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De HISTORISCHE VERENIGING Oud-Beijerland

Van de bestuurstafel.

Opgericht op 30 september 1997

Oud-Beijerlandsche Berichten
U kunt al lid worden voor € 12,50 per jaar. U mag dan onze
ledenvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen,
u kunt dan ook deelnemen aan de diverse werkgroepen.
Wilt u ons alleen als donateur steunen dan kan dit vanaf
€ 8,50 per jaar en u ontvangt dan 4 keer per jaar onze
Oud-Beijerlandsche Berichten en 1 maal per jaar nodigen
wij u uit op onze jaarlijkse bijeenkomst, waar een
gastspreker wordt uitgenodigd die deze avond met
Historisch materiaal en/of verhalen komt opluisteren.
Het bestuur:
Voorzitter: C.de Jong
Vice-voorzitter: P.J. in ’t Veld
Secretaris: A.W. de Groot
Penn.meester D.H. v.d. Linden
Lid: D.Dijkshoorn-Bison
Adres secretariaat:
Adres redactie:

Hierbij ontvangt u het decemberboekje en dus het
laatste boekje van het jaar 2008.
We kijken met spanning uit naar het jaar 2009.
Het jaar waarin ons dorp 450 jaar geleden is gesticht door
Lamoraal van Egmond.
Een jaar met tal van activiteiten, natuurlijk ook door uw
vereniging.
Volgend jaar willen we in de Oud-Beijerlandsche Berichten
nog eens terugblikken op het feest in 1959 bij het 400 jarig
bestaan. Velen zullen hier leuke herinneringen aan hebben,
Daarom willen we graag ook uw verhaal kunnen lezen en
leuke foto`s plaatsen.
Vandaar dus de oproep:



"wie helpt ons aan foto's, verhalen en anekdotes”?

0186-617229
0186-617523
0186-615425
0186-614932
0186-613707

In dit extra dikke nummer de geschiedenis van Lamoraal
van Egmond. Door dit lange stuk, dat we juist nu in het
kader van ons bezoek aan Zottegem wilden plaatsen, komt
het beloofde vervolg over de boerderij "Dijkzicht" in dit
nummer te vervallen.
Dit plaatsen we nu in het eerste nummer van 2009.
Ook vertelt Arie Biemans een verhaal in sappig Hoekse
Waards dialect.

W. Vrijlandtstraat 75
3262 GN Oud-Beijerland
Pr. Hendrikstraat 29
3262 ST Oud-Beijerland
Dineke Dijkshoorn

Lay-out inhoud:
Onze website is: www.hvobl.nl

Vanaf deze plaats wenst het bestuur een ieder
goede kerstdagen en een voorspoedig 2009.

In sommige boekjes worden foto’s gebruikt van Joris Buitendijk
( 0186-617667), deze worden met * aangemerkt.
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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D’n durrepsomroeper

om d’n toeter te hore wiere toch wel opte hôôgte gesteld,
want de buuvrouw vertelde ’t nieuwchie graeg genog deur.
En aste buuvrouw nie langskwam dan hiev-ie maor een
kind an te houwe om de booschop te wete te komme, want
as Jaopie al toeterend langsaom rondfietsende zwermde d’r
altijd een krooi klaaine jonges om ’m hene die añ z’n lippe
hinge om ’t bericht op te neme en ’t daernae weer uit te
vente bij iederêên die ’t maor hore wou.
D’n aerd van ’t nieuws kon verschillend weze. Dat liep
bevôôbeld van een oproep om een verlore portefullie tege
belôôning trug te bezurrege, tot de ankondeging van tijd en
plaes van de fêêstelijkhede opte Koninginnedag. Maor ’t
mooiste vonge me altijd aster een nôôdslachting was. Dan
ging bekant iederêên op te omgerope tijd naer d’n
opslagplaes neffe ’t Waope van Holland op ’t Schááñs om
gekôôp vlees te haole. En wie sting daer dan weer om
d’rvoor te zurrege dat alles ordelijk verliep en niemand de
kááñs kreeg om stiekum voor te dringe? Juist jao, dat was
Jaopie netuurlijk, want zonder hum zou dat vast en zeker
een rotzooichie geworre zijn.

