Martha“ immer wieder
erzählte, haben die drei im Hotel offensichtlich viel Schabernack getrieben. So erzählte sie des
öfteren, prustend vor Lachen dabei, wie einst eine Servierplatte mit einem grossen, wunderbar
angerichteten Fisch auf den Boden des Restaurants gelandet war. „Tante Martha“, in ihrer Eigenschaft
als „chef de service“, hat darauf die diversen Fisch-Bruchteile wieder „zusammengebaut“ und den
Fisch an einem anderen Tisch (mit viel Sauce drüber (prust, prust…!)) neu serviert. Auch erzählte sie
gerne, wie mein Vater Jan Willem Kamermans mal regungslos quer über die Rezeption des Hotels
liegend, mit Ketchup auf dem Kopf und mit heraushängender Zunge, einen Überfall vorgetäuscht hatte
und besonders Mutter sehr erschrocken gewesen sein soll – auch Direktor van Dijk Soerewijn soll „not
amused“ gewesen sein….! Und sowohl Mutter als auch „Tante Martha“ berichteten immer wieder
gerne darüber, wie eines Tages – als beide am Strand lagen – ein kleines Propellerflugzeug, äusserst
tief fliegend, die Badegäste in Panik versetzt hatte. Es soll ein Flugzeug des gleichen Typs gewesen
sein, mit dem Charles Lindbergh am 11. August 1927 – nach einem aufsehenerregenden Alleinflug
von 33.5 Stunden über den Atlantik – in Paris gelandet war, wie die Presse später berichtete…. Am
Freitag den 25. Oktober 1929, gemeinhin als „Schwarzer Freitag“ bezeichnet, sollte dann ein
gewaltiger Börsenkrach in New York den Startschuss geben für eine Weltwirtschaftskrise ungeahnten
Ausmasses – ich berichtete bereits ausführlich darüber“

Door toeval ben ik in het internet nog op de navolgende prachtige ansichtkaart van
het “Grand Hotel Britannia” gestoten – daarin afgebeeld het restaurant met blik op de
Schelde en het interieur alsmede drie heel leuke prentjes van de hotelomgeving (die
echter uit de tijd als “Grand Hotel des Bains” stammen):
links: Nollepier met Nollebos (zonder “Scheldevilla” en Wooldhuis)
midden: blik in richting Vrijdomweg
rechts: blik op het (alleenstaande) hotel vanaf de kom
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IMPRESSIES GRAND HOTEL BRITANNIA EN ZEEBAD VLISSINGEN

Rechts GHB

strandbruiloft

Kunsttentoonstelling
van 21 tot 29
augustus 1923
in
Grand Hotel
Britania van
provincies
Zeeland,
Brabant
en Limburg
direct na de
heropening

“Koophandelska-mer Crefeld” 1928
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Wanneer men dat alles leest over de geschiedenis van het “Grand Hotel Britannia”
in de jaren van het Interbellum, dan is het moeilijk te geloven, dat – nadat de ergste
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog waren overwonnen – reeds in 1929 waarlijk
rampzalige crisisjaren – als gevolg van de wereldwijde “grote depressie “- in
Nederland zouden beginnen. De luxueuze en zekere arbeidsplaatsen in het “Grand
Hotel Britannia” gedurende die jaren kunnen niet verhelen, dat er in andere sectoren
van de toentertijdse samenleving een enorme werkloosheid opkwam – en de nood
hoog was. Ook scheepswerf “de Schelde” te Vlissingen werd zwaar getroffen door
de economische crisis en vele werfarbeiders waren werkloos.
Ter illustratie van deze rampzalige ontwikkelingen in Nederland citeer ik uit de
website www.entoen.nu :
TU

UT

De j aren 1929-1940 worden mees tal aangedui d als ‘ de c risi sjaren’ of als
'de grote depressie': een lange periode van krimp in de ec onomie en van
grote werk loos heid. De crisis begon in oktober 1929 in de Vereni gde
Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep.
Het aantal werklozen in Nederland bedroeg in 1930 circ a 100.000 en kwam
in 1936 op een hoogtepunt van 480.000. Daarna daalde het aantal wel
enigszins, maar tot in de oorlog blev en honderdduizenden mens en
werkloos . Het was voor het eerst dat werkloosheid in Nederland zo'n
omvang had bereikt en zo lang duurde. Van elke vier Nederlands e
arbeiders was er één langer dan een jaar werkloos .

De regering besloot de werklozen een fi nanc iële ondersteuning te geven.
De 's teun' mocht niet te hoog zijn, anders zouden de werklozen – zo meende men – lui worden. Ze kregen
een bedrag dat net voldoende was om de huur en een eenv oudige maalti jd te betalen – soms kregen ze
alleen voedselbonnen. Voor ui tgaan, sport of kleren hadden ze geen geld. Om te voorkomen dat de
werklozen naas t de steun een zwart baantje erbij zouden nemen moes ten ze één of twee keer per dag
een stempel halen in een stempellokaal . Dit werd als erg vernederend ervaren. Daarnaast konden ze
gedwongen worden in de werkverschaffi ng te werk en. Zo kon het gebeuren dat een werkloze onderwijzer
met de schop aan het werk moes t om sloten te grav en of dijken aan te leggen. Uit deze tijd dateren grote
openbare werk en zoals het Amsterdams e bos.

De regering Colij n k oos er verder v oor om de hand zoveel mogelijk op de kni p te houden. De begroti ng
moes t slui tend zijn en aan de waarde van de Nederlandse gul den wilde Colijn lange tijd ni et tornen. Deze
zuinige politiek kreeg vooral van de socialisten veel kritiek, zij meenden dat de ov erheid de ec onomi e
veel sterker moes t sturen.
Doordat de regering onmachti g bl eek om de crisis op te lossen, kregen veel Nederlanders twijfels over de
parlementai re democratie: stond dit systeem niet voor verdeeldheid en gebrek aan daadkrac ht? Deze
kritiek leidde echter ni et tot een grote verschuiving bij de verkiezingen naar ui terst links of rechts . De
grote democratische partijen konden hun aanhang redel ijk vasthouden. De Nationaal Socialistische
Bewegi ng, di e krac htig leiderschap propageerde, bl eef een klei ne rechtse partij met een beperkte
aanhang. Na de Tweede Wereldoorl og onts tonden er nieuwe ideeën ov er de aanpak van het
werkloos heidsprobl eem. De werkloze werd menselijker en mi nder wantrouwend benaderd. Daarnaas t gi ng
de overheid zich veel meer inspannen om de werklozen aan een baan te helpen.
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En in w ww.geschiedenis.vpro.nl (“Andere Tijden”) over de crisisjaren 19291939 heet het bijvoorbeeld over een programma uit deze “Andere Tijden”reeks:
TU

UT

De tien jaar voorafgaand aan de Duitse bezetting in Nederland staan bekend als de Crisis-jaren, maar
in ’Andere Tijden’ wordt duidelijk dat het niet alleen ellende was wat de klok sloeg. Er was tijd en
aandacht voor allerlei ophef, vermaak en alledaags leven: Nederland was gek van de vlucht van de
’Uiver’, de DC2 van de KLM die in 1934 de vliegrace naar Melbourne won, leefde mee met de
geboorte van prinses Beatrix en ontdekte het gemak van gasfornuis en telefoon. Er is veel
beeldmateriaal bewaard gebleven, ook met geluid en soms zelfs in kleur. ’Andere Tijden’ ordent naar
thema en chronologie, met als hoofdthema’s de economische crisis en de opkomst van het fascisme.
Omstreeks 1932 filmde Peter Kuiper, een amateur uit Harlingen de dagelijkse routine van het
stempelkantoor. Buiten staat een lange rij wachtende werklozen. Eén voor één komen zij langs het
loket en krijgen een stempel en een handje geld. Een oude man tikt als dank aan zijn pet. In diezelfde
tijd werd het dagelijks leven in een nauwe straat in Rotterdam vastgelegd. Vuile Kindertjes spelen
tussen de troep op straat. Een groezelige vrouw hangt tot op de draad versleten wasgoed aan de lijn.
Maar er zijn ook vrolijker beelden van meer welvarende mensen. En dan de eerste geluidsfilm met
een lid van het Koninklijk Huis: Een piepjonge prinses Juliana roept op om gul te geven aan de
collecte voor de slachtoffers van de economische crisis.
Streng kijkt Ingenieur Mussert recht in de camera als hij verkondigt dat politieke partijen worden
afgeschaft en dat Nederland geleid zal worden door de nationaal socialistische beweging. Dan neemt
hij met gestrekte arm een parade af van de Weerbaarheid, een bewapende NSB-Afdeling. Mussert
verwijst naar zijn voorbeelden: Mussolini in Italië en Hitler in Duitsland. Er is dan nog hoop: Een fris
meisje wenst de kijkers van het bioscoopjournaal een vrolijk 1940 toe.
HET LEVEN IN DE CRISISJAREN 1929 - 1939

Actueel-historisch album met 128 pagina's en meer dan
300 zwart/wit foto's, illustraties enz
uit het Geïllustreerd weekblad 'Het Leven'.
Teksten van Anita Fokkema, Reijer Blankenspoor,
Flip Bool, Bob van Dijk en Gert-Jan de Kook.
Beeldredactie en vormgeving: Jan de Wringer.
Boek in atlasformaat met blauwe kaft

N.B.: Het is overigens waarlijk verbijsterend te moeten vaststellen, dat we in 2009 een soort herhaling
van de toenmalige crisis beleven – en wederom grote werkloosheid in Europa dreigt In de jaren dertig
werd ooit de kiem gelegd voor de Tweede Wereldoorlog en het is daarom te hopen dat nu tenminste
niet weer alles eerst moet worden “kapot geslagen” …

Midden in deze “grote depressie” zouden Jan Willem Kamermans en Elisabeth
Clemens desondanks op 12 november 1931 in het huwelijk treden – trouwgetuigen
waren zwager Bernardus Michiel Verheul en Britannia-directeur Bernardus van Dijk
Soerewijn (zie ook navolgende huwelijksdocumenten en uitgeschreven tekst). Uit diverse door
het Gemeentearchief Vlissingen toegestuurde bouwtekeningen blijkt verder, dat
reeds in het begin van het jaar 1932 toestemming werd verleend om op het adres
Vrijdomweg 14 – direct achter het “Grand Hotel Britannia” - een huis te bouwen.
Evenzo blijkt daaruit dat het nieuwe domicilie reeds in de loop van dat jaar kon
worden opgeleverd – er mag dus worden aangenomen dat Jan Willem Kamermans
eind 1932 het ouderlijk huis Groenewoud 40/36 heeft verlaten en evenzo Elisabeth
Clemens haar onderkomen in het “Grand Hotel Britannia”. Het zou echter best
kunnen zijn, dat Elisabeth Clemens ook tijdens haar eerste zwangerschap in 1933
nog enige tijd in het hotel heeft gewerkt – ze had er immers een staffunctie.
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Huweliksakte van Jan Willem Kamermans en Elisabeth Clemens van 12 november 1931

„Heden den twaalfden November een en dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Vlissingen in het openbaar binnen het gemeentehuis
Jan Willem Kamermans
oud vier en dertig jaren, geboren te Ter Neuzen
van beroep kantoorbediende
wonende te Vlissingen
meerderjarige zoon van Josephus Franciscus Kamermans en van Maria Catharina Pieters, beiden
zonder beroep en wonende te Vlissingen
Elisabeth Clemens
oud dertig jaren, geboren te Buer/Pruisen
zonder beroep (!)
wonende te Vlissingen
die mij verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Vervolgens is
door mij gelet op:de zonder sluiting afgelopen afkondiging op Zaterdag vier en twintig October
jongsleden de duitse nationaliteit van de vrouw “(!)
„Voldoende aan hun verzoek en nadat de aanstaande
echtgenoten aan mij in tegenwoordigheid der getuigen hebben
verklaard, dat zij elkaar aannemen tot echtgenoten, en getrouw
alle plichten zullen vervullen met welke de wet aan den
huwelijken staat verbindt, is door mij in naam van de wet
verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
De getuigen zijn:
Bernardus Michiel Verheul, oud vijf en veertig jaren,
machinetekenaar, schoonbroer van den man en Bernardus
Josephus Hendrik van Dijk Soerewijn, oud vijf en vijftig jaren,
hotelier, beiden wonend te Vlissingen. Waarvan akte welke is
voorgelezen.
pand Vrijdomweg 14
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Bouwtekeningen van huis Vrijdomweg 14

Moeder was in 1933 zwanger geworden, maar toen haar geliefde vader Jacob
Clemens op 13 augustus 1933 in het verre Buer geheel onverwachts kwam te
overlijden, zou deze emotionale gebeurtenis op 11 september 1933 een miskraam
tot gevolg hebben. In ISIS heb ik het navolgende document daarover gevonden:
Jan Willem Kamermans
Vader overledene op maandag 11 september 1933 Vlissingen
Aktejaar (year) : 1933
Aktenummer (documentnumber): 148
Overleden op (died on): 11-9-1933
Overleden (died in) te: Vlissingen
Levenloos Kamermans
Leeftijd bij overlijden (age: n.v.t.
Geslacht (gender): onbekend
Geboorteplaats (place of birth): Vlissingen
Vader (father): Jan Willem Kamermans
Beroep (occupation): kantoorbediende
Moeder (mother): Elisabeth Clemens
Beroep (occupation): zonder
Bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1955
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer (toegevoegd: 26 oktober 2006)
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811

Op 8 april 1935 zou dan Josephus Franciscus Kamermans (latere maritiem officier en
loods J.F.Kamermans) ter wereld komen en op 17 januari 1938 volgde de auteur van dit
boek Jacobus Johannes Kamermans (Han Kamermans). Ik heb over deze jaren dertig
veel interessante informaties verwerkt in het boek over mijn geliefde moeder
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER – dit
alles is daarom niet meer opgenomen in het onderhavige boek. Voor de jaren veertig
en vijftig zijn de overeenkomstige hoofdstukken uit dit boek onvertaald, dus in de
Duitse taal, overgenomen – nieuwe gegevens over deze jaren zijn in het Nederlands
verwerkt in “SUPPLEMENT JAREN VEERTIG” en “SUPPLEMENT JAREN VIJFTIG”.
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FAMILIAIRE IMPRESSIES UIT EINDE JAREN DERTIG

Oma Clemens-Kemper met JFK 1935-1936

Elisabeth Kamermans-Clemens

JFK en JJK 1938

JJK 1938-1939

JFK 1936

familie Kamermans 1938-1939

Leuke ansichtkaart van de “Exposition de Bruxelles 1935”
(afgestempeld 17 september 1935) van “pa en moe” aan zoon
Jan Willem Kamermans op het adres Vrijdomweg 14 – ofschoon
daar dus ook reeds enige jaren zijn echtgente Elisabeth KamermansClemens woont. Kan men daaruit afleiden dat Josephus Franciscus
Kamermans en Maria Susanna Pieters nog moesten wennen aan
het feit dat hun zoon niet alleen getrouwd was maar ook nog met
een Duitse vrouw?

winterlijke impressie van het Bellamypark uit het jaar 1935
het pand Groenewoud 40/36 ligt er direct naast (onder Sint
Jacobstoren)
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● TWEEDE WERELD OORLOG - JAREN 1940 - 1944
… EN NAOORLOGSE JAREN 1944 - 1950
● VIERZIGER JAHRE“

(uit IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER)

Familie Kamermans 1941

Die vierziger Jahre würden für die noch sehr junge Familie Kamermans-Clemens
ausserordentlich ereignisreich verlaufen – ich werde versuchen das Ganze irgendwie
chronologisch zu erfassen. Im Grossen und Ganzen passierte im turbulenten Jahr
1940 Folgendes in Europa:
1940 EUROPA UND DIE NIEDERLANDE

Im Januar 1940 greift die UdSSR Finnland (erneut) an und wird wiederum
zurückgeschlagen - erst der Einsatz schwerer Panzer bringt den Durchbruch. Weil
Russland einen Krieg mit England vermeiden will, wird am 12. März 1940 Frieden
geschlossen mit grossen Gebietsverlusten für Finnland. Um nicht von den
lebensnotwendigen Erzlieferungen (Ruhrgebiet!) durch die Engländer abgeschnitten
zu werden, überfällt Deutschland am 9./10. April 1940 Norwegen – und um dahin zu
kommen gleich auch noch Dänemark. Mit grossen Verlusten an Menschen
(misslungene Luftlandeoperationen) und Material (u.a. 3 Kreuzer und 10 Zerstörer bei Narvik)
werden die zur Hilfe geeilten Alliierten wieder verdrängt und das sich zäh
verteidigende Norwegen besiegt – nicht zuletzt aber auch weil die alliierten Truppen
zur Verteidigung Frankreichs abgezogen werden mussten.
In England wird Winston Churchill am 10. Mai
1940 neuer Premierminister und sollte er seine
berühmte „Blut und Tränen“-Ansprache an die
englische Nation halten, in welchem er von den
Engländern fordert, der Eroberung Europas durch
den Diktator Adolf Hitler mit aller Kraft zu
begegnen. Am gleichen Tag erfolgt der deutsche
Angriff im Westen nach der Methode des
Schlieffen-Planes (hatten wir doch schon mal im Ersten
Weltkrieg…!) aber jetzt angepasst und
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umgearbeitet durch General von Manstein zum so genannten „Sichelschnitt“-Plan
mittels einer nördlichen Umgehung der als uneinnehmbar geltenden Maginot-Linie
(nach dem Ersten Weltkrieg hochgezogen). Die Alliierten werden bei Dünkirchen
eingeschlossen, können aber rund 320'000 Mann aus dem Kessel über den Kanal
evakuieren – die Neutralität Belgiens und der Niederlande wird im Vorfeld genauso
wenig beachtet wie vorgängig die von Dänemark und Norwegen. Die neutralen
Niederlande werden dabei innerhalb von 5 Tagen ohne Kriegserklärung überlaufen
und besetzt – Königin Wilhelmina und die Regierung fliehen ins Londoner Exil (der
belgische König Leopold III bleibt in Brüssel!). Am 14. Mai wird Rotterdam durch ein
schweres deutsches Bombardement stark zerstört. Insgesamt 250'000 Niederländer
werden in diesen Kriegstagen ihr Leben lassen (und bis zu 700'000 Niederländer müssen
später Zwangsarbeit leisten). Paris fällt bereits am 14. Juni 1940 und die Maginot-Linie
wird von hinten aufgerollt – eine militärische Meisterleistung übrigens….! Am 22. Juni
1940 wird der Waffenstillstand unterzeichnet - von deutscher Seite durch die
Generäle von Kleist und Huntziger im eigens aus dem (französischen) Museum
herbei geholten (Sieges-)Eisenbahnwagon. Und an der genau gleichen Stelle in
Compiègne, mitten im Wald - ein gleicher Ablauf somit wie einst am 11. November
1918, als die kaiserliche Reichswehr dort ihr Waterloo erlebte (wie (Ex-)Kaiser Wilhelm II.
reagierte auf diesen totalen Triumph Hitlers wurde bereits im Kapitel „Wilhelm von Hohenzollern in
Doorn“ behandelt). Frankreich wird aufgeteilt in einen südlichen, unbesetzten Teil in

Selbstverwaltung (Vichy-Regierung unter Marschall Pétain) und in eine nördliche
deutsche Besatzungszone.
Kurz vor der endgültigen Niederlage Frankreichs wird Italien am 10. Juni 1940 an
der Seite Deutschlands in den Krieg eintreten um Mussolinis Traum von der
Herrschaft über das Mittelmeer zu verwirklichen – und dies obwohl seine Truppen zu
80% nicht kriegsfähig sind und erhebliche Engpässe bei der Versorgung mit
Treibstoff bestehen. Deshalb sind Italiens Überfälle auf Griechenland und Nordafrika
nicht nur erfolgslos sondern werden gar zurückgeschlagen.. Die Engländer beenden
bereits im September 1940 die italienische Vorherrschaft auf dem Mittelmeer mit
einem höchst erfolgreichen Luftangriff auf die im Hafen vonTarent vor Anker liegende
italienische Flotte (wie später die Japaner in Pearl Harbor!).
Mittels des Unternehmens „Seelöwe“ soll anschliessend die Invasion Englands
erfolgen – hierzu ist die englische Luftwaffe zuerst auszuschalten doch in der
„Luftschlacht um England“ rund um den 15. September 1940 sind die deutschen
Verluste an Piloten und Flugzeuge derart hoch , dass sie nie wieder ausgeglichen
werden können. Weder die Bombardierung englischer Städte (am 14. November 1940
wird achtzig Prozent der Stadt Coventry inklusive Kathedrale zerstört) noch die Zweikämpfe der
Jagdflieger bringen eine Entscheidung - das Unternehmen „Seelöwe“ wird von Hitler
auf unbestimmte Zeit vertagt…!
Soweit dieser Kurzbericht über die Ereignisse des Jahres 1940 doch bezüglich des
Angriffes der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande und Belgien vom 10. Mai
1940 gibt es noch viele weitere Informationen zu verarbeiten. Denn zu Anfang dieses
Buches hinsichtlich des Verlaufs des Ersten Weltkriegs wurde bereits darauf
hingewiesen, dass der damaligen „Schlieffenplan“, d.h. eine Umgehung der
französischen Verteidigungsstellungen hinter dem Rhein via Belgien, nicht
funktioniert hatte – die Franzosen konnten sich nach den ersten Verlusten
reorganisieren und es kam zum verhängnisvollen „Stellungskrieg“ (mit „Verdun“ als
wahre Apocalypse). Als Ursachen für das damalige Scheitern des „Schlieffenplans“
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wurden nicht nur die unzureichende Mobilität der Reichswehr (keine Panzerverbände für
einen schnellen Vorstoss durch die feindlichen Linien) gewertet, sondern auch der überaus
enge Flaschenhals-Durchgang durch Belgien unterhalb der niederländischlimburgischen Grenze (ab Aachen) und den Ardennen-Ausläufern bei Lüttich. Die
Belgier sollten 1914 rund um diese wichtige Stadt , die mit mit ihren vielen
schwerbewaffneten Forts schwierig einzunehmen war, heftigen Widerstand leisten,
sodass die Franzosen und die Engländer in dieser (Verzögerungs-)Zeit zu Hilfe eilen
konnten.
Der deutsche Diktator Adolf Hitler entschloss sich deshalb (in seiner Eigenschaft als
Oberkommadierender der Wehrmacht) auch die niederländische Provinz Limburg in seine
Angriffsplanung in Richtung Westen aufzunehmen – eine Schändung der
niederländischen Neutralität wäre damit unumgänglich. Und da die Wehrmacht nicht
wieder das Risiko laufen wollte, dass ein wie auch immer gearteter Widerstand der
Niederländer den Briten die Zeit liefern würde für eine Intervention von See aus,
wurde doch eine recht grosse Truppenmacht von etwa 150'000 Mann gegen die
Niederlande aufgeboten – es musste ja schnell gehen….! Aber obwohl die
niederländische Armee bereits seit August 1939 moblilisiert worden war, machte die
Regierung des Königreichs der Niederlande auf dem diplomatischen Parkett in
Straussvogel-Politik – schliesslich kannte das Land schon seit mehr als
hundertzwanzig Jahren durchgehend Frieden und war im Ersten Weltkrieg die
Neutralität des Landes ja auch respektiert worden. Deswegen wurde die ersten
Hinweise auf einen Angriff fahrlässig missachtet: Major Gijsbertus Sas, Militärattaché
in Berlin berichtete bereits direkt nach der ersten Mobilisierung, dass die deutsche
Armee am 12. November 1939 einen Angriff auf die Niederlande plante – doch in
Den Haag weigerte man sich dies zu glauben. Nur auf Betreiben Königin Wilhelminas
wurde am 9. und 10. November 1940 im Inland das Gebiet vor der so genannten
„Grebbelinie“ vor Amsterdam unter Wasser gesetzt. Dann kehrt wieder Ruhe ein und
als am 10. Januar 1940 beim belgisch-limburgischen Maasmechelen ein deutsches
Militärflugzeug abstürzte mit sämtlichen „Fall Gelb“-Plänen an Bord („Fall Gelb“ war der
Codename für den deutschen Gesamtvorstoss in Richtung Westen) unterstellte der
niederländische Geheimdienst gar ein gewolltes Täuschungsmanöver seitens der
Deutschen. Major Sas im fernen Berlin bekam von seinem Maulwurf bei der
deutschen Spionageabwehr, Major Hans Oster, zwar jedes Mal, wenn Hitler seine
„Fall Gelb“-Pläne änderte (u.a. wegen der skandinavischen (Kriegs-)Lage), alle notwendigen
Informationen, doch er wurde wegen der vielen Verschiebungen in den Augen der
niederländischen Regierung immer unglaubwürdiger. Als Sas dann am 9. Mai 1940
den Angriffszeitpunkt „morgenvroeg bij het aanbreken van de dag“ nach Den Haag
funkte, gab es fast niemand mehr, der dieser Warnung noch richtig Glauben
schenkte – zwar wurden die Fronttruppen an der Grenze alarmiert, jedoch nicht die
Streitkräfte im Innern des Landes. Und das sollte sich bitter rächen, denn deutsche
Luftlandetruppen sollten am 10. Mai 1940 frühmorgens (wie vorausgesagt) in einer
Stärke von fast 10'000 Mann rund um Den Haag, Rotterdam und den MoerdijkBrücken (Maas /Waal) in den Rücken der ahnungslosen Verteidiger abgesetzt
werden – der Überraschungseffekt war enorm. Aber auch an der Grenze sollten
starke deutsche Verbände die niederländischen Stellungen überrollen – mit völlig
veralteten Waffensystemen (teilweise noch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs) war kein
vernünftiger Widerstand zu leisten. Dennoch sollte das niederländische
Armeehauptquartier unter General Winkelman einige Stunden nach dem Angriff noch
lakonisch erklären: „Van drie uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden,
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Vliegaanvallen zijn geprobeerd (!) op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn
paraat bevonden. Voor zover bekend, zijn ten minste 70 Duitse vliegtuigen
neergehaald“
Nach einem ersten Kapitulationsultimatum der Deutschen wurden seitens der
niederländischen Regierung in Paris und London um Hilfe gebeten – die auch
gewährt wurde und noch am Abend des 10. Mai sollte sich das 7. französische
Armeeekorps unter General Giraud in Richtung Belgien/Niederlande in Bewegung
setzen. Königin Wilhelmina liess in einer Proklamation an das niederländische Volk
(abgedruckt in sämtlichen Tageszeitungen) verlauten:
“Mijn Volk
Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte
neutraliteit had in acht genomen, en terwijl het geen ander voornemen had dan deze
houding streng en consequent vol te houden, is in de afgeloopen nacht door de
Duitsche weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons
gebied gedaan. Dat niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit van
ons land zou worden ontzien, zoo lang wij haar zelf handhaafden.
Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldeloze schending van de
goede trouw en aantasting van wat tusschen beschaafde staten behoorlijk ist. Ik en
Mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij den uwen, overal en in alle
omstandigheden, ieder op de plaats waar hij is gesteld, met de uiterste
waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave waaroe een rein geweten in
staat stelt”
WILHELMINA
Daraufhin bekamen alle deutschen Bürger in den Niederlanden Hausarrest (!) und
wurde das Verbreiten von Pamphleten verboten – eine Regierungsdelegation flog
umgehend nach London um die alliierte Hilfe zu koordinieren. Als der Widerstand
innerhalb und rund um die „Festung Holland“ sich jedoch zu verfestigen begann,
sollte Adolf Hitler persönlich den Befehl erteilen die Hafenstadt Rotterdam in Schutt
und Asche zu legen – mittels dieses furchtbaren Bombardements sollte der
Widerstand „mit allen Mitteln“ gebrochen werden. Hierzu gehörten auch weitere
Bombardementsdrohungen für die Städte Den Haag, Amsterdam, Utrecht und
Haarlem, falls die Niederlande nicht kapitulieren sollten. Denn vor allem rund um die
Residenzstadt Den Haag sollte es grosse Verluste für die deutschen
Luftlandetruppen geben, die allmählich aufgerieben zu werden drohten – Adolf Hitler
persönlich hatte das ganze Luftlandeunternehmen übrigens geplant und der dortige
kommandierende General Graf von Sponeck sollte deshalb später in Ungnade fallen
(und gar exekutiert werden…).
1940 -1944 VLISSINGEN

Am 12. Mai waren Prinzessin Juliana („Juliaantje“), Prinz Bernhard und ihre drei
Kinder bereits per Schiff nach England – und von dort weiter nach Kanada –
gebracht worden – Königin Wilhelmina sollte zusammen mit ihrer
Regierungsmannschaft gleichfalls per Schiff (was nicht ungefährlich war….) folgen und die
absolute Befehlsgewalt über das Königreich der Niederlande in die Hände General
Winkelmans legen. Als dieser sich dann nach der Rotterdam-Bombardierung vom 14.
Mai 1940 - und nachdem auch die „Festung Holland“ inzwischen von nachrückenden
deutschen Tuppen überrollt worden war - am 15. Mai 1940 die vollständige
Kapitulation der niederländischen Truppen verkündete, sollte diese jedoch nicht für
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die uns bestens bekannte Provinz Seeland gelten. Denn hier waren inzwischen die
französischen Truppen unter General Giraud eingetroffen und bereits am 10. Mai
nachmittags hatte die motorisierte Gefechtsabteilung „Groupement Bauchesme“
Breskens erreicht – dieselbe setzte gleich über nach Vlissingen und am 11. Mai 1940
sollte diese Kampfeinheit bereits den westlichen Teil der Provinz Nord-Brabant
erreichen. Am gleichen Tag landeten in Vlissingen diverse über See angeführte
französische Infanterie-Einheiten mit Artilleriegeschützen und erschienen in
Zeeuwsch-Vlaanderen grössere Truppenverbände unter den Generälen Deslaurens
und Beaufrère, die bei Antwerpen Stellung bezogen.
Als die Deutschen jedoch weiter in Richtung Westen vorrückten und auch die
Franzosen den überlegenen Ansturm nicht gewachsen waren, konnten auf der
Halbinsel Zuid-Beveland die traditionellen Verteidigungsstellungen „Bathstelling“ und
„Zanddijkstelling“ (auf der engsten Stelle) als auch die eilends von den Franzosen am
„Kanaal door Zuid-Beveland“ aufgeworfenen provisorischen Stellungen nicht mehr
weiter gehalten werden – die (restlichen) niederländischen und französischen
Truppen waren gezwungen sich mehr oder weniger plan- und kopflos nach
Walcheren zurückzuziehen. Und so musste am 17. Mai 1940 der französische
Kommandeur Platon an den „Commandant Zeeland“ (Stellvertreter General Winkelmans)
melden, dass auch Walcheren nicht mehr gehalten werden konnte und man nur noch
versuchen sollte, soviel Truppen als möglich über die Schelde bei Vlissingen zu
evakuieren. Dies gelang auch für die Hauptmacht mittels Konfiszierung vielerlei
kleinerer und grösserer Schiffe (mit darunter auch etlichen Fähren und damit fast wie ein
„kleines Dünkirchen“) – der französische Kommandeur Deslaurens sollte bei dieser
Operation bis zuletzt im Vlissinger Hafen den Abtransport seiner Einheiten
überwachen um dann nach seiner Gefangennahme durch SS-Einheiten an Ort und
Stelle erschossen zu werden….Die den Deutschen entkommenen Truppen sollten
übrigens anschliessend bei Dünkirchen auf die gleiche turbulente Art nach England
übergesetzt werden – hier passierte es am 20. Mai 1940 abends, dass ein alliiertes
Transportschiff mit Namen „Pavon“- und mit 1430 Mann seeländischer Truppen an
Bord - vor Calais von einer Bombe getroffen wurde. Das Schiff, das in Flammen
aufging, konnte jedoch noch rechtzeitig auf eine Sandbank gesetzt werden –
trotzdem gab es mehr als 150 Tote…! Nachdem die von der Bevölkerung verlassene
Stadt Middelburg am 17. Mai 1940 von der deutschen Luftwaffe und Artillerie in einen
Trümmerhaufen verwandelt worden war, entschloss sich am 18. Mai 1940 der
zögerliche „Commandant Zeeland“ endlich zur allgemeinen Kapitulation (nicht weniger
als 5 Tage nach der
allgemeinen Kapitulation
General Winkelmans !)

– vielleicht hätte
man auch ihn (wie
der mutige Deslaurens)

an Ort und Stelle
erschiessen sollen,
aber diesmal wegen
(militärisches)
Unvermögen und
fehlender
Einsicht….!
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In Vlissingen selbst gab es zwar auch
viele Zerstörungen infolge wiederholter
deutscher Luftangriffe vor allem auf die
Häfen und die Schelde-Werft, aber
nicht dermassen verheerend wie in
Middelburg – man war hier nochmals
mehr oder weniger
davongekommen…. Der Krieg in
Vlissingen hatte sich übrigens am 10.
Mai 1940 bereits frühmorgens um halb
vier unüberhörbar bemerkbar gemacht,
als die auf der Reede liegenden
Marineschiffe „Johan Maurits van Nassau“, „Sumatra“
und „Flores“ auf deutsche Flugzeuge feuerten, die die
Westerschelde mit Seeminen bestücken wollten. Die
Einwohner Vlissingens – und damit auch wohl Vater
und Mutter - erstarrten in dieser Nacht und wussten
dass es jetzt so weit war: „Es war Krieg!“. Soviel ich
weiss sind Vater, Mutter, Sjef und ich in diesen (Mai)Kriegstagen nicht evakuiert worden (wie dies in
Middelburg der Fall war), sondern sind wir zu Hause
geblieben – obwohl das Haus des hohen
Grundwasserpegels wegen ja über keinen echten
Keller verfügt(e). Und wenn man heute die „Heile
Welt“-Bilder aus den Vlissinger Kriegsjahren
betrachtet, sieht es wirklich danach aus, als hätten
Vater und Mutter versucht den Krieg für ihre Kinder so
viel als möglich aussen vor zu halten ( mittlere Abb. mit
„Tante Anna“ Willemse (links) und Familie). Allerdings weiss ich aus jenen
Zeiten noch heute, dass ich als kleiner Junge mal unweit von
unserem Haus von einem deutschen Kavalleriepferd getreten
worden bin – nicht sehr schlimm aber immerhin! Der Schrecken
sass tief (ich halte bis heute Abstand zu Pferden….) und Mutter soll sich –
so hat Vater später erzählt – in fliessendem (Ruhrpott-)Deutsch
beim zuständigen deutschen Offizier aufs heftigste beschwert
haben bezüglich des gleichgültigen Verhaltens seiner Leute - der
Offizier soll ganz schön baff gewesen sein….. An der gleichen
Stelle, vielleicht 100 Meter von unserem Haus entfernt, sollte in den
darauffolgenden Kriegsjaren übrigens noch ein gewaltiger Bunker gebaut werden –
auch Vater wurde zum dortigen Arbeitsdienst von den Deutschen eingezogen (wie
viele andere Niederländer zu den verschiedensten Zwecken auch). Nach dem Krieg wurde das
Betonmonstrum umgehend abgerissen und an der gleichen Stelle eine grosse Kirche
der „Doopsgezinde Gemeente Vlissingen“ gebaut – jetzt beherbergt das absolut nicht
passende Bauwerk die „Pinkstergemeente Vlissingen“. Das Kirchengebäude ist
einfach zu massiv in dieser Villengegend und ist und bleibt so eine architektonische
Sünde ersten Ranges – das hätte man damals wesentlich eleganter lösen können,
beispielsweise direkt dem „Bethesda“-Krankenhaus gegenüber. Am 4. Juni sollte
dann in Doorn der deutsche (Ex-)Kaiser Wilhelm II. für immer seine Augen
schliessen – ob Elisabeth Clemens in diesen turbulenten und unübersichtlichen
Tagen überhaupt mitgekriegt hat, dass „ihr“ Wilhelm (jetzt für immer) gegangen war?
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Das „Grand Hotel Britannia“ war, wie bereits vorgängig vermerkt, direkt nach dem
Einrücken der deutschen Truppen beschlagnahmt und zum Hauptqartier des
„Seekommandanten Südholland“ umfunktioniert und verstärkt worden – dabei wurde
wenig Rücksicht genommen auf die elegante Architektur des Hotels. Vater verlor
derart seinen langjährigen Arbeitsplatz und als am 11. Mai 1940 auch noch die SMZAussenhafenbüros und -Werkstätten nach einem deutschen Luftangriff völlig zerstört
wurden, sah seine (Arbeits-)Zukunft düster aus. – wie wir von 1940 bis 1944
finanziell über die Runden gekommen sind, weiss ich bis heute nicht (wahrscheinlich
gab es aber weiterhin irgendwelche SMZ-Büro-Provisorien und wurde das Gehalt weiter bezahlt).

