
Een kort overzicht van de geschiedenis van het gemeentewapen van 
Kamerik 

door C. Timmerman 

Bij de gemeentelijke herindelingen van de afgelopen jaren zijn helaas veel gemeentewapens in 
onbruik geraakt. Dit geldt ook voor het wapen van de voormalige gemeente Kamerik: na de op
heffing van die gemeente per 1 januari 1989 is het wapen niet teruggekeerd in het gemeentewa
pen van Woerden. Slechts op de gemeentevlag is het rode Andreaskruis nog te zien. 
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In de hier afgebeelde nieuwe vlag van de gemeente Woerden is een rood schuin kruisje opgeno
men in plaats van een van de in het gemeentewapen van Kamerik gevoerde Andreaskruizen. 

Verdwenen wapens zijn gelukkig nog op veel plaatsen terug te vinden, bijvoorbeeld in kerken of 
andere historische gebouwen. Eén van de gebouwen, waarin door de eeuwen heen een groot aan
tal wapens is afgebeeld, is de St.-Janskerk in Gouda. Niet alleen is dit de langste kerk van Neder
land, maar ook de kerk waarin de meeste gebrandschilderde ramen met wapens te vinden zijn. Zo 
zijn in raam nr. 6, daterend uit 1571 en geschonken door de graaf van Aremberg, van deze kerk 
twee identieke wapens te zien, die een opmerkelijke gelijkenis vertonen met het Kamerikse wa
pen, dat bestaat uit drie rode Andreaskruizen op een veld van goud; deze kruizen zijn gegroe
peerd als twee kruizen boven en één onder. 
Dit raam nr. 6 is in het verleden al eens gerestaureerd, waarbij namen zijn verwisseld. Dit is ook 
bij het "Kamerikse" wapen gebeurd. Uit het archief van de St.-Janskerk blijkt de werkelijke naam 
van dit wapen "Strijen" te zijn, ook wel bekend als "Striene". De zeer oude geschiedenis van dit 
wapen wordt nog eens onderstreept door het bestaan van een aantal zegels, toebehorend aan de 
familie Van Strijen, daterend uit 1241, waarop de drie schuinkruizen al voorkomen.1 In dit artikel 
wordt geprobeerd de werkelijke historie van het Kamerikse gemeentewapen te achterhalen. 

Ter verklaring van de gelijkenis met het Kamerikse wapen is wel eens gedacht aan familiebanden 
tussen de Goudse leden van de families Van Strijen en Van Teijlingen, die in de 18e eeuw in 
Gouda dicht bij elkaar woonden. De naam Van Teijlingen is in Kamerik erg bekend, daar leden 
van deze familie ambachtsheren van Kamerik-en-de-Houtdijken waren. Bij het nazien van een 
genealogie Van Strijen werd echter geen direct verband met Van Teijlingen of met Kamerik ge
vonden.2 
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In het Kamerikse gemeente-archief zijn enkele brieven aanwezig over de mogelijke historie van 
het wapen, maar ook hierin werd geen duidelijk verband tussen Kamerik en Strijen ontdekt. De 
naam Strijen is echter niet alleen een familienaam, maar ook die van een zeer grote heerlijkheid 
in Holland en Brabant. Veel wapens van gemeenten in de vroegere heerlijkheid Strijen, met name 
de wapens van de Westbrabantse gemeenten Klundert, Dussen, Breda en Bergen op Zoom en het 
Zuidhollandse Strijen zelf vertonen overeenkomsten met het Kamerikse wapen, wat op een ge
meenschappelijke oorsprong zou kunnen duiden. Met name de vorm van de kruizen lijkt op el
kaar, alleen de kleuren zijn verschillend. 

In een publikatie over het bestuur van het Nedersticht komt een afbeelding voor van Jacob van 
Gaesbeek, overleden in 1459, onder andere heer van Abcoude.1 Op dit plaatje draagt hij een man
tel met verschillende wapens, waaronder een wapen met drie kruizen. De naam Gaesbeek heeft in 
Kamerik een bekende klank; in de middeleeuwen kwam de naam als gerechtsnaam in het Kame
rikse gebied voor. De heren van Abcoude waren rond 1300 heer van het Gaesbeekgerecht, de 
laatste tijd minder gunstig bekend vanwege de Dertiende Penning. Uit de Kamerikse geschiede
nis blijkt dat het latere Teijlingen-gerecht voordat de Van Teijlingens er heer werden als toenaam 
de naam van andere ambachtsheren heeft gehad, bijvoorbeeld Selkartgerecht, Statengerecht en 
Gaesbeekgerecht. 
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Jacob van Gaasbeek van Abcoude met op zijn mantel en op de vlag het Kamerikse wapen; zes-
tiende-eeuwse tekening door Arnold van Buchel. 
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Uit een onderzoek in de genealogie van de familie Van Gaesbeek blijkt Gijsbert van Gaesbeek 
van Abcoude, de grootvader van bovengenoemde Jacob, omstreeks 1330 te trouwen met Johanna 
van Hoorne, vrouwe van Putten en Strijen.4 Zij is de enige erfgename van Putten en Strijen, om
dat het geslacht van Hoorne in mannelijke lijn was uitgestorven. Zo brengt zij door haar huwelijk 
het wapen van Putten en Strijen, een gouden schild met drie rode kruizen, naar Kamerik. 