Jaopie wier die genoemd, d’n durrepsomroeper van
Klezwaol, want grôôt was tie niet dien ambtenaer van de
gemêênte. Mêêstal was tie bezig mit allerlaai
noodzaekelijke gemêêntelijke taeke zôôasset bezurrege
van belangrijke brieve van de burregemêêster, ’t knippe van
d’n doorn en andere voornaome werrekies in d’n tuin van
de gemêênte-ontvanger of ’t hellepe bij ’t maoke of ruime
van graeve op ’t kerrekhof. Al was Jaopie nie sôô grôôt, hij
straolde wel gezag uit mit z’n fraoie, grôôte snor onder dien
indrukwekkende pet mit ’t gemêêntewaope en dat kwam
goed van pas aster wat omgerope mos worde. Gêên meñs
dors t’r deurheen te kaokele as Jaopie wat om te roepe
had.
Hij vollegde een vaste route op te fiets deur ’t durrep,
waerbij die steeds nae een paor trappe z’n riedeltie dee op
z’n kopere toetertie. Voordat ie daermee op stap ging
zurregde z’n vrouw d’rvoor dat ’t koper glom as een
hondekullechie in de maoneschijn. D’r zat een koordtie an
d’n toeter waermee die om z’n nek hing op plakke waer nie
geblaeze hief te worre, zôôas bevôôbeld an d’n dijk waer
gêên huize stinge. ’t Instrement ha maor êênen tôôn en
daerom besting ’t vaste riedeltie uit korte en lange stôôte:
lang-lang-lang-rust-lang-kort-lang-kort-lang. As tie dat
verschaoie kere al fietsendeweg gedaen had stopten-die op
vaste plakke die op gehoorsofstand vammekaor lagge.
Daer sting die dan effe te wachte totter genog luisteraers
om ’m heen verzaomeld waere en dan riep tie hard en
duidelijk de booschop rond die op z’n briefie sting.
Ok meñse die nie sôô goed ter bêên waere om gauw genog
duchterbij te kenne komme, of degene die te dôôf waere
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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@rie Biemans

Familie van Weel
Tijdens het onderzoek naar de Rijksmonumenten aan de
WestVoorstraat kom je niet om de familie van Weel heen,
die een belangrijke rol hebben gespeeld in de 19e eeuw in
Oud-Beijerland.
De familie van Weel komt oorspronkelijk uit Bommeneede,
nabij het Zeeuwse Dreischor.
4
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De naam van Weel is als volgt ontstaan: een weel is een
diep stroomgat, ontstaan tijdens een dijkdoorbraak. Vroeger
kon men geen nieuwe dijk op dezelfde plaats leggen als de
vorige en daarom dijkte men de twee uiteinden aan elkaar
met een wijde boog om het weel heen. Elders werd een
wiel ook wel een weel genoemd.
Jan Teuniszoon, de oudst bekende generatie, woonde bij
zo’n weel, waaraan de geslachtsnaam is ontleend.
In het omstreeks 1870 aangenomen geslachtswapen is een
weel symbolisch weergegeven.
Johannes van Weel is geboren op 12 februari 1768 te Den
Bommel, waar hij schoolmeester en schout van Den
Bommel werd. Hij komt naar Oud-Beijerland als rentenier
en trouwt op 31 maart 1818 met de weduwe van Herbert
Holleman, Cornelia van der Vlugt, die eveneens als
Johannes uit Flakkee komt. Zij wonen aan de West
Voorstraat 6.
Het echtpaar Johannes en Cornelia krijgen één zoon, de op
16 april 1819 geboren Anthonie, Anthonie studeert rechten
en trouwt op 17 september 1845 met de in het Zeeuwse
Oosterland geboren Diederika Helena Petronella Schutter.
Anthonie en Diederika wonen aan de West Voorstraat 6.
Anthonie is kantonrechter en later notaris vanaf 1858 tot
1890 Dijkgraaf van de polder Oud-Beijerland. Tevens is hij
jarenlang lid van de Provinciale Staten.
Anthonie van Weel is in 1861 een van de initiatiefnemers
voor de oprichting van “de Oud-Beijerlandsche GAZ
Maatschappij” met twee aandelen. Kort daarop wordt hij
commissaris van het nieuwe bedrijf.
Als lid van de gemeenteraad overlegt hij in 1880 samen
met burgemeester Crans met het Ministerie van Justitie
over vestiging van een gebouw van het kantongerecht aan