Eine andere mir bis heute beigebliebene Erinnerung ist das Bild eines verkohlten
englischen Piloten in seiner abgestürzten Maschine, nachdem der Jäger von der
deutschen Flakabwehr brennend vom Himmel geholt worden war – mein Bruder und
ich hatten das beobachtet und rannten gleich zur Absturzstelle. Und da lag er,
verkohlt und irgendwie fast unwirklich rauchend – ich weiss noch heute, dass das
ganze grausame Schauspiel für mich völlig unverständlich und unwirklich war….Das
galt auch für die gewaltigen Bomberverbände (später bis zu 1000 Flugzeuge), die speziell
ab 1943 über Vlissingen in Richtung Osten flogen, von denen ich aber wusste, dass
diese fur Vlissingen keine Gefahr bedeuteten – denn es passierte ja (meisten)
nichts….! Was diese für einen kleinen Jungen höchst logische und lakonische
Feststellung jedoch für meine Mutter bedeutet haben mag, ist mir erst beim
Schreiben dieser „In Memoriam Elisabeth Clemens“-Dokumentation klar geworden.
Denn in dieser „Richtung Osten“ lag ja das Ruhrgebiet, wo Mutter geboren war und
dort lebten noch immer in Gelsenkirchen-Buer an der Hagenbredde 23 ihre Mutter
Sophie Clemens – Kemper (Vater Jacob Clemens war ja 1933 verstorben) sowie ihre
Schwester Maria mit ihrem Ehemann Bernhard Schmies und den Töchtern Marianne
und Bernhardine (Berni).
1940-1944 RUHRGEBIET

Hierzu ist zu sagen, dass anfänglich niemand in Deutschland an einen Luftkrieg
(oder gar an einen Krieg innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches) glaubte – durch die NS-

Propagandamaschinerie wurde der Bevölkerung die (scheinbare) Sicherheit
innerhalb Deutschlands sozusagen per Gehirnwäsche eingehämmert. Doch bereits
im ersten Kriegsjahr 1940 wurden die Deutschen eines Besseren belehrt und es
sollten in jenem Jahr bzw. in den darauffolgenden Jahren mehr und mehr deutsche
Städte angegriffen werden. Es wurden gewaltige Zerstörungen durch diese
verheerenden Flächenbombardements angerichtet und im Jahre 1945 sollten bald 70
% der deutschen Städte enorme Bombardierungsschäden aufweisen – denn
organisierte raumgreifende Flaksicherungssysteme waren meistens nur rund um
wichtige militärische bzw- industrielle Objekte anzutreffen. Und nach den
anfänglichen Erfolgen des „Luftkriegs um England“ – mit dem vernichtenden
strategischen Bombenangriff vom 14. November 1940 auf Coventry (Decknamen
„Unternehmen Mondscheinsonate“), wo sich zwar die berühmten Rolls-RoyceFlugzeugmotoren-Werke befanden aber die Innenstadt getroffen wurde – sollten die
Engländer und Amerikaner mit dem so genannten „Luftkrieg um das Ruhrgebiet“
wahrlich gnadenlos zurückschlagen. Die Luftangriffe auf die deutschen
Industriegebiete und die Zivilbevölkerung sollten sich zu mehren beginnen und
gezielte Operationen wie „Hurricane I“ oder „1000 Bomber“-Angriffe wurden zu
Synonyme für den darauffolgenden „Kriegswahnsinn von oben“ vor allem im
Ruhrgebiet.
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Die „Waffenschmiede des Deutschen Reiches“, wie das Ruhrgebiet auch genannt
wurde, war dabei das Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie – und damit absolut
kriegs- und überlebenswichtig für das grössenwahnsinnige NS-Regime. Aber
gleichzeitig wurde dieses Ruhrgebiet duch die derart exponierte Lage im Westen
Deutschlands, weit weg von Berlin (wo es auch viel Rüstungsindustrie gab) und München,
zum leicht erreichbaren Angriffsziel von England aus. Bereits während der geheimen
Aufrüstung in der Weimarer Republik führend, sollte sich das Ruhrgebiet zur
„kriegswichtigsten Region des Deutschen Reiches“ „hoch arbeiten“ und noch am 23.
November 1939 betonte Adolf Hitler – im Zuge der Diskussionen bezüglich des
geplanten Angriffs auf Frankreich – vor seinen Oberbefehlshabern: „Hinter der Armee
steht die stärkste Rüstungsindustrie der Welt {…}. Wir haben aber eine Achillesferse:
das Ruhrgebiet. Vom Besitze des Ruhrgebiets hängt die Kriegsführung ab. Wenn
England und Frankreich durch Belgien und Holland in das Ruhrgebiet vorstossen,
sind wir in höchster Gefahr. Das könnte zum Erlahmen des deutschen Widerstands
führen“.
Das „Heereswaffenregiment“ hielt übrigens schon 1933 fest, dass das bereits an
Dezember 1933 geplante „63 Divisionen“-Kriegsheer ohne das Ruhrgebiet überhaupt
nicht lebensfähig wäre. Beginn 1934 noch als Grundstoff- und Halbfabrikat-Lieferant
angesehen, sollte das Ruhrgebiet anschliessend – wie wir bereits gesehen haben –
gewaltig zum Zuge kommen – die Zahl der Rüstungsbetriebe stieg enorm an (allen
voran die Krupp-Werke) und die Roheisen- bzw. Rohstahlproduktion schnellte hoch von
9.9 bzw. 10.7 Mio Tonnen im Jahre 1935 auf 10.2 bzw. 12.6 Tonnen im Jahre 1938.
Aber schon längst war das Ruhrgebiet nicht nur auf diese seine gewaltige Roheisenund Stahlproduktion fixiert, sondern hatte sich dort auch eine riesige
Rüstungsproduktion (Munition, Fliegerbomben, Minen, Infanteriewaffen,
Schiffsbauteile, Motoren, Flugzeuge, Panzerfahrzeuge usw.) etabliert – eben die
„Waffenschmiede des Deutschen Reiches“…! Das bereits 1935 gegründete britische
„Bomber Command“ sollte in der gleichen Zeit dann mehr oder weniger zeitgleich
umfassende Bombardierungspläne für das Deutsche Reich entwickeln, die nach
„Guernica“ (26. April 1937) zum so genannten „Ruhr-Plan“ erweitert wurden. Dieser
Plan beinhaltete, dass in weitergehenden Planungen – nachdem anfänglich (nur)
Elektrizitätswerke und Grosskokereien ins Visier genommen worden waren – vor
allem jetzt auch Hydrierwerke und Verschiebebahnhöfe im Rhein-Ruhr-Gebiet als
kriegswichtige Ziele angesehen wurden – es sollte in erster Linie die industrielle und
städtische Infrastruktur getroffen werden…! Bereits am 15./16. Mai 1940 sollten 100
Maschinen der „Royal Air Force“ /RAF) zum ersten Schlag gegen das Deutsche
Reich ausholen und Hydrierwerke in Oberhausen, Castrop-Rauxel, Wanne-Eickel,
Dortmund, Bottrop und eben auch in Gelsenkirchen bombardieren. Ab Sommer 1940
wurden diese Bombenangriffe noch erheblich gesteigert und würden nicht zuletzt als
Folge der dauernde Fliegeralarme – und der damit verbundenen Demoralisierung der
Industriearbeiter (darunter viele ausländische Zwangsarbeiter) – bereits merkbare
Produktionseinbussen sichtbar werden. Ab Anfang 1941 wurden die RAF-Angriffe in
immer grösseren Verbänden geflogen, anfänglich nur nachts aber immer mehr auch
am Tage – am 9./10. Januar 1941 wurden von über 140 RAF-Bombern
beispielsweise Hydrierwerke in Scholven (direkt neben Buer) und Gelsenberg
(Gelsenkirchen) nachhaltig zerstört. Im Frühjahr des Jahres 1943 sollte dann
schliesslich das britische „Bomber Command“ dank moderner Radar- und
Zielfindungssysteme wie OBOE und das H2S-Panorama-Bordradar für immer
grössere Angriffsvorhaben bestens gerüstet sein – sowol in der Nacht als am Tage.
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Am Morgen des 5. März 1943 starteten gar 442 Maschinen in Richtung Ruhrgebiet
– wie üblich von England aus meistens direkt über Vlissingen fliegend und mit einer
Ladung von insgesamt 1200 Tonnen Munition versehen – einen Angriff auf die
Ruhrmetropole Essen (als Sitz der weltberühmten Krupp-Werke) in die Wege leiten – es
sollte der Beginn der so genannten „Battle of the Ruhr“ werden. Einige MosquitoBomber bildeten die Vorhut und warfen aus einer Höhe von etwa 9'000 Metern rote
Zielmarkierungsbomben ab, während eine zweite Staffel von „Pfadfindern“ diese
ersten Markierungen mit grünen Leuchtkugeln verstärkten. Mit einem derartigen
gewaltigen Grossangriff auf die an sich relativ gut gesicherte Stadt hatte niemand
gerechnet und die diversen Flakstellungen vor allem rund um die Krupp-Werke
sollten gegen diese Übermacht dann auch nur wenig ausrichten können. Als der
Angriff gegen 21.45 Uhr endlich beendet war, sollten enorme Schäden an Menschen
und Material entstanden sein. 863 Tonnen Sprengbomben und mindestens 140'000
(!) Stabbrandbomben zeichneten verantwortlich für den Tod von fast 500 Menschen
(hauptsächlich in verschütteten Kellern und Bunkern) und die Zerstörung von über 3'000
Gebäuden (!). Ein englisches Besatzungsmitglied eines beteiligten Bombers
berichtete: „Die grössten Feuer, die ich je gesehen habe. Auf dem Rückflug konnte
der rötliche Schein noch 10 Meilen nördlich der holländischen Küste (womit er wohl
Walcheren gemeint hat…) beobachtet werden“ Es muss schaurig gewesen sein für
meine Mutter im gar nicht so weit entfernten Vlissingen (ewa 230 km Luftlinie bis Buer)
nun regelmässig (zuletzt fast täglich) konfrontiert zu werden mit diesen unheilvoll
brummenden Flugzeugschwärmen über der Stadt und auf dem Wege in ihre Heimat
mit ihren Familienangehörigen – es muss ein regelmässig wiederkehrender Alptraum
gewesen sein….!
Durch den Einsatz der riesigen viermotorigen, siebensitzigen Lancaster- und
Halifax-Langstreckenbomber - als „fliegende Festungen“ mit manchmal bis zu 1000
Stück in riesigen Schwärmen fliegend - und in Verbindung mit dem bereits erwähnten
OBOE-Zielfindungssystem und dem H2S-Panorama-Bordradar, wurden in der Folge
immer zerstörerische Flächenbombardements möglich – vermehrt jetzt auch auf
zivile Einrichtungen bzw. gegen die städtische Bevölkerung gerichtet (unter dem
zynischen (alliierten) Motto: „Amerikanische Tage, englische Nächte“). Wie beispielsweise der
„1000 Bomber“-Angriff auf die Stadt Köln bereits am 30/31. Mai 1942, die nur gegen
die Bevölkerung speziell im Innenstadtbereich gerichtet war (mit vielen Hunderten von
Toten) oder auch die verheerende „Hurricane I“- Luftoperation am 14./15 Oktober
1944 auf Duisburg (wobei mehr als 2'000 Menschen unter 900 Tonnen Sprengbomben starben).
Beim grössten alliierten Luftangriff auf Essen überhaupt am 24. November 1944 – mit
wiederum die Kruppwerke aber auch das Stadtzentrum als Ziel – sollten gar 1'800
RAF-Maschinen ihre tödlichen Ladungen abwerfen – ein einfach unvorstellbares
schauerliches Horror-Szenarium….!
In der Stadt Gelsenkirchen sollte der für diese Stadt grauenhafteste Luftangriff am
6. November 1944 etwa rund zwei Uhr nachmittags stattfinden, als 738 britische
Bomber ohne irgendwelchen Unterschied sowohl Industrieanlagen als Wohnviertel
(auch Buer war betroffen, jedoch nicht das Gebiet rund um die Hagenbredde) in Schutt und Asche
legten – trotz der zahlreichen Luftschutzbunker, Hochbunker und befestigten Keller
gab es 518 Tote und zahllose Verletzte. Am 6. November 2004. sechzig Jahre
später, sollte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) an diesen dramatischen
Angriff auf Gelsenkirchen mit dem nachfolgende Artikel erinnern:
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„Die meisten Menschen sassen beim Mittagessen. Es war der 6. November 1944, ein
Montag, kurz vor 14 Uhr. Der Rundfunk meldete „starke feindliche Bomberverbände
auf dem Anflug auf Gelsenkirchen“, Nur Sekunden später: Sirenengeheul. Um genau
13.47 Uhr war der Fliegeralarm ausgelöst worden.
Durch die Funkmeldungen aufgeschreckt, liessen die Bürger alles stehen und liegen
und rannten in Bunker und Luftschutzräume. „Kaum dort angekommen, fielen auch
schon die ersten Bomben“ – so steht es in der Chronik der Stadt zu lesen. Sprengund Brandbomben folgten. Es war der schwerste Bombenangriff des Zweiten
Weltkriegs.
Sofort zu Beginn des Angriffs durch die britische Luftwaffe brach die gesamt Stromund Gasversorgung zusammen. Die Folge: Es gab keine Luftschutzsignale mehr,
und der Funkmelde- und Warndienst war ebenfalls „tot“. Mit den Einschlägen war
auch die Wasserversorgung zerstört worden, so dass an ein Löschen nicht zu
denken war.
Die Bombardierung an jenem Montagmittag dauerte 48 Minuten. In dieser Zeit haben
die Briten 6’460 Spreng- und 167'131 Brandbomben abgeworfen – vornehmlich auf
Alt-Gelsenkirchen, „70'744 Wohnungen in 17'780 Häusern wurden in Schutt und
Asche gelegt, haben die Statistiker der Stadt später errechnet.
„Es war ganz furchtbar, überall in den Trümmern lagen Tote“ – die 74 Jahre alte
Gelsenkirchenerin hält auch jetzt, 60 Jahre nach den „schrecklichen Geschehnissen“,
ihre Tränen nicht zurück. Ihren Namen möchte sie nicht veröffentlicht wissen. „Den
Tag werde ich im Leben nicht vergessen“, versichert die alte Frau. Sie hat am 6.
November viele ihrer Verwandten, Freundinnen, Freunde, Klassenkameraden
verloren. Sie war damals fast noch ein Kind.
Als der „Spuk“ nach einer knappen Stunde vorüber war, wagten sich die ersten
Menschen aus den Luftschutzbunkern auf die Strassen. Ihnen bot sich ein Bild der
Verwüstung: Trümmer überall. An vielen Stellen stieg noch dunkler Rauch auf.
Dieser Satz fällt der 74-Jährigen besonders schwer: „In der ganzen Stadt stank es
nach verbranntem Fleisch, ganz furchtbar“
In „schrecklicher Erinnerung“ haben viele Gelsenkirchener auch den Abend des 6.
November !944: Um 19.25 Uhr flogen die Briten erneut einen Angriff. Er trieb die
Menschen wieder in Bunker und Luftschutzräume. Wieder gab es viele Zerstörungen,
wieder gab es viele Tote. Auch dieser Angriff hatte augenscheinlich ausschliesslich
Alt-Gelsenkirchen gegolten. Wie schon am frühen Nachmittag waren Schalke, die
Altstadt, Bulmke und Hüllen auch am Abend am schlimmsten betroffen. Dort standen
nur noch wenige Häuser unversehrt.
Allein an jenem 6. November starben im Stadtgebiet 518 Bürgerinnen und Bürger bei
den beiden grössten Luftangriffen ,die die Stadt heimgesucht haben. Bis zum
Kriegsende waren in Gelsenkirchen mehr als 3'000 Menschen Opfer geworden. Für
die Stadt wurde ein so genannter Gesamtzerstörungsgrad von 51 Prozent errechnet,
heisst es in einer Chronik der Stadt. Die Trümmermenge wurde seinerzeit auf über
drei Millionen Kubikmeter geschätzt“
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Mutters Familienangehörige sollten diesen unmenschlichen Bombenterror („roundthe-clock-bombing“ im alliierten (Kriegs-)Jargon) jedoch heil überstehen und wie bereits an
anderer Stelle erwähnt, sollte ich bei unserem ersten Familienbesuch in Buer direkt
nach dem Krieg am Rhein-Herne-Kanal noch mit den damaligen Zerstörungen
„spielenderweise“ konfrontiert werden. Dass aber die Stadt Vlissingen während der
deutschen Besatzung – nachlesbar auf der Website www.vlissingen.nl – zu einem
der meist bombardierten Städte der Niederlande (mit insgesamt 84
Bombardementstagen) gehörte, habe ich allerdings nur in vager Erinnerung –
besonders gegen Ende des Krieges soll es viele Luftangriffe gegeben haben. Wir
haben immer im beengten „Kellerverschlag“ unter der Treppe ausgeharrt und Mutter
hat später häufig erzählt, dass ich überhaupt sehr geschrien haben soll, wenn die
(meistens ferne) Einschläge zu hören waren. Es müssen schlimme Zeiten für Vater
und Mutter gewesen sein – sie konnten ja nirgends hin gehen mit ihren beiden
Kindern und dazu kamen die Sorgen um Mutters Familie im Ruhrgebiet. Dass – wie
bereits gesagt – die Deutschen in direkter Nähe unseres Hauses nur für militärische
Zwecke einen grossen Bunker gebaut hatten (der nicht für Zivilpersonen zugänglich war…)
sollte eigentlich die Gefahr eines Luftangriffs in unserer Reichweite eher noch
vergrössern – aber ein solcher hat offensichtlich nicht stattgefunden (nirgends
Bombentrichter in meiner Erinnerung….). Trotzdem hätte die Diskrepanz zwischen diesem
doch recht sicheren Bunkermonstrum (für dessen Bau Vater ja auch noch zwangsverpflichtet
worden war) und unserem ungeschützten Haus samt „Kellerverschlag“ nicht grösser
ausfallen können - das ist mir erst beim Schreiben dieser Dokumentation so richtig
bewusst geworden…!
TU

UT

1944 VLISSINGEN

Aber noch sind wir in Vlissingen mitten im Krieg und die Befreiung der Stadt sollte
wahrlich dramatisch werden – und auch diesmal sollte diesbezüglich wiederum das
Ruhrgebiet eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Lieblingsidee des britischen
Feldmarschalls Montgomery, d.h. der Durchstoss zum „Herzen Deutschlands“ (wie er
das Ruhrgebiet nannte), sollte nicht nur bei der (fehlgeschlagenen) „Market Garden“Luftlandeoperation rund um Arnheim und Nijmegen letztendlich scheitern, sondern
musste danach im Herbst des Jahres 1944 auch zurückstehen in der so genannten
„Hafenfrage“. Denn die Alliierten hatten durch ihr schnelles Vorrücken bis an die
deutschen Grenzen mit sehr langen Nachschubwegen aus der Normandie zu
kämpfen. Diese sollten nicht nur später äusserst bedroht werden durch die
(allerdings fehlgeschlagene) deutsche „Ardennen-Offensive“ sondern auch durch die
(bange) Frage, ob die beiden künstlichen Häfen („mulberries“) an der normandischen
Küste bei Arromanches Bestand haben würden gegen die nahenden Herbst- und
Winterstürme. Die französischen Häfen an der Kanalküste sowie die belgischen
Häfen Ostende und Zeebrugge waren zudem von den zurückweichenden deutschen
Truppen nicht nur systematisch - dem von Hitler herausgegebenen „Verbrannte
Erde“-Befehl gemäss - zerstört und blockiert worden, sondern verfügten zudem auch
nicht über die benötigten schweren Hafeninstallationen um die immer schwerer
werdenden Liberty-Schiffe entladen zu können. Dies ginge nur mit dem intakt
gebliebenen Welthafen Antwerpen, der übrigens nur deswegen unversehrt in alliierte
Hände gefallen war durch Zutun der belgischen „résistance“ (die die deutschen
Zerstörungsbefehle systematisch blockiert bzw. unterlaufen hatte) - denn nur Antwerpen
verfügte über diese benötigten schweren Hafenkräne samt Infrastruktur.
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Es gab aber nur ein (grosses) Problem: die (niederländischen) Ufer der Schelde
und auch die Scheldemündung waren fest in deutschen Händen, zuverlässig
unterstützt von wahrlich massiven Atlantikwall-Geschützen von grosser Reichweite.
Die deutschen Truppen in West-Zeeuwsch-Vlaanderen, West-Brabant sowie auf den
seeländischen Inseln Zuid-Beveland und Walcheren mussten deshalb schleunigst
vertrieben werden – und zwar „mit allen Mitteln“….! Als kanadische Truppen von
Belgien aus nach West-Zeeuwsch-Vlaanderen in Richtung Schelde vorrückten, sollte
das deutsche 15. Armeekorps unter General Gustav von Zangen schliesslich mit
dem Rücken zur (Schelde-)Wand zu stehen kommen – aber von Zangen gelang es
(mittels einer wahren strategischen Meisterleistung) ab dem 6. September 1944 seine 90'000
Soldaten innert zwei Wochen – und nahezu unbehelligt von den Alliierten – von
Breskens aus über die Schelde nach Vlissingen zu bringen. Und von dort aus mit
600 Geschützen,
6'000 Pferden (!) und
zahlreichen
Militärfahrzeugen via
Sloedam, ZuidBeveland und
Kreekrakdam
(sozusagen in Sichtweite
des Antwerpener Hafens

!) nach Brabant zu
entkommen – und den
Kampf um Seeland
bzw. Walcheren
dadurch entscheidend
zu verlängern….Denn
nach seinem
Bravourstück sollte
General von Zangen
auf Walcheren und
Zuid-Beveland die
relativ gut bewaffnete
70. Infanteriedivision
zurücklassen, die
nicht nur über 30
Artillerie-Geschütze
verfügte, sondern
auch mittels zahlloser
Minenfeldern,
Panzersperren und
Landungsobstakel
(„asperges“) auf Stränden, Dünen und Zufahrtswegen Walcheren nachträglich fast
uneinnehmbar machte. Im östlichen Zeeuwsch-Vlaanderen lag sodann bei
Terneuzen auf dem anderen Scheldeufer noch die schwer bedrängte 64.
Infanteriedivision unter Generalmajor Eberding und ein entsprechender deutscher
„Tagesbefehl“ lautete dann auch, dass der Zugang zur Schelde versperrt bleiben
müsste „koste es was es wolle“ – denn der Fall Antwerpens würde den
„Nackenschlag des Deutschen Reiches“ bedeuten…!
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Die alliierten Pläne zu diesem „Nackenschlag“ sollten vier massive
zusammenhängende Kriegsszenarien beinhalten:
„Operation Switchback“ (Befreiung von ganz Zeeuwsch-Vlaanderen)

U

U

„Operation Vitality I“ (Aufmarsch von West-Brabant aus und Landung
von Terneuzen aus auf die Halbinsel Zuid-Beveland

U

U

„Operation Vitality II“ (Befreiung von ganz Zuid-Beveland“)

-

U

U

- „Operation Infatuate“ (Befreiung Walcherens mittels Angriffe aus Zuid-Beveland
. .. und Landungsoperationen über die Westerschelde und von der Nordsee aus)
U

U

Ich werde mich
aus Platzgründen
nachstehend nur
mit dem Verlauf
der Operation
„Infatuate“
(blenden)
beschäftigen, denn
darin sollte ja vor
allem Vlissingen
von den
kommenden
Kriegshandlungen
betroffen werden.
Hinzu kam, dass
die Alliierten – um
den zähen
Widerstand der deutschen Truppen am Sloedamm zu brechen und den Zugang zu
den nahezu uneinnehmbaren Atlantikwall-Bunkerstellungen zu unterbinden –
angeordnet hatten, die Insel Walcheren unter Wasser zu setzen. Dazu wurde am 3.
Oktober 1944 der wuchtige Seedeich bei Westkapelle von 250 Lancaster-Bombern
angegriffen und auch durchschlagen (mit 160 Toten auf Seiten der Westkappeler
Zivilbevölkerung!), während am 7. und 11. Oktober 1944 schwere LancasterBombardements erfolgten auf die Nolle-Dünen direkt neben dem schönen
Badestrand Vlissingens (und sozusagen auf einen Steinwurf von unserem Haus entfernt….).
Parallel dazu wurden noch Deichabschnitte bei Veere und Rammekens bombardiert
– Ende Oktober 1944 sollte so bereits der grösste Teil Walcherens unter Wasser
stehen (mit kleinener Ebbe- und Flutwirkung). Mehr als 20'000 Menschen flüchteten in die
etwas höher gelegene Stadt Middelburg, die dadurch die doppelte Einwohnerzahl
von 40'000 erreichen sollte – und niemand wusste was als Nächstes passieren
würde. Unter diesen vielen Flüchtlingen war auch die Familie Kamermans, die vor
den Bombardements bereits auf das Landgut „Der Boede“ bei Koudekerke geflüchtet
war. Denn die von den Engländern über die Insel Walcheren abgeworfenen
Informationspamphlete waren nicht nur äusserst unzureichend formuliert, sondern
die Inselbewohner wussten auch kaum wo sie hinflüchten sollten – auf den
tatsächlich weit höher gelegenen Dünen und Deichen rundum die Insel standen ja
die deutschen Truppen mit ihren Bunkerstellungen und zahlreichem Kriegsmaterial.

246

So blieb nur Middelburg als „Fluchtburg“ übrig und glücklicherweise sollte der
deutsche Stadtkommandant Daser so viel Einsehen haben, dass er am 7. November
1944 die Stadt kampflos an die Alliierten übergeben wurde – ohne es zu einem
verheerenden Blutbad kommen zu lassen. „Bravo Herr
Daser“ kann ich hierzu nur sagen, denn ohne diese
deutsche Kapitulation hätte die Familie Kamermans mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht
überlebt - und stünde ich jetzt nicht hier um von meiner
Mutter und ihrem Lebensweg zu erzählen….! (Abb.:
General Daser nach der Kapitulation)

Die alliierten Kommandotruppen, die bei Westkapelle
und Vlissingen an Land gehen sollten, hatten übrigens
hierzu extra in den Dünen Ostendes trainiert – in
Vlissingen sollte die Landungsoperation von Breskens
aus zudem von mehr als 300 Artilleriestellungen auf
dieser gegenüberliegenden Scheldeseite (immerhin fast 6
Kilometer breit ist die Westerschelde hier) unterstützt werden.
Bei Westkapelle sollte dies durch den Beschuss seitens
des Schlachtschiffes „Warspite“ erfolgen
– die Landungstruppen kamen hier
übrigens nicht von Breskens angefahren
sondern direkt aus Ostende . Das
Landungsziel in Vlissingen war der kleine
so genannte „Oosthaven“ („slikhaven“)
am „Oranjedijk“ im Osten der Stadt – mit
dem dortigen „Oranjemolen“ als weit
sichtbarer Orientierungspunkt. Und
obwohl der Widerstand sehr stark war,
sollten gut zwei Stunden nach den ersten
Landungen der LCA-Landungsboote
(LCA = „landing craft assault“) mehr als
500 Kommados auf dem schlammigen
Untergrund des „Oosthavens“ (Codename
„Uncle Beach“) angelandet sein ( obere
Abbildung: in der Mitte links Boulevard Evertsen
mit „Grand Hotel Britannia“ ganz links, untere
Abb.: Zerstörungen „Grand Hotel Britania“)).

Einheiten der 155. englischen Brigade
mit demontierbaren Geschützen sollten
folgen und so entstand ein immer
grösser werdender alliierter Brückenkopf.
Von dort aus stiess ein Teil der
Kommando-Einheiten in das Zentrum
Vlissingens vor und sollte sich dort
heftige Strassen- und Häuserkämpfe
liefern mit den fanatisch kämpfenden
deutschen Verteidigern – es gab auf
beiden Seiten überaus grosse Verluste!
Erst nachdem ein Bataillon „Royal Scots“
(„Jocks“ genannt und mit ihrem Schlachtruf „on
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the Royals“ überaus gefürchtete Kämpfer) das sich im ehemaligen „Grand Hotel Britannia“
untergebrachte Hauptquartier des „Seekommandanten Südholland“ ( der eigentliche
Seekommandant, Kapitän zur See Frank Aschmann, hatte sich bereits am 1. November 1944 mit
seinem reduzierten Stab nach „Schouwen en Duiveland“ abgesetzt)

bzw. neu des „Kommandanten des Verteidigungsbereichs Vlissingen“, Oberst Eugen
J.Reinhardt, gestürmt hatte, kapitulierte dieser am Nachmittag des 3. November
1944 – die „Schlacht um Vlissingen“ war geschlagen ….! Hierzu ist zu sagen, dass
das „Grand Hotel Britannia“ im Krieg zuerst mit einer bunkerartigen
„Notbehelfstelle“ und dann mit einem echten Bunker (in und hinter dem Hotel) zu einem
wichtigen Hauptquartier und „Südholland“- Befehlsstelle im Rahmen des
„Atlantikwalls“ ausgebaut worden war – der zweite überaus grosse Befehlsbunker
wurde 1944 fertiggestellt und verfügte über zwei Meter dicke Mauern aus armiertem
Beton. Beide Bunker existieren noch immer und müssen – wenn dann das neu
konzipierte Hotel Britannia endlich gebaut werden wird – wohl für die unterirdische
Parkgarage abgebaut werden – oder auch nicht, denn es gibt inzwischen eine
„Stichting Bunkerbehoud“….! Von der endgültigen Übergabe der Deutschen auf dem
Boulevard Evertsen ist überliefert, dass der verbitterte Oberst Reinhardt (und letzter
„Gast“ Britannias….!) beim Wegführen seines Stabes und ihm selber des öfteren
geschrien haben soll „alles ist verloren“ – insgeamt 50 deutsche und 23 schottische
Soldaten sollten übrigens beim Kampf um das Hotel und seine Bunkeranlagen das
Leben lassen, während nicht weniger als 600 Deutsche (!) darin gefangen
genommen wurden. (Merke: das elterliche Haus sollte 1989 auch von einem Schotten gekauft
U

U

werden!)

Auch bei Westkapelle waren die
Landungsoperationen erfolgreich
verlaufen und fuhren die ersten
Amphibienfahrzeuge zu jenem Zeitpunkt
bereits durch das gewaltige Deichloch,
das die Lancaster-Bomber geschlagen
hatten, nach Walcheren hinein – unter
den Befreiern hier (aber auch in Vlissingen)
waren übrigens auch viele Soldaten aus
Norwegen. Belgien und den
Niederlanden. Die Kommandoeinheiten aus Vlissingen und Westkapelle sollten sich
halberwege in Zoutelande treffen, wobei noch ein überaus heftiger Kampf zu führen
war, um einen riesigen Atlantikwall-Bunker mit entsprechendem grosskalibrigem
Geschütz bei Dishoek unschädlich zu machen. Am 8. November 1944 kapitulierten
dann die letzten deutschen Einheiten bei Vrouwenpolder und waren zwar jetzt die
Insel Walcheren bzw. die Provinz Seeland befreit, doch der Westen der Niederlande
sollte von den Deutschen erst am 5. Mai 1945 freigegeben werden – die letztendliche
deutsche Kapitulation dort sollte ein wahrlich ungeahntes niederländisches Hungerund Elends-Desaster beenden. Die Walcheren-Operation sollte übrigens von den
Invasionstruppen einen Blutzoll von rund 27'500 Mann an Toten und Verwundeten
fordern – auf deutscher Seite waren die Verluste ebenfalls sehr hoch.
Die Insel Walcheren war zwar jetzt von den Deutschen befreit aber (noch lange)
nicht vom Wasser – dies sollte noch ein überaus mühsamer und langwieriger Kampf
werden. Dafür konnten jetzt die vielen Minenräumschiffe, die unmittelbar danach auf
der Schelde eingesetzt worden waren, den Zugang nach Antwerpen frei machen –
am 28. November 1944 sollte das erste Liberty-Schiff Antwerpen erreichen. Und ab
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diesem Tag konnten 40'000 Tonnen Kriegsmaterial täglich (!) entladen werden – es
sollte dies angesichts der doch relativ unerwarteten deutschen Ardennen-Offensive
ab dem 16. Dezember 1944 auch dringendst erforderlich sein. Vehemente Versuche
von deutscher Seite die Antwerpener Hafeninstallationen noch nachträglich zu
zerstören, sollten fehlschlagen, da die meisten „fliegenden Bomben“ (VI und VII)
abgefangen werden konnten bzw. weit über das Ziel hinausflogen. Ich habe hierüber
und über die Befreiung Walcherens in meinem eBook „KCAMMERMANNS„slechtbok“-INFO bereits ausführlich referiert – und eigentlich nichts mehr
hinzuzufügen…!
AB 1944 – FAMILIE KAMERMANS

Die Stadt Vlissingen war nach dem fortwährenden Artilleriebeschuss von Breskens
aus derart schwer zerstört, dass fast alle Einwohner geflüchtet waren - sie glich einer
Geisterstadt und in der Innenstadt sollte gar nur ein einziges Haus in der Walstraat
völlig unbeschädigt aus den wütenden Kriegshandlungen hervorgehen. Auch die
Boulevardbebauung hatte sehr gelitten und das zu einer Festung
(Kommandozentrale) ausgebauten „Grand Hotel Britannia““ am Boulevard Evertsen
(mit nur etwa 300 m Luftlinie bis zu unserer Häuserreihe lag letztere nicht nur sicherlich 15 -20 m
tiefer, sondern (glücklicherweise) wohl auch in dessen „Schussfeldschatten“ ) war bei den

heftigen Kämpfen dermassen
schwer beschädigt worden, dass es
bereits 1945 abgerissen werden
musste – nur die Kellerräume
blieben intakt und sollten noch
längere Zeit ein beliebter, nicht
ungefährlicher Spielplatz für Kinder
(besonders für mich!) bleiben. Das
elterliche Haus am Vrijdomweg 14
(das bei Flut bis 1.50 m unter Wasser
stehen sollte (siehe Abb.: drittes Haus von
links)) war allerdings nahezu

unbeschädigt geblieben – ein
wahres Wunder, denn links und
rechts vom Haus Nr. 14 hatte es in
der Häuserreihe am Vrijdomweg
dennoch diverse Granateinschläge
gegeben. Ich erinnere mich – als
Sjef und ich mit Vater manchmal in
einem Ruderboot nach dem Haus
schauen durften -, dass sobald die
Haustür(en) geöffnet wurde(n), eine
recht starke Strömung allerlei
Gegenstände durchs Haus treiben
liess (darunter auch mal eine Innentür)
Die Familie Kamermans – und mit ihnen alle anderen Betroffenen - sollte aber noch
bis zum 18. September 1945 warten müssen, bis es gelang das „Nollegat“, also das
inzwischen riesige Loch im dortigen Dünengürtel, mittels eines dahinterliegenden
sichelförmigen Deichs („Nolledijk“) zu schliessen - und angefangen werden konnte
mit den Trockenlegungsarbeiten. Zum Schliessen wurden so genannte „caissons“
(Senkkasten) aus Beton hintereinander versenkt und dann mittels
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Sandaufschwemmungen (über
Druckleitungen), Kleieladungen und
Steinen geschlossen bzw. aufgehöht.
Aber dies sollte jedoch noch nicht genug
der (Überschwemmungs-)Katastrophe
sein, denn Ende September 1945 sollte
ein schwerer Herbststurm den neuen
Nolledeich wegsacken lassen und einen
neuen Durchbruch zur Folge haben –
erneut strömte das Seewasser mit voller
Gewalt ins Land hinein. Es sollte der
englische Pionieroffizier R.H.Beckett
sein, der sich mit einer gewagten,
improvisierten Idee letztendlich
durchsetzen würde - er schlug vor einen
riesigen Caisson aus England, der
ursprünglich gemacht worden war für
den Bau der künstlichen Häfen an der
normandischen Küste bei Arromanches,
in die Deichlücke zu versenken und
mittels Torpedonetze zu fixieren. Dann
wurde auf der klassischen
(holländischen) Art der erneut geschlossene Nolledeich nochmals verstärkt und
erhöht – die desaströse 1953er-Sturmflut in den Niederlanden sollte ihm dann aber
nichts mehr anhaben können. Heute ist dieser künstliche Nolledeich bereits wieder
zu einer Dünenlandschaft geworden – und auf der Vorderseite ist in der Sichelbucht
inzwischen ein zweiter wunderbarer Badestrand („Nollestrand“) entstanden,
geschmückt mit vielen Strandhäuschen. Die einstige Deichmole zwischen
Badestrand und Nollestrand – mit am Ende ein ehemaliger Atlantikwallbunker und
darauf jetzt eine Windorgel – soll angeblich zum neuen (einzigartigen) „(Strand-)Pier
van Vlissingen“ umgebaut werden – eine wahrhaft grandiose Idee….! Der Autor A.
den Doolaard (Pseudonym von C.J.G. Spoelstra) hat in seinem grandiosen Roman
„Het verjaagde water“ (1947) übrigens ein einzigartiges Zeitdokument über die
damals so hoffnungslos erscheinende Trockenlegung Walcherens abgeliefert. Das
Buch hat viele Neuauflagen gekannt, ist in neun Sprachen übersetzt worden und hat
weiter viele Schüler der Generation 50-70 dazu motiviert den Beruf des
Wasserbauingenieurs zu ergreifen (wie ich es damals auch gemacht habe….) – im Jahre
2001 ist eine völlig überarbeitete Ausgabe dieses wunderbaren Buches
herausgekommen.
Solange Vater, Mutter, Sjef und ich noch nicht ins Haus am Vrijdomweg 14 zurück
konnten, waren wir bis etwa Ende 1945 untergebracht in einem grossen Haus am
Boulevard de Ruxter Nr. 16 (driites Haus links von „loodsensocieteit“ (mit Dachantenne)) – aber
nicht auf der Seeseite des mehreren Stockwerke hohen Hauses, sondern im
tiefergelegenen, landseitigen „Unterhaus“ auf der Rückseite der Boulevardmauer an
der so genannte „Nordseestrasse“. Sozusagen direkt gegen die alte (französische)
Festungssmauer gebaut und mit einem Zugang nach oben zur Boulevard mittels
einer direkt neben dem Haus gelegenen, engen und steilen Treppe. Im diesem Haus
auf dem Boulevard betrieb der Schiffsmakler Maquelin – der mit Vater via der SMZ
befreundet war – eine Lloyds-Agentur bezüglich der an Vlissingen vorbeifahrenden
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oder einlaufenden Schiffen aus der
ganzen Welt – das Büro war dabei
ausgestattet mit einem grossen
imposanten Fernrohr (um die Schiffsnamen
usw. bereits von weitem lesen zu können) und
einem oben auf dem Dach stehenden
hohen Funkmast. Im Jahre 1955 habe ich
kurzzeitig als „Botenjunge“ für diese
Lloyds-Agentur gearbeitet, wobei meine
Aufgabe darin bestand die im Lotsenhafen
beim Keizersbollwerk hereinkommenden
niederländischen und belgischen Lotsen
über die von ihnen belotsten Schiffe zu kontaktieren bzw. auszufragen. Die
„Belgische Loodsensociëteit“ und die „Nederlandse Loodsensociëteit“ (sociëteit =
Kasino) befanden bzw. befinden sich neben einander liegend auf den Adressen
Boulevard de Ruyter 4 und 6 – also unmittellbar neben unserer provisorischen
Unterkunft. Dort ist inzwischen ein neuer Hochbauriegel (den ganzen Boulevard de Ruyter
entlang) entstanden, der auf die westlich davon gelegene, ältere „flat“- Bebauung beim
„Gevangentoren“ anschliesst.(potthässlich einfach !). Als wir endlich Ende 1945 wieder
ins elterliche Haus am Vrijdomweg 14 zurückkehren konnten, war der Schaden dort
natürlich sehr gross – im Erdgeschoss musste fast der gesamte Innenausbau neu
gemacht werden und noch Dutzende von Jahren danach war jährliches Tapezieren
angesagt, da das in die Mauern eingedrungene Meeressalz (mittels
temperaturabhängiger Diffusionprozesse) immer wieder nach aussen drang bzw. die Tapete
ablöste.
Bezüglich der Zeit direkt nach der gesamtniederländischen Befreiung, erinnnere ich
mich weiter daran, dass Vater, Mutter, Sjef und ich eines Tages auf der (offenen)
Ladeklappe eines Lastwagens (nur Mutter sass vorne in der Fahrerkabine) nach
Doetinchem bei Arnheim gefahren sind, um die dorthin evakuierten Grosseltern
väterlicherseits zu besuchen. Ich habe nie vergessen, wie Vater mich im hügeligen
Montferland-Waldgebiet unweit von Doetinchem zu einem niederländisch-deutschen
Grenzstein führte und sagte: „daar achter ligt Duitsland!“ Ob er damit damals das
böse (Kriegs-)Deutschland gemeint hat oder das gute (Elisabeth-)Deutschland – wer
will das heute noch wissen…. Ich konnte mir als kleiner Junge jedenfalls (noch) nicht
viel darunter vorstellen – aber beigeblieben ist es mir trotzdem! Auf dem Rückweg
nach Vlissingen ist Vater dann allerdings in einer Kurve von der Ladeklappe gefallen
- aber es ist gut ausgegangen, denn er konnte anschliessend unverletzt und auf
eigener Faust nach Vlissingen zurückkehren. Der Lastwagenfahrer hatte nichts
gemerkt und fuhr weiter, trotz des vehementen (nicht ungefährlichen) Klopfens von
Sjef und mir gegen die von der Ladefläche getrennte Fahrerkabine mit Chauffeur und
Mutter….
Diese Nachkriegszeiten sollten für Vater und Mutter wahrlich nicht leicht werden –
denn nicht nur war das eigene Haus noch immer nicht vollständig renoviert worden,
sondern auch das elterliche Haus am „Groenewoud“ musste „opgeknapt“ werden –
und Vater musste zudem jetzt für die SMZ in Rotterdam arbeiten gehen. Denn die
„Stoomvaart Maatschappij Zeeland“ konnte im völlig zerstörten Vlissinger
Aussenhafen die alte Fährverbindung nach Harwich nicht wieder aufnehmen und so
wurden die Vlissinger Büros am 1. April 1946 in die Räumlichkeiten der Firma Wm.
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H. Müller & Co im „Jobshaven“ zu Rotterdam verlegt, Bereits am 29. Juli 1946 fuhr
die erste Fähre nach England und nachdem auch die übrigen Fährschiffe von den
Alliierten zurückgegeben und restauriert worden waren, konnte ab 1948 ein
regelmässiger Fährdienst ab Hoek van Holland nach Harwich und zurück eröffnet
werden. Die endgültige Entscheidung für Hoek van Holland an Stelle von Vlissingen
wurde zu Anfang des Jahres 1947 getroffen und obwohl die niederländische
Regierung grosse Bedenken dagegen äussern sollte, blieb die SMZ bei ihrem
Vorhaben. Als Kompensation für die Stadt Vlissingen wurde dann allerdings
zwischen 1949 und 1952 während des Sommers eine regelmässige Fährverbindung
Vlissingen - Folkestone (Südengland) mit der „Mecklenburg“ unterhalten – dieselbe
musste aber 1952 nach nur mässigem Erfolg wieder eingestellt werden. Beigeblieben
ist mir allerdings eine Ausflugsfahrt in jenen Jahren mit der „Mecklenburg“ für
verdiente SMZ-Arbeitnehmer und ihren Familien nach eben diesem Folkestone. Und
dies nicht nur weil wir jetzt in England waren, sondern vor allem weil wir im
(gleichfalls) Seebad Folkestone in einem grossen Vergnügungspark waren (für mich
das erste Mal überhaupt!) und zwar in einer grossen Bootsrutsche - einfach riesig mit
diesen gewaltigen Wasserfontänen beim Eintauchen ins Wasser und wollte nicht
mehr weg dort…! „As time goes by“!“
Nachdem auf Druck der niederländischen Regierung die neugebauten SMZ„werkplaatsen“ (Reparaturhallen) am Vlissinger Aussenhafen im März 1951 wieder in
Dienst genommen worden waren, konnte auch Vater wegen des dazugehörigen
Bürobetriebs wieder nach Vlissingen zurückkehren. Denn es sollte hier der
periodische Unterhalt der Fährschiffe wieder in eigener Regie durchgeführt werden,
während auch die SMZ-Reserveschiffe in Vlissingen aufgelegt wurden. So
entstanden wieder Arbeitplätze in den Werkstätten und Büros für etwa 50 (Vlissinger)
SMZ-Angestellte – und darunter glücklicherweise war auch Vater. Nachdem dann
1978 das letzte Reserveschiff „Koningin Wilhelmina“ nach Griechenland verkauft
worden war, wurden die Werkstätten geschlossen und März 1985 abgebrochen.
Beigeblieben aus früheren („buitenhaven“)-Zeiten sind mir vor allem die grossen
Kohlenbunker der „Steenkolen Handelsvereniging“ (SHV) auf der
gegenüberliegenden Hafenseite. Der SHV-Konzern war mehrheitlich im Besitze der
(Utrechter) Familie Fentener van Vlissingen, die während sieben Generationen ein
weltweites Konglomerat an (Grundstoff-)Beteiligungen jeglicher Art aufgebaut hatten
– die SHV-Bunkerstation im Vlissinger Aussenhafen war ein überaus wichtiger
Konzernteil.
U

U

Als Vater in Rotterdam war, kam er jedes Wochenende nach Hause (er hatte dort
ein Zimmer) und sollte er manchmal aus dem Rotterdamer Hafen „heruntergefallene“
Bananen mitbringen - eine absolute Neuigkeit für uns, denn wir kannten eine solche
(leckere) Frucht gar nicht….Mutter hatte übrigens für die Wochentage zwischen den
Wochenenden eine überaus patente Lösung gefunden – wie in ihrer RuhrgebietsHeimat üblich hielt sie sich Wochentage-Kostgänger und konnte sie auf dieser Weise
die strapazierte Haushaltskasse (gut) aufbessern. Diese Kostgänger fuhren an den
Wochenenden jeweils nach Hause zu ihren Familien und pendelten manchmal (wie
Vater auch) über viele Jahre so hin und her – denn die Niederlande bzw. Vlissingen
waren (noch immer) im Wiederaufbau begriffen und es wurden nicht nur viele neue
Leute gebraucht, sondern vor allem (klaglose) Moblität verlangt. Ich denke
diesbezüglich an die Herren van Zitteren („opzichter“ im Hochbau). Van Dongen
(Sparbankdirektor), van Strien (Geschäftsführung Möbelhaus) und Niestern (Direktor), die alle

252

gern bei Mutter gewohnt haben – und sich gerne
verwöhnen liessen von ihren wunderbaren
Kochkünsten (sie war ja schliesslich „Kochlehrfräulein“
gewesen!). Typisch für die einnehmende, herzliche
Art der Elisabeth Clemens alias Els Kamermans
war, dass auch nach Beendigung der
Kostgängerzeiten überaus feundschaftliche
Kontakte mit ihnen und ihren Familien weiter
existieren würden – im Sommer kam dann gar
die gesamte Kostgänger-Familie Urlaub machen
in „Huize Kamermans“. Mit Bauleiter van Zitteren bin ich gar als (kleiner) Junge
hinten auf seinem Motorrad und in fester Umklammerung die 169 Kilometer
Wegstrecke nach Eindhoven hin und her mitgefahren – ich fand es toll….!
Am 19. Dezember 1948 sollte dann Grossmutter Sophie
Clemens im Alter von 82 Jahren in Buer ihre letzte Reise
antreten – Mutter, Vater, Sjef und ich sind dorthin gefahren
und haben ihr die letzte Ehre erwiesen. Aber natürlich
wurden auch sonstige Familien- und Bekanntenbesuche
absolviert (obere Abb.: Besuch in Hannover bei Bruder Juppi
Clemens sowie Lina und Wolfgang Clemens, mittlere Abb.: Besuch in
Utrecht bei Familie Budde, untere Abb.: Besuch in Buer bei Schwester
Maria Schmies sowie Bernhard und Berni Schmies). Am 21.