En hoe gaat het verder? In de Nederlands Hervormde kerk van Kamerik is een rouwbord aanwe
zig van Elisabeth Selkart, vrouwe van Kamerik, die in 1741 getrouwd was met Jan van Teijlin-
gen. Op dit bord staan de wapens van de families Selkart en Van Teijlingen. Op het wapen Sel
kart bevindt zich ook het "wapen" van Kamerik. Dit kan echter geen zelfstandig wapen genoemd 
worden, omdat in de heraldiek het voorkomen van het ene wapen op een ander niet mogelijk is. 
Aanwezig is het echter wel. Het wapen op dit rouwbord is één van de oudste aanwijzingen van 
het bestaan van het wapen van Kamerik. Verder is er in de kerk een wapenbord met alleen het wa
pen van Kamerik in originele kleuren aanwezig. Dit heeft vermoedelijk op de herenbank in het 
oude kerkgebouw gestaan, die in 1829 is afgebroken. Deze wapens zijn waarschijnlijk in de 
nieuwe kerk, die in 1833 is herbouwd, overgebracht. Zowel van het rouwbord als het wapenbord 
zijn de exacte datering en herkomst nog niet bekend. 

Alle gissingen veranderen als in 1815 de toenmalige ambachtsheer Diederik Gregorius van Teij
lingen een wapen voor de nieuwe gemeente Kamerik, ontstaan uit de samengevoegde gerechten 
Kamerik-Teylingen en Houtdijken, Kamerik-Mijzijde en 's-Gravesloot, aanvraagt. Wat was zijn 
motivatie om juist dit wapen als gemeentewapen voor te dragen? In zijn brief aan de Hoge Raad 
van Adel van 17 november 1815 geeft hij in slechts twee zinnen aan, het belang te zien van de 
grote historische waarde van dit wapen.5 Hij schrijft, dat de herkomst van het wapen van zijn 
heerlijkheid hem onbekend is, maar dat het al in zijn heerlijkheid aanwezig was vóórdat zijn 
grootvader van moederszijde, Hendrik Selkart, in 1714 de ambachtsheerlijkheid van de Staten 
van Utrecht had gekocht. Het toegekende wapen zou bestaan uit een gouden schild met drie 
Andreaskruizen van keel (rood), hetwelk bij Koninklijk Besluit van 11 september 1816 werd 
vastgesteld. Helaas heeft de nieuwe gemeente Kamerik niet lang stand gehouden; in 1817 is deze 
gemeente Kamerik weer in drie verschillende gemeenten uiteengevallen en verloor het wapen 
zijn geldigheid. 

In 1857 ontwikkelt zich een omvangrijke correspondentie6 omdat het bestuur van de opnieuw sa
mengevoegde gemeenten Kämerik-en-de-Houtdijken (vh. Kamerik-Teijlingen), Kamerik-Mij
zijde en 's-Gravesloot en aangevuld met de voormalige gemeente Teckop, het in 1816 toege
kende wapen weer in ere wil herstellen. In 1858 wendt de burgemeester Arnoldus van Loon van 
de nieuwe gemeente Kamerik zich daartoe tot het ministerie van Binnenlandse Zaken om tussen
komst ter verkrijging van toestemming om het oude wapen weer te mogen gebruiken. De minis
ter schrijft echter terug dat wapens alleen door of namens de koning worden verleend en geeft het 
advies zich tot Zijne Majesteit te wenden. Er gaat inderdaad een brief naar koning Willem III, met 
het verzoek het recht te verlenen tot het voeren van het in 1816 verkregen wapen, met als motiva
tie dat het wapen al eerder verleend is en de toegevoegde gemeente Teckop geen eigen wapen be
zat. 
Hierop ontvangen burgemeester en wethouders een brief van de commissaris des Konings, 
waarin deze schrijft dat hij naar aanleiding van een missive van de minister van Binnenlandse Za
ken een nieuw wapendiploma aan de gemeente Kamerik kan verlenen, mits het oude wapen-
diploma wordt ingezonden. 
De uitreiking zou kosteloos geschieden met uitzondering van te betalen legesrechten. De burge
meester stuurt het oude wapendiploma terug met een begeleidend schrijven, waarin hij vermeldt 
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Het Kamerikse wapen, zoals afgebeeld op de herenbank in de Kamerikse dorpskerk. 
Foto: collectie Stadsarchief Woerden. 

dat het wapendiploma voorheen als schilderij in de herberg, die dienst deed als gemeentehuis van 
Kamerik-en-de-Houtdijken, heeft gehangen, waardoor het zeer vuil geworden is. Hij vraagt 
voorts of de uitreiking van het wapendiploma niet kosteloos kan geschieden, daar dit voor de ge
meentekas "zeer verkieselijk" zou zijn. Dit laatste lukt niet. De provincie zendt een brief met een 
beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 17 augustus 1858, waarbij namens de 
koning aan de gemeente een wapen wordt verleend, zoals op een bijgaande akte is afgebeeld. De 
brief besluit met het verzoek de verschuldigde leges- en zegelkosten ten bedrage van f 6,72 te 
voldoen.... 
Zo blijkt dat het onderhavige wapen, daterend uit 1241, in het verleden behorend bij een zeer 
grote heerlijkheid en in de eerste helft van de 19e eeuw in een smoezelige herberg in Kamerik te
rechtgekomen, tenslotte nog ruim 130 jaar een functie heeft gehad. 
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