de Steenenstraat. Ook maakt Anthonie van Weel deel uit
van een commissie, die namens de gemeente overlegt met
de initiatiefnemers voor een waterleidingbedrijf in OudBeijerland. Als in 1889 burgemeester Crans overlijdt zijn er
enkele kandidaten voor de opvolging, zo ook twee OudBeijerlandse wethouders en de Belg A.G. Mulie, klerk bij
notaris van Weel. Er blijkt een rekest naar de Minister van
Binnenlandse Zaken te zijn gezonden waarbij Anthonie van
Weel één der ondertekenaars is.
Uit de brief van de Commissaris des Konings mr. C. Fock
aan de Minister van Binnenlandse Zaken mr.A.E. baron
Mackay van 24 juli 1889, blijkt hoe een advies van Van
Weel meetelt.
Hier volgt een passage uit bovengenoemd schrijven:
“Door de beste inwoners in Oud-Beijerland, dat wil zeggen
door hen die door betrekking en kennis het beste er over
kunnen oordelen, is een adres aan uwe Excellentie
verzonden (mij o.a. geworden bij uwer Excell.missive van
19 juli ll.nr.3145 afd.B.B. en hierbij teruggaend).
Waarin verzocht wordt een beschaafd en bekwaam man tot
burgemeester van die gemeente aan de Koning te willen
voordragen.Dat rekest wordt ondersteund door den heer
mr.A. van Weel, sedert 40 jaren zoowel lid van de Staten
van Zuid-Holland als lid van den Raad van Oud-Beijerland,
vroeger kantonrechter, sedert ruim 30 jaren notaris te OudBeijerland, die in alle opzichten den belangen van OudBeijerland kan beoordeelen Ook mijne meening, op
overtuiging genomen, is het, dat een beschaafd man van
eenig normen, voldoende kennis, maar vooral hoogst eerlijk
van karakter en met eenig fortuin in Oud-Beijerland hoogste
nood is.” Het echtpaar laat ook de Oud-Beijerlandse armen
meedelen in hun welvaart als zij in 1870 25 jaar zijn
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getrouwd, doen zij een schenking in de vorm van een
staatslening van 3% voor een bedrag van ƒ1.500, --.
De bestemming van de rente is als volgt:
“bestemd ten behoeve van de in het armenhuis van den
Algemene Armen te Oud-Beijerland– Ons verlangen zoude
zijn, dat de rente daarvan werden besteed om éénmaal per
jaar eene buitengewonen bedeling aan de in het armenhuis
verpleegden, boven de gewone bedeling te doen in
klederen, voedsel of wat voor u het best zal geoordeeld
worden.”
Als zij 40 jaar zijn getrouwd herhalen zij dit, maar dan voor
een bedrag van ƒ 4.000, -.
Anthonie overlijdt op 1 oktober 1890, Diederika overlijdt op
23 maart 1897. Zij zijn in Oud-Beijerland begraven in een
graf wat zij in 1844 hebben gekocht.
Anthonie en Diederika krijgen 3 kinderen. Johannes
Kornelis wordt op 5 mei 1847 geboren, in de periode 23
februari 1869 tot 27 mei 1872 studeert hij in Leiden rechten.
Na zijn terugkomst wordt hij griffier bij het Oud-Beijerlandse
kantongerecht, wat dan nog zetelt in het gemeentehuis.
Op 16 juli 1873 laat de kersverse griffier al van zich horen,
want dan schrijft hij, als lid van de afdeling Hoeksche
Waard van de Hollandsche Maatschappij van landbouw,
een briefkaart waarin hij bedankt als lid van de afdeling,
omdat de afdeling het erelidmaatschap heeft aangeboden
aan de Oud-Beijerlandse burgemeester Vogelsang.
Volgens Johannes Kornelis bestaat hiervoor geen reden.
7 augustus 1879 trouwt Johannes Kornelis te OudBeijerland met de Haagse Adeline Andrea du Celliée
Muller, zij gaan wonen aan de West Voorstraat 8.
In september 1883 vraagt Johannes Kornelis, als burger,
vernietiging bij de Kroon van een raadsbesluit van