September 1949 sollte sodann Grossmutter Catharina
Kamermans-Pieters im Alter von 78 Jahren sterben und
schon kurze Zeit danach, am 15. August 1950 sollte
Grossvater Josephus Franciscus Kamermans im Alter von
82 jahren für immer die Augen schliessen - beide wurden
auf dem Vlissinger „algemene begraafplaats“ in einem
Familiengrab beerdigt, das von Vater und Mutter später immer aufs sorgfältigste
gepflegt und besucht werden würde. Grossvater und Grossmutter Kamermans waren
nach ihrer Rückkehr von Doetinchem übrigens zuletzt - wohl wegen der
zunehmenden Altersverwirrtheit von Grossmutter Kamermans - in einem kleinen
Appartement im Bethesda-Krankenhaus (in direkter Sichtweite unseres Hauses)
untergebracht – dies erleichterte den Kontakt zu den beiden natürlich ungemein. In
einem solchen Zusammenhang erinnere ich mich noch ganz genau daran, dass
Grossmutter Kamermans bei unseren regelmässigen Besuchen immer relativ
unbeachtet am Boden herumkroch auf der Suche nach (heruntergefallenen) Nadeln
– es war eben so! Mein Grossvater mochte mich sehr und ich habe an ihn nur die
besten Erinnerungen – ich durfte bei ihm immer in seinen „De Prins“- und „ElsevierSammelbänden schmökern (ich habe drei Stück davon geerbt, die ich immer noch, versehen mit
seiner Signatur (die meiner fast ähnlich ist!), besitze) und er schenkte mir viele seltene
Briefmarken, Zigarrenbändchen und Streichholzschachtel-Etiketten. Und bei jedem
Besuch einen „rijksdaalder“ (zweieinhalb Gulden)…!
Es war nach dem Krieg auch wieder möglich die (geräumten) Strände zu benützen
und zu baden bzw. zu schwimmen, aber es war dennoch manchmal nicht
ungefährlich. Und dies nicht nur weil vor dem „badstrand“ versunkene Wrackteile
untergegangener LCA-Landungsboote sich ständig verlagerten (durch die oft doch sehr
starken Strömungen) sondern aus dem Sand oft auch wieder hochkamen – besonders
bei „laag water“ (Niedrigwasser) war Vorsicht angesagt Als kleiner Junge in jenen
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direkten Nachkriegstagen waren jetzt natürlich auch wieder Strand und Dünen
angesagt – mit Schulfreunden und Nachbarschaftskindern waren wir im Sommer
eigentlich nur noch draussen und es waren herrliche Zeiten.( Wir waren fast täglich
dabei grosse Strandburgen zu bauen und sie gegen die aufkommenden Flutwellen
zu verteidigen oder das in den Strandprielen bei Ebbe zurückströmende Wasser
mittels grosser Sand- bzw. Steindämme zu blockieren – und dann auf Garnelenjagd
zu gehen….! Oder, wenn es stürmte, sich in die oft über drei Meter hohen Wellen zu
stürzen und sich anschliessend in den Sand festzukrallen, um nicht vom
zurückfliessenden Wasser mitgerissen zu werden….- ich sehe die Wellenberge noch
heute vor mir!
Ach ja : Fast hätte ich es vergessen
etwas über das Passagierschiff „Willem
Ruys“ zu berichten, das am 1. Juli
1946 von der Schelde-Werft zu Wasser
gelassen wurde, Dieses relativ grosse
Schiff mit 21'000 BRT war 1938 von
der Rederei „Rotterdamsche Lloyd“
bestellt worden (Baunummer 214) und
bereits 1939 wurde der Rumpf
fertiggestellt. Aus vielerlei Gründen ist
das Schiff während des Krieges nicht
fertig gebaut worden – das 192 m
lange und 25 m breite Schiff sollte
deshalb die gesamte Zeit über die
Stadt ragen und nur ein Mal
(versehentlich) von einer Fliegerbombe
getroffen werden. Dies, da die Alliierten
entschieden hatten Schiff und Werft zu
schonen – während die
Hafeneinrichtungen rund um in Schutt
und Asche bombardiert wurden. Der
damalige deutsche Stadtkommandant
H.Heinze hat in diesem
Zusammenhang die Willem Ruys nach
dem Krieg als „beschermengel van
Vlissingen“ („Schutzengel Vlissingens“)
bezeichnet. Aber auch konnten in den
letzten Oktober-Tagen vor der alliierten
Landung am 1. November 1944, die
Pläne der Deutschen vereitelt werden
alles in die Luft zu jagen. Dass solche
Sprengungs-Pläne nicht schon früher
umgesetzt wurden, ist nicht zuletzt
auch auf eigene deutsche Interessen
zurückzuführen - denn die Werft hatte
eine eigene Elektrizitätszentrale und
die wurde wieder gebraucht für die
Trinkwasserversorgung Vlissingens….!
.

254

Der Stapellauf des für die damalige Zeit doch recht grossen Schiffes sollte im
Vlissinger Hafenviertel eine wahre Tsunami-Welle auslösen mit relativ viel Schaden
an und auf den Kais. Als das Schiff dann 1947 durch die Schleuse (“keersluis“) zum
Aussenhafen gelotst werden sollte, fiel die Wahl auf Lotse Louis Aspeslagh, der auf
der Adresse Vrijdomweg 20 wohnte – und mit Louis und Jo Aspeslagh waren Vater
und Mutter überaus eng befreundet: Täglich tranken „Tante Jo“ und Mutter
abwechselnd „een kopje koffie“ miteinander und besuchte man sich gegenseitig zu
den Feiertagen. Die „Willem Ruys“ passte mit nur wenigen Zentimetern
Zwischenraum links und rechts noch gerade in die grosse Schleuse und das
Durchziehen des hoch auf dem Wasser liegenden Schiffes geriet in der Folge zu
einem echten Publikumsspektakel – auch die Familie Kamermans (ganz rechts unten im
Foto vorige Seite) war natürlich da und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus:
„Ome Louis“ war der grösste und ich habe ihn gar kurz auf der Brücke des Schiffes
winken gesehen…! In den fünfziger Jahren war die „Willem Ruys“ das Flaggschiff der
„Koninklijke Rotterdamsche Lloyd“ (inzwischen also“königlich“) und wurde bis 1958
eingesetzt für den Liniendienst nach Indonesien – dabei sollte das Passagierschiff
„Willem Ruys“ 1953 mit dem Passagierschiff „Oranje“ im Roten Meer gar eine
Kollision verursachen. Die Kapitäne wollten ihren Passagieren beim „kopje koffie
drinken“ offensichtlich etwas Besonderes bieten und hatten sich bei der
Einschätzung der Situation wohl etwas verschätzt . 1964 wurde die „Willem Ruys“
dann an die italienische „Lauro Linie“ verkauft und nach Umbau und Modernisierung
1966 als „Achille Lauro“ aktiviertt.
Diese „Achille Lauro“ sollte dann am 7. Oktober 1985 traurige Berühmtheit
erlangen, als das Schiff von der „Palestinian Liberation Organisation“ (PLO) Yassir
Arafats gekapert wurde auf dem Wege vom ägyptischen Alexandrien nach Port Said
– vier Terroristen übernahmen die Kontrolle über das Schiff und geiselten die
Mannschaft und die Passagiere. Es wurde Kurs gesetzt auf die libanesische
Hafenstadt Tartus und die vier Terroristen sollten die Freilassung von 50 PLOMitgliedern aus isrelischer Gefangenschaft fordern. Als ihnen verweigert wurde in
Tartus anzulegen, wurde der im Rollstuhl sitzende Amerikaner Leon Klinghofer samt
Rollstuhl einfach über Bord.gestossen. Nach zweitägigen Verhandlungen fuhr die
„Achille Lauro“ zurück nach Port Said und gingen die Piraten und Geiselnehmer
unbehelligt - aber erfolglos – wieder von Bord – aber erst nachdem ihnen freies
Geleit zugesichert worden war…! Ihr Flugzeug, dass sie nach Tunesien bringen
sollte, wurde jedoch von einem amerikanischen F14-Jäger abgefangen und
gezwungen auf Sizilien zu landen – dort wurden die PLO-Terroristen von der
italienischen Polizei verhaftet. Über die Kaperung der „Achille Lauro“ sollte dann
1990 ein dreistündiger Kino- und Fernsehfilm gedreht werden („Voyage of Terror
Martha und Otto Kuhn am Strand
Achille Lauro Affair“) mit Burt Lancaster und
Eva Marie Saint in den Hauptrollen. Jaja , die
gute alte „Willem Ruys“ – das alles hätte sich
das Schiff sicherlich nicht vorstellen können
als es bald sechs Jahre lang hoch über die
Dächer Vlissingens das Stadtbild bestimmt
hat. Im Jahre 1994 ist die Achille Lauro
übrigens vor der somalischen Küste gesunken
- und wiederum kann man sagen: „As time
goes by!“
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Schliesslich sei zum Abschluss dieser vierziger Jahre nocht festgehalten, dass 1948
Königin Wilhelmina nach einer Regierungszeit von 50 Jahren zurücktrat und die
niederländische Krone an Kronprinzessin Juliana weiter gab – eradezu legendär ist
die Haager Balkon-Präsentation ihrer Tochter als neue Köningin geworden mit dem
Ruf „lang leve de Koningin!“ Und im gleichen Jahr 1948 sollte die gleichfalls
legendäre niederländische „Hausfrau“ und einmalige Athletik-Sportlerin Fanny
Blankers-Koen vier Goldmedaiilen bei den Olympischen Spielen in London erringen
(Abb: „Tante Martha“ und „Onkel Otto“ Kuhn am Strand 1948). Die bereits bezüglich Vlissingen
geschilderten Jahre 1945 -1950 sollten dennoch für die Niederlande unter ihrem
Ministerpräsidenten „vadertje Drees“ eine Zeit der harten Arbeit und Entbehrung,
des Wiederafbaus aber auch der Rationierung (ich habe noch immer eine solche eigene
„distributiekaart“ aufbewahrt) werden – und natürlich des berühmten „tientje van Lieftinck“Umtauschvorgangs. Denn direkt nach dem Krieg bekamen die Niederländer neues
Geld um vor allem die ausgeuferten Schwarzgeldströme aus der Besatzungszeit
wieder unter Kontrolle zu bekommen. In der Woche, wo sämtliche alte Geldscheine
und Münzen während des (nicht automatisierten) Bargeldumtausches zur
Registrierung eingeliefert werden mussten (ab 06.07.1945 wurden zudem sämtliche
Geldscheine von 100 Gulden als ungültig erklart !) - um anschliessend gegen neues Geld
umgetauscht zu werden –, mussten alle Niederländer eben pro Kopf mit diesen
staatlicherseits zur Verfügung gestellten zehn Gulden auskommen – der Familie
Kamermans standen in jener Woche so insgesamt vierzig Gulden zur Verfügung!

Vlissingen einde jaren veertig
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● SUPPLEMENT JAREN VEERTIG

“komt er nog wat van of is het maar een lolletje”
JWK-gezegde

1940 – 1944 VLISSINGEN

Met het onderstaande citaat uit het PZC-artikel “nergens was ik gelukkiger dan in
Brit” (Wendy van den Hurk, november 2008) kom ik nog eens terug op de situatie van het
“Grand Hotel Britannia” in het begin van het jaar 1940 resp. bij de bevrijding in
november 1944. Want nadat directeur Bernardus van Dijk en zijn “bemanning” kort
voor het uitbreken van de oorlog in 1940 het hotel verlaten hadden – zoals door
Herman van Dijk beschreven in zijn 12 Britannia-kantjes – ging het klaarblijkelijk toch
nog verder met de hotelfunctie als zodanig. Een interessante informatie daaruit is
overigens dat het Duitse miltair tijdens de eerste oorlogsjaren betaald heeft voor het
gebruik van het “Grand Hotel Britannia– het hotel werd dus niet eenvoudigweg in
beslag genomen.
.”En toen brak de oorlog uit. Met de nadering daarvan, was de omzet al gekelderd. De Maatschappij
dreigde het hotel af te stoten, tot de gemeente Vlissingen met twintig prioriteitsaandelen à duizend
gulden ingreep. Op 8 mei 1940 werd het hotel, gerenoveerd en wel, heropend. "En op 17 mei belde de
Duitse commandant aan bij burgemeester Van Woelderen", vertelt de oude dokter Ad van Dijk. "Die
mof vroeg slaapplaatsen voor zijn soldaten. Het liefst bij burgers. 'Daar komt niks van in', zei de
burgemeester. 'Leg ze maar in Britannia.' Dat was toch vrij."
De nazi's werden als gasten onthaald. Niet gek ook, de hoteldirecteur was een volbloed NSB'er. Han
Tolhuisen was zijn naam, 07278 zijn stamboeknummer. Nederlandse logeergasten liet hij vanaf 1942
niet meer binnen. Britannia werd het hoofdkwartier van de Vlissingse garnizoenscommandant
luitenant-kolonel Reinhardt. Hoewel de Duitsers betaalden voor hun verblijf, was het al lang geen hotel
meer. Eronder waren bunkers gebouwd, overal lagen sluipschutters. In de vroege ochtend van 3
november 1944 zetten de Royal Scots de aanval in. De Britten bestormden het gebouw, dat inmiddels
door een brandbom in de directeurskamer in vlammen was opgegaan. Rond het middaguur gaven de
bezetters zich over. Zeshonderd Duitsers werden krijgsgevangen gemaakt, vijftig sneuvelden.
Van Tolhuisen? Die werd nabij een bunker neergeschoten. Door een Duitse kogel nog wel. Zijn vrouw
vluchtte met de hotelkas over de boulevard naar het huis dat zij in de stad huurden. " Tot ze door een
kopschot op de oprit werd getroffen", vult Van Dijk aan. " De kas is keurig teruggegeven aan de
gemeente, die er de eerste daken mee heeft hersteld."Maar Britannia was verloren. Een ruïne was
het. "Het allerergste van de hele boulevard", weet mevrouw D'Huy-Huisse zich nog te herinneren”.

Verder zij er hier nog aan herinnerd, dat niet alleen de Westerschelde-route
Vlissingen-Breskens (als enigste verbinding tussen Walcheren en “de overkant” ZeeuwsVlaanderen ) maar ook de Sloedam (als enigste verbinding tussen Walcheren en “het achterland”
Zuid-Beveland) een cruciale rol heeft gespeeld zowel bij de aanval door de Duitsers in
1940 als ook bij de verdediging door de Duitsers in 1944. Met betrekking tot de inval
van het Duitse leger in Nederland in de nacht van 9 op 10 mei om 03.55 uur
Nederlandse tijd (05.35 uur Duitse tijd) zij hier nogmaals herinnerd aan de laconieke
mededeling van het Nederlandse “Algemeen hoofdkwartier” om 05.15 uur: “van drie
uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd
op enkele vliegvelden. Weermacht en afweer zijn paraat bevonden. Voor zover
bekend zijn ten minste 70 Duitse vliegtuigen neergehaald”. Dit was een volledige
miskenning van de werkelijk situatie, want - zoals we gezien hebben - had zich vooral
de situatie rond den Haag, Rotterdam en de Moerdijk intussen extreem verscherpt.
Daar hadden de Duitsers in de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis
rond den Haag bijna 8000 man ingezet, die zeer goed getraind en bewapend waren
– de felle tegenstand ter plaatse bracht de Duitse plannen echter geheel door elkaar.
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Bijna gelijktijdig overhandigde om 06.00 uur de Duitse gezant een verklaring, waarin
de inzet van een geweldige troepenmacht (schattingen spreken van ca. 150.000 man) werd
aangekondigd. Duitsland zou de Nederlandse staat van bezit in Europa en overzee
garanderen, indien verzet zou uitblijven. Zo niet, dan bestond er gevaar voor
volledige vernietiging van het land en zijn staatsbestel. Als motivatie voor deze eis
werd een dreigende inval van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in België,
Nederland en Luxemburg aangegeven. In haar antwoord wees de Nederlandse
regering de Duitse agressie verontwaardigd af en verklaarde men, dat het neutrale
Nederland geen enkele overeenkomst had gesloten of overwogen met welke natie
ook. Nederland verklaarde als antwoord op het ultimatum, dat het zich in oorlog
beschouwde met het Duitse rijk. Direct daarop liet de Nederlandse regering haar
gezanten in Paris en Londen weten, dat “aan ons land te verlenen bijstand welkom
zal zijn”. Daarop volgend verkondigden de Franse en Britse regeringen dat deze
hulp omgaande zou worden verleend - en onmiddellijk zette zich het Franse 7e leger
onder generaal Henri Giraud in beweging in richting België resp. Nederland.
P

P

Generaal Girauds sterke legermacht bestond onder meer uit drie gemotoriseerde
elitepantserdivisies, die razendsnel in richting noorden oprukken konden. De
hoofdmassa van het 7e leger werd echter zeer uitgerekt op de opmarsroute door
heftige en veelvuldige aanvallen van de Duitse ”Luftwaffe” en geweldige
vluchtlingsstromen. Toen Franse verkenningseenheden op 11 mei Tilburg bereikten
volgden er enkele schermutselingen met Duitse pantsertroepen, die de Nederlandse
Peel-Raamstelling onder de voet hadden gelopen – daarop stopten de Franse
troepen met hun opmars in noordelijke richting naar de Moerdijk en Dordrecht. Een
zwakke poging van Tilburg uit het Duitse (luchtlandings-)bruggehoofd bij de Moerdijk
aan te vallen, was echter zeer slecht georganiseerd en eindigde in een fiasco – want
omdat de Fransen uiterst omzichtig te werk gingen, kregen de Duitsers uren de tijd
om de Duitse “Luftwaffe” in te schakelen en werden de Fransen weggebombardeerd.
P

P

Nadat uit het zuidoosten van België steeds veronrustendere berichten kwamen, gaf
generaal Giraud op 13 mei zijn troepen de opdracht zich weer terug te trekken en
een stelling te betrekken, die van Bergen op Zoom naar de Belgische grens bij
Minderhout verliep. Deze nieuwe Franse stelling was daarmede alleen nog maar
defensief en wel vooral zo aangelegd om Antwerpen te kunnen verdedigen pogingen om verbinding te maken met de Nederlandse hoofdmacht achter de
Grebbelinie resp. Peel-Raamlinie werden daarmede definitief opgegeven. Toen
echter de Duitse pantsergeneraal Heinz Guderian op 13 mei met zijn 19e
pantserkorps de Maas over kon steken en de beslissende slag om Sedan wist te
winnen zou hij nog maar weinig weerstand ontmoeten op zijn weg naar de
Kanaalkust. Daardoor werden in een gigantische omsingelingsoperatie goed 70
geallieerde divisies in België ingesloten en ook generaal Girauds leger zat in de val.
P

P

De onmiddellijke Franse interventie door België heen in noordelijke richting heeft
dan ook uiteindelijk weinig tot niets aan de Nederlandse (Randstad-)verdediging
kunnen bijdragen.Op hun terugtocht in richting Kanaalkust konden de Franse troepen
- samen met de Britse interventietroepen – bovendien maar voor een deel ontkomen
tijdens de spraakmakende geallieerde evacuatie uit Duinkerken (“Operation
Dynamo”). Daarbij moesten nagenoeg alle wapens en uitrustingen op het strand
worden teruggelaten en dit was zo’n geweldige (militaire) aderlating, dat er daarom
vanuit Engeland niet meer opnieuw kon worden ingegrepen.
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Een klein deel van generaal Girauds leger was echter (onder leiding van schout-bij-nacht
Platon) ook in richting Zeeland getrokken en zo kwamen op 10 mei 1940 in ZeeuwsVlaanderen verschillende Franse legergroepen aan. De Franse gemotoriseerde
“Groupement Bauchesne” stak vervolgens bij Breskens de Westerschelde over en
trok door Zuid-Beveland naar Noord-Brabant. Daarnaast landde op 11 mei over zee
aangevoerde Franse infanterie met artillerie in Vlissingen en verschenen zowel in
west- als in oost-Zeeuws-Vlaanderen Franse infanteriedivisies onder de
generaalmajoors Deslaurens en Beaufrère. De Franse doelstelling was dus primair
de beiderzijdse beveiliging van de Schelde als vaarweg naar het door troepen van
generaal Giraud verdedigde Antwerpen – een constellatie die ons waarlijk niet
onbekend voorkomt.
Toen echter de Duitse troepen de Peel-Raamstelling onder de voet hadden gelopen
zouden zij eerst in richting Moerdijk doorstoten – zodoende konden veel
(gedemoraliseerde) Nederlandse troepen via Noord-Brabant Zuid-Beveland
intrekken, waar de Fransen intussen begonnen waren met het opwerpen van
verdedigingsstellingen. Ettelijke Nederlandse eenheden, die via Noord-Brabant en
België Zeeuws-Vlaanderen waren binnengetrokken, werden zelfs ten dele over de
Schelde weer naar Walcheren gebracht. De Duitse overmacht was echter zo groot
dat zowel de Bathstelling als ook de Zanddijkstelling, die door Nederlandse troepen
werden verdedigd, niet konden worden gehouden. Ook de geϊmproviseerde Franse
stelling aan het Kanaal van Zuid-Beveland kon de razendsnelle voormars van de
Duitse troepen niet stoppen – de Fransen werd – net zoals bij de Nederlandse
troepen het geval -uiteindelijk het cruciale gemis aan luchtondersteuning en
luchtafweer tegen de oppermachtige Duitse “Luftwaffe” fataal. Nu trokken ook de
Franse legereenheden zich op 16 mei 1940 des morgens in paniek en verwarring
terug in richting Walcheren en verschansten zij zich daar achter de Sloedam. De dag
ervoor had Nederland onder generaal Winkelman gecapituleerd maar deze
capitulatie gold niet voor de provincie Zeeland vanwege de aanwezigheid van de
Franse troepen. De Commandant Zeeland (C.Z.), die inmiddels naar Breskens
overgestoken was, werd door koningin Wilhelmina tot opperbevelhebber van alle nog
overgebleven Nederlandse strijdkrachten benoemd.
Weliswaar was duidelijk, dat ook Zeeland verloren was,
maar het eerste doel was nu de voormars van de Duitse
troepen zodanig te vertragen, dat vooral de Franse
legereenheden zich via Vlissingen over de Westerschelde
naar Zeeuws-Vlaanderen – en vandaar naar Duinkerken –
zouden kunnen terugtrekken - zonder met de gehele
uitrusting krijgsgevangen te worden gemaakt. En daarom
verdedigden de Franse troepen onder leiding van de
door Franse genie vernielde Sloedam moedige generaalmajoor Marcel Deslaurens de Sloedam
met inzet van alle krachten – er werd nu heel doelgericht artillerievuur ingezet en
geallieerde marineschepen verleenden artillerieondersteuning vanaf de Schelde. De
Sloedam was toen de enige verbinding tussen Walcheren en Zuid-Beveland en
bestond uit een stenen straatweg, een fietspad en het spoor van de treinverbinding
Vlissingen – Roosendaal – het toenmalige bouwwerk had een breedte van ca. 45
meter, een lengte van ca 1000 meter en stak ca. zes meter boven het gemiddelde
waterpeil uit
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De aanstormende Duitse SS-Verfügungs-Division onder commando van SSGruppenführer Paul Hausser was niet op deze felle weerstand gevat en zo
ontwikkelde zich een weliswaar korte maar zeer hevige strijd om de Sloedam – de 9.
Kompanie/III. Bataillon/SS-Regiment “Deutschland” opende op 17 mei 1940 om
09.20 de aanval met verwoede pogingen om de dam alleen middels mankracht te
stormen. Dit mislukte echter meermaals omdat er nagenoeg geen dekking was voor
de aanstormende troepen - de Duitse troepen moesten zich steeds weer onder grote
verliezen terugtrekken. Pas toen de Duitsers rond 16.20 uur een ultieme poging
waagden de felle Franse weerstand middels extra aangevorderde Stukaluchtondersteung en sterk artillerievuur te breken, lukte het voorbij het damhoofd op
de Walcherse kant te komen.
De felle Franse Sloedam-verdediging had het echter mogelijk gemaakt dat de
meeste Franse troepen van Walcheren via Vlissingen naar Zeeuws-Vlaanderen
konden ontsnappen – onder inzet van allerlei kleinere en grotere schepen inclusieve
diverse veerboten. SS-Rottenführer Wild van de 9. Kompanie/SS-Regiment
“Deutschland” heeft over zijn gevechtservaringen bij de Duitse aanval op de Sloedam
overigens een boek met de titel “Der Damm” geschreven – daarin vertelt hij dat de
Duitse soldaten in het begin zelfs sprongsgewijs in zigzaglijn probeerden over het
kale asfalt naar voren te stormen. Een stuk ervan is in het Nederlands vertaald en te
vinden op de uitstekende Nederlandstalige website
www.slagomdeschelde.info.nl/historie-sloedam.
TU

UT

Toen de laatste Franse verdedigers
zich overhaast van de Sloedam naar
Vlissingen terugtrokken werden zij
echter bij de Buitenhaven door
nietsontziende SS- troepen gesteld.
En deze maakten waarlijk korte
metten met de als laatste
overgebleven, dappere commandeur
Marcel Deslaurens - deze werd ter
plaatse geëxecuteerd. Nadat er eerst
een provisorisch bord was geplaatst
Middelburg na het bombardement met verwoest stadhuis
langs de Oostsouburgseweg, werd in
2001 dan door de zoon van Marcel Deslaurens een blijvend gedenkteken met een
marmeren plaat onthuld. Zijn familie komt ieder jaar van Frankrijk naar Vlissingen
voor de herdenking van een commandeur, die zich voor zijn troepen tot het laatste
moment moedig heeft opgeofferd. De minder moedige Commandant Zeeland werd
overigens op 21 mei des morgens in het Franse Amiens door de Duitsers gevangen
gemaakt - hij had pas op 18 mei 1940 de definitieve capitulatie van de op Walcheren
en Zuid-Beveland overgebleven Nederlandse troepen verkondigd. Op de dag
daarvoor moest echter eerst de stad Middelburg (die bijna volledig door de inwoners was
verlaten) door de Duitse artillerie en vanuit de lucht (door een eskader Duitse Heinkel 111
bommenwerpers) zwaar gebombardeerd en in brand geschoten worden – waarbij het
stadhuis (met vele kadastergegevens van heel Zeeland) en het Abdijcomplex met de grond
gelijk gemaakt werden. En dat alleen omdat de Franse commandant – op wens van
burgemeester J. van Wairé de Bordes - een staakt het vuren had geweigerd – en
een Nederlandse C.Z. partout niet wilde opgeven….!
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TU

In 1944 was het dan nog eens raak aan de Sloedam maar nu in omgekeerde
richting - want toen waren het de Duitsers zelf, die de Sloedam met man en macht
verdedigden. Hiertoe citeer ik een verder stukje uit de zeer informatieve website
www.slagomdeschelde.info/nl/historie-sloedam::
UT

De strijd om de Sloedam van eind oktober tot begin november 1944

Op 6 juni 1944 was het eindelijk zover.
Met de invasie in Normandië in Frankrijk
werd de bevrijding van West-Europa
ingeluid. Na aanvankelijk zware
tegenstand te hebben ontmoet, konden
de geallieerde legers in de loop van
september vlot oprukken. Al op 4
september 1944 kon Antwerpen worden
bevrijd. Nu kwam ook de bevrijding van
Zeeland in zicht. De operatie MarketGarden die begon op 17 september
gooide roet in het eten doordat deze veel
inzet van militairen verlangde en
voorraden opeiste. Pas op 16 oktober
1944 gaf de bevelhebber van de 21st
Army Group, Field Marshal Bernard
Montgomery, aan de bevrijding van de
Scheldemonding de hoogste prioriteit. De
geallieerden wilden koste wat het kost de
haven van Antwerpen gebruiken voor de
aanvoer van brandstof, munitie en dergelijke. Deze middelen waren onmisbaar voor de oprukkende
geallieerde legers. De aanvoerlijnen van de voorraden uit Normandië waren te lang geworden. Er
werden diverse operaties uitgevoerd om zo spoedig mogelijk het terrein rond de Westerschelde in te
kunnen nemen. De geallieerde operaties tot de bevrijding van de Scheldemonding werd opgedragen
aan het 1st Canadian Army, welke vanaf 29 september onder tijdelijk bevel stond van Lt.Gen. Guy
Simonds.
Op 6 oktober begon operatie Switchback tot de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen. Deze duurde tot 8
november. Op 24 oktober 1944 was het zover dat de bevrijding van Zuid-Beveland begon. Deze
heette operatie Vitality I. Er werden Canadese troepen ingezet. Op 26 oktober waren eenheden van
de Britse 52 (Lowland) Infantry Division onder commando van Maj.Gen. Edmund Hakewill Smith
geland op de kust bij Baarland. Dit versnelde het uiteenvallen van de Duitse verdediging op het eiland.
De opmars verliep vlot en op 31 oktober stonden de Canadezen van de 5th Canadian Infantry Brigade
van de 2nd Infantry Division voor de Sloedam. Kort daar achter voegde zich de 52 (Lowland) Infantry
Division.
De bevrijding van Walcheren was geen eenvoudige zaak. Lt.-Gen. Guy Simonds had dit voorzien. Er
waren immers door de Duitsers zware verdedigingswerken aangelegd en kanonnen beheersten de
Westerschelde. Lt.-Gen. Guy Simonds besloot van 3 zijden Walcheren aan te vallen. Een aanval over
land uit het oosten via de Sloedam, een aanval over zee uit het zuiden (Infatuate I) op Vlissingen en
een aanval over zee uit het westen op Westkapelle (Infatuate II). De landingen op Vlissingen en
Westkapelle zouden op 1 november beginnen. De aanval op de Sloedam startte als eerste op 31
oktober 1944. Het was de bedoeling dat de Canadezen van de 5th Canadian Infantry Brigade de
aanval zouden openen. Daarna zou de Britse 52nd (Lowland) Infantry Division de strijd overnemen.
Het doel van de operatie, die overigens vreemd genoeg geen naam kreeg, was een bruggenhoofd te
vestigen op Walcheren en dit verder uit te bouwen in de richting van Middelburg.
De commandant van de 5th Canadian Infantry Brigade, Brig. Bill Megill, had 3 infanteriebataljons tot
zijn beschikking. Dit waren: a). The Black Watch (RHR) of Canada, b). The Calgary Highlanders en 3).
Le Régiment de Maisonneuve. Daarnaast stonden er op Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen Britse
en Canadese artillerie-eenheden ter ondersteuning zoals: 79th Field Regiment Royal Artillery, het 80th
Field Regiment Royal Artillery, 5th Field Regiment Royal Canadian Artillery en 3rd Medium Regiment
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Royal Canadian Artillery.De Duitsers hadden bij de Sloedam een sterke verdediging opgebouwd. De
Duitsers hadden troepen gelegerd van de 70. Infanterie-Division onder commando van Gen.Lt.
Wilhelm Daser. Door de inundatie op Walcheren was het Duits artilleriegeschut verplaatst naar de
omgeving van Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden. De Duitse artillerie richtte zich vanuit dat
gebied op de Sloedam. Gen.Lt. Daser had zijn infanterie vooral geconcentreerd bij de Sloedam. Bij de
Sloedam lagen honderden soldaten in stelling van het Grenadier-Regiment 1019 en Festungs-StammTruppen LXXXIX. Er waren diverse kanonnen opgesteld in de omgeving die de aanval van de
Canadezen en Britten moesten afslaan.
Aanval door The Black Watch (RHR) of Canada

De aanval van de Canadezen op de Sloedam
begon rond 10.40 uur in de vroege morgen van
31 oktober 1944. De Black Watch (RHR) of
Canada ging voorop in de strijd. Het werd een
frontale aanval onder dekking van artillerie.
Brig. Megill had besloten geen oversteek van
het Sloe naar Walcheren uit te voeren. Na
ingewonnen inlichtingen zouden de boten in de
modder blijven steken. Zo´n oversteek zou
onmogelijk zijn. De A-, B- en D-compagnie
volgden achter de C-compagnie. De Ccompagnie die voorop ging werd meteen zwaar
onder vuur genomen en de hel brak los. Door
moeilijke terreinomstandigheden kwamen ze
slechts langzaam vooruit. Een citaat uit het
boek van R.W. Thompson uit de “The 85 Days”
over deze eerste frontale aanval: “Omstreeks
het middaguur bevond de “Black Watch” zich in
een spervuur van artillerie, mortieren en
mitrailleurs en zij waren niet in staat om voorwaarts of terug te gaan. Zij waren opgerukt tot op 70
meter van de oostelijke toegang [van Walcheren] van de Sloedam, toen zij onder een dodelijk vuur
kwamen te liggen, waardoor de levenden, de stervenden en de gesneuvelden als het ware werden
neergedrukt op de op een duivelse manier ondermijnde, door granaten vernielde, strook weg. Het leek
alsof de vijand in betonnen kazematten en mitrailleurnesten, achter de dam had gewacht tot zij “het wit
van de ogen” zag, alvorens het vuur met zware mitrailleurs van vlakbij te openen, terwijl zij zelf
onkwetsbaar waren, behalve voor directe treffers in de kijksleuven.”
Door de steeds toenemende
tegenstand werden zware verliezen
geleden. Omdat de opmars erg traag
verliep door onder andere granaat-,
machinegeweer- en mortiervuur, werd
om 13.45 uur extra artilleriesteun
gevraagd. Met die steun kon de Ccompagnie weer vooruit komen en om
14.15 uur rapporteerde men dat een
klein groepje onder commando van Lt.
Engelse en Duitse soldaten dragen gezamenlijk een gewonde soldaat weg! J.P. Jodoin tot op bijna 75 meter van
het eind van de Sloedam was gekomen. Op dat punt stokte de aanval volledig. Het spervuur van de
Duitsers bleek te zwaar. Er was niet door te komen. De Black Watch (RHR) of Canada kwam ondanks
bitter doorvechten de hele middag niet verder. Dit kwam vooral omdat de artillerie de Duitse
verdediging niet kon uitschakelen. Het regiment werd met zware verliezen teruggetrokken in het begin
van de avond. enz….”