4 september, waarbij raadslid H. de Koning ten onrechte
heeft meegedaan aan een herstemming, waarbij deze als
wethouder is gekozen. Het raadsbesluit is vernietigd en in
de volgende vergadering is H. de Koning alsnog als
wethouder gekozen.
In 1888 is Johannes Kornelis één van de initiatiefnemers
van de oprichting van de Coöperatieve boterfabriek. Hij
werd bestuurslid van de nieuw gebouwde boterfabriek aan
de Koninginneweg 60. lang zal hij dat niet blijven, want in
1889 vertrekken Johannes Kornelis en Adeline Andrea naar
Schoonhoven, later wordt hij kantonrechter in Amsterdam.
Johannes Kornelis overlijdt te Hilversum op 18 juni 1904,
Adeline Andrea op 15 oktober 1906.
Dochter Antoinette Clara wordt op 12 juni 1850 in OudBeijerland geboren. Zij trouwt op 25 juli 1872 met de
Heinenoordse hervormde predikant Maarten Adrianus de
Jongh. Als Maarten op 36 jarige leeftijd overlijdt, keert
Antoinette Clara met haar twee dochters, Emilia Diederika
(1873) en Diederika Helena Petronella (1875), terug naar
Oud-Beijerland en gaat wonen aan de West Voorstraat14,
wat eigendom is van haar vader, Anthonie van Weel.
Evenals haar vader Anthonie van Weel, zet de jonge
weduwe Antoinette Clara de Jongh-van Weel, zich in voor
maatschappelijke zaken.
Zij is jarenlang regentes van het weeshuis en in 1910
wordt, mede door haar dochters, de vereniging “Ons Huis”
opgericht, een vereniging die als doel heeft om kinderen
elke woensdag- en zaterdagmiddag nuttig bezig te houden
en steunt zij deze vereniging financieel. Op 28 september
schenkt zij het huis Kerkstraat 15, met de toezegging voor
jaarlijks een bedrag van ƒ200, --. En om de benoeming van
een directeur mogelijk te maken, het eerste jaar ƒ 600,--,
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het tweede jaar ƒ400,- en het derde jaar ƒ200, -. Toch zal
zij niet in Oud-Beijerland blijven wonen, want in diezelfde
septembermaand in 1910, verhuist zij op 60 jarige leeftijd
naar Zeist. Op 21 september 1931 overlijdt zij te Bilthoven.
Andere dochter Kornelia van Weel wordt geboren op 30
maart 1858. Op 1 augustus 1878 trouwt zij met de
wijnkoper Johannes van Oldenburgh en vertrekt naar
Dordrecht. Kornelia overlijdt op 16 mei 1932 te Baarn.
Dat maatschappelijke betrokkenheid in de familie van Weel
zat blijkt uit het feit dat een nicht van Anthonie van Weel,
Paulina Maria van Weel, in 1928 een bedrag van
ƒ1.000.000, - legateerde voor de bouw van een ziekenhuis
in Dirksland, het “van Weel-Bethesda Ziekenhuis”.
Verder nog ƒ100.000,-- voor de aankoop van grond voor
een naai- en breischool, ƒ50.000,-- voor een badhuis,
ƒ35.000,-- voor Sint Nicolaaskado’s en nog een legaat voor
het blindeninstituut.
Pieter Jan in’t Veld
Staande v.l.n.r. Mr.
Johannes Kornelis
van Weel, griffier.
Kommer
Lodder, huisarts
en lid van de
gemeenteraad.
Pieter Hendrik
Crans, burgemeester.
Zittend v.l.n.r.
Abraham Carel
Stork, ontvanger
der registratie mr.
Anthony van Weel,
notaris
dr.Johannes Floris
Philippus Hers,
huisarts.
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Lamoraal van Egmond.
Lamoraal van Egmond wordt op 18 november
1522 geboren op kasteel la Hamaide te
Hamaide, een gehucht van het huidige
Ellezelles. Als zoon van Jan IV van Egmond
en Françoise van Luxemburg Prinses van
Gavere. Lamoraal was van moederskant een
neef van de koning van Spanje. Al tijdens zijn
jeugd kreeg hij een militaire opleiding in Spanje. Zo diende
hij als jong soldaat bij de stormachtige expeditie naar
10
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Barbarije, waar hij al aan het hoofd stond van een afdeling
lichte ruiterij. Na deze veldtocht komt hij via Corsica, Genua
en Lotharingen in Nederland terug.
In 1544 wordt Lamoraal van Egmond, op het kapittel van
Utrecht, Ridder van het Gulden Vlies en nam hij dienst in
het Spaanse leger.
Op 8 mei 1544 trouwt hij in Spiers met Sabina van Beijeren,
dochter van Johan II paltsgraaf van de Rijn, Hertog van
Simmeren, Veldens, Spanheym en Beijeren en Beatrix van
Baden.
Daarmee nam de rijkdom en ook de invloed van Lamoraal
toe. Sabina was de zus van Frederik, keurvorst van
Beijeren. Onder de bruiloftsgasten bevonden zich keizer
Karel V, de broer van Ferdinand, aartshertog Maximiliaan
en tal van keurvorsten en edelen.
In 1554 wordt Lamoraal naar Engeland gestuurd om voor
de latere Philips II de hand te vragen van de Engelse
koningin Maria I.
Als Philips en Maria op 25 juli 1554 trouwen in de
kathedraal van Winchester is Lamoraal getuige.
Wanneer, in 1555, keizer Karel V afstand doet van de
troon, blijft Lamoraal trouw aan diens opvolger Philips II,
voor hem behaalde Lamoraal, als opperbevelhebber der
Spaanse troepen twee overwinningen op de Fransen eerst
bij Saint Quentin 1557 en daarna bij Grevelingen in 1558.
Als edelman maakte Lamoraal deel uit van de Raad van
State. Samen met Willem van Oranje en de Graaf van
Hoorne (Lique der Groten 1562) verzette hij zich, ondanks
dat Lamoraal katholiek was en bleef, tegen kardinaal
Antoine Perrenot Granvelle, Bisschop van Atrecht, die de
inquisitie (vervolging van de protestanten) invoerde. Ook
Granvelle was lid van de Raad van State.

In een brief van 11 maart 1563 aan Philips II, bood het
driemanschap Oranje, Hoorne en Egmond hun ontslag aan
als lid van de Raad van State als Granvelle niet zou
vertrekken. Als in 1564 Granvelle is vertrokken, nam
Egmond weer zitting in de Raad van State.
Na de Beeldenstorm, op 10 augustus 1566, stuurt Philips II
een leger van ca. 10.000 man onder bevel van Alva naar de
Nederlanden om orde op zaken te stellen.
Als overtuigd katholiek keurde Lamoraal van Egmond de
Beeldenstorm ten zeerste af en zwoer hij wederom trouw
aan de Spaanse koning.
Op 26 maart 1567 schreef Philips II aan Lamoraal:

Historische Vereniging Oud-Beijerland
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“Het doet mij genoegen, waarde neef, dat ge
opnieuw de eed van trouw afgelegd
hebt; niet dat ik dit
als noodzakelijk beschouw, voor zover het uzelf betreft,
maar als
een goed voorbeeld dat gij daarmee aan
anderen gegeven hebt en waarvan ik hoop
dat zij allen
zullen volgen. Het heeft mij niet minder genoegen gedaan
te horen op welke uitstekende manier gij uw plicht gedaan
hebt, de hulp die gij geboden hebt, de opofferingen die gij
ten
behoeve van mijn zuster getroost hebt, waarvoor ik u
dank en u verzoek op dezelfde wijze voort te gaan.”
Als Alva met zijn leger in de zomer van 1567 in Brussel
aankomt, trok een stoet edelen, onder aanvoering van
Lamoraal van Egmond, hem tegemoet. Om Alva gunstig te
stemmen bood hij hem enkele paarden aan.
Alva fluisterde tot zijn gevolg: “Zie hier de grootste aller
ketters” en begroette toen Lamoraal uitbundig.
Maar het doodvonnis voor Lamoraal was al getekend. Op
10 september 1567 werd Lamoraal, zijn secretaris Jan van
12
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Casembroot en de Graaf van Hoorne door Alva uitgenodigd
om bij een maaltijd over de ontstane situatie te spreken.
Toen zij aankwamen zagen zij een groot deel gewapende
soldaten staan. Alva zei: “Geef u gevangen Egmond, de
koning beveelt dat men u in bewaring sal stellen; derhalve
leg u swaard uit sijn bevel af.”
Lamoraal legde daarop zijn zwaard af met de woorden: “En
evenwel heb ik door dit staal des konings saak niet
ongeluckiglijk voorgestaan.”
Lamoraal en Hoorne werden, na 14 dagen nog in Brussel te
zijn opgesloten, overgebracht naar het kasteel van Gent.
Op 4 juni 1568 worden Lamoraal en Hoorne weer
overgebracht naar Brussel en brachten ze de laatste nacht
door in het broodhuis aan de markt van Brussel. In die
nacht schrijft Lamoraal nog een brief aan Philips II:

Majesteits nederige en getrouwe vazal en dienaar,
Lamoraal d’Egmond.”

“Sire! Hedenavond heb ik het vonnis vernomen, dat
het Uwer Majesteit behaagd heeft
over mij uit te
spreken. Ofschoon ik er nooit aan gedacht heb, noch naar
ik meen, iets gedaan heb dat tot nadeel Uwer Majesteits
persoon of dienst, of schade van onze ware oude en