Ik heb hier ook daarom zo uitvoerig bericht over deze Sloedam-slag in 1944, omdat
er bij de Canadese troepen, die toentertijd in Zeeland ageerden, diverse leden van
de Canadese Kamermans-tak meevochten. En wel gaat het hier om nakomelingen
van Adriaan Kamermans (broer van Christiaan Kamermans) en diens zoon Isaac/Izaak
Kamermans, die we al bij de redding van de “Doris”-bemanning hebben leren
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kennen. Het was zijn zoon Jacobus Leendert Kamermans (28.04.1879-14.02.1959),
broer van de “Belgische Joost Kamermans”, die in de jaren voor de Eerste
Wereldoorlog naar New Brunswick in Canada emigreerde en daar op 22 november
1915 met Marguerite Rousselle (15.11.1893 -19.02.1976) in het huwelijk trad. Zijn
zoons Arthur Sebastian Kamermans, William Peter Kamermans (jaargang 1921) en
dochter Ruby Wilhelmina Kamermans (jaargang 1925) waren ingedeeld bij de
hierboven beschreven Canadese troepen, die de slag om Zeeland resp. de slag om
de Schelde voerden – zij zijn er later ook voor geëerd. Wie dat allemaal uiterst
uitvoerig wil nalezen kan dit in het in 2002 verschenen oorlogsgeschiedenisboek
“Slagveld Sloedam” van René Hoebeke. Verder is er door de PZC in 2004 een
speciale kaart gelanceerd met de titel “Slag om de Schelde”
(www.slagomdeschelde.com), waarin alle krijgsverrichtingen in het najaar van 1944
weergegeven zijn – van Brugge tot Roosendaal en van Walcheren tot Antwerpen.
Verder is toch wel opmerkelijk, dat Walcheren zowel in 1809 als in 1940 en 1944
uitsluitend door buitenlandse machten is bevochten: Engelse invasie met Franse
verdediging (1809), Duitse invasie met Franse verdediging (1940), Engels/Canadese
invasie met Duitse verdediging (1944).
TU
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Tenslotte zij er hier nog op attent gemaakt, dat er nog een tweede “Slag om de
Schelde”- geschiedenis bestaat en wel rondom het Belgische Oudenaerde, aan de
Schelde zuidelijk van Antwerpen. Hier vond van 1 tot 10 oktober 1918 een zware
veldslag plaats tussen het terugtrekkende Duitse leger onder leiding van de
kroonprins van Beieren en het met twee Amerikaanse divisies versterkte 6e Franse
leger. Er vielen toen in Oudenaerde ook veel burgerslachtoffers (ongewoonlijk voor die
tijd) want na een zware artilleriebeschieting en ongekend sterke luchtaanvallen (er
werden door de Duitsers zelfs gasbommen ingezet) lag de stad grotendeels in puin. Na Ieper
aan de Yser-front was Oudenaerde de tweede Vlaamse stad, die het zwaarst in de
Eerste Wereldoorlog geleden had. Een opmerkelijke anecdote is nog dat de latere
Duitse dictator Adolf Hitler enkele weken eerder (als toenmalige korporaal) gedurende
acht dagen was opgenomen in het veldhospitaal van Oudenaerde – hij werd daar
behandeld na een gasaanval in Wervik.
P

P

Afloop bevrijding Walcheren
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1944 – 1950 ROTTERDAM – HOEK VAN HOLLAND

“as time goes by”

We beginnen dit onderhoofdstuk met twee foto’s, die ter
beschikking zijn gesteld door Jan Kamermans, de zoon van “oldie” Kees Kamermans
– ik heb me daar zeer over verheugd. De foto links laat mijn grootouders Josephus
Franciscus Kamermans en Maria Catharina Pieters zien bij hun 50-jarige bruiloft op
13 november 1945 – vermoedelijk reeds in rusthuis Bethesda aan de
Koudekerkseweg. Zoals reeds meermaals gezegd heb ik aan mijn grootvader alleen
maar mooie herinneringen. De foto
hiernaast laat de vijftigste verjaardag van
Jan Willem Kamermans op 13 oktober
1947 zien. De twee zittende personen zijn
buurvrouw Berta van Oppen (nr.16) en “de
snor” Johannes Kamermans (nr.22).
Staande rechts stoot buurman en loods
Kees van Oppen – te herkennen aan zijn
geweldige kale schedel – aan met
(vermoedelijk) “tante Annie” van de Oprit.
Naast de staande klok is nog Levien van
Oppen, de zoon van Kees en Berta van
Oppen te zien en Klara Burger (?) in het
midden. Deze Levien van Oppen is voor mij als kleine jongen onvergetelijk geworden
omdat hij – uit Engeland teruggekeerd – iets heel interessants had meegebracht. Het
waren dit grote vellen “papier” met paardenbeeldjes erop, die moesten worden
aangeschroeid en die zich dan met een bepaalde snelheid naar voren brandden – er
moest op “gegokt” worden welk “paard” als eerst brandend het eindpunt bereikt had.
Uitermate opwindend en spannend voor een klein jongetje van koud 8 jaar.
Zoals we gezien hebben in het onderhoofdstuk over de geschiedenis van de
“Stoomvaart Maatschappij Zeeland” kon na de oorlog de veerdienst VlissingenHarwich niet worden hervat wegens de grote vernielingen aan de Vlissingse
haveninstallaties, kantoren en spoorwegverbindingen. Ter herinnering aan de SMZgeschiedenis tijdens en na de Tweede Wereldoorlog als zodanig citeer ik nogmaals
een stukje uit Wikipedia de vrije encyclopedie:
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Stoomvaart Maatschappij Zeeland
Op 4 september 1939 staakte men de dienst omdat de haven van Harwich werd gesloten. Tien dagen
later werd de dienst hervat op Tilbury. Vanwege de toenemende oorlogsdreiging werd op 25
november 1939 ook deze dienst gestaakt. In mei 1940 konden de schepen aan de Duitse inval
ontvluchten. Het kantoorgebouw aan de Vlissingse Buitenhaven werd op 11 mei 1940 bij een
luchtaanval gedeeltelijk verwoest. Een half jaar later werd het resterende deel door een bom vernield.
Ook de werkplaatsen aan de Binnenhaven werden door oorlogsgeweld vernield. Van de vijf schepen
ging er één verloren, de overige vier kwamen in geallieerde dienst. De nieuwe Koningin Emma en
Prinses Beatrix werden omgebouwd tot "assault ship" en als HMS Queen Emma en HMS Princess
Beatrix wereldwijd ingezet voor geallieerde commando-aanvallen op vijandelijke doelen. Nadat de
schepen in 1945 waren vrijgegeven werden zij eerst door de Nederlandse regering ingezet tussen
Engeland en Rotterdam. Pas in de loop van 1946 kwamen de overgebleven schepen weer ter
beschikking van de SMZ. Ze moesten eerst worden gerepareerd en heringericht voor
passagiersvervoer.
TU
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Hoek van Holland 1946 -1989
T

T

In de laatste 44 jaar van zijn bestaan onderhield de SMZ de veerdienst vanuit Hoek van Holland.
Hervatting van de dienst vanuit Vlissingen was vanwege de grote vernielingen aan havens, kantoren
en spoorverbindingen onmogelijk. Omdat de SMZ sinds 1927 vanuit Vlissingen op Harwich voer, van
waaruit de Engelse spoorwegen een verbinding op Hoek van Holland onderhielden, richtte de SMZ
zich op deze haven. Het eerste schip dat gereed was werd verhuurd aan de London & North Eastern
Railway (L&NER) die het op 29 juli 1946 op de lijn Hoek van Holland-Harwich in de vaart bracht. De
overige schepen kwamen in de jaren daarna gereed zodat de SMZ pas vanaf 1948 weer een
dagelijkse dienst kon verzorgen. Inmiddels had de SMZ het kantoor op 1 april 1946 verhuisd naar een
tijdelijke ruimte in de gebouwen van Wm. H. Müller & Co aan de Jobshaven te Rotterdam.
TU
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Begin 1947 koos de SMZ definitief voor Hoek van Holland, ondanks bedenkingen van de Nederlandse
regering. In juli 1947 verplaatste men het kantoor vanuit de tijdelijke huisvesting in Rotterdam naar
Hoek van Holland. Om de Zeeuwse belangen nog enigszins tegemoet te komen werd in de
zomerseizoenen tussen 1949 en 1952 nog wel een mid-weekse toeristendienst tussen Vlissingen en
Folkestone onderhouden door de Mecklenburg, maar dit werd geen succes. De werkplaatsen aan de
Buitenhaven van Vlissingen werden in 1950 echter wel herbouwd en in maart 1951 in gebruik
genomen zodat periodieke onderhoudswerken in eigen beheer konden worden uitgevoerd. Zo bleven
nog regelmatig SMZ-schepen in de Vlissingse haven te zien en waren er nog steeds circa vijftig
Zeeuwen voor de SMZ werkzaam. Ook werden hier de reserveschepen opgelegd. Nadat eind 1978
het laatste reserveschip Koningin Wilhelmina naar Griekenland was verkocht werden de werkplaatsen
gesloten. In maart 1985 werden ze gesloopt.

TU

Vanaf 1952 exploiteerde de SMZ de dienst Hoek van Holland-Harwich in een pool-overeenkomst met
British Rail. In augustus 1953 besloot ook de Minister van Waterstaat dat Hoek van Holland een
betere afvaarthaven was, dit tot grote teleurstelling van de Gemeente Vlissingen en de Provincie
Zeeland. In 1968 brachten de SMZ en British Railways nieuwe schepen in de vaart en integreerden de
dienst nog verder. Enkele jaren later werden de veerverbindingen van British Railways samengebracht
onder de naam Sealink, een naam die ook op de SMZ-schepen werd aangebracht. Vanaf de
introductie van het laatste SMZ-schip Koningin Beatrix in april 1986 exploiteerde de SMZ zijn aandeel
in de dienst onder de naam "Hoek-Harwich", vanaf december 1988 onder de naam "Crown Line". Dit
bleek maar voor korte duur te zijn.
UT
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Einde SMZ in 1989
In juni 1989 nam de Zweedse Stena Line alle aandelen SMZ over en op 1 september 1989 wijzigde
de naam in Stena Line BV. In april 1990 nam Stena Line ook Sealink UK Ltd over, waarmee de hele
lijn Hoek van Holland-Harwich in handen van Stena Line kwam. Vanaf 1 januari 1991 werd de gehele
dienst onder het Nederlands management van Stena Line BV gebracht.Het archief van de SMZ, dat in
de oorlogsjaren flink was gehavend, werd in februari 1991 overgedragen aan het Gemeentearchief
Rotterdam. Een deel van de modellen en andere objecten van de SMZ zijn ondergebracht in het op 11
mei 1991 geopende Nationaal Veerdienstmuseum/Reddingmuseum "Jan Lels" te Hoek van Holland.
TU

UT

265

We zien uit deze beknopte SMZ-geschiedenis, dat Jan Willem Kamermans dus vanaf
1 april 1946 in Rotterdam moest gaan werken en vanaf juli 1947 het SMZ-kantoor
permanent van Rotterdam naar Hoek van Holland werd verplaatst. Vader moest
zodoende ieder weekeinde heen en weer reizen tussen Vlissingen en Rotterdam
resp. Hoek van Holland en door de week daar op kamers wonen – en dat bijna vier
jaren lang. Omdat dit als tijdelijk woonverblijf gold, moest het oponthoud aldaar ook
niet in het bevolkingsregister worden geregistreerd – de verblijfplaatsen van Jan
Willem Kamermans in Rotterdam en Hoek van Holland zijn daardoor achteraf niet
meer te achterhalen.
Voor de geschiedenis van Rotterdam als zodanig citeer ik een stukje uit de
uitermate boeiende scholieren-website www.angelfire.com :
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Rotterdam in de 19e en 20e eeuw
In 1814, toen de Fransen uit ons land waren verdwenen, kreeg Nederland voor het eerst een echte
koning. Zijn naam was Willem I. Vanaf 1814 noemen we ons land dan ook het Koninkrijk der
Nederlanden.
Koning Willem I regeerde tot 1840 en probeerde op
allerlei manieren ons land weer welvarend te
maken. Hij wilde veel vernieuwingen, zoals
spoorwegen en stoomschepen, invoeren. Dat lukte
maar moeilijk, omdat veel van de rijke burgers al
die nieuwe dingen helemaal niet nodig vonden. Ze
hielden de toestand liever zoals het was; zo ook in
Rotterdam Hoe de arme mensen er over dachten
vond men in die tijd niet belangrijk. De meeste
inwoners van ons land waren arm. Zowel de rijke
als de arme burgers deden niets om dit te
veranderen. Er protesteerde niemand terwijl
naoorlogs Rotterdam met binnenstad 1940-1944
de situatie erg slecht was. In Rotterdam zaten de
huizen overvol, er was geen waterleiding, geen riolering en het eten dat er was was slecht. Toen was
het volk al blij dat ze in een stad mochten wonen, want op het platteland heerste nog meer armoede.
Daarom kwamen er steeds meer mensen naar Rotterdam in de hoop een huis en een baan te vinden.
Dat viel meestal tegen; er werden haast geen nieuwe huizen gebouwd en dus moest iedereen maar
een plaatsje zien te vinden in die toch al zo volle oude stad. Zodoende kwamen huizen steeds voller
te zitten en soms woonden er wel 12 gezinnen in een huis. Waterleidingen en riolering waren er niet
aanwezig in Rotterdam.
Gelukkig liepen er wel grachten door de stad. Dat grachtwater werd door de inwoners overal voor
gebruikt. De een zette er thee van en de ander gebruikte het als wc. Toen de stad al maar dichter
bevolkt werd, kreeg je natuurlijk een vieze en ongezonde toestand. In 1832 ging het dan ook helemaal
verkeerd met de stad. De mensen, die toch al niet erg gezond waren door slecht voedsel en het harde
werken, dronken van het vieze water en werden ziek. Duizenden Rotterdammers stierven en men
sprak van een epodemie. We weten nu dat ze leden aan de Cholera en dat je die ziekte kunt krijgen
door het drinken van vies water, maar het duurde nog tot 1865 voor men dat in Rotterdam begreep.
Zo rond het jaar 1840 waren er een aantal rijke burgers in de stad die vonden dat er eens iets moest
veranderen. Niet met de armoede, dat kon ze weining schelen, maar wel met het zaken doen. Ze
wilden van Rotterdam een belangrijke havenstad maken en daarvoor konden ze best wat van die
vernieuwingen (die Koning Willem I al zo graag wilde) gebruiken. Zodoende kwamen er allerlei
werkzaamheden op gang. Spoorwegen werden aangelegd, havens werden gegraven, er kwam een
brug over de Maas en zelfs werd een begin gemaakt met een direkte verbinding tussen Rotterdam en
de zee. Dit resulteerde in 1863 in de Nieuwe Waterweg. Hier en daar begon men met het bouwen van
fabrieken en langzamerhand werd Nederland een beetje een industrieland. Daardoor werd er meer
handel gedreven en groeide de Rotterdamse haven steeds groter. Gelukkig werd de situatie in
Rotterdam zelf ook al snel beter. De stadsarchitect Rose had een plan gemaakt voor de aanleg
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riolering en waterleidingen. Vanaf het moment dat dat plan in 1874 werd uitgevoerd is er geen cholera
meer voorgekomen in Rotterdam. Rotterdam had in 1874 al meer dan 100.000 inwoners. Omdat de
industrie maar bleef groeien en de havens steeds meer uitbreidden, waren er echter nog meer

mensen nodig. Veel van die mensen kwamen van het platteland. In 1890 waren er al 200.000
inwoners in Rotterdam. Nu paste de stad helemaal niet meer in zijn oude veel te krappe jasje. Er
werden nieuwe wijken gebouwd buiten het grondgebied van Rotterdam. Binnen de kortste tijd waren
ook Delfshaven, Kralingen en Charlois bij Rotterdam getrokken en volgebouwd. De meeste nieuwe
huizen werden snel en slecht gebouwd, maar het was toch fijner om in de nieuwe wijken te wonen dan
in de oude binnenstad te blijven. Daar was het vies en benauwd. Die situatie in de binnenstad bleef zo
tot mei 1940.
Op 14 mei 1940 kwam er op een trieste manier een einde aan de oude binnenstad van Rotterdam.
Duitse bommenwerpers vlogen boven de stad en vernietigde de stad Rotterdam volledig. Het
bombardement van Rotterdam betekende de overgave van Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Sinds 10 mei waren we met Duitsland in oorlog maar door de Duitse bombardementen
op Rotterdam werd Nederland op de kniën gedwongen. Of het bombardement nog niet genoeg was
werd de Rotterdamse haven in 1945 ook nog volledig
vernield door de Duitsers, die zich verslagen moesten
terugtrekken.

Rotterdam met ruïne Laurenskerk 1946

Maar de vechtlust is tekenend voor de echte
Rotterdammers. Na de oorlog gingen de Rotterdammers
niet bij de pakken neerzitten. De bevolking, die toen al uit
meer dan 600.000 mensen bestond, werkte keihard om
uit het niets weer een stad op te bouwen. Uit het puin van
de Tweede Wereldoorlog herrees een nieuwe stad. Ook
de havens werden opnieuw opgebouwd en dat
resulteerde in de grootste haven van de wereld; Mainport
Rotterdam. Zo groeide Rotterdam van klein middeleeuws
dorpje uit tot echte wereldstad met de grootste haven ter
wereld.

Müllerpier Jobshaven in de moderen tijd

Toen vader dus in 1946 naar Rotterdam
kwam, werd hij daar – net als in Vlissingen –
wederom geconfronteerd met enorme
oorlogsverwoestingen – ook de havens van
Rotterdam waren zwaar gehavend en het is
zeker niet gemakkelijk geweest toen op de
nieuwe werkplek aan de Jobshaven aan de Sint
Jacobsweg (!) voet te vatten. En Jan Willem
Kamermans miste zeker ook zijn familie in het
verre Vlissingen zeer – af en toe bracht hij
(ons onbekende) bananen uit de haven mee.

Hoek van Holland als stadje daarentegen was zeker eerder te vergelijken met
Vlissingen - aan de Nieuwe Waterweg (Maas) gelegen (die daar in de Noordzee uitmondt)
en en al vanouds een kleine havenstad en badplaats, was het in 1914 tot een
deelgemeente van Rotterdam geworden. Maar de gemeente Hoek van Holland (in de
volksmond “De Hoek” genoemd) ligt veraf van de havenmetropool en is daardoor altijd
overzichtelijk gebleven – Jan Willem Kamermans zal zich daar zeker meer op zijn
gemak gevoeld hebben. Vooral de Noorderpier te Hoek van Holland bood dezelfde
Noordzee-associaties als de Nollepier resp. het Roeiershoofd te Vlissingen . Uit
Wikipedia de vrije encyclopedie citeer ik met betrekking tot de geschiedenis van
Hoek van Holland als volgt:
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Geschiedenis
T

T

Het gebied Hoek van Holland is ontstaan als zandplaat in de
monding van de Maas, toen deze na de Sint Elisabethsvloed
(1421) steeds verder verzandde. Allerlei plannen werden
ontworpen om de vaargeul naar Rotterdam te verbeteren. In
1863 werd definitief besloten tot de aanleg van de Nieuwe
Waterweg. Deze werd tussen 1866 en 1868 gegraven. Het
tracé liep door de Hoek van Holland, en daar ontstond een
primitieve nederzetting, de "Oude Hoek" (tegenwoordig het
Zuidelijk Strandcentrum), waar zich veel arbeiders en hoger
personeel van Rijkswaterstaat vestigden. Hoek van Holland
viel aanvankelijk bestuurlijk onder de gemeente 'sGravenzande. Een poging van de Hoekenezen om Hoek van
Holland om te vormen tot een zelfstandige gemeente
mislukte, en op 1 januari 1914 werd Hoek van Holland bij
Rotterdam gevoegd. Na de Eerste Wereldoorlog begon Hoek
van Holland zich tot badplaats te ontwikkelen.
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Wereldoorlogen
T
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Om de Maasmond te beschermen werd tussen 1881 en 1889
het Pantserfort aan den Hoek van Holland gebouwd. Het
Korps Pantserfort werd na de Eerste Wereldoorlog
opgenomen in het Regiment Kustartillerie. De 4e Compagnie
Kustartillerie werd gelegerd in het Fort aan den Hoek van
Holland. Rond 1927 werd het fort ontruimd. Met de dreiging van de Tweede Wereldoorlog werden er
weer soldaten in het fort gelegerd. Op 13 mei 1940 hield het Kabinet-De Geer II in dit fort de laatste
kabinetsvergadering in Nederland voor het vertrek van de regering naar Engeland. Diezelfde dag
vertrok ook de koninklijke familie, onder leiding van Koningin Wilhelmina, vanuit het fort naar
Engeland. De Tweede Wereldoorlog heeft zijn sporen nagelaten. Het badplaatsgedeelte van Hoek
van Holland is in de oorlog vrijwel geheel gesloopt ten behoeve van de bouw van enorme Duitse
bunkercomplexen van de Atlantikwall. Er verrees een honderdtal bunkers die de waterweg naar
Rotterdam moesten verdedigen. De bunkers zijn nog grotendeels intact, en zijn gedeeltelijk voor
publiek te bezichtigen, evenals het Nederlandse pantserfort. Het dorpscentrum van Hoek van Holland
bleef echter onaangetast.
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Veerdienst
T
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Hoewel de plaats van beperkte omvang is, is Hoek van
Holland internationaal bekend door de veerdienst naar
Engeland, die sinds 1893 vaart, tegenwoordig naar de
Engelse havens Harwich en Killingholme. De
aanlegsteigers liggen nabij het centrum en station Hoek
van Holland Haven. De passagiershal is direct
verbonden met dit station. Van 1948 tot 1989 werd de
veerdienst onderhouden door twee partners: de
Nederlandse partner was de Stoomvaart Maatschappij
Zeeland (SMZ), die daarvoor vanuit
Vlissingen
voer, en de Engelse partner was British Rail. Sindsdien
is de exploitatie in handen van Stena
Rotterdam Europoort 2000 met Hoek van Holland
Line Vroeger had Stena Line overigens zijn eigen
radiostation, Ferry FM genaamd. Dit station was via de ether alleen in Hoek van Holland te ontvangen,
op de frequentie 105 Mhz, en via internet. De doelgroep van Ferry FM was de wachtende passagier
voor Stena Line's HSS Stena Discovery. Vanwege de hoge kosten is besloten om de uitzendingen
van het radiostation per 1 augustus 2007 te stoppen.
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jaren
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Zoals we gezien hebben, werd na de oorlog – om de Zeeuwse belangen toch nog
enigszins tegemoet te komen – tussen 1949 en 1952 in het zomerseizoen een midweekse toeristendienst tussen Vlissingen en Folkestone met de Mecklenburg
(Kamermans- uitstapje naar Folkstone/Londen 1950 !) onderhouden - maar dit zou geen groot
succes worden. Toch werd uiteindelijk zijdens de “Stoomvaart Maatschappij Zeeland”
besloten de SMZ-werkplaatsen in Vlissingen weer op te bouwen, zodat deze reeds in
maart 1951 weer in gebruik genomen werden konden – zo werd het mogelijk de
periodieke onderhoudswerkzaamheden weer in eigen beheer uit te voeren. Het
Vlissingse SMZ-personeel werd opgestokt tot ca. 50 man en in de loop van 1950
kon ook Jan Willem Kamermans weer naar Vlissingen terugkeren. Er waren nu weer
regelmatig SMZ-schepen in de Buitenhaven te zien en bovendien werden de
reserveschepen er opgelegd – er was dus weer veel werk aan de winkel. Nadat
echter eind 1978 het laatste reserveschip “Koningin Wilhelmina” naar Griekenland
was verkocht, werden de SMZ-werkplaatsen definitief gesloten en uiteindelijk in 1985
gesloopt – vader heeft dat alles gelukkig niet meer beleefd.
Een groot nadeel van de nieuwe werkplek aan de
Vlissingse Buitenhaven voor Jan Willem Kamermans
was echter, dat deze nu – anders als bij het “Grand
Hotel Britannia” -uitermate ver afgelegen was van de
Vrijdomweg. De dagelijkse weg met de fiets resp. de
Solex-fiets door wind en weer moet zeker telkens een
geweldige inspanning voor vader geweest zijn - dat is
mij achteraf toch wel zeer bewust geworden De Solexfiets was overigens toentertijd (sinds 1946) iets geheel
nieuws maar zou zich reeds zeer snel een vaste plaats in de (mobiele) Nederlandse
“op de fiets”- samenleving verwerven – op de website www.solex.nl kan dat alles
nogmaals uitvoerig bekeken worden. Er zijn zelfs ettelijke liedjes over de Solex
geschreven:
TU

UT

“:Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair.
Je hoeft alleen maar op te stappen en dan maar fietsen, zonder trappen.
Met een litertje benzine ben je klaar!
Genoeg voor 100 km, karren maar.
Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair”.

Verder bevindt zich in het Zeeuwse Colijnsplaat nog
een Solex-museum en worden daar zelfs echte
Solex-(fun)wedstrijden gehouden.

vlotte moeder Els Kamermans-Clemens direct na de
oorlog In de door de inundatie geheel kale achtertuin

.

“aanpakken !”
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● FÜNFZIGER JAHRE – „HAPPY DAYS ARE HERE AGAIN“
uit IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990 – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER

mit Nachbarschaftskindern am Strand und vor dem Haus

„ Badstrand“ Vlissingen Anfang fünfziger Jahre
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In den fünfziger Jahren sollte sich das vom Krieg völlig vergiftete Verhältnis
zwischen den Niederlanden und Deutschland allmählich wieder normalisieren. Es
sollten wieder vermehrt deutsche Touristen an die niederländische Nordseeküste
kommen und besonders für Reisende aus dem Ruhrgebiet wurde die Provinz
Seeland – und damit vor allem die (Halb-)Insel Walcheren - zum begehrten Urlaubsbzw. Tagesausflugziel – schliesslich war von dort aus die („VW Käfer“-)Distanz zur
niederländischen Nordseeküste viel kleiner als zu den eigenen Nord- und
Ostseestränden. Bezüglich des besonderen Charakters der wirklich
jahrhundertealten nachbarschaftlichen Beziehungen sei in diesem Zusammenhang
an folgende Ausführungen zu erinnern und zwar aus der Beilage „Chronik einer
Beziehung“ der „Berliner Zeitung“ Nr. 52 vom 2. März 2004 zur Eröffnung der neuen
„Botschaft des Königreiches der Niederlande“ in Berlin an jenem Tag:
CHRONIK EINER BEZIEHUNG

Berlin und Brandenburg verbindet mit den Niederländern eine lange und ereignisreiche
Geschichte. Philosophen, Baumeister und Ingenieure aus Holland prägten hier entscheidend
die Kultur von mehreren Epochen. Kaufleute brachten Waren aus der ganzen Welt,
jahrhundertelang waren die Niederländer wichtige Handelspartner.Dann vernichteten die
Deutschen im Zweiten Weltkrieg ihr Land. Heute, nach einem schwierigen Prozess der
Wiederannäherung, haben die beiden Nationen in der europäischen Gemeinschaft wieder
ein gemeinsames Ziel vor Augen.
1914-1918
Im ersten Weltkrieg bleiben die Niederlande neutral
1920
Der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil in das niederländische Doorn und bleibt
dort bis zu seinem Tod
1930-1940
Die 30er Jahre sind gleichermassen für die Niederlande und Deutschland Krisenjahre. Die
niederländische Gesellschaft ist in verschiedenen gesellschaftlichen Segmenten zergliedert.
Es gibt vier grosse Bevölkerungsgruppen: Katholiken, strenggläubige Protestanten,
Sozialdemokraten und eine liberale Gruppierung. Jede dieser Gruppen verfügt über ein
eigenes Organisationsprinzip, hat eigene Kirchen, Parteien, Schulen, Rundfunkanstalten
1940
Im Mai werden die neutralen Niederlande ohne Kriegserklärung von Deutschland besetzt,
Die Königin und die Minister fliehen ins Londoner Exil. Am 14. Mai wird Rotterdam durch
deutsche Bombardierung stark zerstört. Im Laufe des Krieges sterben 250'000 Niederländer.
Bis zu 700'000 Niederländer müssen Zwangsarbeit leisten. Der Überfall der deutschen
Armee beendet die über ein Jahrhundert währende kriegsfreie Epoche der Niederlände und
bedeutet einen heftigen Schock für die niederländische Bevölkerung. Es kommt zwar zu
keinen weiteren Kampfhandlungen mehr, die Niederlande werden als „germanisches
Bruderland“ in ein Reichskommissariat verwandelt, aber das am Anfang gemässigte
Vorgehen der Deutschen Besatzung gegenüber der nichtjüdischen Bevölkerung wird im
Laufe des Krieges immer repressiver. Die Judenverfolgung dagegen wird von Beginn an mit
einer fürchterlichen Präzision betrieben, 100'000 von 140'000 Juden in den Niederlanden
werden Opfer der grausamen Vernichtungsmaschinerie der Deutschen
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1945
Am 5. Mai kapitulieren die deutschen Truppen in den Niederlanden. Zuvor haben sie die
meisten Brücken und Häfen des Landes zerstört, komplette Industrieanlagen von Betrieben
wie Philipps und Shell demontiert und grosse Poldergebiete geflutet. Die Niederlande
befinden sich in der desolatesten Situation seit ihrem Bestehen.
1945-1946
Nach dem Krieg ist der Weg zur Normalisierung lang und schwierig. Wirtschaftlich und
politisch kommt es zwar rasch wieder zu engen Verbindungen zwischen Deutschland und
den Niederlanden, die subjektive Stimmung dagegen bessert sich kaum. Der führende
niederländische Sozialdemokrat Willem Drees plädiert für eine gemässigte alliierte Politik
gegenüber Deutschland. Es dürfe nicht derselbe Fehler wie nach dem Ersten Weltkrieg
gemacht werden und dies bedeute: keine astronomisch hohen Reparationszahlungen, keine
umfänglichen territorialen Veränderungen, sondern Aufnahme Deutschlands in die
Beziehungen der internationalen Gemeinschaft und nach einer Übergangszeit auch wieder
Zuerkennung einer gleichberechtigten Stellung.
1947
In einer Volksbefragung sprechen sich 72 Prozent der Niederländer dafür aus, die
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland wieder aufzunehmen. Der Prozentsatz der
Menschen, die eine grundsätzlich negative Haltung einnnehmen, liegt allerdings bei 53
Prozent. Hier zeigt sich die Diskrepanz zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem
grundsäzlichen Gefühl, das die Niederländer den Deutschen gegenüber hegen. Im März
werden die ersten zehn VW-Käfer von dem Niederländer Ben Pon nach Holland importiert.
Er ist es auch, der im selben Jahr die ersten Skizzen für die Grundform des VW-Transporters
anfertigt und somit den Anstoss für dessen Entwicklung gibt. Der Käfer und der VW-Bus
werden zu einem Verkaufsschlager in den Niederlanden. 1952 gibt es in den Niederlanden
schon mehr Käfer als Autos jeder anderen Marke.
1949
Am 23. April annektieren die Niederländer ein 69 Quadratkilometer grosses Areal am
Niederrhein, in dem 10'000 Deutsche leben. Grund dafür sind die allgemeinen
wirtschaftlichen Vorteile für die Niederlande sowie die strategische Überlegung, für spätere
Forderungen aus Deutschland ein Tauschpfand zu besitzen (siehe hierzu auch Europa-Buch
„Euregio Carolus Magnus – Grenzen in Fluss“ (2004)).

1950
Die Westdeutschen sind wieder wichtigster Handelspartner der Niederlande.
1951
Der Kriegszustand zwischen Deutschland und den Niederlanden wird beendet.
Bis 1955
Schon Anfang der 50er Jahre unterstützen die Niederländer aus sicherheitspolitischen
Erwägungen die volle und gleichberechtigte Aufnahme der Bundesrepublik in das westliche
Bündnis. Das Interesse an einer starken westlichen Verteidigung überwiegt dem Unbehagen
und Misstrauen, das die Niederländer Westdeutschland gegenüber hegen. Der Tourismus
zwischen den Niederlanden und Deutschland entwickelt sich schnell mit der Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage. 1954 gibt die deutsche Tourismusbranche ein Merkblatt heraus,
um das oftmals unsensible Auftreten der Deutschen gegenüber den Niederländern („bei uns
ist alles besser“-Mentalität, „Sandburgen“ –Besitzdenken usw.) einzudämmen.
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1955
Die Bundesrepublik Deutschland wird mit niederländischer Unterstützung in die NATO
aufgenommen. Es werden eine Million Übernachtungen von Niederländern in Deutschland
gezählt.
Die Zahl der Übernachtungen von Deutschen in den Niederlanden erreicht die
Millionenmarke.
1960
Nachdem die Bundesrepublik den Vertrag zur so genannten Generalbereinigung
unterschrieben hat, beginnen sich die bilateralen Beziehungen zu normalisieren. Am 1.
August 1963 tritt der Ausgleichsvertrag in Kraft. Die Bundesrepublik zahlt 280 Millionen DM
als Schadensersatz für die Besatzungszeit. Die Niederlande geben im Gegenzug die von
ihnen 1949 besetzten Gebiete am Niederrhein zurück. Das bisher nur als Logo existierende
„kaasmeisje“ wird auf der Grünen Woche in West-Berlin als „Frau Antje“ lebendig. Seither
steht die in einer Mischung verschiedener regionaler Trachten gekleidete „Frau Antje“ als
Symbol für „Käse aus Holland“.
1966
Kronprinzessin Beatrix heiratet den deutschen Diplomaten Claus von Amsberg in
Amsterdam. In den Niederlanden wird das Ereignis von Protesten begleitet (Beatrix wird 1980
Königin der Niederlande, Prinz Claus später zum „beliebtesten Niederländer“….).

1969
Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann besucht die Niederlande. Es handelt sich
um den ersten Besuch eines deutschen Staatsoberhaupts nach dem Krieg. Heinemann
verkörpert, wie der eben zum Bundeskanzler gewählte Willy Brandt, eine neue Richtung in
der deutschen Politk. Viele Politiker vor ihnen hatten an ein schnelles Vergessen geglaubt
und sich auch so verhalten. So schreibt der bundesdeutsche Botschaftsrat Werner von
Holleben grossspurig in einem Bericht: „Ob sie Journalisten, Beamte oder Kaufleute sind. Im
Grunde bleiben die Niederländer Bauern. Sie vergessen ebenso langsam, wie sie denken“.

Hierzu sei weiter gesagt, dass das Deutschlandbild des Durchschnittsniederländers
gleichfalls von solchen Einfach-Klischees (noch immer) geprägt ist – dies wird
insbesondere im Fussball immer wieder deutlich. Dann heisst es auch wieder
„Moffen“ als Schimpfwort oder – wie in Limburg und Brabant – „Pruusse“ – in
Maastricht gibt es dagegen ein 110 Jahre altes Café mit dem schönen Namen „’t
Pruuske“. Die Engländer schimpfen die Deutschen übrigens „Krauts“ bzw. „Huns“
und die Franzosen sagen abfällig „les boches“. Gleichzeit geht aus der
obenvermerkten Chronologie aber auch hervor, wie zerrüttet das Verhältnis
Niederlande-Deutschland nach dem Kriege gewesen ist. Die Niederländer von
„boven de rivieren“ waren wie - bereits gesagt – erst am 5. Mai 1945 von den
Deutschen befreit worden und standen wahrlich am Abgrund („Hungerwinter“) – in
der Provinz Seeland, die also – wie wir gesehen haben – bereits am 8. November
1944 befreit worden war, waren die deutschen „Widerstandszerstörungen“ weit
weniger verheerend gewesen (die Schäden auf Walcheren waren ja in erster Linie seitens der
Alliierten verursacht worden….!). Im Zentrum der Niederlanden standen übrigens – wie auf
Walcheren - gleichfalls grosse Gebiete unter Wasser und mehr als eine halbe Million
Menschen hatte damals Haus und Hof verloren.
Zurückkomend auf die fünfziger Jahre in Vlissingen kann gesagt werden, dass –
nach den viele entbehrungsreichen unmittelbaren Nachkriegsjahren - nun richtig
schöne „geborgene“ Zeiten für die Familie Kamermans beginnen sollten - darin
konnte nun vor allem Mutter ihre wahrlich ausgezeichnete gastronomischen
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Fähigkeiten demonstrieren bzw. ihre talentierten Kochkünste vollständig ausleben.
Es war der aufkommende Tourismus in Vlissingen, der Mutter auf die Idee brachte
das grosse Haus nun im touristischen Sinne auszunutzen für niederländische und
deutsche Urlaubsgäste. So hatten wir im Sommer immer „volles Haus“ mit zahlenden
Gästen („auf Empfehlung“) und Mutter bekochte sie mit wahrer Hingabe – denn immer
war „Vollpension“ angesagt und die Gäste wussten diesen vergleichsweise
preiswerten Gesamtkomfort direkt hinter Boulevard und Strand vollauf zu schätzen.
Denn – wie bereits des öfteren gesagt – liegt unser Haus sozusagen auf einen
Steinwurf hinter dem Boulevard Evertsen (mit seinem wunderbaren Terrassenambiente) und
dem wunderbaren Südbadestrand (mit allem bequemen (Umkleide-)Komfort versehen) davor.
Auch die Familien der Nachkriegskostgänger kamen mit ihrem Nachwuchs (Abb.:
Familie Niestern mit Autor) gerne „naar het strand“ – und in eben diesen frühen fünfziger
Jahre gab es deshalb manchmal mehr Kinder als Erwachsene zu Besuch in der
„Pension Kamermans“. Witzig war, dass nun jedes Jahr auch Mutters deutsche
Familienangehörige bezahlen mussten für Verpflegung und Unterkunft – vielleicht
etwas weniger als bei den anderen Gästen aber immerhin….! Nur „Tante Martha“
und „Onkel Otto“ Kuhn aus Basel sowie Mutters Freundin aus früheren Tagen „Tante
Käthe“ Schmitz aus Braunschweig waren davon freigestellt – so weit ich mich
erinnere jedenfalls… Zudem hantierte Mutter wohl auch unterschiedliche
Vollpensionspreise bei ihren diversen Gästen (abhängig von deren „Status“) aber – wie
bereits gesagt – sollte dies alles keine grosse Rolle spielen - denn die recht vielen
Kamermans-Gäste, ob nun Fremde oder Familie, kamen gerne in die Vlissinger
„Pension Vrijdomweg 14“. Meistens jedes Jahr wieder und alle packten mit an – auch
das war bei uns selbstverständlich in jenen Jahren. Auch ich habe natürlich immer
mithelfen müssen, vor allem beim Abtrocknen des Geschirrs und dem täglichen
(Gross-)Einkauf – allerdings war Mutter auch immer heilfroh, wenn die ganze
Urlaubsmeute (manchmal bis zu 6 Personen) mittags zum Strand abgezogen war. So
konnte sie ungestört aufräumen und das
Abendessen vorbereiten - und auch mal einen
Moment für sich alleine haben natürlich….! Aus
diesen „happy days are here again“-Zeiten gibt
es übrigens ein schönes 1954-Gesamtfoto des
Hauses auf einem Teller geklebt mit der
Aufschrift „eigen huis ist goud waard“. Als ich
unlängs mal auf der Tellerunterseite schaute,
stand dort geschrieben:
Regout & Cie
Maastricht
MADE IN HOLLAND