Katholieke godsdienst strekken kon, wil ik evenwel geduldig
dragen wat de goede God behaagd heeft mij op te leggen.
Indien ik onder deze berorten in de
Nederlanden
iets
gedaan of toegelaten heb dat hiermede in strijd schijnt, dan
is het toch geschied met waarachtig goede bedoeling om
God en Uwe Majesteit te dienen en om tegemoet te komen
aan de nood der tijden. Daarom bid ik Uwe Majesteit mij te
vergeven en medelijden te hebben met mijn arme vrouw
kinderen en bedienden, met het oog op mijn
vroegere
diensten. In welke hoop ik mij thans in Gods genade
aanbeveel. Uit Brussel. Ter dood bereid. 5 juni 1568. Uwer
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Nadat Lamoraal van Egmond en Hoorne op 5 juni 1568 zijn
onthoofd, worden hun hoofden op een ijzeren spies
gestoken en tussen brandende fakkels op het schavot
tentoongesteld. De lichamen van Egmond en Hoorne
werden eerst opgebaard in de St.Michiels- en Goedele
Kathedraal te Brussel. Lamoraal van Egmond werd daarna
naar Zottegem overgebracht en bijgezet in de grafkelder,
die Lamoraal een vijftal jaren voor zijn dood in de
Zottegemse Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartskerk had laten
bouwen. Later volgde nog de lichamen van zijn vrouw
Sabina (1578) en zijn zonen Filips (1590) en Karel (1620).
In 1804 wordt het graf van Lamoraal en Sabina herontdekt.
Bij werkzaamheden aan het koor van de Dekanale kerk
stuitte men op twee loden kisten. In de eerste kist lag de
schedel en de beenderen van Lamoraal en in de tweede de
resten van Sabina van Beijeren, samen met
drie
hartvormige
kistjes
waarin
de
gebalsemde harten van Lamoraal en diens
zonen bewaard werden. In 1857 werden de
kisten overgebracht naar een nieuwe *
grafkelder onder de kerk. Deze nieuwe grafkelder had
zwaar te lijden onder de tand des tijds. Honderd jaar later
werd deze grafkelder gerestaureerd. Op 30 september
1950 worden de loden kisten in de bronzen sarcofagen
gezet en in 1954 worden de beenderen van Lamoraal, na te
zijn onderzocht en geconserveerd, opnieuw
bijgezet. Een beentje van de halswervel
van Lamoraal, dat de sporen van de
onthoofding draagt, is sinds 1984 in
*
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een zogenaamde “reliekschrijn” gezet en in de raadszaal
van het stadhuis in Zottegem gezet.
In 1872 wordt er in Zottegem een gietijzeren standbeeld
voor Lamoraal in Zottegem opgericht.
In 1967 wordt het verweerde standbeeld van zijn sokkel
gelicht en vervangen door een bronzen kopie, het
gietijzeren beeld blijkt nog dermate degelijk te zijn dat het is
verplaatst naar het Egmondpark bij het kasteel.
In 1876 komt er in Brussel een standbeeld voor de graven
van Egmond en Hoorne in het park “Klein Zavel”.
Als uitvloeisel van het 400 jarig bestaan in 1959 wordt er in
1961 voor Lamoraal en Sabina een Plaquette geplaatst.
Hoek Koninginneweg- beneden Oostdijk.