(diese (virtuelle) Verbindung hat mich dann doch irgendwie
gefreut, denn ich wohne ja in Maastricht….)
Aber auch wenn die umtriebige Sommerzeit vorbei war, gab es viel zu tun für Jan
Willem Kamermans und Els Kamermans alias Elisabeth Clemens mit ihrer
„preussisch-westfälischen Seele“: Das ganze Haus sah immer tiptop aus, wobei
Vater für das „äussere Haus“ (vor allem für die regelmässigen Malerarbeiten) und Mutter für
das „innere Haus“ zuständig war. Und das tat sie mit offensichtlicher Begeisterung
und Zuwendung – besonders „voorkamer“ (Vorderzimmer) und „achterkamer“
(Hinterzimmer) hatten dabei ihre besondere Aufmerksamkeit. Im „achterkamer“
wurde am ausziehbaren Esstisch nicht nur gegessen und getrunken, sondern
standen auch das Sofa (für ein Mittagsnickerchen) und die altmodische Singer-
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Nähmaschine mit Pedalantrieb und „Serre“-Blick auf den Garten. Im Vorderzimmer
(„voorkamer“) dagegen stand die voluminöse Sitzgarnitur mit vier Fauteuils, die
wunderbare „klassische“ Standuhr und das „dressoir“ mit gläsernen Vorderseite und
darin ausgestellt Mutters kostbares chinesisches (Lieblings-)Porzellan. Da wurden
die Besucher empfangen und die grossen Gesprächs- und Feierrunden abgehalten
(der gesamte Kamermansche Vorrat an Stühlen wurde dann jeweills nach Bedarf dazugestellt) –
denn Vater und Mutter waren äusserst soziale und kontaktfreudige Menschen. Sie
kannten sozusagen „Gott und die Welt“ und die engeren und weiteren
Familienangehörigen und Bekannten waren gerne zu Gast im „huize Kamermans“ –
aber auch bei den regelmässigen Spaziergängen der Familie auf dem Boulevard (wo
es immer „tout Vlissingen“ hinzog), war Vater fortwährend damit beschäftigt seinen Hut zu
ziehen (wie das eben damals noch so üblich war!). Zu Hause „regierte“ Vater allerdings mit
überaus harter Hand und da er sehr jähzornig veranlagt war, ging es oft schief im
Hause Kamermans – dann gab es eine Ohrfeige (einen „fler“ wie er es sagte) oder auch
noch viel mehr…!. In der damaligen sehr geschlossenen Gesellschaft war es jedoch
wichtiger auf die Wirkung nach aussen, auf die „Fassade“ somit, zu achten – und
was sich dahinter abspielte, ging niemandem was an. Mutter versuchte zwar immer
im meistens tagelang schwelenden „Gehorsamkeits-Streit“ zu vermitteln („sussen“)
oder dazwischen zu gehen - aber Vater war oft nicht zu bremsen…!
Fast täglich kam zudem wohl irgendjemand „op de koffie“, bequem erleichtert durch
das legendäre „touwtje“ (Kordel) durch den Briefkastenschlitz, womit die Eingangstür
vom Besuch von aussen geöffnet werden konnte (wir hatten übrigens nie eine elektrischen
Klingel sodern immer eine „lärmige“ Kupferbimmel an einem Ziehseil). Dick befreundet waren
Mutter und Vater – wie bereits gesagt – mit Jo und Louis Aspeslagh von Nr. 20 (
„Tante Jo“ und Mutter gingen täglich „op de koffie“ bei einander). Tochter Jetty Aspeslagh (mit
Freund Wim van der Jagt) sowie mit Gré und Kees Kamermans (inzwischen 94!) von Nr. 22
unten. Auf Nr. 22 oben wohnte (Alt-)Lotse Johannes Kamermans, ein Bruder von
Grossvater Josephus Franciscus Kamermans, zusammen mit seiner Tochter Marie
Kamermans, einer (immer ledig gebliebenen) Lehrerin – wobei mit „loods Kamermans“
der (Nachkriegs-)Kontakt allerdings schon etwas auf Sparflamme stand. Ob diese
Kamermansche „Kontaktarmut“ in der Nachkriegszeit – wie bei etlichen anderen
Brüdern meines Grossvaters und deren Angehörigen ebenso der Fall - mit der
deutschen Herkunft der Els Kamermans zu tun hatte, weiss ich nicht – es wäre aber
als durchaus möglich anzunehmen…! Zum weiteren „regelmässigen“ Freundes – und
Bekanntenkreis von Mutter und Vater gehörten dann noch „mevrouw van Peene (aus
der kleineren Häuserreihe am Vrijdomweg), die Mutter immer mit Gemüse versorgte,
Lotsenfamilie Groot von Nr. 18 mit Sohn Kees, „mevrouw Visser“ von Nr. 6 mi ihren
Kindern (Truus hiess eins davon), Ali und Jan Minnebo (gleichfalls Lotse) am Zeilmarkt
mit ihrem „Chowchow“-Hund Pascha, Anna und Arie Willems (aus der PietersFamilie) vom Paul Krugerstraat, „tante Annie“ vom Oprit, „mevrouw Kerpestein“ van
Sjef auf Foto Klasse 2 RHBS 1950-1951
„tegenover“ (gegenüber) usw. Mit den direkten Nachbarn
auf Nr.16 und auf Nr. 12 hatten wir es übrigens nicht
so: mit Lotse Kees van Oppen und Frau auf Nr.16 aus
Belgien waren Vater und Mutter regelrecht verkracht
(aber dafür wiederum nicht mit Sohn Levien) und die beiden
Familien auf Nr. 12 waren oft sehr laut (ich wusste
nicht mal ihre Namen….). Dafür weiss ich noch die
Namen der drei Freunde meines Bruders Sjef: Iek
Rekkers (der Vater hatte eine Lebensmittelgrosshandlung mit
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„pakhuis“), Jaap van Sabben (sein Vater war irgendetwas auf der Scheldewerft) und Leo de
Greef (sein Vater war unser Hausarzt, der um die Ecke in einer grossen weissen Villa wohnte) – ich

durfte aber nur sporadisch „mitspielen“….!
Vor allem zu Geburtstagen besuchten alle Angehörige und Bekannte sich wie in
einer grossen Familie gegenseitig und mit grosser Begeisterung – Mutter war dafür
bekannt immer einen selbstgebackenen Kuchen („taart“) als Präsent mizubringen
und bei eigenen Feiern die schönsten selbstgemachten Torten aufzutragen. Wobei
für Mutter sicherlich auch noch sehr typisch war, dass sie den Kaffee nicht am Tisch
ausschank, sondern jedes Mal mit einem Tablett mit leeren Tassen in die Küche
verschwand um sie dort aufzufüllen. – um dann zurückzukommen und genau zu
wissen, wer welche Tasse hatte…! Und natürlich gab es da auch noch den Kontakt
zu Alt-Britannia-Direktor van Dijk Soerewijn (Trauzeuge von Vater und Mutter!), der in
einem stattlichen Haus und mit Frau und zwei Söhnen im wenigen Kilometer
entfernten West-Souburg wohnte. Auch dorthin gingen wir regelmässig (mehr oder
weniger unangemeldet) auf Besuch und die gesamte Strecke hin und zurück (etwa 8
kilometer) wurde (natürlich) zu Fuss zurückgelegt – ob nun Sommer oder Winter.
Verbunden damit war dann aber immer auch der Grabbesuch bei Vaters Eltern, die
auf dem am Wege zu Soerewijns liegenden Friedhof („algemene begraafplaats“)
begraben waren – das Elterngrab wurde von Vater und Mutter übrigens penibel
gepflegt (der Friedhof „Noorderbegraafplaats“ und das Grab eistieren noch immer). Und dann gab
es besipielsweise noch Siep en Nel Budde in Utrecht (hatten dort eine Druckerei) und
Mutters alte Freundin Käthe Schmitz mit Mann in Braunschweig – auch damit gab es
viele Treffen hin und her.
Einen ganz besonderen, intensiven Kontakt pflegten Vater und Mutter dann aber
mit Bernhard und Marie Verheul vom Singel Nr. 146 (Nr. weiss ich einfach noch!) – „Tante
Marie“ Verheul-Kamermans war Vaters Schwester und „ome Bernard“ ein „uiterst
leuke vent“ (ein äusserst netter Kerl), immer mit Zigarre und stets bereit zu einem
Schwätzchen („praatje“). Els und Jan Kamermans kamen an jedem Sonntag,
morgens oder mittags, zusammen mit Marie und Bernhard Verheul in einem
jahrenlangen, festen und gegenseitigen Rhythmus - und immer urgemütlich. Bei
einem leckeren „bakje koffie“ und „een koekje“ bzw, „stukje taart“ aber auch ein
„borreltje“ (Gläschen Genever) wurde dann über Gott und die Welt (und das niederländische
Könighaus!) geredet bzw. gelästert – und das stundenlang….! Vater hatte zudem eine
gute Gesangsstimme und brachte manchmal seine Lieder zu gehör – wobei er im
musikalischen Sinne eigentlich nur der Operette zugetan war (Vater und Mutter gingen
dafür immer extra nach Rotterdam) und die neue Musik aus den USA verächtlich
„negermuziek“ nannte. Er war übigens auch ein eifriger Hörer der in den fünfziger
Jahren in den Niederlanden ungeheuer populären Dienstagabend-Radiosendung
„bonte dinsdagavondtrein“ – da mussten die übrigen Familienmitglieder immer
mucksmäuschenstill sein und wurde das Radioauge am riesigen Apparat
genauestens eingestellt. Sjef Verheul, der einzige (leider sehr früh verstorbene) Sohn von
Marie und Bernhard Verheul war dafür wieder ein ausgezeichneter Jazz-Pianist (!)
und zudem ein begnadigter Witzeerzähler (bei den schlüpfrigen Witzen wurden mein Bruder
und ich aber immer vorher aus dem Zimmer geschickt….). Mit der übrigen Verheul-Familie
hatten wir aber nicht viel am Hut, denn die wären – so hiess es hinter vorgehaltener
Hand - in undurchsichtigen „Oost-Indië“-Geschichten verwickelt……So war das eben
damals: „fout“ („falsch“) war „fout“ („falsch“) und da wurde nicht weiter darüber geredet
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(obwohl das viel (unbegründete) Missstimmung auch unter den übrigen (Vlissinger) Kamermansen
hätte klären können)….!

Mutter war morgens meistens mit dem
Rad („fiets“) zur Vlissinger Innenstadt
(„binnenstad“) unterwegs und zwar zum
unentwegten Einkaufen – denn es gab in
jenen Zeiten keine Supermärkte aber dafür
um so mehr spezialisierte Läden („winkels“),
die aber jeweils umständlich bei Wind und
Wetter „angesteuert“ werden mussten.
Mutters
„Strassen dorthin“ waren Koudekerkseweg,
Badhuisstraat, Betje Wolfplein, Aagje
Dekenstraat, Walstraat, Kleine Markt, Sint
Jacobstraat, Oude Markt, Kerkstraat,
Bellamypark, Nieuwendijk und dann wieder
Walstraat usw. (siehe Abb.). Und überall gab
es ein bestimmtes, bevorzugtes Geschäft
und nur dort wurde eingekauft (man kannte
sich natürlich mit Namen!): Minnebreuker
(Blumenhaus), „Nutspaarbank“,
Speckens (Bäckerei), Vroom &
Dreesmann (Kaufhaus), De
Gruyter (Lebensmittel).
Kreimborgh (Kleidung), Snel
(Metzger), Jansen
(Fischgeschäft, Dert (Fotohaus)
usw. Und natürlich gab es für
den alltäglichen
(Klein-)Bedarf den Einkauf bei
„kruidenier“ Le Roy
(Lebensmittel) auf der Ecke
Vrijdomweg/Koudekerkseweg dort mussten mein Bruder und
ich alle fünf Minuten etwas
holen, was vergessen worden
war bzw. ausgegangen (meistens
mit „anschreiben“). Aber auch der
Haus-Verkauf florierte in jenen
(sorgenfreien?“) Tagen und so
kamen regelmässig oder auch
täglich (Brot!) vorbei: der
Bäcker, der Gemüsemann, der
Milchmann, der
Lebensmittelmann, der Eismann
ùnd natürlich die Fischfrau in
Vlissinger Kleidertracht mit
ihrem Zweirad-Wagen und dem
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U
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frisch vom Kutter gefangenen
Fisch bzw. den ungepellten
Garnelen (damals zu ungeahnt
niedrigen Preisen erhältlich).
Die Fischkutter liefen am frühen
Nachmittag in den Vlissinger
Fischereihafen am Nieuwendijk
(„vissershaven“) ein und da wurde
dann nicht nur der Fang an Ort
und Stelle verkauft, sondern
machten die Fischfrauen sich
(anschliessend oder gleich) auf den
Weg zum Rundgang in den
Vlissinger Aussenquartieren, um
dort den frisch gefangenen Fisch
zu verkaufen – bereits von weitem
waren ihre typischen „garretsjoe“Rufe zu hören….Els Kamermans
war natürlich befreundet mit „ihrer“
Fischfrau und so konnte es
passieren, dass diese in der
Küche sass (nicht im „achterkamer“!)
und ein „kopje koffie“ am Trinken
war. Eigentlich ein schöner
Anblick mit ihrer breiten Haube
und ihren wallenden Röcken aber
Walstraat am Morgen nach der Sturmflut-Nacht 1953
ihre Art des Kaffeetrinkens hat
mich als kleiner Junge damals doch sehr gewundert: Sie goss den heissen Kaffee
zuerst aus der Tasse auf die Untertasse und „schlürfte“ dann überaus laut und
behaglich den Kaffee weg. Und wenn sie mal „musste“, hing der penetrante
Fischgeruch noch lange nach auf der Toilette – nur Mutter mit ihrer preussischwestfälischen Herkunft aus dem Ruhrgebiet schien es nicht zu stören….! Ja, und
es die vielen Einkaufsfahrten nach Middelburg (Lange Viele und
natürlich gab
Markt) speziell für Kleidung, da es dort – nach Meinung von Mutter – viel mehr
Auswahl gab und es dort auch „gezelliger“ (gemütlicher) war. Es war jedesmal ein
kleines Fest für mich: „met de bus naar Middelburg“.
So könnte ich noch viele Seiten lang erzählen von den vielen Erlebnissen und
Erkentnissen in diesen fünfziger Jahren - aber auch natürlich aus den späten
vierziger Jahren, als Sjef und ich in die Volksschule („lagere school“) an der Bouwen
Ewoutstraat gingen. Eine grosse Änderung in mein Leben trat dann ein, als ich 1950
die Prüfung für die „Rijks Hogere Burger School“ (RHBS) bestand und dort fünf Jahre
lang einen ausgezeichneten (aber manchmal auch
einseitigen) Bildungsweg durchlaufen durfte. Als ich
dann 1955 die RHBS (als Klassenbester) mit dem
Diplom abgeschlossen hatte, wollten Mutter und
Schuldirektor Lammers, dass ich studieren sollte –
aber Vater wollte partout nicht…! Nachdem ich dann
doch noch „trotzigerweise“ eine Ausbildung als
Sportlehrer in Den Haag durchsetzen konnte, ging
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es prompt schief mit dem „Muttersöhnchen“ und kam ich bereits nach kurzer Zeit und
mit hängenden Schultern zurück ins elterliche Haus – ich war einfach nicht reif genug
auf eigenen Beinen in der Fremde zu stehen.Nach dem bereits erwähnten (kurzen)
Gastspiel als „Lloyds-Botenjunge“ besuchte ich darauf die Vlissinger „Hogere
Technische School“ (HTS), Abteilung „Weg- en Waterbouwkunde“ – an sich
interessierte mich dieses Fach sehr (Doolaard-Effekt) und ich habe mir alle Mühe
gegeben.
DIE GEWALT D ER NORDSEE

Im Jahre 1957/58 machte ich dann einen
Teil meines Praktikanten-Pflichtjahres in
Sturmflut am (Vor-)Abend des 31. Januar 1953
Veere, wo damals – im Rahmen des …
Deltaplans – der Verbindungsdam zwischen Walcheren und Noord-Beveland
(„Veersegatdam“) gebaut wurde – ich war mittendrin im Geschehen und musste
täglich mit dem „Rijkswaterstaat“-Motorboot vom extra angelegten Arbeitshafen zum
„keet“-Arbeitsplatz auf der Insel Noord-Beveland fahren. Für die tägliche Fahrt von
Vlissingen nach Veere und wieder zurück hatte Vater mir immerhin ein schnittiges
Moped gekauft und ich war dankbar und glücklich, dass ich nicht täglich bei Wind
und Wetter „fietsen“ musste (es waren hin und her immerhin fast 24 Kilometer….).
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Mit dem vorerwähnten Deltaplan bin ich nun angelangt beim grossen und überaus
dramatischen Ereignis zu Anfang der fünfziger Jahre in den Niederlanden: die
katastrophale „Hollandsturmflut“ des Jahres 1953. Ich zitiere hierzu aus Wikipedia
der freien Enzyklopädie:
„In der Nacht auf den 1. Februar 1953 ereignete sich eine schwere Sturmflut, die
grosse Teile der niederländischen Küste sowie Südengland und in geringerem
Massen auch Belgien, Dänemark und Frankreich betraf. Durch das gleichzeitige
Auftreten einer starken Springflut und eines Orkans stieg die Nordsee teilweise um
über 3.30 m an. Trotz gross angelegter Rettungsaktionen kostete die Flut viele
Menschenleben. Nach offiziellen Angaben starben in den Niederlanden 1'853
Menschen, der grösste Teil in der südwestlichen Provinz Seeland. In Grossbritannien
fanden 307 Menschen den Tod
In den südlichen Provinzen Seeland, SüdHolland und Noord-Brabant erzwang die
Überflutung der Inseln und der Polder die
Evakuierung von 72'000 Menschen. Es
ertranken auch 20'000 Kühe, 12'000
Schweine, 1'750 Pferde, 2'750 Schafe und
165'000 Stück Federvieh. Rund 3'000
Wohnungen und 300 Höfe wurden
vollständig zerstört, 40'000 Wohnungen
und 3'000 Höfe mehr oder weniger schwer
beschädigt. Lange Stücke der Deiche
wurden vollkommen weggespült und 500
Kilometer Deiche wurden schwer
beschädigt. Die Deiche wiesen 90 grosse
Lücken auf und 500 kleinere Breschen.
Insgesamt wurden 200'000 Hektar
Ackerland, fast 10 Prozent der
niederländischen Ackerfläche, überflutet
und durch das Salzwasser für lange Zeit
unfruchtbar gemacht. Der materielle
Schaden wurde damals auf 900 Millionen
Gulden geschätzt. Die Katastrophe
beschleunigte die Verwirklichung des
Delta-Plans mit dem die Mündungen von
Maas und (Ooster-)Schelde abgeriegelt
werden sollten“.
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Auf Walcheren gab es (nur)
kleinere Deichdurchbrüche bei
Veere und Rammekens und der
(neue) Nolledeich und der (neue)
Westkapelle-Deich sollten dem
Wasseransturm (glücklicherweise)
Stand halten - auch die hohen und
breiten Dünenreihen zwischen
Vrouwenpolder-Westkapelle und
Westkapelle-Vlissingen blieben
intakt. Aber wie bereits in den
Jahren 1906 und 1944 geschehen,
sollte die Vlissinger Altstadt – die
etwa zwei bis drei Meter tiefer liegt
als die übrige Stadt – am 1. Februar
1953 wiederum tief unter Wasser
stehen (siehe vorstehende Abb.
Walstraat) – diesmal gab es einige
Tote. Mein Bruder und ich konnten
das Ganze gar nicht fassen, als wir
morgens nach dem Kirchgang und
neugierig gemacht durch die grosse
Aufregung auf den Strassen, das
Desaster in der Walstraat (dort trieb
ein totes Pferd….) sahen. Da wussten
wir noch nicht, als wir zu unseren
Eltern rannten um aufgeregt zu
erzählen, dass es besonders an
den Vlissinger Boulevards riesige
Sturmschäden gegeben hatte –
während die Familie Kamermans
also – wie viele anderen auch – in
dieser Nacht mehr oder weniger
friedlich geschlafen hatte…! So gab
es ein grosses Loch in den
(gemauerten!) Festungsmauern am
Boulevard de Ruyter (obere Abb. und
direkt vor dem Haus wo wir mal 1945
gewohnt hatten), eine riesige Lücke am Boulevard Bankert beim Oprit (breite
Zugangsstrasse zu den Boulevards ab Betje Wollfplein), wo es fast zum Durchbruch

gekommen wäre sowie ein wahrlich enormes Loch am Boulevard Evertsen zwischen
Wooldhuis und Britannia, das bis zum dort stehenden „flatgebouw“ reichte – auch der
Badestrandabschnitt war schwer havariert (Abb. siehe vorgehende Seite). Ich sehe noch
heute meinen Vater hilflos tief unten im Loch Steine stapeln als er versuchte mit
anderen Einwohnern der Stadt „het gat“ irgendwie aufzufüllen – niemand konnte
dieses (erneute) Desaster begreifen und es sollte nochmals zu einer gewissen Panik
kommen, als bei einer zweiten Flutwelle etwa 12 Stunden später das Wasser noch
höher kam als in der Nacht davor. „Holland in Not“ hiess es in diesen Tagen wahrlich
zu Recht und die von den katastrophalen grossflächigen Überschwemmungen
betroffenen Menschen waren tagelang ganz auf sich gestellt – denn das Ausmass
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der Katastrophe (es war ja Sonntag)
wurde erst in den darauffolgenden
Tagen richtig erkannt. Die Behörden
waren völlig überfordert mit der
Situation und das Militär musste
eingesetzt werden – besonders auf den
völlig unter Wasser stehenden Inseln
nördlich und östlich Walcherens
mussten viele Überlebenden auf
Dächern, Bäumen und Deichresten
tagelang durchnässt in der bitteren
Winterkälte ausharren. Dann sollte
aber endlich auch die internationale
Hilfe in Gang kommen und konnte mit den Aufräumarbeiten (besonders der zahllosen
Tierkadaver) begonnen werden (Abb.: Sint Jacobsstraat). Auch für uns Schulkinder galt,
das wir alle mithelfen mussten die Vlissinger Innenstadt nach der Trockenlegung
wieder von Schlick, Schlamm und Unrat zu reinigen – das Ganze sah einfach
schlimm und vor allem unappetitlich aus….!
Es war dies nach der
verheerenden
Kriegskatastrophe von
1944/45 nur neun Jahre
später eine erneute riesige
Herausforderung für die
Niederlande und sollte
schliesslich resultieren in die
Ausarbeitung des so
genannten „Deltaplans“
(massive Verkürzung der
Deichlinien durch Abschluss der
grossen Flussmündungen (ausser
Westerschelde)) - wozu eben

auch der bereits erwähnte
„Veersegatdam“ gehörte.
Aber auch die Vlissinger
Boulevards mussten massiv
verstärkt und erhöht werden,
was zu umfangreichen
Verbauungen führen sollte – am Boulevard Evertsen und am Boulevard Bankert, die
etwas tiefer liegen als der Boulevard de Ruyter, entschied man sich so für einen
Deich hinter de Boulevardbebauung. Der Boulevard Evertsen mit seinem
wunderschönen Seebad-Ambiente sollte mit dieser Lösung allerdings auf der
Vorderseite mehr oder weniger ungeschützt bleiben – die Abwehr der anstürmenden
Wassermassen bei einem eventuellen weiteren Supersturm findet demnach erst
hinter der Boulevarbebauung (und damit auch erst hinter dem nachher gebauten neuen Hotel
Britannia) statt. Vor dem Boulevard Bankert und dem Boulevard de Ruyter wurde ein
grosser sehr breiter Damm aus Asphalt (die Vlissinger sagen „de glooiing“) angelegt, so
dass die Wellen jetzt „ausrollen“ bzw. sich austoben können, bevor sie gegen die
Mauern schlagen – zudem wurden die Boulevards mit einer etwa einen Meter hohen
Mauer am Rande erhöht.
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Bleibt noch zu erzählen, dass mein drei Jahre
älterer Bruder Sjef in den fünfziger Jahren die
Ausbildung zum Schiffsoffizier auf der
„Zeevaartsschool“ am Boulevard Bankert
absolvieren sollte – und anschliessend auf grosse
Fahrt ging. Er brachte es letztendlich zum Ersten
Offizier auf dem Passagierschiff „Rotterdam“, dem
Flaggschiff der „Holland Amerika Lijn“ und hat
wahrlich die ganze (Kreuzfahrt-)Welt in diesen
Jahren gesehen, Er brachte immer unendlich viele
Bilder mit nach Hause vor allem von seinen „tender“-Ausflügen mit den KreuzfahrtPassagieren überall hin – besonders Vater war sehr stolz auf seinen „auf grosser
Fahrt“-Sohn. Sjef erfüllte somit die maritimen Erwartungen der Familie Kamermans
voll, doch er musste später den Seemannsberuf an den Nagel hängen, als die Augen
nachliessen (auch Lotse als Beruf war damit nicht mehr drin!). Mein Bruder bekam dann an
Land einen Job beim Staatsunternehmen „Rijkswaterstaat“ und war u.a. zuständig
für die riesigen Tanker auf der Nordsee, die nach Rotterdam gelotst werden mussten
(der in die Nordsee bei Hoek van Holland ausgebaute riesige Öl-Hafenkomplex „Europoort“ entstand
erst später).

Ich aber war das „weniger erfolgreiche“
Exemplar der Familie – obwohl ich auf den
Schulen alles daran setzte zu den
Klassenbesten zu gehören (was ich meistens
schaffte!) – meine „hauseigene Spezialität“
war dabei das überaus lautstark Rezitieren
des Unterrichtsstoffes in meinem Zimmer.
Zuerst in der improvisierten Räumlichkeit
auf dem (grossen) Dachboden und dann im
ehemaligen Zimmer von Sjef im ersten
Stock – stundenlang habe ich mir dort
meine Texte „eingehämmert“. Ich galt als
das eher „weichere“ Kind und wohl auch als
„Muttersöhnchen“ – was mich aber nicht
daran hindern sollte die (nahe) Welt im
Laufe jener fünfziger Jahre selbst „auf
grosse Fahrt“ zu erkunden. Dies tat ich
zusammen mit meinem Busenfreund Walter
Karl Francke aus Oost-Souburg (seine
unerwartet verstorbene Mutter war auch aus
Deutschland) und zwar sowohl in den

Niederlanden als in Deutschland den Rhein
entlang (obere Abb.: am Rhein (Mäuseturm),
mittlere Abb.: im Stuttgarter Wilhelmina-Zoo, untere
Abb.: RHBS 1953 (mittlere Reihe in der Mitte und
rechts). Im Jahre 1953 radelten wir so, direkt

nach der Hollandsturmflut, quer durch die
Provinzen Seeland und Süd-Holland (Vieles
war noch nicht geräumt worden…) und mit der
Fähre jeweils von Insel zu Insel zu Walters
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Familie in Den Haag – da kam ich für das erste Mal in Kontakt mit menschlicher
Nacktheit, denn die beiden waren im Urlaub begeisterte Naturisten auf der „Île du
Levant“ vor der fränzösischen Mittelmeerküste (ganz schön aufregend für die beiden Jungs
aus der Provinz!). In den darauffolgenden Jahren in Deutschland radelten wir gleichfalls
überall hin auf unseren schweren „Holland“-Fahrrädern und übernachteten wir in
Jugendherbergen. Ziele waren beispielsweise Hannover (zu „Onkel Juppi“ und „Tante
Lina“ mit Sohn Wolfgang Clemens), nach Stuttgart zu Walters Familie (mit „nylons“
(Nylonstrümpfe) im Rucksack) und in die „Wilhelmina“ (Stuttgarts Zoo) oder auch in den
Schwarzwald an den Titisee (grosse bekannte Jugendherberge) – wo wir natürlich mit
unseren schweren Fahrrädern ohne ausreichende Gangschaltung kaum vorwärts
kamen (und einmal fast verunfallt sind als unsere Holland-Bremsen bei der Abfahrt zu versagen
drohten….). „Tante Lina“ Clemens sollte übrigens bereits kurz nach unserem Besuch in
Hannover am 28 Oktober 1957 ihre letzte Reise antreten - „Onkel Juppi“, der sehr an
sie gehangen hat, sollte am 30. Januar 1968 die Augen für immer schliessen (er war
ein lustiger und patenter Mensch.und hat mich sehr gemocht).

Als Walter mit seinem verwitweten Vater in die USA
emigrierte (ich verlor meinen besten Freund!), fuhr ich mit dem
Moped alleine nach Zell am See (im österreichischen Tirol),
nach Meersburg am Bodensee und natürlich zu „Tante
Martha“ in Basel (obere Abb.: mit „Tante Martha“ und Familie am
Strand, untere Abb.: mit Wolfgang Clemens vor dem Haus). Ein
anderes Mal ging es mit der Bahn per Anhalter und gar per
Flugzeug (Barcelona-Palma de Mallorca) nach Paris, Barcelona
und Palma de Mallorca – wo ich wochenlang geblieben bin
und mir alles interessiert anschaute. Ich war dort auf der
Suche nach einem für mich damals wunderschönen
englischen Mädchen, das ich in Zell am See (zusammen mit
ihrer Mutter einfach „unterwegs“ in Europa) kennengelernt hatte –
und das mich irgendwie mit ihrer ruhigen
Ausstrahlung berührt hatte… Aber in Palma de
Mallorca sollte ich dann mit ganz anderen,
weniger „romantischen“ Realitäten konfrontiert
werden – u.a. mit einer überbordenden
Matroseninvasion der 6. US-Flotte, die auf der
Rede Palma de Mallorcas vor Anker lag. Ganze
Schiffe mit „leichten Damen“ kamen aus
Barcelona angefahren und ein junger USMatrose, mit dem ich auf einer Terrasse ins
Gespräch kam, erzählte mir, dass er sich für seine US-Dollars (der Dollar stand damals
auf 4.20 Gulden) „alles“ kaufen konnte: Frauen, Männer, Kinder und….! Nur ich „als
braver Junge“ verstand nicht was er meinte, aber ich sollte auf Mallorca dennoch
auch so konfrontiert werden mit meiner (schlummernden) Gleichgeschlechtlichkeit und zwar als ich „nichtsahnend“ in einer Pension in Palma-Stadt verführt wurde von
einem gewissen Hans van Maanen, der im Flugzeug neben mir gesessen hatte (und
mich dort schon fest an sich „gedrückt“ hatte). Hans van Maanen sollte später einer der
bekanntesten niederländischen Ballettchoreographen („Nederlands Ballet“) werden aber damals war er nur ein dumm-geschwätziger, unangenehm-exaltierter Schwuler
und wegen ihm sollte ich auch aus meiner Pension geworfen werden. Ob dieses
homosexuelle Abenteuer die Ursache dafür war, dass ich noch längere Zeit danach

285

mit der „Pfeifferschen Drüsenkrankheit“ zu kämpfen hatte, weiss ich bis heute nicht ich war einige Wochen ganz schön krank….! Vater und Mutter mussten jedenfalls
telegrafisch recht viel Geld nach Palma überweisen, denn ich war völlig abgebrannt
und musste ja noch wieder (per Schiff und per Bahn) nach Hause – für diese grosszügige
Unterstützung bin ich Mutter und Vater bis heute noch dankbar! Derart war es mir
möglich mich auch mal ausserhalb der Vlissinger „heilen Welt“ umzuschauen – aber
das „Fremdartige“ glitt an mir ab wie auf Teflon und ich sollte mich erst viel später
unter viel Leid für mich und den Menschen um mich herum „freischwimmen“ können.
Mit meinem Bruder Sjef war in den (späten) fünfziger Jahren übrigens bereits eine
gewisse Entfremdung (leider) eingetreten – zu unterschiedlich waren unsere Wege
und zuviel „Distanz auf jeglichem Gebiet“ lag bereits zwischen uns…!
Während meiner HTS-Zeit war
ich nach Walters Weggang in die
USA gut befreundet geworden mit
dem etwas älteren Piet van
Gelder (Vredehoflaan), der „HTSWerktuigkunde“ studierte – zwar
war die Freundschaft diesmal rein
platonisch aber für mich doch sehr
schön. Denn wir beiden konnten
uns über alles unterhalten und
unternahmen viele gemeinsame
Ausflüge ins Kino oder auf die
Terrassen von „CaféTeuntje“ und
„Britannia“ (Abb. : „Boulevard
Evertsen“ mit neuem Britannia und
Terrasse Mitte der fünfziger Jahre). Für

den Kinobesuch gingen wir in den
„bioscoop Alhambra“, Vlissingens
einziges Kino unten am Oprit auf
der Ecke mit der Spuistraat, wo
ich mir liebend gerne immer die
„Fox Tönende Wochenschau“
anschaute – ich höre die typische
Erkennungsmelodie noch heute
mit wehmütigen Gedanken.
„Teuntje“ war ein Terrassencafé
neben dem „Strandhotel“, das von
zwei unverheirateten Schwestern
geführt wurde und wo besonders
Piet gerne sass. Aber auch die
schöne Terrasse des ab Mitte der
fünfziger Jahre in Etappen neu
aufgebauten „Hotels Britannia“
wurde von uns mit Vorliebe
angesteuert um dort über Gott
und die Welt zu diskutieren (Piet
war sehr philsophisch veranlagt) - aber
genauso schauten wir uns die
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Leute an, die auf dem Boulevard vorbei flanierten. Piet sagte immer „pront wuufje“
(Seeländisch für „adrettes Mädel“), wenn ein Mädchen vorbei ging, das ihm gefiel – und ich
sagte es ihm nach….! Aber natürlich war es auch ein wahres Vergnügen auf der
Terrasse zu sitzen und beispielsweise das flackernde Gewitterpanorama auf der
anderen Seite, über Zeeuwsch-Vlaanderen, anzuschauen – denn die Gewitter waren
(normalerweise) nicht im Stande „rüberzukommen“, besonders nicht bei Flut. Oder
wir gingen hinein um den hauseigenen Pianisten Leen Zietse zuzuhören – das
Britannia war auch übrigens die Bühne für meine ersten schüchternen
Tanzschritte….! Wie gesagt hatten Piet und ich wunderschöne Zeiten miteinander
und auch Mutter mochte ihn sehr wegen seiner ruhigen, intellektuellen Art – er hat
mir wahrlich sehr viel bedeutet. Aber immer im „platonischen Sinne“ und wohl auch
„unbemerkt“ von ihm (denke ich wohl) – aber wie viel er mir bedeutet hat, bin ich mir
erst viel später bewusst geworden….! Ob meine Eltern damals schon was geahnt
haben – ich weiss es bis heute nicht und ich werde es wohl auch nie mehr erfahren
dürfen (obwohl ich es jetzt nachträglich für möglich halte…!).
Schliesslich bleibt mir noch etwas zu erzählen
über die damalige (nahezu stündliche)
Fährverbindung der „Provinciale Stoomboot Dienst“
zwischen Vlissingen und Breskens – die ja
inzwischen durch eine Tunnelverbindung ersetzt
worden ist. Denn wie bereits gesagt, ist die
Westerschelde an dieser Stelle bereits etwa 6 km
breit und deshalb gehört(e) der Ferry-Ausflug über
die hier manchmal doch recht unruhigen
Scheldegewässer zum echten (Seefahrts-)Erlebnis
– nicht zuletzt auch für die vielen Kamermans-Gäste, für die diese Überfahrt
sozusagen eine „Pflichtübung“ war. Nicht nur ist Breskens von Vlissingen aus sehr
gut zu sehen, sondern von Breskens aus bietet sich ein wahrlich imposantes
Boulevard- und Scheldewerft-Panorama der Stadt Vlissingen – einzigartig in den
Niederlanden und Belgien. Auch ich war als kleiner Junge immer ganz hingerissen
von diesen (manchmal eben doch sehr stürmischen) Fahrten aber noch mehr von den
imposanten Fährschiffen als solche samt ihren riesigen (frei zu besichtigenden)
Dieselmotoren - und durch die seitens der „Provincie Zeeland“ subventionierten
Fährgebühren war es eben auch ein recht preiswertes Vergnügen. Wer mehr über
diese langen und hochinteressanten PSD-Zeiten (besonders im Krieg!) erfahren will,
braucht nur den Google-Suchbegriff „Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland“
einzugeben und auf der website www.psdzeeland.nl ist eine wahre Fundgrube der
PSD-Geschichte zu entdecken. Denn wie gesagt ist das Alles Geschichte seit 2003
der etwas östlicher liegende Westerschelde-Tunnel
gebaut worden ist - zwischen Vlissingen und
Breskens existiert jetzt (nur noch) eine
Fährverbindung für Fussgänger und Radfahrer mit
kleineren Schiffen und weniger oft am Tage. Aber
das „Seefahrts-Erlebnis“ ist (glücklicherweise)
geblieben – manchmal auch inklusive der traurigmonotonen Klänge der Nebelhörner auf den Bojen
bei schlechter Sicht auf der Reede.
TU

UT
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● SUPPLEMENT JAREN VIJFTIG

„één plakje per boterham“
JWK-gezegde

Uit een van ooit moeder gekregen doos met oude negatieven heb ik in 2008 enige
daarvan bij Trigger laten digitaliseren en op CD zetten – de onderstaande vijf foto’s
tonen:
- Martha Kuhn, dochter Beatrix, nicht Bernadette Zwahlen en Elisabeth Kamermans-Clemens
- Josephus Franciscus Kamermans (Sjef )
- “Juppie” Clemens, Gerda Clemens-Spandau, Sjef Kamermans, Käthe Schmitz (vriendin), Lina . ..
.. Clemens, Wolfgang Clemens
- Jan Willem Kamermans en Elisabeth Kamermans-Clemens in Keukenhof
- Jan Willem Kamermans in tuin Vrijdomweg 14

, broer

IINFO:
Van 10 mei 1940 tot en met de bevrijding van de stad in november 1944 behoorde Vlissingen tot een van de meest
gebombardeerde steden van Nederland. Na de bevrijding was Vlissingen een spookstad. Wederopbouw en herhuisvesting
vroegen alle aandacht. Het Eiland, de Gravestraat e.o. en de Breewaterstraat e.o. waren het zwaarst beschadigd, naast de
volledig in puin liggende boulevards. Voor die gebieden werd in korte tijd een wederopbouwplan vastgesteld. Uitbreiding van de
woonwijken rond de President Rooseveltlaan volgde in de vijftiger jaren en in de jaren daarna werden vele nieuwe wijken
gerealiseerd, waardoor de bebouwingsgrens van Vlissingen zich steeds verder naar het noorden uitstrekte.
Maar ook de binnenstad was toe aan een grondige sanering: oplossen van de verpaupering gekoppeld aan versterking van het
winkelareaal. Het gebied tussen Spuistraat, Sint Jacobsstraat en Betje Wolffplein is tussen 1960 en 1970 drastisch gewijzigd.
Na 1970 heeft het begrip sanering plaats gemaakt voor begrippen als stadsvernieuwing en rehabilitatie. Toen is de binnenstad
zich gaan ontwikkelen zoals het nu is. Door gemeentelijke herindeling werden in 1966 een flink deel van Koudekerke, heel
Oost- en West-Souburg, Ritthem en een stukje Nieuw- en Sint Joosland bij Vlissingen gevoegd. De industriële ontwikkeling
concentreerde zich op Vlissingen-Oost (Sloehaven) en de aandacht in de tachtiger jaren ging vooral uit naar de herinrichting
van de boulevards, nadat deze op Deltahoogte waren gebracht om rampen zoals de watersnood van 1 februari 1953 voor de
toekomst te kunnen voorkomen.
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OUD VOOROORLOGS EN NIEUW NAOORLOGS STRANDLEVEN
“denn ewig rauschen die Wellen”

Isaac Israels

Walcheren
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● JAREN ZESTIG
ZIE OOK HOOFDSTUK “SECHZIGER JAHRE” IN “IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990”

In de jaren zestig werd het rustiger aan de Vrijdomweg 14 te Vlissingen - vanaf 7
februari 1963 zou er voor de huizen aan de Vrijdomweg overigens nog een
omnummering plaats vinden en uit nummer 14 nummer 48 worden. Zoon Sjef
Kamermans was in deze jaren op grote vaart en zoon Hans was definitief naar
Zwitserland vertrokken, om daar als HTS-ingenieur voor Weg- en Waterbouw in
diverse ingenieurbureau’s te werken. In 1962 werd Jan Willem Kamermans
gepensioneerd en was het afgelopen met de moeizaam geworden baan bij de
“Stoomvaart Maatschappij Zeeland”- in het gelijke jaar werd ook het pand
Groenewoud 40/36 verkocht en wel aan een Jacobus Johannes (!) van de Sande
(woonachtig Boulevard Bankert 100). Deze zou in de jaren tussen 1957 en 1962 diverse
huizen aan het Groenewoud en aan de erachter liggende Nieuwstraat opkopen – wel
uit speculatieve overwegingen. In het jaar 1988 zou het pand Groenewoud 36
4381HE Vlissingen, perceelnummer 1383, overigens volgens besluit op basis van de
monumentenwet 1988 (gemeente-portefeuille pos nr. 105) tot “beschermd stads- of
dorpsgezicht” worden verklaard. En dat is toch een heel leuke geschiedenis.
pand Groenwoud 36 heden als Rijksmonument (1988)

Vierwindenplein met geveltjes uit 1666

kadasteruittreksel Groenewoud 40/36
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De bovenstaande ansichtkaart stamt uit het
begin van de jaren zestig en laat nog eens alle
mooie en interessante locaties van Vlissingen
zien – met rechts boven de Leeuwentrap en het
Strandhotel. Deze laatste locatie speelde een
belangrijke rol bij het huwelijk van zoon Jacobus
Johannes Kamermans op 3 januari 1963 met
Helga Elisabeth Kratschmar uit het Oostenrijkse
Klosterneuburg (bij Wenen) – want hier vond het
bruiloftsdiner plaats (door vader en moeder
nieuwe R.K. Kerk aan de Brouwenaarsgracht
Kamermans gearrangeerd) en werd ook de
huwelijksnacht doorgebracht. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond
overigens plaats in de nieuwe R.K. Kerk aan de Brouwenaarsgracht – direct
tegenover RHBS resp. HTS. En ofschoon er begin januari 1963 nog niet zo veel van
te merken was, zou de winter 1962/1963 (met Elfstedentocht!) zich tot de strengste van
de eeuw ontwikkelen – ook in Zwitserland – waar beide echtgenoten in Kerns (kanton
Obwalden) woonden – zou het ongewoonlijk koud worden.
Daar zou dan op 18 mei 1963 in het “Kantonsspital Sarnen” des avonds om 17.30
uur kleinzoon Ralph Peter Kamermans ter wereld komen, 3.8 kg zwaar en bij goede
gezondheid. Het valt mij achteraf op, dat in het onderstaande telegram als afzender
alleen “Hans Kamermans” staat en niet “Hans en Helga Kamermans” – ik was er
weliswaar bij de geboorte bij geweest maar
Helga had tenslotte geboren…. Deze
“patriarchale vanzelfsprekendheid” is zeker
representatief te noemen voor de enorme
(huwelijks-)onervarenheid van Hans en
Helga Kamermans, welke er oorzakelijk voor
zou zijn, dat het in de loop der jaren tot een
echt huwelijksdrama zou komen. Het
telegram was overigens ook alleen
geadresseerd aan J.W. Kamermans - zo te
zeggen: “melde gehorsamst”!
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HET EERSTE KLEINKIND

grootvader Jan Willem Kamermans, grootmoeder Elisabeth Kamermans-Clemens, grootmoeder Rosina Kratschmar,
Martha Kuhn en “tante Klara” Burger 1963 op bezoek in Obwalden / bij “tante Martha” aan de Sint Jakobstraat 56 te
Bazel

“morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung”
James Last

Familie Kamermans in 1965 in Vlissingen verenigd
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In 1967 zou dan ook zoon Sjef Kamermans in
het huwelijk treden en wel met Janna Mulder uit
Groningen – de familie Kamermans was in
Groningen bij de huwelijksvolstrekking wederom
voltallig aanwezig. Uit dit huwelijk zouden de
kinderen Miriam (1967), Robbert (1968) en Carla
(1973) geboren worden - de familie vestigde zich
in Delft en J.F.Kamermans zou als maritiem
officier carrière maken bij de “Holland Amerika
Lijn” Uiteindelijk werd hij zelfs eerste officier op
het HAL-kruisvaart(vlaggen)schip “Rotterdam”. In
het geheel kregen Jan Willem Kamermans en
Elisabeth Kamermans-Clemens er dus
vier Kamermans-kleinkinderen bij (zie tellingen).
aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947 volgens
Nederlands Repertorium van Familienamen:
214
Het aantal Kamermans-naamdragers was in 2007: 282
T

T

www.meertens.knaw.nl

94 Kamermans-telefoonabonnees
in 1993 (zonder GSM) –zie kaart
www.familienaam.nl

kaart is gebaseerd op een bestand van telefoonabonnees (1993)
voor de achternaam Kamermans bedroeg het aantal 94

Groningen

1

Friesland

1

Drenthe

0

Overijssel

22

Gelderland

8

Utrecht

8

Amsterdam

21

Noord-Holland

34

Noord-Holland totaal

55

Den Haag

8

Rotterdam

17

Zuid-Holland

40

Zuid-Holland totaal

65

U

Zeeland
U

49
U

Noord-Brabant

5

Limburg

0

totaal

214

U
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Elisabeth Kamermans-Clemens zou dan op 31 januari 1968 haar boven alles
geliefde broer Josef (“”Juppie”) Clemens relatief onverwachts verliezen – hij werd
maar 74 jaar oud (moeder zelf zou 90 jaar oud worden). Überhaupt gingen Elisabeth
Kamermans-Clemens en Jan Willem Kamermans in de jaren zestig nog dikwijls op
reis naar Duitsland. In Hannover ging het naar de hier boven genoemde broer
“Juppie” Clemens (schoonzuster Lina was reeeds in 1957 overleden) met zoon Wolfgang en
familie en in Gelsenkirchen-Buer naar zuster Maria met man Bernhard Schmies en
kinderen Berni en Maria. Moeders familie kwam na de oorlog overigens graag naar
Vlissingen met zijn prachtige stranden, omdat het minder dan driehonderd kilometer
waren vanuit het Ruhrgebied (en vanwege het mooie huis en moeders kookkunsten natuurlijk
ook) – naar de Duitse stranden aan de Noordzee- resp. Oostzeekust was het veel
verder. In de loop van de jaren zestig zou het dan echter langzaam minder worden.
En natuurlijk ging het regelmatig ook naar Zwitserland.(waar Otto Kuhn in 1962
onverwachts overleden was) – Helga en ik waren intussen overigens naar de omgeving
van Basel getrokken, waar we in Allschwil, Reinach, Flüh en Basel-Stadt woonden.
Voor Jan Willem Kamermans zouden de jaren zestig een
bijzonder moeilijke tijd worden omdat zijn zwager
Bernardus Michiel Verheul in 1963 kwam te overlijden en
neef Josephus Franciscus Verheul in 1965. Zuster Maria
Suzanna Verheul-Kamermans bleek totaal hulpeloos te zijn
en vader moest alle aanvallende werkzaamheden in het
huis Singel inclusieve de hele papierrekening voor zijn
rekening nemen. Dit werd op de duur te veel en omdat de
ziekte van Parkinson zich ook steeds meer begon door te
zetten, ging Maria Suzanna Verheul-Kamermans
uiteindelijk in het seniorenrusthuis “Ter Reede” aan de
Koudekerkseweg - net als Bethesda ook “direct om de
hoek”. Jan Willem Kamermans zou zijn zuster bijna ieder
dag in “Ter Reede” bezoeken – zo hecht was de band
tussen beide en toen Jan Willem Kamermans in 1974
kwam te overlijden zou zijn zuster hem korte tijd daarna
volgen.

Uitzicht vanuit voorkamer Vrijdomweg 14

e

.
Uwe und Christina Clemens
(kinderen van Wolfgang en )
Gerda Clemens)

85 verjaardag van Christina Adriana Kamermans
op 18 maart 1966 in “Ter Reede” met Els
Kamermans-Clemens en Marie Verheul-Kamermans
P

P

Els Kamermans-Clemens met
Kurt ? (echtgenoot van Berni
Clemens)
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● JAREN ZEVENTIG
ZIE OOK HOOFDSTUK “SIEBZIGER JAHRE” IN „IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 1900-1990“

luchtfoto van Vlissingen in jaren zeventig

= ouderlijk huis Vrijdomweg 14/48

= Groenewoud 40/36

In de laatste jaren van Jan
Willem Kamermans zou de
gezondheid weliswaar
steeds verder achteruit gaan
maar op 12 november 1971
kon de 40-jarige bruiloft te
Vlissingen toch nog in
redelijke gesteldheid gevierd
worden. Aangereisd waren
zoon Sjef Kamermans,
schoondochter Janna en de
kleinkinderen Miriam en
Robbert terwijl zoon Hans
Kamermans, schoondochter
aanstoten op de 40-jarige bruiloft 12 november 1971 aan de Vrijdomweg 48 Helga en kleinzoon Ralph
Peter vanuit Zwitserland feliciteerden. Ook de 75e verjaardag op 13 oktober 1972
werd met plezier gevierd – extra aangereisd was nu zelfs Claire de Jager uit Ierseke,
een goede vriendin van vader en moeder uit oude Britannia-dagen. Aan dit Ierseke
heb ik overigens heel mooie herinneringen bewaard, omdat ik met “ome Ko” de Jager
soms mee mocht op zijn (staats-)inspecties van de de oester- en mosselbanken
aldaar – das was altijd een heel spannend avontuur wanneer de vloed op kwam.
P

P
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“EN HET LEVEN GAAT VERDER”

e

40-jarige bruiloft in 1971 en 75 verjaardag in 1972
P

kleinzoon Ralph Peter Kamermans in de tuin 1971

P

Claire de Jager met Robbert en Miriam Kamermans 1971
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In het jaar 1973 werd in Delft dan nog kleindochter Carla
geboren terwijl in Zwitserland het huwelijk van zoon Jacobus
Johannes Kamermans definitief zou stranden. Hans Kamermans
zou daarna een uitzonderlijke weg gaan en vanaf eind 1973 bijna
dertig jaar als vrouw – daarvan 12 jaar in cabaret en showbusiness
als danseres – door het leven gaan. Op deze voor veel mensen
toentertijd (maar ook heden nog) absoluut niet natrekbare stap wordt
Hans Kamermans 1973 nader ingegaan in eBook IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS 19001990– ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER . Overigens zal deze stap vooral voor vader
een grote teleurstelling zijn geweest – dus tóch een zoon, die “anders” is…!.
In de loop van 1973 resp.1974 zou de gezondheid van Jan
Willem Kamermans dan echter steeds sterker achteruit gaan
en waren er diverse operaties in het (nabijgelegen)
ziekenhuis St.Joseph/Bethesda (later “Streekziekenhuis
Walcheren”) noodzakelijk – bovendien werd vader depressief.
Op 29 maart 1974 zou Jan Willem Kamermans dan definitief
afscheid van deze wereld nemen – hij werd opgebaard in de
rouwkamer van ziekenhuis St.Joseph/Bethesda en – na de
crematie in Rotterdam - daar ter plaatse anoniem bijgezet. Dit
was voor de toenmalige tijd toch wel een opmerkelijk
gebeuren– de verre weg naar Rotterdam moest overigens
worden gemaakt omdat het crematorium in Middelburg toen
nog niet bestond. Verder was het ook op een bepaalde
manier een familiaire schok – tenminste voor mij. Want tot
daartoe waren alle voorvaderen begraven en vader had in
deze traditie ook het graf van zijn ouders bijna 25 jaar lang
zeer nauwgezet en uiterst regelmatig verzorgd. Ik herinner mij
nog goed aan zondagse “uitstapjes” naar de in richting
Souburg gelegen Vlissingse “algemene begraafplaats”.

Overlijdensadvertentie van Jan
Willem Kamermans in de
Provinciale Zeeuwse Courant

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan Willem
Kamermans hebben uitermate veel mensen hun medeleven
betuigd - ik zelf ben – reeds op tournee - niet naar Vlissingen
resp. Rotterdam gekomen. In een brief schreef moeder mij
hiertoe enige tijd later: „Ik heb het nog erg druk met alles en
nog wat. Vandaag zijn al vast 60 Dankbetuigingen de deur
uit en er zijn nog veel briefen te beantwoorden”. En dit grote
medeleven is dan toch weer op een bepaalde manier
troostelijk – want zoals reeds eerder gezegd, betreur ik het
achteraf toch zeer deze zware gang naar Vlissingen, deze
poging tot verzoening met mijn vader hoe dan ook, niet
gedaan te hebben. Nu is het te laat en blijft alleen dit boek.
Drei Dinge sind unwiederbringlich:
Ein gesprochenes Wort
Ein abgeschossener Pfeil
Und eine verpasste Gelegenheit
Friedrich von Schiller (1758-1805)
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IN MEMORIAM JAN WILLEM KAMERMANS 13.10.1897 – 29.03.1974

Ziekenhuis St.Joseph/Bethesda aan de Koudekerkseweg
vanaf de Vrijdomweg gezien (“om de hoek” zo te zeggen)
Ook vader Josephus Franciscus Kamermans (1950) en
moeder Maria Christine Kamermans-Pieters (1949) zijn hier
in het aangesloten rusthuis Bethesda overleden

“rondje boulevard”
lievelingsbezigheid van Jan Willem Kamermans – er was altijd wel iets te zien !

“Golden Falcon” op het strand voor Boulevard Evertsen 1971 de ertstanker “Spyros Armenakis” gaat onder in 1965
direct voor Boulevard Evertsen. De achtermast
stak nog tot begin 1993 boven het water uit

In de “Maritieme Kalender” van het “Scheepvaart Museum” van 14 februari 1965 staat vermeld:
“De motorreddingboot 'President J.V. Wierdsma' van het station Breskens (KZHRMS) redt tijdens
stormweer 22 zeelieden van het doormidden gebroken Griekse vrachtschip ms. 'Spyros Armenakis'.
De reddingbootbemanning zal later voor deze gevaarlijke redding worden gedecoreerd”.
U

Hier komen zeker ook weer associaties op met betrekking tot de reddingsactie voor
de schoener “Doris” bij Zoutelande in 1907, waar reddingbootschipper Isac/Izaak
Kamermans zo intensief bij betrokken was. Vader heeft toen er zeker aan gedacht.
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P

POST SCRIPTUM
Moeder heeft zich in deze moeilijke maanden
heel goed gehouden – als dappere en
gedisciplineerde vrouw van PruisischWestfaalse afkomst heeft zij zich niet alleen
toentertijd maar ook in latere jaren weinig laten
aanmerken. Overigens zou ook vaders zuster,
Marie Verheul-Kamermans (10.07.1896 10.01.1975) reeds korte tijd na vaders dood in
“Ter Reede” overlijden – moeder moest daar
toen ook nog regelmatig heen. Ik heb moeder
enige weken na vaders dood in Vlissingen kort
bezocht en ter voorbereiding schreef moeder
mij de navolgende liefdevolle brief:

In 1974 begon de Deense “Olau Line” overigens weer
een veerdienst naar Sheerness,.die in 1981 door de
Duitse “TT Line” werd overgenomen. Met de “Olau
Hollandia” en de “Olau Britannia” werden toen twee
schepen extra voor deze Engeland-route Vlissingen
Sheerness gebouwd. De beide in 1990 nogmaals nieuw
gebouwde schepen (met dezelfde namen) zouden de
grootste en meest luxueuze veerschepen op de
panorama duinenkust bij Valkenisse
“Kanaal”-route zijn - na 20 jaar werd de veerdienst in
mei 1994 gestopt. In 2010 gaat er in de Buitenhaven verder een groot HALkruisvaart-terminal komen en dan kan ook Vlissingen (eindelijk) participeren in het
wereldwijde kruisvaarttoerisme – net zoals door zoon Josephus Franciscus
Kamermans als maritiem officier aan boord van diverse HAL-cruisechepen (zoals de
“Rotterdam”), in de jaren zestig en zeventig reeds mee beleefd. Ja, en dan is daar nog
het SMZ-jaar 1975 als zodanig - want Jan Willem Kamermans heeft het
honderdjarige bestaan van “zijn” “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” in dat jaar
helaas niet meer mogen beleven. Hij zou het zeker prachtig gevonden hebben dat naast de jubileumsvaart met de “Koningin Wilhelmina” – ook een boek over de SMZgeschiedenis alsmede een typische SMZ-postzegel daaraan zouden herinneren. Jan
Willem Kamermans was overigens 40 jaar bij de SMZ werkzaam en dat zegt heel
veel over hem – respect!
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“PANTA RHEI”
ALLES IS IN BEWEGING

weduwenpensioen SMZ 1974

weduwenpensioen Nationale Nederlanden 1974

taxatie 1974 huis Vrijdomweg 14

100 jaar “Stoomvaart Maatschappij Zeeland” – inschepingskaart Elisabeth Kamermans-Clemens op 16 september 1975

In 1975 verscheen het SMZ-boek (335 p.):

Stoomvaart Maatschappij Zeeland

en evenzo werd een typische
SMZ-postzegel 1875-1975
van 35 cent uitgebracht

1875-1975
van
E.A.B.J. ten Brink
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DIVERSE GENEALOGISCHE K / C - INFORMATIES
.

Carpe diem - Memento mori
pluk de dag - gedenk te sterven

KAMERMANS
K(C)AM(M)ERMAN(N)(S) - “family”

2006 / 2008
Han Kamermans

Elisabeth Kamermans-Clemens

2007
Han Kamermans

Jan Willem Kamermans

2009
Han Kamermans

gezin Kamermans Vrijdomweg 14/48

zie hiertoe ook:
eBook:
KCAMMERMANNS-„slechtbok“-INFO
Info:
http://www.kcammermans.onzestamboom.nl
download: http://www.download.kcammermanns-family.com
TU

UT

TU

UT

eBook:
IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER
Info:
http://www.elisabeth-clemens.vlissingennet.nl
download: http://elisabeth-clemens.kcammermanns-family.com
TU

UT

TU

eBook
CD

UT

BERNARDUS MICHIEL VERHEUL – TUSSEN SCHELDE-LOODSENTRADITIE EN
SCHELDE-SCHEEPSWERFGLORIE

GEDCOM: http://www.team-kamermans.com
TU

UT

website Han Kamermans: http://transmythos.wildsidewalk.com
TU

UT

301

AANHANGSEL MET BETREKKING TOT DE GEBOORTEDATUM EN DE GEBOORTEAKTE VAN
VOORVADER THEUNIS CAMERMANS 1742 – 1813 (gen 5)

brief 31 oktober 1969
brief 18 maart 1969

Zoals uit de bovenstaande stukken blijkt, is er reeds in de jaren zestig een
uitgebreide correspondentie gevoerd tussen mevr. C.J. Augustijn uit Middelburg
(gelieerd met Elizabeth Kamermans (1903-1988) en de “Gemeentelijke Archiefdienst
Dordrecht” (archivaris P.L. Penningnieuwland) over het feit, dat er in Papendrecht resp. in
Dordrecht geen informatie te vinden was/is over de klaarblijkelijk in 1742 geboren
Theunis Camermans. Dit jaar 1742 kan daarbij worden teruggerekend uit de
(Franstalige) overlijdensakte van Theunis Camermans te Vlissingen uit het jaar 1813
– daar staat genoteerd (“actes de décès”): “agé de soixante onze ans ….” (”overleden
op de leeftijd van 71 jaar”).

Uit deze correspondentie blijkt verder, dat er in Dordrecht klaarblijkelijk reeds
toentertijd uitermate onzorgvuldig is omgegaan met de diverse familienamen
Camerman, Camermans, Kamerman, Kamermans, Kammerman enz. – het
Dordrechtse archief schijnt de klus in dit opzicht waarlijk kwijt geraakt te zijn.
Wanneer echter voor het geboortejaar 1742 van “onze” Theunis Camermans (als zoon
van Gerrit Camermans (02.02.1715/16 Papendrecht - 09.04.1796 Dordrecht) met de beste wil
geen geboortegegevens kunnen worden gevonden, noch in Papendrecht, noch in
Dordrecht, dan bestaat er natuurlijk de mogelijkheid, dat in de (Franstalige)
overlijdensakte uit het jaar 1813 te Vlissingen een verkeerde leeftijd staat genoteerd.
Wanneer er zo teruggerekend wordt voor vroegere jaren, bieden zich de volgende
mogelijkheden aan, d.w.z. voor eerder geboren personen met de voornaam Teunis
komen dan volgens de Kamermans-GEDCOM (natuurlijk onder voorbehoud) in
aanmerking (via de 10 kinderen van Teunis Camerman (1684-1744) inclusief Gerrit Camermans):
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-

Teunis Kamerman (geb. 9 januari 1737/38 te Papendrecht), zoon van Arien
Camermans (geb. 25 december 1712 te Papendrecht)
Teunis Kamerman (geb. 22 juli 1739 te Dordrecht), zoon van Gooiert/Goyert
Kamerman (geb. 04.03-1713/14 te Papendrecht – overleden 08.02.1788 te Dordrecht)
Teunis Camermans (geb.25 oktober 1739 te Dordrecht), zoon van Leendert
Camermans (geb. 6 mei 1717 te Papendrecht).

De eerste beide mogelijkheden moeten echter ontvallen, omdat de 9 in ‘sHertogenbosch geboren kinderen van Theunis Camermans en Cornelia Baggerman
alle de achternaam Camermans dragen – zo staat het in de 9 geboorteaktes
genoteerd en kan daarom de vader ook alleen maar Camermans (met “C” en met “s”)
geheten hebben. En dus logischerwijze niet Kamerman (met “K” en zonder “s”) zoals in
de beide andere Teunis Kamerman-varianten opgetekend – want het is uitermate
onwaarschijnlijk, dat uit Kamerman weer Camermans zou zijn geworden.
We moeten dus afwegen, óf dat er in het overlijdensdocument uit 1813 een juiste
leeftijd staat genoteerd en Theunis Camermans inderdaad in 1742 is geboren maar
klaarblijkelijk niet in Papendrecht resp. Dordrecht – en dus ergens anders (in
Hardinxveld, Gorinchem, Zwijndrecht of elders aan de Merwede resp. de Maas?). Όf er van uit
gaan, dat de leeftijd in het overlijdensdocument niet klopt en het om de hierboven
genoemde Teunis Camermans gaat, die als zoon van Leendert Camermans op 25
oktober 1739 te Dordrecht werd geboren – dan bestaat er ook geen
comptatibiliteitsprobleem voor de achternaam Camermans. Verdachtig is hier echter,
dat er klaarblijkelijk – behalve dus het geboortedatum – verder niets over deze
Teunis Camermans bekend is – er dient dus nader te worden gerechercheerd.
Als allerlaatste (eventuele) mogelijkheid (uit Salha-genealogie) zou ook nog een Teunis
Camermans (geboren 10 april 1748 te Veen) - als zoon van Jan Teunisze Camermans en
Aaltje Sijmensze van Veen - in aanmerking kunnen komen – het leeftijdsverschil is
hier maar 6 jaar “naar boven”. Het geheel is echter tamelijk onwaarschijnlijk omdat er
absoluut geen affiniteit met Papendrecht resp. Dordrecht vast te stellen is – en deze
moet om diverse redenen toch wel gegeven zijn.
Teunis Camermans
gedoopt op woensdag 10 april 1748 Veen
man
gedoopt: = bedestont
religie: ref
ouders:
Jan Teunisze Camermans met Aaltje Sijmensze van Veen
ondertrouw op 3 jul 1745 Veen
ondertrouw: na blijk van aangeving op het middel van trouwen
huwelijk op 25 jul 1745 Veen
huwelijk: nadat hunne geboden sonder insprake gegaan waren, van ons binnen onse kerke getrouwt.
instantie: Ger Gem

In dit vaderlijke resp. voorvaderlijke boek wordt om deze redenen alleen verder
gegaan met de in het voorgaande onderhoofdstuk THEUNIS CAMERMANS 1742-1813
(p. 34) opgetekende afstamming van (“onze”) Theunis Camermans via Gerrit
Camermans en Lijsbeth van Rossum. Maar er moet natuurlijk desondanks verder
gerechercheerd worden - het ligt immers voor de hand dat ook Gerrit Camermans,
net zoals zijn zoon Theunis Camermans, (beurt)schipper was en op de waterwegen
rond de stad Dordrecht onderweg is geweest (vooral in richting Alblasserwaard).
Take me by the Hand over in the Glory K(C)AM(M)ERMAN(N)(S)-Land
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gen 1
stamvader

Arien Arienssen Camerman
1650 - 1703

gen 2

Teunis Camerman
1684 - 1731

gen 3

Gerrit Camermans
1715 - 1796

gen 4

Theunis Camermans *
1742 - 1813

gen 5

Joost Camermans
1781 - 1863

gen 6

Christiaan Kamermans
1834 - 1911
Josephus Franciscus Kamermans
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Jan Willem Kamermans
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gen 7
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.

gen 8

.

gen 9
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protagonist

Jacobus Johannes (Han) Kamermans
1938 -
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SUPPLEMENT “VOOROUDERS VAN DE KOUWE KANT”

KAART ALBLASSERWAARD, LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA, MERWEDE EN MAAS IN 1650

Extract uit de kaart no. 812 (kaart van de Maas, Waal en Merwede) naar een kopie van 1648 van Pieter Decker /Pieter Floris v.
d. Sallem. December 1650. Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman. Afmetingen 0.42 x 0.36 m.

PAPENDRECHT (1)(3)
( DORDRECHT)

HARDINXVELD (5)
(WERKENDAM)

VUREN (4) HERWIJNEN (4) NEERIJNEN (2)
(GORINCHEM) ( LOEVESTEIN ) (VEEN )
( s-HERTOGENBOSCH) >

● INLEIDING
De bovenstaande historische kaart laat zien, dat de C/K-voorvaderen van de
generaties 1 (vanwege geboorte Arien Arienssen Camerman in Papendrecht), 2, 3, 4 en 5
steeds in het huwelijk getreden zijn met vrouwen uit zulke plaatsjes, die gelegen
waren aan de rivier de MERWEDE / WAAL (Neerijnen (gen 2), Papendrecht (gen 3),
Vuren/Herwijnen (gen 4) en Hardinxveld (gen 5)) Er kan hieruit daarom met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid worden geconcludeerd, dat de in de voorgaande
hoofdstukken besproken voorvaderen der generaties 1, 2, 3, 4 en 5 aan MAAS en
MERWEDE / WAAL - net zoals de voorvaderen der generaties 6; 7 en 8 aan SCHELDE en
NOORDZEE - niet alleen direct te doen hadden met de scheepvaart als zodanig op
deze rivieren ((beurt-)schipper, matroos, visser, loods enz.) maar ook de hierna te
bespreken “voorouders van de kouwe kant” daarmede in directe lijn in (maritieme)
verbinding kunnen worden gebracht. Bovendien is verder ook wel opmerkelijk, dat de
in resp. onder de kaart genoemde plaatsjes resp. steden Papendrecht, Dordrecht,
Sleeuwijk, Werkendam, Gorinchem, Vuren/Herwijnen, Nerijnen en Veen niet meer
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dan rond 30 km uit elkaar liggen – de “dating”-radius was dus toentertijd klaarblijkelijk
uiterst beperkt. Datzelfde geldt ook voor de drie voorvaderen uit de loodsenfamilie
Kamermans (gen 6, gen 7 en gen 8) op de rivier de Schelde resp. de Noordzee en
hun vrouwen uit Walcheren resp. Zeeuws-Vlaanderen. Protagonist Jan Willem
Kamermans (gen 9) zou dan uiteindelijk met deze”traditie” breken en in het huwelijk
treden met de Duitse Elisabeth Clemens uit Gelsenkirchen-Buer (Westfalen). Zie
hiertoe ook eBook „IN MEMORIAM ELISABETH CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE
MUTTER“ (2007).
Arien Camerman
Onbekend

gen 1

17e eeuw

met

onbekend (uit /Papendrecht ?)
provincie Zuid-Holland? / provincie Gelderland?

Arien Arienssen Camerman
Papendrecht

gen 2

1650 – 1703

met

Geertien Anthonis van den Oever

Teunis Camerman
Veen

gen 3

Gerrit Camermans
Papendrecht

gen 4

Theunis Camermans
Dordrecht

gen 5

Joost Camermans
’s-Hertogenbosch

gen 6

Christiaan Kamermans
Vlissingen

gen 7

Josephus Franciscus Kamermans

gen 8

Neerijnen
1684 – 1731

met

1715 – 1796

met

Lijsbeth van Rossum
Vuren / Herwijnen

1742 - 1813

met

Cornelia Baggerman
Hardinxveld

1781 – 1863

met

Maatje Monnier / Christina Adriana Monnier
Zoutelande / Vlissingen

1834 – 1911

met

Tanneke van den Houte/ /Maria Susanna Lute
Biervliet

1869 – 1950

met

Antwerpen
Jan Willem Kamermans
Terneuzen

Martijntie Gooiert Boerkens
Papendrecht

Sluis

Maria Catharina Pieters
Vlissingen / Terneuzen

gen 9

1897 – 1974

met

Elisabeth Clemens
Gelsenkirchen-Buer

Nadat het LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA (vroeger provincie Zuid-Holland, nu provincie
Noord-Brabant) reeds uitvoerig is besproken in eBook KCAMMERMANNS - “slechtbok ”- INFO
zal navolgend eerst nog nader worden ingegaan op de rivier de MERWEDE / WAAL als
zodanig en op het gebied van de ALBLASSERWAARD (provincie Zuid-Holland) op de
rechter oever van deze rivier. Voor informaties over de rivier de MAAS als zodanig
wordt verder verwezen naar het cultuur-historische (winkel-)boek “EUREGIO CAROLUS
MAGNUS – GRENZEN IN FLUSS” (hoofdstuk “DIE MAAS: FLUSS IN GRENZEN”), terwijl met
betrekking tot de rivier de SCHELDE attent wordt gemaakt op de gegevens in het
voorgaande deel II (“blanje”) alsmede op het onderhoofdstuk “SCHELDE-DAVID
CONTRA HAVEN-GOLIATH” in eBook “KCAMMERMANNS - “slechtbok” – INFO”.

● MERWEDE / WAAL

Boven- Merwede b. Gorinchem

“Merwede is de naam voor de benedenloop van de Waal en
vroeger ook van de Maas, totdat de laatste rivier in 1904 bij
Andel werd afgedamd nadat de Bergsche Maas was
gegraven. De Merwede begint bij Slot Loevestein (ten
oosten van Woudrichem), waar de Waal en de Maas vroeger
samenkwamen en waar de historische grens tussen Gelre en
Holland ligt. Tegenwoordig vormt het eerste gedeelte
van de Merwede, de Boven-Merwede, de grens tussen Zuid307

Holland en Noord-Brabant. Bij Gorinchem neemt de Boven-Merwede het
scheepvaartverkeer van de Linge en het Merwedekanaal op, het water via het
Kanaal van Steenenhoek bij Boven-Hardinxveld. De rivier verliest voorbij Werkendam
het grootste deel van haar water aan de (kunstmatig tot stand gekomen) Nieuwe
Merwede en heet vanaf dat punt Beneden-Merwede. Onder die naam bereikt de
rivier Dordrecht, waar ze zich splitst in de Noord en de Oude Maas.Langs de zeer
druk bevaren rivier bevindt zich veel scheepsbouwindustrie, met name in Gorinchem,
Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Historische plaatsen langs de Merwede zijn
Gorinchem, Dordrecht en Woudrichem”
Zo staat het tenminste (Nederlandstalig) geschreven in Wikipedia, de vrije
encyclopedie met betrekking tot de huidige toestand maar dit was niet altijd zo. Uit
Wikipedia – the free encyclopedia citeer ik hiertoe het navolgende (Engelstalige)
artikel:
“The Merwede (etymology uncertain, possibly derived from the ancient Dutch (Merwe
or Merowe) word meaning "wide water") is the name of several interconnected
stretches of river in The Netherlands, all part of the Rhine-Meuse-Scheldt delta. The
Meuse river joins the Waal at Woudrichem to form the Boven Merwede (Upper
Merwede). A few kilometers downstream it splits into the Beneden Merwede (Lower
Merwede) on the right and the Nieuwe Merwede (New Merwede) on the left. All these
rivers are tidal. The Nieuwe Merwede joins the Bergse Maas near Lage Zwaluwe to
form the Hollands Diep estuary, and separates the Island of Dordrecht from the
Biesbosch National Park. The Beneden Merwede splits into the Noord River and
Oude Maas near Papendrecht.
History

In medieval times there was no such distinction. The Merwede (or "Merwe" in Middle
Dutch) was the name of a continuous stretch of river, considered to be the lower part
of the river Waal (being a major distributary branch of the Rhine). Although the name
Merwede is currently only used between the towns of Woudrichem and Papendrecht,
during its early history it carried on his name all the way to the sea - including the
rivers currently named Noord river and Nieuwe Maas.The situation changed during
the later Middle Ages, when a major flood forced the Meuse river to shift its main
course towards the Merwede as well. From that moment on, several stretches of the
original Merwede were named Meuse instead and served as the primary outflow of
that river. These are currently known as the Oude Maas and Nieuwe Maas. However,
during another series of severe floods the river Meuse (and, to a lesser extent, the
river Rhine as well) found an additional path towards the sea, resulting in the creation
of the Biesbosch and Hollands Diep. Because of this, the influence of the river Meuse
on its former estuary branches slowly diminished. In recent centuries the influence of
the Meuse has decreased even further, to the point that the major stretches of river
called Oude Maas and Nieuwe Maas were essentially cut off from the river Meuse
completely. From that moment on, both the current Merwede and all of its former
lower stretches (containing the name Meuse or not) are only part of the delta of the
Rhine, while the Meuse has been giving its own artificial mouth Bergse Maas and the
two rivers Rhine and Meuse are now mostly separated to reduce the risk of flooding.
The Merovingian Dynasty probably derived its name from this river. See next article:
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Merovingian Origin Location (s)
by Rolf Badenhausen

This document is appendix of
Thidreks Saga Research: Merovingians by the Svava?
www.badenhausen.net/harz/svava/MerovingSvava.htm

When King Clovis came to be baptized after his
conversion to Christianity, Bishop Remigius
said to him, 'Meekly bend thy neck, Sicamber
...', as remarked by Gregory of Tours who
certainly gave on this occasion an example of
his more or less comprehensive knowledge of
Roman-Germanic history. This is the original
speech of Remigius in Gregory's Frankish
History, Historiae Francorum, Book II ch 31:
»Mitis depone colla, Sigamber... «
The Baptism of King Clovis.
A partial view of the altarpiece by the Master of Saint Gilles (abt
1500).

Seal Ring of Childeric I, son of Meroveus
and father of Clovis.

The Sicambri, a powerful tribe that formerly was
migrating along the Danube and the Rhine,
were dwelling along the eastern banks on the
Lower Rhine in the time of Caesar. Regarding
the Migration Period, however, these people
also were dispersed to such an extent that
Gregory of Tours might have remembered
merely a very remarkable ethnological history
related to that part of land which was called
Salia some hundred years later:
'Franks originally came from Pannonia and
first colonized the banks of the Rhine. Then,
they crossed the river, marched through
Thongeria, and set up in each country
district and each city long-haired kings
chosen from the foremost and most noble
family of their race ...'.
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A Germanic chief called Meroveus, forwarded as grandfather of Clovis, is
believed to have been recorded in 417 for rendering heroic service to the
Romans. At that time, as merited high-ranking mercenary, he was obviously
rewarded with the leadership of Salia (nowadays pertaining to Dutch and
Belgian territory) with that Gaulish region Toxandria we are calling now North
and South Brabant. However, there is no further creditable historical information
that Meroveus was of Sicambrian descent.
Emil Rückert, PhD, historian and literary scholar of 19th century, made this
statement about name giving to the Merovingians:
„Das herrschende Geschlecht der Franken wohnte an der Merwe oder Merowe,
d. h. der unterhalb Löwenstein mit der Maas vereinigten Waal und hiervon
empfing es den Namen Merowinger, Morowinger, welchen auch ein König aus
diesem Hause, Meroväus oder Moroväus, Merwig, trug. Der Mervengau ist
jenes Maurungania ad Albim (wohl Vahalim), welches der Geograph von
Ravenna als früheren Aufenthalt der prima linea Francorum angibt“.
Translation:

The ruling Frankish dynasty was dwelling on the Merwe or Merowe (today the
Dutch Merwede), where the Meuse meets the Waal below Lionstone Castle (the
‘Lovensteyn’ or ‘Loevestein’); and the Merovingians or Morovingians received
their name from that watercourse, and also one of their kings, Meroveus,
Moroveus, or Mervig, was named likewise. This district called ‘Mervengau’ is
that ‘Maurungania ad Albim’ (obviously the ‘Vahalim’) (Vahal, Waal) which the
Geographer ('Cosmographer') of Ravenna notes as the early location of the
‘prima linea Francorum’.
LOEVESTEIN
Eugen Ewig, Prof of Medieval History (emeritus), considers the very first region
of the Salians rolling out to the region of Overyssel (the former Sal-land ●), that
is marked today by Dutch towns Deventer and Kampen. Regarding
archaeological exploration of Frisian and Lower Saxon lands, as the historian
remarks in his book Die Merowinger und das Frankenreich, the Franks holding
Salland were also settling in the northern German lands up to the middle course
of Weser river until 365/370. At that time martial Saxon tribes began to extend
their territory from the north-east to the upper Lippe river, where to find
nowadays German towns Minden and Lippstadt. A few decades later, at the
beginning of 5th century by archaeological indication, the Franks had to withdraw
from the so-called Münsterland region, moving then to lands on the left side of
the lower Rhine.
● PS:
zie hiertoe ook hoofdstuk
“KAMERMANS/KAMERMANS/CAMERMAN(S) IN OVERIJSSEL”

in eBook “KCAMMERMANNS-“slechtbok”-INFO”
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Lovensteyn of 1630, painted by C.J. Visscher.
(zie hiertoe ook overzichtskaart uit 1650)

The castle was (re-?)built between
1357 and 1368 by Lord Diederick
van Horne who was (nick-)named
Loef (Lion). In 1385 Albrecht van
Beieren took over possession of
the castle and appointed his
trustee Brunstijn van Herwijnen as
the castle's keeper.

This colourized old photo of Loevestein Castle
was made on the eastern bank of the Waal,
approximately 2 miles (3 km) from the Merwede's
mouth.

The Thidrek saga and the Old Swedish Didriks chronicle will contribute a (con)temporarily appearing ruler called King Nidung to the Salian-Toxandrian region
whom the author has regarded to substantiate Fredegaire's version of the
Merovingian genesis in his publication
quoted and linked above. Since the
medieval scribes of these manuscripts
have localized that mighty ruler in
Frankish Hesbaye as well as in
Jutland – mentioning him there as
sovereign of Thy –, the lands around
the Limfjord on the ancient 'Amber
Route' of considerable strategic
importance, might be worth the effort
to scrutinise there the roots of
Meroveus I. At present, there are at
least two locations of interest whose
former spelling and tradition (under
research) seem to indicate themselves
Extract from the Ortelius Map of Jutland by M. Jordano. as name spending godfather: The isle
of Mors with known word forms of 'Morø...' and, close to the east, Cap Salling.
Thus, referring to Fredegaire's insinuation, we may wonder about Emil Rückert's
successive order of Merovingian onomastics and question furthermore: Was
there already any recurrently related Nordic homeland of the invading Salian
founder, the name spending godfather of that dynasty which the Dutch Merwede
and its contemporarily surrounding region spelled Salland or Salia seem to
remember?
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● KASTEEL LOEVESTEIN
artikel uit website www.cultuurwijs.nl:
Kasteel Loevestein ligt op een eenzame plek in een dunbevolkte polder: het Monnikenland, waar
Maas en Waal samenstromen. Bij een rondleiding door dit kasteel zal de gids altijd de boekenkist
aanwijzen waarmee de beroemdste ontsnapping uit de vaderlandse geschiedenis werd gepleegd: de
ontsnapping van Hugo de Groot.

De boekenkist van Loevestein
Loevestein is een stoer kasteel met zware vierkante torens en schietgaten, met zijn ridderzaal,
kruittoren en grachten. Hier vindt men op de tweede verdieping de kamer waar Hugo de Groot, de
beroemde rechtsgeleerde uit Delft, van 1619 tot 1621 opgesloten heeft gezeten.
In die tijd was Loevestein de gevangenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hier zaten
toen meer voorname lieden gevangen, zoals zes leden van de Staten van Holland die tegen prins
Maurits waren en negen remonstrantse predikanten die tot levenslang waren veroordeeld. Later
werden er ook een Engelse admiraal en verschillende burgemeesters opgesloten.
Tot de eerste gevangenen van Loevestein behoorden Hugo de Groot en Hoogerbeets. Hun vrouwen
mochten de gevangenschap met hun mannen delen, als zij dat wilden. Zij kregen daarvoor zelfs geld
toe: 24 stuiver per dag. Maar dat laatste weigerden de vrouwen trots.
Op het moment dat Hugo de Groot naar het kasteel werd gebracht, werd er net een andere officier als
bevelvoerder van het kasteel benoemd. Iemand die hem niet kon uitstaan. Op diens hulp hoefde hij
dus zeker niet te rekenen.
Het regime op het kasteel was, vooral in het begin, erg streng. Aanvankelijk mochten de vrouwen niet
zonder een speciale vergunning van het kasteel af, maar eindelijk hadden ze het toch zover weten te
krijgen dat ze elke week in Gorkum of Woudrichem inkopen mochten doen. Hugo de Groot mocht op
den duur zelfs boeken ontvangen en terugsturen. Hij studeerde veel op het kasteel.

Hugo de Groot stapt in de boekenkist, S. Fokke,
gravure, 1621, Maarten van Rossummuseum

Op een dag kreeg de vrouw van De Groot, Maria van Reigersbergen, een idee. Ze had gehoord van
de ontsnapping van twee predikanten uit het tuchthuis in Amsterdam. En ineens viel haar oog op de
kist, waarin de boeken voor haar man van en naar Loevestein werden gebracht. De kist was niet
groot, maar met enige moeite zou er wel iemand in kunnen zitten.
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Elke week ging de vrouw naar Gorkum om inkopen te doen en daar had zij kennisgemaakt met een
koopman die Daatselaar heette en die getrouwd was met een zuster van een van Hugo's beste
vrienden. De kisten met boeken voor Loevestein kwamen altijd bij hem aan. In het begin werden die
kisten steeds goed nagekeken, maar de soldaten vonden alleen maar boeken, zodat de commandant
het op den duur wel goed vond en de kist voortaan gewoon doorliet. Maar voor alle zekerheid wachtte
de vrouw toch totdat de bevelvoerder op een dag weg moest.
Onder toezicht van haar dienstmeisje, Elsje van Houweningen, werd de kist, waarin Hugo de Groot
verscholen zat, per schip naar Gorkum gebracht, zonder dat iemand de kist had nagekeken. Enkele
soldaten zeiden wel dat de kist veel zwaarder was dan anders en ze maakten een grapje, dat de
gevangene er zelf wel eens in zou kunnen zitten, maar daar bleef het bij. De kist werd naar Daatselaar
in Gorkum gebracht en Hugo de Groot stapte er uit als vrij man. Als metselaar verkleed kwam hij in
Waalwijk aan, dat nog het gebied van de aartshertog was.
Kasteel Loevestein is nog lang een gevangenis gebleven. Er zaten Spaanse, Russische en Engelse
krijgsgevangenen in, toen Napoleon hier regeerde en in 1830, tijdens de Tiendaagse Veldtocht in
België, hadden de Nederlanders op Loevestein zeven Belgische officieren gevangengezet. Deze
laatsten kenden het lesje van Hugo de Groot van buiten. Ze wisten het jaar daarop met z'n allen te
ontsnappen.
De man zonder hoofd van Loevestein
In kasteel Loevestein spookt de man zonder hoofd. Het moet de geest zijn van een Bossche
veekoopman, `de principale geus' uit de Tachtigjarige Oorlog, die op een sluwe manier als
franciscaner monnik verkleed met een man of twaalf het slot binnenkwam en daar de slotvoogd
vermoordde.
De straf van Alva was niet mis. De mannen werden met de voeten omhoog opgehangen; de
veekoopman zou onthoofd worden. Daarvoor echter had hij nog kans gezien op uitgestrooid kruit een
lont te werpen, waardoor hij in een vurige kring zijn dood tegemoet ging. Zijn hoofd werd in 'sHertogenbosch op een galg geplaatst. Maar als een vurig spook bleef de man zonder hoofd in het
kasteel achter.