1559 kocht Lamoraal de erfpacht van 36 ponden per jaar
en het recht van 10 groten Vlaams per jaar voor elk gemet
tienden voor 5000 ponden van 40 groten Vlaams af en
bedong daarbij tevens de hoge heerlijke rechten over het
gebied (het huidige Oud-Beijerland). De gronden van
Beijerland waren daardoor vrij bezit van Egmond geworden
en de hoge en ambachtsheerlijke rechten en de
tiendrechten kreeg hij als een onversterflijk leen. De
koopakte wordt op 23 oktober van dat jaar ingeschreven bij
de leen- en registratiekamer van Holland nº 129
leenregister “Pax utilis et diurturna”. De gronden van
Beijerland waren daardoor vrij eigen bezit van Egmond
geworden.
Bezittingen
Lamoraal erfde zowel van zijn vader als zijn moeder. Veel
van zijn bezittingen lagen in de provincies Holland en
Zeeland. De goederen in Vlaanderen en Brabant (België)
zijn afkomstig van verschillende erfenissen en huwelijken.
De domeinen die Lamoraal erfde van zijn moeder Françoise
van Luxemburg, liggen in Vlaanderen, Henegouwen,
Artesië en Frankrijk. In 1541 kreeg Lamoraal van zijn
moeder een groot deel van de domeinen van de familie
Luxemburg-Fiennes, zodat hij over voldoende inkomsten
kon beschikken voor zijn huwelijk met Sabina. Het gaat hier
o.a. over het prinsdom Gavere en Zottegem. Hierdoor werd
Lamoraal Prins van Gavere. Lamoraal had zowel in het
Noord-Hollandse Egmond, evenals in Gent en in Zottegem
een kasteel. Het bezit van de ambachtsheerlijkheid
Beijerland is dus maar een heel klein deel van zijn bezit
geweest. Over zijn roerende bezittingen is weinig
beschreven, maar in 1567 zond Lamoraal de mooiste
voorwerpen uit zijn bezit, in kisten verpakt, naar het kasteel