Buitengewoon interessant in deze historische samenhang rond Loevestein is dus
vooral het feit, dat dit befaamde kasteel (waar Maas en Merwede samenkomen)
klaarblijkelijk niet alleen een uitermate belangrijke rol heeft gespeeld in de
geschiedenis van de Merovingers (als (eerste) dynastie van Frankische koningen na de val van
het Romeinse Rijk) maar ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dat is echter niet alles
want evenzo zien we op de historische kaart van 1650, dat het plaatsje Vuren - als
geboorteplaats van Lijsbeth van Rossum (gen 4) - direct tegenover kasteel
Loevestein ligt en – zoals we later zullen zien – eveneens over een mooie
(aanvullende) geschiedenis beschikt. Ook Veen (gen 1) ligt op maar enkele
kilometers van kasteel Loevestein verwijderd en zo mag zeker worden vastgesteld,
dat de eerste (Nederlandse) K/C-voorouders hier dus in een uitermate interessante
historische omgeving verankerd waren.
Als bewijs voor de hiervoor genoemde informatie (zie “history”), dat de benaming
Waal (Latijns “Vahalis”, “Vacalus”, Keltisch “Vocalus”) vroeger tot aan de Noordzee
werd gebruikt en de naam Merwede pas later is ontstaan, mag o.a. een huidige dode
rivierarm door het eiland IJsselmonde (direct onder Rotterdam) met de naam “het
Waaltje” gelden: “de Waal” is hierbij de officiële naam, “’t/het Waaltje” de naam, die
lokaal wordt gebruikt. De rivierarm loopt van Hendrik-Ido-Ambacht via Oostendam en
Rijsoord naar Barendrecht en Heerjansdam en is daar via een gemaal verbonden
met de Oude Maas. In 1332 liet graaf Willem III de Waal afdammen bij Oostendam
(gemeente Ridderkerk)

VAHALIS

VACALUS

VOCALUS
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● ALBLASSERWAARD
. Het gebied ten noorden van de Merwede wordt Alblasserwaard genoemd en

heeft als zodanig in de geschiedenis van de Lage Landen eveneens een uiterst
belangrijke rol gespeeld (zie hiertoe ook voorgaande onderhoofdstukken over Arien Arienssen
Camerman en Teunis Camerman). De benaming Alblasserwaard stamt hierbij af van het
riviertje de Alblas, dat als Graafstroom bij het gelijknamige dorp begint - tussen
Bleskensgraaf en Oud-Alblas wordt het riviertje dan Alblas genoemd (in 1064 nog
“Flumen Alblas”). Ten westen van Oud-Alblas maakt het Alblas-riviertje een grote bocht
naar het noorden toe en dan weer terug naar het zuiden, die wordt afgesneden door
de “Nauwe Alblas”. Het riviertje de Alblas mondt tenslotte uit in de rivierarm Noord
d.wz. het wordt daar met behulp van een gemaal omhoog gepompt. Vroeger
gebeurde dit met windmolens, tegenwoordig met een elektrisch gemaal. Naast het
Alblas-riviertje fungeert overigens ook het veenriviertje de Giessen als een van de
belangrijkste afwateringen in de Alblasserwaard.
Etymologisch zou Alblas kunnen samenhangen met “Albeslo”, d.w.z. “lo” van “Albe”,
Daarin staat dan “lo” voor een op hogere zandgrond gelegen licht en niet al te dicht
bos (dus geen (oer-)woud) met hoogopgaande bomen. “Lo” is weer af te leiden van het
Germaanse “lauha”, dat etymologisch verwant zou kunnen zijn met het Latijnse
“lucus” (afgeleid van “lux” = “licht”). Dit “lo/loe”-toponiem vinden we overigens terug in
uitzonderlijk veel Nederlandse resp. Duitse plaatsnamen waarbij de betekenis zich in
de loop der tijden wederom in verschillende richtingen heeft ontwikkeld (bijv. Gengiloe =
Ginkel, Markelo, Het Loo, Oldesloe enz). In Nederland ontstond zo plaatselijk de betekenis
“heuvel, zandige opduiking” en wel omdat daar het met “lo” aangeduide
vegetatietype vooral voorkwam op ietwat hoger gelegen oude kreekruggen. Op de
aangrenzende (lagere) komgronden bevonden zich meestal ook nog oudere
oeverwallen of stroomruggen met een vergelijkbare, tot bewoning uitnodigende
vegetatie. De kolonisten, die daar wonen gingen, kapten later het hout van de
bossen weg, terwijl de benaming “lo” gehandhaafd bleef en zich zo de
(Nederlandse) betekenis “lo” = “kleine heuvel” kon ontwikkelen
De roepnaam “Albe” komt daarbij, net als Albert”, van “Adelbert” met als
uiteindelijke betekenis “door adel schitterend”. Een interessante verwantschap zou
314

ook kunnen bestaan met de (oudste) Keltische benaming “Albion “(= “bergachtig”)
voor Schotland. In het Schotse Gaelic staat “Alba” voor Schotland - in het Welsh heet
het “Yr Alban”. Dat de benaming Albion dan in latere tijden in gebruik gekomen is
voor geheel Engeland zou dan echter weer kunnen samenhangen met het feit, dat
vanuit Frankrijk bij helder weer de witte krijtrotsen van Dover goed te zien zijn. Zo
zou de benaming Albion = “het witte Eiland” kunnen zijn ontstaan - want het Latijnse
“alba” betekent immers “wit”.
De eerste sporen van een bewoning in de Alblasserwaard dateren van ver voor de
onze jaartelling, doch de woeste veenwildernis bood toentertijd echter maar waarlijk
weinig bestaansmogelijkheden - de bewoners van de hoger gelegen “donken” (=
terpen) trokken na korte tijd steeds weer weg. Een Romeinse spreuk luidde: “in een
moeras kun je niet wonen”. Toen echter de bevolking van de Hollandse Landen
steeds sterker toenam (ca. 800 voor Chr, rond 100”000 tot 150’000 bewoners,
ca.1250 na Chr. rond 750’000 tot een miljoen bewoners) kwamen ook ruige
veenmoerassen zoals de Alblasserwaard weer in aanmerking als nieuwe
vestigingsplaatsen – maar dan moesten er wel geweldige aanpassingen worden
gedaan resp. veranderingen worden doorgevoerd om deze “bewoonbaar” te maken.
Hierbij was het probleem dat op de ene kant de grote rivieren Lek en Merwede/Waal
niet alleen de geweldige watervloeden van de Rijn moe(s)ten verwerken maar op de
andere kant ook de nabijheid van de Noordzee-kust de oorzaak van intensieve
getijdewerkingen was - en daardoor de afwatering veelal sterk behinderd werd. En
ofschoon de eerste (nieuwe) bewoners van de Alblasserwaard (veelal uit Friesland) hun
woonplaats doorgaans op de aanwezige zandruggen kozen, werden veeteelt en
landbouw op de drooggemaakte veengronden ertussen (komgronden) echter steeds
moeilijker omdat deze alsmaar verder inklonken. En bovendien teisterden ook
geweldige stormvloeden vanuit de Noordzee (zoals bijvoorbeeld de alles verwoestende
Elisabeths-vloed in 1421 en de catastrofale Allerheiligen-vloed in 1570) de Lage Landen steeds
desastreuser. Er moesten dus niet alleen steeds hogere dijken worden aangelegd
rondom de ingedijkte polders van de Alblasserwaard maar ook binnen de
Alblasserwaard zelf moest het overtollige water worden geloosd d.w.z. middels
windmolens en schoepenraderen op een hoger niveau worden gebracht. Daar werd
dit omhoog gepompte water eerst verzameld in een bassin (boezem) en dan bij eb
op de rivieren rond de Alblasserwaard geloosd – in de zomer werden deze boezems
weer gewone polders en deden zij dienst als weide- en hooiland.
De 16e eeuw als zodanig zou overigens voor de Alblasserwaard ook daarom tot een
enorme belasting voor zijn bewoners worden, omdat er niet alleen steeds meer
stormvloeden kwamen, maar de Alblasserwaard ook ongewild tot een strijdtoneel in
de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de Nederlanden werd. Als verdediging
tegen de Spaanse troepen besloten de Staten Generaal namelijk in 1574 de dijk rond
de Alblasserwaard door te steken en het land zo onder water te zetten. Hoewel er
uiteindelijk slechts op één plaats een gat in de dijk werd gemaakt, was de schade
toch uiterst aanzienlijk en kwamen grote delen van de Alblasserwaard doorgaand
onder water te staan. Heden ten dage denken we in samenhang met de
Alblasserwaard echter direct aan de werldberoemde zestien windmolens van
Kinderdijk, die in 1740 klaar kwamen en intussen op de Unesco-werelderfgoedlijst
staan – deze zestien molens bepalen tot de dag het beeld van Kinderdijk resp. de
Alblasserwaard. En daarmede het toeristische “gezicht van Holland”.
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● ONBEKENDE MOEDER VAN IN PAPENDRECHT GEBOREN ARIEN
ARIENSSEN CAMERMAN (gen 1)

Zoals reeds eerder genoteeerd, werd Arien Arienssen Camerman als derde zoon
van Arien Camerman op 26 september 1650 in Papendrecht geboren – voor zover
de daarop doelende geboorteakte zonder de achternaam Camerman juist is.
Wanneer we echter van deze premisse uitgaan, zal met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid de onbekende moeder van Arien Arienssen Camerman wel uit de
provincie Zuid-Holland resp. Gelderland afkomstig zijn – Papendrecht (als
geboorteplaats) spreekt hierbij voor de (Zuid-Hollandse) Alblasserwaard, Veen (als
latere woonplaats) voor de er direct tegenoverliggende (Gelderse) Bommelerwaard.
De genealogische achtergrond van Arien Camerman en zijn drie zoons blijft tot
heden echter uitermate vaag en kan alleen door een intensieve “back to the roots”speurtocht (misschien) worden nagetrokken.
● GEERTIEN ANTHONIS VAN DEN OEVER (gen 2)

Van Geertien Anthonis van den Oever is alleen bekend dat zij op 5 februari 1658 in
het Gelderse dorpje Neerijnen op de rechteroever van de Waal (niet meer
Alblasserwaard maar reeds Betuwe) werd geboren. Haar vader zou een in 1643 geboren
Anthonis van den Oever zijn maar dit lijkt toch wel tamelijk onwaarschijnlijk vanwege
het (te) kleine leeftijdsverschil van 15 jaren. Van een grotere van den Oeverfamilietak (uit het er tegenover aan de andere oever van de Waal gelegen dorpje Gameren
(Bommelerwaard)) is overigens een interessante en uitermate informatieve kroniek
gepubliceerd op de website www.hogenda.nl met de titel: “VAN(DEN) OEVER
(Gameren)”, door H.T.M. de Raad (eerder gepubliceerd in Kronieken (1996) als uitgave van de
Genealogische Vereniging Prometheus). Dit betekent dus dat in vroegere tijden de
achternaam van (den) Oever op beide zijden van de Waal (etymologische oorsprong
aldaar dus wel logisch) reeds goed verbreid was. Wanneer we echter op de website
www.familienaam.nl de achternamen van den Oever resp. van de Oever ingeven, is
het (huidige) resultaat gelijk nul en ook de familienaam van Oever geeft maar weinige
informaties. Wanneer we echter de familienaam van Oeveren aangeven zijn er 364
verwijzingen – parallel hiertoe vinden we met behulp van de website
nachnamegofeminin.de dan voor Duitsland niet minder dan 314 verwijzingen inzake
de achternaam van den Oever. In de provincie Noord-Holland (gemeente Wieringen)
ligt overigens, direct naast de Afsluitdijk, het dorp Den Oever (garnalenvisserij).
In de de Veense trouwakte van 1 september 1680 (ondertrouw op 16 augustus 1680)
staat met betrekking tot het huwelijk van Arien Arienssen Kamerman (met “K”: zie
aanmerkingen op p. 21) en Geertien Anthonis van den Oever verder geschreven: “na
drie voorgaende sondaghse houwelicksche uitroepingen, op den selven dito haar
gegeven attestatie, dat in onse kercke getrouwt sijn.” De in andere stambomen soms
opduikende verwijzing “met attestatie ( = overwijzing van de ene kerk naar de andere) van
Sleeuwijk” lijkt weinig geloofwaardig – daarvoor ligt Sleeuwijk (dicht bij Veen) toch wel
te ver weg van Neerijnen. Geertien Anthonis van den Oever werd in dit huwelijk
overigens moeder van 7 kinderen. Interessante gegevens over het (huidige) dorpje
Neerijnen zijn verder te vinden op de website www.neerijnen.nl. En wie wil weten wat
er de 17e en 18e eeuw in Neerijnen alles zo te doen was, kan terecht op de website
www.hogenda.nl met betrekking tot het aldaar gepubliceerde “Trouwboek
Waardenburg en Neerijnen 1619 -1747”. Uiterst interessant overigens.
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Neerijnen

Wapen gemeente Neerijnen
(met drie aardbeien ?)

Neerijnen, naamgever van de gemeente ligt direct aan de
Waal op 2,5 kilometer ten oosten van de A2 en op
ongeveer 4 kilometer ten zuiden van de A15.

Kasteel Neerijnen

Inwoners per
1 januari 2005

Historie

473

Van de Waaldijk gaat een
brede laan van eiken, beuken
en iepen naar het kasteel
Neerijnen (zie foto oprijlaan
hiernaast).
Van dit kasteel, vroeger ook
wel Klingelenburg genoemd,
lezen we dat het opgetrokken
werd in 1350 door Gijsbert
Cock, wiens nakomelingen
zich de Cock van Neerijnen
noemden. Aan het einde van
de zeventiende eeuw kwam
het kasteel door huwelijk aan
het Friese geslacht van Aylva. Deze familie kwam in 1700
door koop ook in het bezit van de heerlijkheden
Waardenburg en Neerijnen. Vanaf die tijd hebben de
kastelen Waardenburg en Neerijnen steeds dezelfde
bezitters gehad. Precies 100 jaar later, op 17 juni, trouwde
de erfgename Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva, Vrouwe
van Waardenburg en Neerijnen, met Frederik Willem Floris
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Theodorus baron van Pallandt, heer van Keppel, Voorst,
Barlham en Hagen. Dit geslacht bleef in het bezit van de
kastelen tot het laatste lid van deze tak, Julie baronesse
van Pallandt op 8 mei 1971 door een ongeval om het leven
kwam. Met het overlijden van deze vrouw, die op sociaal
en kerkelijk gebied een belangrijke plaats in de
dorpsgemeenschap innam, kwam er een einde aan de
band, die Waardenburg en Neerijnen en het geslacht van
Pallandt 170 jaar aan elkaar verbond.
In de zomer van 1980 is het kasteel in gebruik genomen
als gemeentehuis.

Bezienswaardigheden

Neerijnen rond 1887

Neerijnen is één van de mooiste dorpen van de gemeente.
In de bloeitijd, als de bomen wit zijn van de bloesem, is dit
dorp van een sprookjesachtige schoonheid. Meermalen
hebben foto's van Neerijnen in lentetooi de landelijke
bladen gehaald. De bloesem is in een paar weken jammer
genoeg wel verwelkt, maar ook in de andere jaargetijden is
het echter een lust om
door Neerijnen te
wandelen.

Gereformeerde kerk

Het is een typisch Gelders rivierdorp, ingeklemd tussen
weilanden, boomgaarden en uiterwaarden. Buitendijks
liggen wilgengrienden en een oude rivierloop, de Kil van
Waardenburg. De Waalbandijk, die bescherming moet
bieden tegen de grillen van de rivier, vormt een belangrijk
punt in het dorp. De twee hoofdstraten, de Voorstraat en
de Achterstraat - eenvoudiger kan het niet - komen er op
uit.
Aan de binnenzijde van de dijk staan nog enkele kleine,
19e-eeuwse daglonershuisjes, waarvan de meeste nog
met riet zijn bedekt. Natuurlijk is dit een landbouwgebied
en er zijn dan ook enkele mooie boerderijen te
bewonderen. De belangrijkste liggen aan de Voorstraat en
de Van Pallandtweg. Ook deze historische boerenhoeven
zijn veelal van een rieten dak voorzien.
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● MARTIJNTIE GOOIERT BOERKENS (gen 3)

Martijntie Gooiert Boerkens werd op 15 februari 1685 in Papendrecht geboren en is
daar ook overleden op 29 december 1744. Zij trouwde op 28 april 1709 met Teunis
Ariensz Camerman uit Veen, zoon van de in Papendrecht geboren Arien Arienssen
Camerman. Haar vader Gooiert Joosten Boerkens kwam, net zoals haar echtgenoot,
eveneens uit een Veense familie en haar moeder Barbara Jans Swartwater
(geb.1660 Papendrecht – overl.14 maart 1700 Papendrecht) uit Papendrecht – ook
hier overigens weer een opvallende Veen-Papenburg-relatie. Nadat Teunis
Camerman op 7 februari 1744 was overleden zou Martijntie Gooiert Boerkens hem
reeds op 29 december 1744 navolgen – als weduwe zou zij bij uiterste wil
beschikken (zie ook p. 23 vanwege verandering achternaam Camerman naar Camermans):
“Op 12 april 1744 compareerde voor Schout en Schepen te Papendrecht Martijntie Goyers Boers,
weduwe van Teunis Camermans, ziek te bedde leggend dog haar 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”.
U

U

● LIJSBETH VAN ROSSUM (gen 3)

Lijsbeth van Rossum (en dus niet Elisabeth van Rossum) werd op 25 december 1713 in
Vuren geboren (Gereformeerd doopboek van Vuren) als dochter van Joost Cornelis van
Rossum (geb. 25 september 1689 te Herwijnen) en Feitje Janse van der Vliet (geb. 1690 te
Herwijnen en ook zo genoteerd in K/C-GEDCOM) – deze trouwden op 30 maart 1710 te
Vuren. Lijsbeth van Rossum had twee broers: Jan van Rossum (geb. 19 januari 1721 in
Vuren) en Arien van Rossum (geb. 11 februari 1726 te Vuren). De vader van Joost Cornelis
van Rossum was Cornelis Arentzn van Rossum (geb.1655 te Herwijnen) en diens vader
was de 1630 te Herwijnen geboren Arie van Rossum.

Doopakte Lijsbeth van Rossum

De website http://www.familienaam.nl levert verder de navolgende resultaten op:
- familienaam van Rossum: aantal 2382
- familienaam van Rossem: aantal 215
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Dat de Mormoonse “Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der laatste Dagen”
(zie eBook KCAMMERMANNS – “slechtbok” – INFO p. 213 -217) bij het stamboomonderzoek in

Europese archieven zeker niet al te zorgvuldig heeft gewerkt, blijkt o.a. uit de
uitvoerige “Van der Vliet”-genealogie deel III. Voor de moeder van Lijsbeth van
Rossum vinden we hier dan geschreven:
1704.00.00 – 1777.00.04 voor ouders:
“Fijke (Fijtje) Jansdr. Van der Vliet, geboren Herwijnen 1704, als relatie Joost van
Rossum opgegeven, trouwt Herwijnen 1725 ((òf Vuren 30 mrt 1710) met Joost
Cornelisz. Van Rossum”
en om deze (foutieve) informaties te staven worden als bronnen genoemd:
“Microfiches Mormonen NL – 68 pag. 588” en “Nederlands Patriciaat 11, 1920, p.
320”. Daar klopt dus werkelijk niets maar ook niets van……!
Natuurlijk moeten we nog kort te spreken komen op de legendarische Maarten van
Rossum, die uit de lagere adel van de Gelderse Bommelerwaard, direct tegenover
Vuren resp. Herwijjnen gelegen, stamde. Hiertoe lezen we in Wikipedia, de vrije
encyclopedie:
“Maarten van Rossum (ook Marten en Rossem; Zaltbommel, ca.1478 – Antwerpen,
7 juni 1555) was een Gelderse legeraanvoerder. Zijn ouders, Johan van Rossum,
heer van Rossum, en Johanna van Hemert trouwden vermoedelijk vóór 1478. Zij
behoorden tot de lagere adel in de Bommelerwaard. Maarten verwierf in zijn leven de
titels van heer van Poederoijen, pandheer van Bredevoort, heer van Cannenburgh,
heer van Lathum en Baer, was maarschalk van Gelre en later keizerlijk stadhouder
van Luxemburg”.
en elders:
Maarten van Rossem
ca.1490-1555, Veldheer
Maarten van Rossem werd omstreeks 1490
geboren als tweede zoon van Johan van
Rossem, heer van Rossum, Broekhuizen,
Poederoijen, Oijen en Meinerswijk (†1512) en
diens tweede vrouw Johanna van Hemert (†
na 1523). Zijn ouders zijn kort voor 1478
gehuwd en kregen twee zonen en twee
dochters. Maarten van Rossem bleef
ongehuwd en overleed op 7 juni 1555 in het
legerkamp bij Givet.
Bouwheer Maarten van Rossem als geveldecoratie aan het
Arnhemse Duivelshuis. De foto is gemaakt tijdens de
restauratiewerkzaamheden in 1898. (foto: Gelders Archief,
Fotocollectie Arnhem, 1-23). In Zaltbommel staat verder nog het
Maarten van Rossumhuis: het uit 1535 daterende
“stadskasteeltje” beherbergt het Maarten van Rossummuseum
We zien verder dat aan het Arnhems Duivelshuis zelfs nog
geschreven staat Martyn van Rosum (met een “s”)
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Het (Gelderse) dorpje Rossum als zodanig ligt in een Waal-bocht aan de zuidoever
van deze rivier en daarmede min of meer direct tegenover het dorpje Neerijnen, waar
Geertien Anthonis van den Oever werd geboren.. De van Rossum-tak uit Vuren resp.
Herwijnen was natuurlijk geenszins van adel en had ook met de hiervoor genoemde
tak van Johan van Rossum/Rossem/Rosum, heer van Rossum, zeker niets te doen.
Het (Gelderse) dorpje Rossum werd overigens reeds in 893 als Rotheheim genoemd:
“rothe”= bosrooing en “heim”= woonplaats (ook Duits woord). Er bestaat verder ook nog
een plaatsje met de naam Rossum in Overijssel. Uit de hooginteressante website
www.deheerlijkheidvuren.nl (met vele aanbiedingen van dvd’s, boeken, prenten en
ansichtkaarten over Vuren) van de Historische Vereniging “De Heerlijkheid Vuren” is het
navolgende stukje geciteerd:
Korte geschiedenis van Vuren
De nederzetting Vuren ontstond rond 900 na Chr. op een oeverwal langs de Waal. De hoofdzakelijk
van landbouw levende bevolking had zich hier op het westelijke puntje van de Tielerwaard gevestigd.
De nederzetting ontleende haar naam aan deze plaats die een afgeleide was van ‘vooraangelegen’,
denk maar aan vergelijkbare plaatsen in België en Nederland: Veurne en Voorne.
Het zoeken naar bescherming tegen het overstromingswater leidde tussen de tiende en dertiende
eeuw tot de bedijking van de nederzetting, waarbij als eerste de Zeivingen (zijvang of zijving),
vervolgens de Achterdijk en tenslotte de rivierdijk werden aangelegd.
De eerste adellijke heren van Vuren doken in de dertiende eeuw op in de Gelderse leenregisters.
Begin veertiende eeuw stierven zij uit en kwam de heerlijkheid Vuren in handen van een jongere tak
van de Arkels, de heren van Asperen, die iets ten westen van de oude kerk aan de Waaldijk het
kasteel de Tumelenburg bouwden. Door deze Arkelse binding zou Vuren ook betrokken raken bij de
Arkelse Oorlog tussen Jan van Arkel en de graaf van Holland die tussen 1401 en 1412 in de streek
rond Gorinchem woedde.
Eind vijftiende eeuw stierven de heren van Asperen van Vuren in rechte lijn uit. Nadat de
heerlijkheid Vuren achtereenvolgens in het bezit van de heren van Duyn van Werkendam en van
Haaften van Gameren was overgegaan, keerde zij in het midden van de zestiende eeuw weer terug in
de handen van een andere tak van de Asperens. Deze heren van Asperen van Vuren bekleedden
belangrijke posten in de Tielerwaard zoals bijvoorbeeld dat van dijkgraaf.
Vuren had, net als de overige plaatsen in het rivierengebied, regelmatig te lijden van watersnoden.
Verschillende keren per eeuw braken de Waaldijken door waardoor de bevolking en de heer van
Vuren sterk verarmden, zozeer zelfs dat niet lang na het rampjaar 1672, toen de Fransen de
Tumelenburg verwoestten, het dijkonderhoud niet langer betaald kon worden en de heerlijkheid in
1681 door de toenmalige heer van Vuren, Junier van Bronkhorst, werd verlaten. De Staten van het
Kwartier van Nijmegen moesten het bestuur overnemen en slaagde er pas in 1734 de heerlijkheid
Vuren, samen met Dalem en Marienweerd bij Beesd, te verkopen aan de graaf van Bylandt. Deze
bouwde een nieuw ‘kasteel’ in Engelse landhuisstijl op de fundamenten van de oude Tumelenburg.
Was er eind zeventiende eeuw door de Utrechtse steenbakkersfamilie Pothuysen een steenoven
opgericht op de Hondswaard, een eeuw later volgde de vestiging van een glashut in de nabijheid van
de Vurense korenmolen door leden van de familie Pelgrim, die ook in Leerdam glashutten bezaten.
In 1771 kocht Gerard Meerman de heerlijkheid Vuren en Dalem van Carel van Bylandt. Deze
Meermannen hielden Vuren en Dalem in bezit tot 1822 toen de in de Franse tijd rijk geworden
Rotterdamse koopman Jan Viruly de beide heerlijkheden van de erfgenamen kocht en ze bestemde
voor zijn zoon Michiel. De Viruly’s bezaten vrijwel alle grond en industrie in Vuren en Dalem totdat ze
in 1895 naar Gorinchem vertrokken en het kasteel lieten slopen. Toch mogen hun oudste zonen zich
tot op de dag van heden Viruly van Vuren en Dalem noemen.
De Vurense bevolking groeide geleidelijk gedurende de eeuwen, ondanks de vele watersnoden en
afwateringsproblemen. De polderbemaling moest eerst van natuurlijke lozing op de Waal overstappen
op windbemaling met een binnen- en een buitenmolen op de Hondswaard om na 1825 via de
Dalemse polder het water op de Oostgracht van Gorinchem en vandaar op de Linge te brengen. Na
1870 werd de afwatering overgenomen door het stoomgemaal Constantia Adriana aan de Spijkse dijk.
De Afscheiding die in Vuren in 1835 plaatsvond, zou de samenleving doen scheuren. Na
vervolgingen en gevangenzettingen zouden in de jaren veertig en vijftig verschillende afgescheiden
Vurense families ds. H.P. Scholte volgen naar Pella in Amerika om een nieuw bestaan op te bouwen.
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De hongersnood die volgde op enkele jaren van aardappelziekte (1844-1845) was daar mede debet
aan.
Het fort bij Vuren werd aangelegd in de jaren 1844-1849 en maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Het zou gebruikt worden tijdens de verschillende mobilisaties en kreeg in 1940 een Duitse
luchtaanval te verwerken. Het bleef in Duitse handen tot de laatste dagen voor de bevrijding en zou
daarna dienst doen om verschillende ‘foute’ Nederlanders uit de regio te interneren. De Tweede
Wereldoorlog bracht het dorp gevechtshandelingen, polderinundaties, gesneuvelde Vurense soldaten,
een op een woonhuis neergestort vliegtuig waarbij een vader en twee dochters (zie foto) omkwamen
en enkele neergeschoten vliegtuigen met een Poolse en een Nieuw-Zeelandse piloot, waarvan de
laatste in Vuren werd begraven.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwamen diverse ontwikkelingen in Vuren in een versnelling.
De ruilverkaveling, dijkverzwaringsplannen en de vestiging van nieuwe bedrijven, onder andere van
de uit Utrecht overgekomen chemische industrie van de Wed. P. Smits, Vuren HAWA, Wago en Kleyn
Trucks op een nieuw industrieterrein langs de Zeiving, gaven het oude dijkdorp een geheel ander
aanzien. De uitbreiding van de in 1902 op de plaats van de gesloopte glashut gebouwde
kalkzandsteenfabriek Loevestein en de oprichting van een cellenbetonfabriek in 1952, bekend onder
de namen Durox, later Ytong en thans Xella betekenden naast de oude baksteenindustrie een niet
fraaie invulling van de oude uiterwaarden. De kern van het dorp verhuisde naar een nieuwbouw
tussen de nieuwe Graaf Reinaldweg en de Waaldijk.
In 1986 hield de gemeente Vuren (en Dalem) op te bestaan, kwam Dalem bij Gorinchem en werden
Vuren en Herwijnen samengevoegd met de vroegere Zuid-Hollandse gemeenten Asperen en
Heukelum (met Spijk) tot een nieuwe gemeente Lingewaal. Economisch ging het met de oude
industrieën in Vuren niet zo goed. Moest in de jaren negentig de Vurense baksteenfabricage eraan
geloven, in 2002 volgde na honderd jaar de sluiting van de kalkzandsteenfabriek.
Als gevolg van de dreigende dijkdoorbraken in 1995 en 1998 moest de Waaldijk opnieuw verzwaard
en verhoogd worden, hetgeen rond het nieuwe millennium was voltooid. Vuren
was klaar voor de 21ste eeuw.

DORDRECHT
e

e

Antieke kaart van Zuid-Holland in de 17 – 18 eeuw
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● CORNELIA BAGGERMAN (gen 5)

Cornelia Baggerman werd op 2 oktober 1742 in Hardinxsveld (ook Hardingsveld
genoemd) geboren als dochter van Jacob Floris Baggerman (geb. 19.01.1716) en
Hijltje Barends Hovestad (geb. 19 april 1711), die op 24 april 1739 te Hardinxveld in
het huwelijk traden – zij overleed op 28 november 1818 te Vlissingen. Jacob
Baggerman’s vader Floris Hendriks Baggerman werd in 1695 eveneens in
Hardinxveld geboren maar diens vader Hendrik Floris Baggerman (geb. 13 februari
1661) stamde uit het aan de andere kant van de Merwede liggende dorp Werkendam
(Land van Altena), niet ver van Veen. Wanneer overigens op Google het zoekbegrip
“genealogie Baggerman” wordt ingegeven, is te zien dat de Baggerman-genealogie
vooral met betrekking tot Werkendam reeds zeer uitvoerig onderzocht is
(www.familienaam.nl geeft voor Baggerman een resultaat van 292 verwijzingen). Zie hiertoe ook
website www.mijnstambomen.nl/baggerman.htm, waarop de afstamming van
Cornelia Baggerman onder VI. 14 (Jacob Baggerman) te vinden is. Cornelis Hendrik
Camermans (geb, 7 maart 1779 in ’s-Hertogenbosch), zoon van het echtpaar
Theunis Camermans-Cornelia Baggerman, zou op 22 juli 1802 in Hardinxveld dan
nog eens met een lid van de familie Baggerman in het huwelijk treden en wel met
Heijltje Baggerman (geb.16.03.1777 Hardinxveld – overl.18.07.1831 Dordrecht),
dochter van Barent Baggerman (geb. 13.12.1744 - overl. 03.02.1813), een broer van
Cornelia Baggerman.
Cornelia Baggerman en Theunis Camermans traden op 21
mei 1767 te Gorinchem in het huwelijk en vestigden zich
daarna in Dordrecht (Merwede) resp. ’s-Hertogenbosch
(Maas). Vermoedelijk was Theunis Camermans in die jaren
als (beurt-)schipper op Merwede en Maas onderweg en zo
werd op 13 augustus 1769 in het “verre” ’s-Hertogenbosch
het eerste kind Gerrit Camermans geboren. Alle 8
daaropvolgende kinderen werden eveneens in ‘sHertogenbosch geboren en op 22 april 1781 werd – zoals uit
diverse akten blijkt – zelfs een “huijsing op de Brede Haven”
aldaar gekocht (zie ook navolgend emailbericht met foto).Tijdens de
Franse tijd werd het huis rond 1798 verkocht en waren
Theunis Camermans en Cornelia Baggerman daarna
klaarblijkelijk afwisselend in Vlissingen en in Dordrecht
paspoort Teunis C/Kamermans woonachtig. Zij staan o.a. geregistreerd als doopgetuigen in
1800 in Vlissingen en in 1802 in Axel en lieten in
1804 een zogeheten “mutueel testament” in
Vlissingen opzetten. Voor Dordrecht spreekt echter
dan weer het feit, dat daar op 29 juni 1811 aan
Theunis Camermans (hij ondertekende met Teunis
Kamermans (met “K”)) een nieuw (Franstalig)
pasdocument met persoonsbeschrijving (paspoort was
zeker ook voor Cornelia Baggerman geldig) uitgesteld werd
voor de reis naar Middelburg (et allant à…), waarheen
testament Teunis K. en Cornelia B. (kruisje) zoon Jacobus Camermans was getrokken. In
Vlissingen zou Theunis Camermans – waar hij zich nadien klaarblijkelijk weer met
Cornelia Baggerman had gevestigd – dan op 18 december 1813 overlijden (als inwoner
van het Franse Keizerrijk) en Cornelia Baggerman op 28 november 1818 (als Verenigd
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Koninkrijk der Nederlanden”). Achtereenvolgens was Cornelia Baggerman dus
woonachtig in resp. verbleef in Hardinxveld, in Gorinchem (?), in Dordrecht, in ’sHertogenbosch, in Vlissingen resp. in Dordrecht, dan in Middelburg en uiteindelijk
weer in Vlissingen – waarlijk een echte odyssee in die toentertijdse (woelige) dagen.
Zie hiertoe ook p. 34, p. 35, p. 44, p. 45 en p. 110 - 112 met diverse originele
documenten.

Bij een bezoek van ’s-Hertogenbosch in 2009 kon door Rosemarie LübkertKamermans uit Zürich nog het navolgende over de voornoemde “huijsing op de
Brede Haven” in ’s-Hertogenbosch in ervaring worden gebracht:
„In den Archiven stand, dass das Haus von Theunis neben
dem "Mandemakerskamertje"-Haus gestanden hat.
Im Archiv sagte man uns weiter das G 31 heute entweder
45 oder 46 ist.
Vermutlich ist es die Nr. 46, da das Schild scheinbar vom
Nachbarhaus abgenommen und aus Sentimentalität vom
neuen Besitzer auf 46 neu angeheftet wurde. So der
derzeitige Einwohner, der aber weder sehr gesprächsbereit
noch interessiert war.
Mehr kann ich zu der Deutung nicht sagen. Das
ursprüngliche Haus (und auch das daneben) existiert ja
nicht mehr, da es in einem erbärmlichen Zustand 1960
abgerissen und ein neues Haus darauf gestellt wurde. So geschehen mit mehreren Häusern auf der
Strasse, sie sind wieder "nachgebaut" oder schlicht neu-gebaut. Aber gemäss Unterlagen im
Kathaster sollte das das Grundstück sein. Auf Zeichnungen in einem alten Buch im Archiv konnte
man sehen, dass es eine ärmliche Gegend war und kaum luxuriöse Häuser dort standen. Heute sieht
es dort recht wohnlich aus”.

Voor de geschiedenis van Hardinxveld als geboorteplaats van Cornelia Baggerman
kan overigens weer worden teruggegrepen op velerlei publicaties van de plaatselijke
”Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam”. Zo onder meer over de
eeuwenlange veerverbinding naar Werkendam en het reeds beschreven lot van de
Alblasserwaard niet minder dan 33 keer door dijkdoorbraken onder water gezet te
zijn. Cornelia Baggerman en haar familie komen dus uit een gebied, dat waarlijk met
het water heeft gevochten. Een interessante informatie is verder nog de vondst van
“Trijntje” in Hardinxveld-Giessendam (bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg
van de Betuwe-lijn) – de 7000 jaar geleden ooit daar begraven “Trijntje” is daarmede tot
het oudste skelet van Nederland geworden.

Langeveer Hardinxveld-Werkendam
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Publicatie 33 "Het Langeveer"
Een opgeschoven post in de Merwede, door W. de Leewerk
De plaatselijke scheepvaart heeft een lange geschiedenis. Voor Beneden-Hardinxveld speelt het Langeveer daarbij een
belangrijke rol. Door de dijkverzwaringswerkzaamheden zal het Langeveer een ware metamorfose ondergaan. Mede hierdoor
en het feit dat deze steiger bijna 100 jaar in gebruik is geweest, waren voor de vereniging een drijfveer om de geschiedenis van
dit stukje Hardinxveld vast te leggen.(32 pag./21 ill./1998) ISBN 90-70960-42-7
Publicatie “Dijken en doorbraken”
in Hardinxveld-Giessendam, door: A. van der Plas
Als een der delen van het Hollandse polderland die het meest geleden heeft van het watergeweld kunnen we zonder schroom
de Alblasserwaard rekenen.
Met name de zuidrand van dit gebied heeft na de vernieling in 1421 van de noordelijke dijk om de Grote Waard (de zuidelijke
Merwededijk) vele aanslagen van wind en water niet kunnen doorstaan. Als belangrijkste getuigen hiervan vinden we nu nog
een aantal wielen langs onze rivierdijken die ons herinneren aan de verbeten strijd die daar gevoerd is tussen de mens en het
water. Met het schrikbeeld van de bij de Sint Elisabethsvloed verdronken Grote Waard voor ogen hebben onze voorouders
steeds opnieuw de vernielde dijken hersteld, met als stuwende kracht daarachter het hoogheemraadschap. Wanneer soms na
uiterste krachtsinspanning een stuk dijk bij hoog water moest worden prijsgegeven en doorbrak, zal de teleurstelling al gauw zijn
omgeslagen in een vastberaden wil het stukgeslagen dijkvak te herstellen om de schade in het achterliggende land zo veel
mogelijk te beperken. Hoe veel erger moet het voor hen zijn geweest wanneer op last van de Staten van Holland in tijden van
oorlog de dijken moesten worden doorgestoken omdat de waard tot 1787 een onderdeel vormde van de Oude Hollandse
Waterlinie. Vooral tijdens dit soort inundaties - waarbij de streek soms jaren achtereen onder water bleef-verarmde de bevolking
zozeer dat in veel gevallen door de dorpen collectief om kwijtschelding van belasting werd gevraagd, waarop de Staten meestal
positief reageerden.Na iedere inundatie (hetzij ontstaan door militaire- of natuurlijke oorzaken) moest steeds weer de nodige
aandacht worden geschonken aan het herstel van de dijken, de boerderijen, daggelderswoninkjes en andere gebouwen.
Tientallen keren moest in de Alblasserwaard na een overstroming het leven op die manier zijn vervolg krijgen.
Deze publikatie wil een beschrijving geven van overstromingen die het gevolg waren van doorbraken in de Hardinxveldse of
Giessendamse dijk. Omdat echter van laatstgenoemde dijk nauwelijks doorbraken bekend zijn heeft het overgrote deel van
deze uitgave betrekking op Hardinxveld.
In deze publikatie wordt bewust slechts summier ingegaan op de water-snood van 1953 en het doorbreken van een stukje dijk
nabij de grens met Sliedrecht omdat aan dat onderwerp beter een hele publikatie kan worden gewijd. (52 pag./19 ill./1987) ISBN
90-70960-22-1

HIER GAAT HET VAN DE MERWEDE / WAAL EN DE MAAS NAAR DE SCHELDE

● MAATJE MONNIER /

CHRISTINA ADRIANA MONNIER (gen 6)

De navolgende vermeldingen baseren op (momenteel beschikbare) gegevens uit de
ISIS-databank van het Zeeuws Archief (“Zeeuwen gezocht”) met betrekking tot de
afstamming van Maatje en Christina Adriana Monnier (Zoutelande/Vlissingen) resp.
ouders Christiaan Monnier (Zoutelande, loods) en Adriana Braa(d)t (Zoutelande)
resp. grootouders Hendrik Monnier (visser) en Maatje de Wit (beide ook uit Zoutelande
o.a. wg. verkoop onroerend goed aldaar in 1772 - zie hiertoe verder ook p. 44 – 47)
Maatje Monnier
Overledene op vrijdag 5 april 1816 Vlissingen
Aktejaar (year) : 1816
Aktenummer (number) : 46
Overleden op (died on) : 5-4-1816
Overleden te (died in) : Vlissingen
Maatje Monnier
Leeftijd bij overlijden (age) : 27 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : gehuwd
Beroep (occupation) : huisvrouw
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
PARTNER : Joost Kamermans
Leeftijd (age) : 36
Beroep (occupation) : schipper
VADER (father) : N N
MOEDER (mother) : N N

Maatje Monnier
Bruid op zondag 19 juni 1808 Zierikzee
BRUIDEGOM : Joos Kaamermans
BRUID : Maatje Monnier
Plaats trouwen : Zierikzee
Trouwdatum : 1808 juni 19
Bron : DTBL Zierikzee 5B (Index NG
trouwregisters 1751-1810. Gemaakt
door P.D. de Vos, originele trouwregisters
zijn in mei 1940 verloren gegaan
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Adriana Braat
Moeder bruid op woensdag 19 maart 1817 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 13
Aktedatum (date) : 19-03-1817
BRUIDEGOM : Joost Camermans
Leeftijd (age) : 34 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 03-06-1781
Geboorteplaats (place of birth) : 's-Hertogenbosch
Beroep (occupation) : Schipper
BRUID : Christiana Adriana Monnier
Leeftijd (age) : 23 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 07-01-1794
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Partikuliere
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Teunis Camermans
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Cornelia Baggerman
stadhuis Vlissingen 1743
VADER BRUID (father bride) : Christiaan Monnier
MOEDER BRUID (mother bride) : Adriana Braat
Opmerking (note) : Bgm wdnr van Maatje Monnier. Bgm dispensatie 20-2-1817 verl. huw. met zus vorige echtg.
Christina Adriana Monnier
Moeder bruidegom op woensdag 12 mei 1858 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 28
Aktedatum (date) : 12-05-1858
BRUIDEGOM : Christiaan Kamermans
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Schipper
BRUID : Tanneke van den Houte
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Biervliet
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Joost Kamermans
Beroep (occupation) : Schipper
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Christina Adriana Monnier
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Marinus van den Houte
Beroep (occupation) : Werkman
MOEDER BRUID (mother bride) : Janneke de Maree
Hendrik Monnier
Vader bruidegom op woensdag 2 november 1814 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 58
Aktedatum (date) : 02-11-1814
BRUIDEGOM : Christiaan Monnier
Leeftijd (age) : 54 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 30-05-1760
Geboorteplaats (place of birth) : Zoutelande
Beroep (occupation) : Loods
BRUID : Magdalena Craane
Leeftijd (age) : 34 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 01-03-1780
Geboorteplaats (place of birth) : Waterland in Kadzand
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Hendrik Monnier
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Maatje de Wit
VADER BRUID (father bride) : Marinus Craane
MOEDER BRUID (mother bride) : Janneke Deijs
Opmerking (note) : Bgm wdnr van Adriana Braadt, Brd wed van Jan van Gelder.
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Christiaan Monier
Bruidegom trouwgeld op donderdag 10 april 1788 Oost-Souburg
Bruidegom : Christiaan Monier, jonge man van Vlissingen
Bruid : Adriana Braadt, jonge dochter onder West-Souburg
Datum betaling trouwgeld : 10-04-1788
Plaats : Oost-Souburg
Bron : Archief Rekenkamer Zeeland D inv.nr 44581

Christiaan Monnier
Bruidegom op woensdag 2 november 1814 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 58
Aktedatum (date) : 02-11-1814
BRUIDEGOM : Christiaan Monnier
Leeftijd (age) : 54 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 30-05-1760
Geboorteplaats (place of birth) : Zoutelande
Beroep (occupation) : Loods
BRUID : Magdalena Craane
Leeftijd (age) : 34 jaar
Geboortedatum (date of birth) : 01-03-1780
Geboorteplaats (place of birth) : Waterland in Kadzand
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Hendrik Monnier
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Maatje de Wit
VADER BRUID (father bride) : Marinus Craane
MOEDER BRUID (mother bride) : Janneke Deijs
Opmerking (note) : Bgm wdnr van Adriana Braadt, Brd wed
van Jan van Gelder.

West-Souburg Marnixplein 1792

oud en nieuw Zoutelande met strand en duinen
Zoutelande met kerk rond 1900
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Citaat uit Zoutelande-website:

“Zoutelande (Zeeuws: Zóetelande/Zoetelande) is een
dorp in de Zeeuwse gemeente Veere. Op 1 januari
2009 had het 1517 inwoners. Het ligt tussen Dishoek
en Westkapelle in. Van oudsher is Zoutelande
voornamelijk een boerendorp, en was de landbouw en
de daaraan gekoppelde activiteiten de belangrijkste
economische activiteit. Dit karakter veranderde
geleidelijk maar zeker echter door de toenemende
vraag naar strandrecreatie sinds ongeveer midden 19e
eeuw. Evenals Domburg was ook Zoutelande rond
1900 geliefd bij Nederlandse kunstschilders. Tot 1966
was Zoutelande een zelfstandige gemeente, waarna
het tot 1997 deel uitmaakte van de gemeente
Valkenisse”.

De familienaam Monnier is van Franse
herkomst en in Nederland eerder zeldzaam –
het zou een achternaam kunnen zijn die
toentertijd met de Hugenoten naar België en
Nederland is meegekomen. Ook de
familienaam Monier (met één “n”) is in gebruik
en zo kan een etymologische afleiding van
het Latijnse monere (= manen, bezwaar maken,
aanmerkingen maken op) – net zoals met
betrekking tot de uitdrukking “moneren” =
manen (Duits “monieren”) – zeker mogelijk
zijn. De betekenis van Monnier als “maner”,
“bezwaarmaker” zou dan in etymologische zin
iemand kunnen zijn, die het met bepaalde
dingen niet eens is resp. daartegen in
opstand komt. In de Franse taal is het woord
“monnier” als zodanig echter niet te vinden
maar wanneer we de (achternamen-)kaart
van Frankrijk bekijken zien we dat de meeste
personen met de achternaam Monnier in de
Bretagne te vinden zijn – er zou dus
eventueel zelfs een Keltische achtergrond
mogelijk zijn. De Franse ingenieur Joseph
Monier (1823 -1966) was overigens de
uitvinder van het gewapend beton-systeem
d.w.z het versterking van beton middels
inlaten van betonijzer (“Moniereisen”).

Wapen van Zeeland
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Geografische verdeling van de familienaam
Monnier in België, Nederland en Frankrijk volgens
www.familienaam.nl en www.familienaam.be

Aantal personen met achternaam Monnier
in België 470 en in Nederland 28

Aantal personen met achternaam Monnier in
Frankrijk 22’158 (nées en France depuis 1890 dans 48
départements et 168 ième rang dans les noms les plus
portés en France et avec une concentration dans la Bretagne.)

Sgroten-kaart ca. 1570

ZOUTELANDE

VLISSINGEN
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(LISSEWEGE)

SLUIS

(ZOUTELANDE)

BIERVLIET

TERNEUZEN

●TANNEKE VAN DEN HOUTE / MARIA SUSANNA LUTE (gen 7)
We waren voorgaand met de beide Monniers als “voorouders van de kouwe kant”
reeds aangekomen op Walcheren aan de Schelde (Escaut) en daarmede bij de
loodsenfamilie Kamermans (met mutatie van Camermans (met “C”) naar Kamermans (met “K”))
In de navolgende generaties hebben de “voorouders van de kouwe kant” met
betrekking tot de generaties 7, 8 en 9 dan alle met Zeeuws-Vlaanderen te doen:
Tanneke van den Houte (29.08.1834 – 15.05.1965) uit Biervliet was hierbij de eerste
echtgenote van Christiaan Kamermans en Maria Susanna Lute (09.09.1840 –
08.01.1923) uit Sluis de tweede echtgenote. Tanneke van de Houte moet – net zoals
in de voorgaande generatie Maatje Monnier - een uiterst zwakke constitutie hebben
gehad - want zij werd maar 31 jaar oud en ook vier van haar vijf kinderen overleden
na zeer korte tijd. Alleen het eerste kind Joost Marinus Kamermans bleef aan leven en
groeide in het gezin van Maria Susanna Lute en Christiaan Kamermans op – Joost
Marinus Kamermans overleed vermoedelijk tijdens een pokkenepidemie in Antwerpen
op 18 augustus 1870. Tanneke van de Houte was een buitenechtelijk kind van haar
ouders Marinus van den Houte (geb. 29 augustus 1833 in Biervliet) en Janneke de
Maree (geb. 12 juli 1806 in Biervliet) - zij werd erkend door beide ouders bij hun
huwelijk te Biervliet op 29 augustus 1838 (dus pas na vier jaar). Verder is over haar
Zeeuws-Vlaamse herkomst niets bekend
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Marinus van den Houte
Vader geborene op donderdag 29 augustus 1833 Biervliet
Aktedatum : 30-08-1833, aktenummer (documentnumber) : 61
Geboren te (born in) : Biervliet, op (on) 29-08-1833
Tanneke van den Houte
Dochter van :
Vader (father) : Marinus van den Houte
Moeder (mother) : Janneke de Maree
Opmerking (note) : Erkend door beide ouders bij huwelijk te
Biervliet d.d. 30-3-1838.
Tanneke van den Houte

Biervliet rond 1900

Moeder geborene op vrijdag 1 april 1859 Vlissingen
Aktedatum : 02-04-1859, aktenummer (document number) : 105
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 01-04-1859
Joost Marinus Kamermans
Zoon van :
Vader (father) : Christiaan Kamermans
Leeftijd (age) : 25
Beroep (occupation) : schipper
Moeder (mother) : Tanneke van den Houte
Beroep (occupation) : zonder
Adres: wijk B, nummer 88
Janneke de Maree
Geborene op zaterdag 12 juli 1806 Biervliet
Aktedatum : 12-07-1806, aktenummer (documentnumber) : 27
Geboren te (born in) : Biervliet, op (on) 12-07-1806
Janneke de Maree
Dochter van :
Vader (father) : Balten de Maree
Moeder (mother) : Tanneke Ruisscher
Marinus van den Houte
Bruidegom op vrijdag 30 maart 1838 Biervliet
Gemeente : Biervliet
Aktenummer (number) : 3
Aktedatum (date) : 30-03-1838
BRUIDEGOM : Marinus van den Houte
Leeftijd (age) : 39 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Burgh
Beroep (occupation) : Arbeider
BRUID : Tanneke de Maree
Leeftijd (age) : 31 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Biervliet
Beroep (occupation) : Dienstmeid
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : N N
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Adriana van den Houte
VADER BRUID (father bride) : Balten de Maree
MOEDER BRUID (mother bride) : Tanneke de Ruijsscher
Beroep (occupation) : Particuliere

Standbeeld Willem Beukelszn

wapen van Biervliet
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie, citeer ik hiertoe:

331

Biervliet is een gemeente in de gemeente Terneuzen, in de Nederlandse provincie Zeeland. Begin
2009 kende Biervliet 1657 inwoners. De plaats heeft een lange geschiedenis. Biervliet kreeg in 1183
al stadsrechten en behoort tot de reeks van havensteden die door de Vlaamse graven Diederik van de
Elzas en Filips van de Elzas ter bevordering van het economische leven langs de Noordzeekust
gesticht werden. Andere steden die tot deze reeks behoren, zijn Grevelingen, Mardijk, Duinkerke,
Nieuwpoort en Damme[1].Rond 1400 waren er watersnoden en kwam Biervliet op een eiland te liggen.
In 1573 werd het veroverd door de Watergeuzen en kwam Biervliet onder Noord-Nederlands bestuur.
Maurits van Nassau liet een vesting bouwen op het eiland om het scheepsverkeer naar Gent onder
controle Willem Beukelszoon is waarschijnlijk de bekendste inwoner; hij is een vermoedelijke uitvinder
van het haring kaken waardoor de vis beter geconserveerd en dus getransporteerd kon worden.

Maria Susanna Lute kwam eveneens uit het westelijke Zeeuws-Vlaanderen en wel
uit het direct tegen de Belgische grens gelegen stadje Sluis – ca. 15 kilometer verder
in westelijke richting ligt overigens het dorpje Lissewege, waar in 1291 met Willem
Camerman de ionghe de Camerman/Kamerman/Kamermans-geschiedenis een
eerste houvast kreeg. Met betrekking tot de genealogische afstamming van Maria
Susanna Lute citeer ik hiertoe (originele tekststructuur) uit de met enorme acribie
opgezette website “Genealogie van de families Meijers uit Serooskerke”:
De familie Lute uit Zeeuws Vlaanderen & Vlissingen.
De tot nu toe eerst gevonden Lute komt uit Oostkerke, departement du Lijs, volgens het overlijdens
bericht van Franciscus Lute. Voor mijn gevoel zou de naam een Franse oorsprong kunnen hebben.
Deze pagina is speciaal opgezet voor onze neef Frans Meijers en zijn nakomelingen in de Verenigde
Staten.
I.
Hendrik Lute, gehuwd met Celie Noppe, verdere gegevens ontbreken. De namen komen uit
de overlijdensakte van hun zoon Franciscus Lute.
Het echtpaar heeft tenminste twee zonen, t.w.
a. Jan Lute, geboren in 1759. Hij woont in 1795 in Aardenburg in de Weststraat bij zijn
broer en schoonzus in. Carte d índentité nr. 197.
b. Franciscus Lute, geboren rond 1767.
II.
Franciscus Lute, geboren in Heille rond 1767, overleden 12 november 1803 te Aardenburg,
dagloner, gehuwd met Adriana (Adrienne) Beun, dagloonster, geboren in Eede in1773
en overleden in Heille op 18 april 1805, dochter van Pierre Beun en Marie de Meijer.
Het echtpaar heeft vier kinderen. Bij de volkstelling van 1795 wonen zij in de Weststraat
te Aardenburg en hebben dan twee kinderen, Hun nrs van de carte d’intendité zijn nrs
195 en 196. Deze passen moes men bij zich hebben als men buiten zijn geboorteplaats
reisde.
a. Jan Lute, geboren 1792, overleden op 14 juli 1808 in Aardenburg, gevonden in het
kanaal van de Sophia Polder.
b. Jozephus Franciscus Lute, geboren in 1799 in Aardenburg.
c. Jaque Lute, geboren in 1802, overleden op 22 juni 1804 te Aardenburg.
d. Clara Theresia Lute, geboren in 1802, overleden 10 maanden oud op 13 november
1802 in Aardenburg. n.b. Bovenstaande gegevens komen uit het overlijdensbericht. Het
was in de Franse tijd en waarschijnlijk zijn zowel Adrienne als Pierre door de ambtenaar
verfranst, wat veel voorkomt, vooral in Zeeuws Vlaanderen.
III.

Jozephus Franciscus Lute, geboren te Aardenburg in 1799, Landmansknecht/werkman,
eerste huwelijk te Sluis op 21 november 1821 met Pieternella du Boo, geboren in 1797,
overleden te Sluis, dochter van Adriaan du Boo, Koetsier, en Jacomina Meersman.
Tweede huwelijk te Sluis op 4 augustus 1852 met Sara de Wind, geboren in Kadzand in
1805, Dienstbode, weduwe van Izaak Wijnandt, dochter van Abraham de Wind en Sara
Baas.Uit het eerste huwelijk worden de volgende kinderen allen te Sluis geboren:
a. Johannes Lute, geboren in 1823.( Zie III.)
b. Sara Maria Lute, geboren in 1824, overleden te Vlissingen op 1 januari 1915, gehuwd
te Vlissingen op 6 december 1852 met Leendert Janssen, geboren in1823 in Fort
Bath en overleden te Vlissingen op 4 februari 1905.
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c. Jacob Lute, geboren 1831, Banketbakkersknecht, huwt te Sluis op 29 december 1864
met Katharina de Vries, geboren te Aardenburg in 1841, dienstbode, dochter van
Willem de Vries en Suzanna de Koker. Het echtpaar krijgt een zoon.
aa. Jacob Lute, geboren in 1872 te Sluis, Zeeman, huwt te Vlissingen op 18 maart
1896 met Gerardina Hollem, geboren in 1876 te Vlissingen, dochter van Johannes
Hollem en Johanna Theodora Maria van Reusel.
bb. Josina Cornelia Lute, , geboren in Sluis in 1870, gehuwd te Vlissingen op 16
augustus 1895 met Johannes Robertus Kest, geboren te Norg in 1865, Zeeman, zoon
van Johannes Jacobus Kest en Hendrica de Vries.
d. Pieternella Lute, geboren in 1839, gehuwd op 9 mei 1866 met Cornelis Johan Krug,
geboren in 1842, smid te Biervliet.
e. Maria Suzanna Lute, geboren in 1841, overleden te Vlissingen 8 januari 1924,
gehuwd te Vlissingen op 6 februari 1867, met Christiaan Kamermans, geboren
te Vlissingen, loods te Vlissingen.
IV.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

Johannes Lute, geboren in Sluis in
1823, overleden in Vlissingen op 12
februari 1911,
Schippersknecht/Sloeproeier, huwt te
Vlissingen op 26 mei 1853 met
Margrietha Schuman, geboren te
Vlissingen in 1831 en overleden
eveneens te Vlissingen op 1 november
1903, dochter van Jan Karel Schuman
en Catharina Anna Magdalena
Schnabel, ook bekend als Catharina
Snabel. Het echtpaar krijgt 11
kinderen, allen te Vlissingen geboren:
a. Catharina Pieternella Lute, geboren
29 juni 1853, gehuwd te Vlissingen
op 3 juli 1880 met Willem Matthijs
Claassen, geboren in 1856,
metselaar, zoon van Matthijs
Claassen en Suzanna Maas.
Maria Suzanna Lute 1921 met
b. Johannes Jozephus Lute, geboren
achterkleinkind Anna Schol (latere “tante Anna”
23 juli 1854, Sloeproeier, huwt te
Willemse van de Paul Krugerstraat)
Veere op 16 maart 1879 met
Cornelia van Tatenhove, geboren in Vrouwenpolder, dienstbode, dochter van Willem
van Tatenhove, Arbeider, en Maatje Christiana Maas.
Charles Adrianus Lute, geboren 3 oktober 1856, Zeeman, overleden 4 december
1921, huwt eerste maal te Vlissingen op 19 mei 1880 met Jacoba Margaretha Warre,
geboren in 1856 en overleden in 1891, huwt daarna te Vlissingen op 4 maart 1892
met Marie de Rijke, geboren te Veere in 1868, overleden te Vlissingen 15 maart 1933,
dochter van Johannes de Rijke en Jacoba Margaretha Warre. Uit het eerste huwelijk
is een kind bekend, t.w.
aa. Johannes Lute, geboren in 1881, Timmerman, huwt te Vlissingen op 6 april 1906
met Catharina Helena van der Harst, dochter van Arie van der Harts , Kuiper, en
Catharina Helena Fiegen.
Uit het tweede huwelijk wordt een kind geboren:
bb. Catharina Pieternella Lute, geboren in 1904, overleden op 11 oktober 1932.
Franciscus Jacobus Lute, geboren in 1856, overleden te Vlissingen op 12 januari
1861.
Pieter Lute, geboren 12 februari 1860, overleden 5 februari 1926, Zeeman, huwt
eerste maal te Vlissingen op 3 augustus 1888 met Margrietha de Smit, geboren 1863,
overleden 1899, dochter van Pieter de Smit en Jeitze Overloop. Huwt tweede maal
met haar zuster Elisabeth de Smit, geboren 1865.
Maria Margrietha Lute, geboren 28 maart 1861, overleden 21 augustus 1940, huwt te
Vlissingen op 4 april 1883 met Pieter Abraham du Pon, geboren 1860. Zeeman, zoon
van Jacob du Pon en Catharina Elias.
Jacob Lute, geboren 9 januari 1864 (Zie IV )
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h. Geertruide Lute, geboren in 1866, overleden 29 september 1878.
i. Christiaan Lute, geboren 28 april 1868, Klinker, gehuwd te Vlissingen op 5 augustus
1892 met Paulina de Cock, geboren in Boekhout in 1869, dochter van Engelbertus de
Cock en Clementina Lucia Mingels. Echtscheiding bij vonnis van 21 september 1904
van de Arr. Rechtbank te Middelburg, acte datum 28 april 1905 nr. 109..
j. Mathilde Clarissa Lute, geboren 4 juni 1870, overleden 19 mei 1906, gehuwd te
Vlissingen op 12 december 1990 met Willem Minderhout, werkman, geboren te
Westkapelle, zoon van Lourus Minderhout, Werman, en Anna Elisabeth Petronella
Koets,
k. Dina Johanna Lute, geboren 12 oktober 1871, gehuwd te Vlissingen op 27 oktober
1893 met Cornelis Kooger, geboren in 1869 te Den Helder, Zeeman, zoon van
Cornelis Kooger, Visser, en Grietje Groen .
V.

Jacob Lute, geboren te Vlissingen op 9 januari 1864, Klinker bij Koninklijke Mij de
Schelde, overleden 7 augustus 1934, gehuwd te Vlissingen op 16 november 1888 met
Maria Francina Provoost, geboren in 1865 in Hoofdplaat, Dienstbode, dochter van
Johannes Provoost en Maria Belling. Het paar krijgt de volgende kinderen, allen te
Vlissingen geboren:
a. Johannes Lute, geboren in 1889 (zie V)
b. Jacob Lute, geboren op 7 september 1890, Timmermans baas bij de KMS, gehuwd te
St. Janssteen op 16 april 1915 met Jozina Maria Pieternella Duininck, geboren te
Nieuw Lekkerland in 1889, overleden 8 maart 1926 in Vlissingen, dochter van
Johannes Abraham Duininck, Brigadier Commandant bij de Rijksveldwacht, en
Elisabeth van Dale, bekend adres in Vlissingen: De Ruijterstraat.
c. Maria Margaretha Lute, geboren 20 november 1892, gehuwd te Vlissingen op 12
november 1918, met Gijsbertus van Eijsden, Stuurman ter Koopvaardij, zoon van Arie
van Eijsden en Kaatje Hoogvliet.
d. Charles Adrianus Lute, geboren 16 november 1894, Klinker bij de Kon. Mij de
Schelde, gehuwd te Vlissingen op 11september 1918 met Crina Kluijfhout, geboren in
1894, dochter van Abraham Kluijfhout en Pieternella Wielemaker.
e. Susanna Lute,(Tante Anna) geboren 19 november 1896, Diensbode, gehuwd te
Vlissingen op 5 december 1919 met Cornelis Gerardus Balmakers, geboren in 1892,
Ketelmaker bij de Kon. Mij de Schelde, zoon van Marinus Balmakers en Christina
Adriana Cornelia Blaakmans. Men woonde op “ ‘t Eiland”.
f. Josephus Johannes Lute, (Oom Sjef) geboren in Vlissingen op 16 augustus 1899,
scheepmaker, later elektricien, gehuwd met Neeltje Kooyman, Terschelling. In 1940
adres Schuitvaartgracht 105, in 1957 Sottigemstraat 91 te Vlissingen. Aquarium
liefhebber.
g. Pieter Lute, geboren 30 mei 1902, stuurman ter Koopvaardij. Piet woonde op de
Schuitvaartgracht 239. Eerste huwelijk met Everdien Klaassen, tweede huwelijk met
Maria Alleda, hij was eerder gehuwd was met :
h. Adrie Lute, geboren 4 april 1908. Brandweerman. Eerste huwelijk met
bovengenoemde Maria Alleda, later gehuwd met Truus Akkerman. Adrie woonde in
de Bouwen Ewoutstraat en later op het van Nispenplein 30 en was
hoofdbrandwacht.(1957)

VI.

Johannes Lute, geboren te Vlissingen op 18 januari 1889, overleden te Vlissingen op 25
maart 1948. Bij huwelijk IJzerwerker bij de Kon. Mij de Schelde te Vlissingen, gehuwd te
Vlissingen op 26 april 1912 met Maria Labruijere, geboren te Vlissingen op 25 augustus
1887, overleden te Vlissingen op 15 januari 1970, dochter van Adriaan Labruijere,
geboren in 1862, overleden 26 juni 1930, gehuwd te Vlissingen op 23 december 1885
met Maria Sohier, geboren in 1863. In 1926 en 1930 is Johannes sergeant bij de
Militaire Politie en woont het echtpaar in de Aagje Dekenstraat 11, in 1938 in de van de
Spieghelstraat 9 te Vlissingen

VII

Het echtpaar krijgt twee kinderen in Vlissingen:
a. Maria Lute, geboren 30 januari 1914, overleden 19 augustus 2002, gehuwd te
Vlissingen op 1 oktober 1937 met Franciscus Bartel Meijers, geboren 29 augustus
1909, Modelmaker bij Kon. Mij de Schelde, zoon van Laurens Meijers en Catharina
Josina Maas.
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b.
c.

Het echtpaar heeft een kind:
Franciscus Bartel Meijers, geboren te Vlissingen op 29 augustus 1938 rs ●
Francina Maria Lute, geboren, 27 maart 1914, gehuwd te Vlissingen op 3 maart 1937
met Johannes de Roos.
Het echtpaar heeft twee kinderen, beiden in Vlissingen geboren:
bb1. Johannes Albert Roos, geboren 12 januari 1938.
bb2. Albert Jan Roos, geboren 11 augustus 1946.

● met deze Frans Meijers zat Han Kamermans in dezelfde 5 RHBS-klassen - beide concurreerden in al die jaren
hevig met elkaar om als nummer één van de klas te gelden. Frans Meijers is na zijn schooltijd naar de Verenigde
Staten geëmigreerd en noemde zich van daar af Frank Meijers.

De familienaam Lute zou afgeleid kunnen zijn
van een patronymikum en wel van de voornaam
Lute, Lude. Lutte enz. – dit zijn oude
Germaanse namen, die weer afgeleid zijn van
het oudgermaanse woord “liud”, dat “volk”
betekent. Maar ook het “etymologisch
woordenboek van Van Dale” levert een
mogelijke verklaring en wel via de begrippen
oud Sluis rond 1900
luteren, luten = dichtsmeren, het
Middelnederlandse “lute(e)ren = met leem
bestrijken resp. het Franse “luter”, Latijnse
“lutarse” = besmeren met “lutum” = modder,
leem. En in het “Middel Nederlandse
Woordenboek”, deel 4.1 staat tenslotte nog
geschreven: “luten”, “luyten”, “loyten” =
luitspelen, terwijl in de Engels taal het woord
“lute” voor het muziekinstrument luit staat.
Keuze genoeg dus. In Nederland levert de
website www.familienaam.nl overigens een resultaat op van 155 naamdragers en in
België de website www.familienaam.be helemaal niets – hetzelfde geldt voor
Duitsland. Navolgend een citaat uit de website van de gemeente Sluis:
Het middeleeuwse stadje Sluis trekt heden ten dage jaarlijks ca. 4 miljoen (!) bezoekers. Veel
dagjesmensen kommen voor het gezellige centrum, dat binnen de stadswallen ligt. Meer dan 150
winkels, restaurants (daaronder het beroemde ***Michelin-restaurant “Oud Sluis” van Sergio Herman),
cafés en banken geven een sfeer en ambiance die uitermate typisch voor dit stadje zijn. Sluis heeft
verder een uitermate rijke historie. Zo stond de wieg van de samensteller van de Dikke van Dale ooit
in Sluis – J.H. van Dale werd hier op 15 februari 1828 geboren en was achtereenvolgens
hoofdonderwijzer in en stadsarchivaris van Sluis. Hij stierf op 19 mei 1872 aan de pokken (denken we
in deze samenhang ook aan Joost Marinus Kamermans) – zijn levenswerk “de Dikke van Dale” werd
door zijn vriend en leerling J.Manhave ten einde gevoerd. Op
het Walplein te Sluis staat zijn borstbeeld. In het jaar 1603 vond
verder de zogeheten “Slag van Sluis” plaats tussen Spaanse
galeien en Nederlandse en Engelse oorlogsschepen - het ging
hier om de beheersing van de haven van Sluis ter bescherming
van de Nederlandse en Engelse handelsvloten
Deze was in Spaanse hand tot 1603, toen een Spaanse vloot
uit de haven van Sluis via het Zwin de zee op voer en de voor
de kust liggende Nederlandse schepen aanviel in een poging
het beleg te breken – dit mislukte en de Spanjaarden moesten
zich geslagen terugtrekken.
Antieke kaart Sluis door Giuicciardini 1613
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● MARIA CATHARINA PIETERS (gen 8)

dankbetuiging echtgenoot J.F.Kamermans na overlijden

.

Mijn grootmoeder Maria Catharina
Pieters werd op 6 januari 1871 te
Vlissingen geboren en overleed op 21
september 1949 ook te Vlissingen – zij
trouwde op 13 november 1895 in
Terneuzen met Josephus Franciscus
Kamermans (12.10.1869 Antwerpen -15.08.1950
Vlissingen). Haar ouders
waren Jan Willem Pieters (27.09.1838
Vlissingen – 18.06.1915 Koudekerke) en
Johanna Melse (20.04.1848 Vlissingen 31.05.1916 Koudekerke), die op 11 mei
1870 in het huwelijk traden. Uit dit
huwelijk werden vijf kinderen geboren:

Maria Catharina Pieters (06.01.1871 Vlissingen - 21.09.1949 Vlissingen)
Willem Hendrik Pieters (01.01.1879 Terneuzen- 17.06.1951 Koudekerke)
Gerardus Pieters
(04.05.1881 Terneuzen - 24.04.1942 Vlissingen)
Jan Willem Pieters
(09.10.1883 Terneuzen Johanna Pieters
(22.05.1989 Terneuzen –
Maria Catharina Pieters
Geborene op vrijdag 6 januari 1871 Vlissingen
Aktedatum : 07-01-1871, aktenummer (document number) :
5
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 06-01-1871
Maria Catharina Pieters
Dochter van :
Vader (father) : Jan Willem Pieters
Leeftijd (age) : 32
Beroep (occupation) : zeeman
Moeder (mother) : Johanna Melse
Beroep (occupation) : zonder
Adres: wijk H, nummer 262
Maria Catharina Pieters
Bruid op woensdag 13 november 1895 Terneuzen
Gemeente : Terneuzen
Aktenummer (number) : 56
Aktedatum (date) : 13-11-1895
BRUIDEGOM : Josephus Franciscus Kamermans
Leeftijd (age) : 26 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Antwerpen
Beroep (occupation) : Hulploods
het echtpaar Kamermans – Pieters rond 1910

BRUID : Maria Catharina Pieters
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
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Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Christiaan Kamermans
Beroep (occupation) : Loods
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Maria Susanna Lute
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Jan Willem Pieters
Beroep (occupation) : Loods
MOEDER BRUID (mother bride): Johanna Melse.
Beroep (profession): zonder
Johanna Melse
Bruid op woensdag 11 mei 1870 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 28
Aktedatum (date) : 11-05-1870
BRUIDEGOM : Jan Willem Pieters
Leeftijd (age) : 31 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Varensgezel
BRUID : Johanna Melse
Leeftijd (age) : 22 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Hendrik Pieters
Beroep (occupation) : Zeeman
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Maria Catharina van den Berge
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Hendrik Melse
MOEDER BRUID (mother bride) : Elisabeth Karreman
Beroep (occupation) : Winkelierster
Jan Willem Pieters
Geborene op donderdag 27 september 1838 Vlissingen
Aktedatum : 27-09-1838, aktenummer (document number) : 267
Geboren te (born in) : Vlissingen, op (on) 27-09-1838
Jan Willem Pieters
Zoon van :
Vader (father) : Hendrik Pieters
Leeftijd (age) : 21
Beroep (occupation) : kleedermaker
Moeder (mother) : Maria Catharina van den Berge
Leeftijd (age) : 27
Adres: wijk I, nummer 183

Maria Catharina Pieters (ook “Kleintje” geroepen) werd weliswaar in Vlissingen geboren,
maar had toch een zeer sterke affiniteit met het Zeeuws -Vlaamse Terneuzen. Niet
alleen haar drie navolgende broers en haar zuster werden in Terneuzen geboren
maar ook Maria Catharina Pieters zelf groeide daar op – dit omdat haar vader loods
Jan Willem Pieters in zijn functie als kanaalloods (Kanaal Terneuzen-Gent) ooit van
Vlissingen naar Terneuzen werd overgeplaatst. Ook het huwelijk met mijn grootvader
Josephus Franciscus Kamermans vond in Terneuzen plaats, terwijl de beide
kinderen uit dit huwelijk (mijn vader Jan Willem Kamermans en zijn zuster Maria Susanna
Kamermans) eveneens daar geboren werden. Interessant is verder nog, dat haar veel
jongere zuster Johanna Pieters later niet alleen op het adres Groenewoud 40/36 te
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Vlissingen inwoonde, maar op 20 augustus 1920 ook in het huwelijk trad met Klaas
Schol (loods), zoon van Pieternella Kamermans (zuster van Josephus Franciscus
Kamermans) en Jan Schol (zeeloods). Tamelijk ingewikkeld alles maar dat had wel tot
gevolg, dat er tussen de (loodsen-)families Pieters, Kamermans en Schol in familiaire
zin een groot saamhorigheidsgevoel bestond – da blijkt dus o.a. ook uit de diverse
“inwoners” van het pand Groenewoud 40/36 (zie ook p.197). En zo heb ik dat ook in
herinnering met betrekking tot de talloze toentertijdse familiebijeenkomsten met
uitermate veel personen, die “op visite” kwamen. Opmerkelijk is verder, dat het
grafmonument van mijn grootouders (dat dus door mijn ouders 25 jaar lang met zoveel
toewijding werd verzorgd) op de Vlissingse Noorderbegraafplaats (vak 2 nr. 932) nog
steeds bestaat – de crematie en anonieme bijzetting van mijn ouders in 1974 resp.
1990 is daarom ook vanuit dit gezichtspunt moeilijk te begrijpen. De Nederlandse
website www.familienaam.nl laat voor de achternaam Pieters overigens 2392
resultaten zien, de Belgische website www.familienaam.be 5241 resultaten met een
concentratie in het Land van Waas (westelijk van Antwerpen).

● ELISABETH CLEMENS (gen 9)
Mijn vader Jan Willem Kamermans leerde mijn
moeder Elisabeth Clemens uit het Duitse stadje Buer
i. W. (direct naast de industriestad Gelsenkirchen in Westfalen
gelegen en er nu deel van uitmakend) kennen tijdens hun
gemeenschappelijke jaren 1928 -1931 in het “Grand
Hotel Britannia” te Vlissingen. Ik heb over mijn
geliefde moeder in 2007 een apart (Duitstalig) eBook
geschreven met de titel “IN MEMORIAM ELISABETH
CLEMENS – ERINNERUNGEN AN MEINE MUTTER” en
natuurlijk zijn in het onderhavige eBook over mijn
vader nog verdere informaties over deze prachtige
vrouw ingebed. Prachtig ook daarom, omdat deze
(Pruisische) Elisabeth Clemens in Vlissingen tot de
overal zeer gewaardeerde en uitermate vriendelijke
(Nederlandse) Els Kamermans werd – een waarlijk
buitengewoon gelukkig toeval voor de (Vlissingse)
familie Kamermans. En natuurlijk in het bijzonder
voor mij als haar lievelingszoon
● BERNARDUS MICHIEL VERHEUL (gen 9)

Bernardus Michiel Verheul (29.05.1886- 25.04.1963) was de echtgenoot van vaders
zuster Maria Susanna Kamermans en verschijnt ook in deze reeks “voorouders van
de kouwe kant”, omdat de protagonist van dit boek Jan Willem Kamermans een
buitengewoon nauwe band had met zijn zuster Maria Susanna Kamermans. “Ome
Bernard” (beroep: “kantoorbediende” ) heb ik uit mijn Vlissingse jaren in herinnering als een
uitermate beminnelijke en joviale man en hij maakte op familiebijeenkomsten dan
ook bijna vanzelfsprekend deel uit van de familie Kamermans. Dat kwam wel ook
daardoor, omdat Bernardus Michiel Verheul eveneens uit een (grote) loodsenfamilie
stamde – zijn vader Pieter Verheul (03.08.1857 – 02.11.1938) was loods resp.
loodsschipper en getrouwd met Catharina Maria Johanna Wijtenburg (geb. 14 april 1859
te Maastricht (!) – uit dit huwelijk ontsproten 10 kinderen en op plaats 3 kwam
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Bernardus Michiel Verheul (ook “kromme Bernard” genoemd). De vader en grootvader van
Pieter Vereul waren eveneens loods - in het geheel telde de Vlissingse
loodsenfamilie Verheul (inclusief directe verwanten) vanaf het begin van de 19e eeuw niet
minder dan 14 loodsen en loodsschippers.
Zijn zoon Josephus Franciscus Verheul was – net als mijn broer Josephus
Franciscus Kamermans – weliswaar eveneens naar grootvader en loods Josepus
Franciscus Kamermans vernoemd maar zou geen maritieme loopbaan inslaan (piloot
was zijn jongensdroom) – hij zou reeds op de zeer vroege leeftijd van veertig jaar
overlijden. zie hiertoe ook het eveneens in 2009/2010 klaargekomen eBook BERNARDUS MICHIEL
VERHEUL – TUSSEN SCHELDE-LOODSENTRADITIE EN SCHELDE-SCHEEPWERFGLORIE.
Bernardus Michiel Verheul
Bruidegom op donderdag 14 juli 1921 Vlissingen
Gemeente : Vlissingen
Aktenummer (number) : 128
Aktedatum (date) : 14-07-1921
BRUIDEGOM : Bernardus Michiel Verheul
Leeftijd (age) : 35 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Vlissingen
Beroep (occupation) : Kantoorbediende
BRUID : Maria Suzanna Kamermans
Leeftijd (age) : 24 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Ter Neuzen
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Pieter Verheul
Beroep (occupation) : Rivierloods
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Catharina Maria Johanna Wijtenburg
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Josephus Franciscus Kamermans
Beroep (occupation) : Rivierloods
MOEDER BRUID (mother bride) : Maria Catharina Pieters
Beroep (occupation) : Zonder
Pieter Verheul
Bruidegom op donderdag 28 juli 1881 Goes
Gemeente : Goes
Aktenummer (number) : 29
Aktedatum (date) : 28-07-1881
BRUIDEGOM : Pieter Verheul
Leeftijd (age) : 23 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg
Beroep (occupation) : Loodskweekeling
BRUID : Catharina Maria Johanna Wijtenburg
Leeftijd (age) : 22 jaar
Geboorteplaats (place of birth) : Maastricht
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUIDEGOM (father bridegroom) : Leonardus Marinus Verheul
Beroep (occupation) : Loodsschipper
MOEDER BRUIDEGOM (mother bridegroom) : Pieternella Jakoba Busquet
Beroep (occupation) : Zonder
VADER BRUID (father bride) : Bernardus Michiel Wijtenburg
Beroep (occupation) : Concierge
MOEDER BRUID (mother bride) : Cornelia Boeije
Beroep (occupation) : Zonder

EINDE SUPPLEMENT “VOOROUDERS VAN DE KOUWE KANT”
nihil est perpetuum datum
niets is van ewige duur
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„Was ist das Leben?
Es ist das Aufblitzen
eines
Glühwürmchens in
der Nacht. Es ist der
Atem eines Büffels
im Winter. Es ist der
kleine Schatten, der
über das Gras
huscht und im
Sonnenuntergang
verschwindet“

Blackfoot-indiaan op doodsbed
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Wat is het leven van een mens
een voetslap in het zand
Die weer wordt weggevaagd
wanneer de vloed de grens verplaatst
tussen zee en strand
mach’s gut, Alter !
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