De heerlijkheid Beijerland
Het gebied van de tegenwoordige Beijerlanden behoorde
vroeger tot de vrije heerlijkheid Putten en werd al in 1450
beleend (erfpacht). Jan I, graaf van Egmond en stadhouder
van Holland, kocht de aandelen over dit gebied en in 1491
werd hij door Maximiliaan van Oostenrijk en Philips de
Schone in zijn rechten bevestigd. In de loop der jaren
werden de vage grensomschrijvingen van het beleende
gebied aanleiding tot grensgeschillen. Waardoor er met het
gebied niets werd gedaan. Na de dood van Jan I van
Egmond, in 1516, kwamen de gorzen in het bezit van zijn
zoon Jan II van Egmond. Als deze in 1528 overlijdt, wordt
diens oudste zoon Karel opvolger. Toen deze in 1531
overleed, kwam het gebied in bezit van zijn broer Lamoraal.
Lamoraal maakte spoedig plannen voor de inpoldering van
de gorzen. Na veel discussie kon Egmond in 1557
beginnen met het bedijken van de polder, die hij vernoemde
naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren. Op 15 oktober
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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in Gent. Uit de beschrijving blijkt dat het gaat over zilver
vaatwerk, verguld zilver, maar ook enkele stukken
religieuze edelsmeedkunst. De mooiste en waardevolste
familiejuwelen worden bij Egmonds neef, Jan Casimir van
Beieren, ondergebracht. De inventarislijst is verdwenen.
Alleen is met zekerheid te zeggen dat er een collier, bezet
met turkoois en diamanten was en een met diamanten
bezette medaille. Ook een ring met een grote diamant:
geschenken van de koningin van Engeland, Maria Tudor.
De waarde werd toen al op 300.000,00 pond geschat.
Tevens bezat Lamoraal een tapijtenreeks “De zeven
hoofdzonden”, deze wandtapijten werden rond 1540 in
zijde, goud- en zilverdraad geweven in manufactuur van
Willem de Pannemaker te Brussel, naar kartons van de
beroemde Pieter Coecke van Aelst.
Nu bestaan er nog vier tapijten in het Palacio Real te
Madrid.
Inkomsten
Lamoraal had ook nog andere inkomsten dan uit zijn
bezittingen, welke hem door Philips II werden toegekend. In
1559 ontving hij, voor bewezen diensten als militair,
100.000,00 pond.
Voor zijn functie in het landsbestuur werd hem 11.200,00
pond uitbetaald en 3.300,00 pond als opperjachtmeester in
Vlaanderen. Daarnaast had hij nog twee renten, geërfd van
zijn moeder, met een jaarlijkse opbrengst van 3.100,00
pond.

werd bevolen beslag te leggen op alle bezittingen en
domeinen van de terechtgestelde Lamoraal:
“dat u voor Zijne Majesteit met de nodige plechtigheid alle
steden, versterkte kastelen, domeinen en heerlijkheden,
renten en inkomsten, aandelen en andere
goederen in
bezit moet nemen”.
Sabina van Beijeren stelde alles in het werk om zich tegen
die beslissing te verzetten.
De meeste domeinen werden in beslag genomen, maar niet
die in de Noordelijke Nederlanden lagen. Ondanks dat
Holland en Zeeland pas vanaf juni 1572 openlijk in opstand
kwamen.
Maar de domeinrekeningen maken duidelijk dat zij in het
bezit van de familie van Egmond bleven:
“Het is waar dat voor de goederen uit het sterfhuis van
gezegde graaf, gelegen in Holland evenzeel als die van
Beierland, in het land van Putte, als alle andere de dame
(Sabina), die als eiseres optreedt, door de Staten van
Holland en de Prins van Oranje in vrij en volk genot (van die
goederen) is gelaten en behouden”.
(alg.Rijksarchief Brussel, memorie Sabina van Egmond, 6
juli 1578.) Dat betekent dat Sabina van Beijeren ook de
inkomsten uit Oud-Beijerland bleef behouden. De
pacificatie van Gent, in 1576, had tot gevolg dat Sabina ook
het grootste deel van haar overige bezittingen terug kreeg.

Verbeurdverklaring
Na zijn onthoofding in 1568, werden de bezittingen van
Lamoraal verbeurd verklaard. Op 11 juni 1568 vaardigde
Alva een ordonnantie uit waarin de officieren van Justitie
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Op het gebied van respect, eerbewijzen en faam
veranderde er weinig voor de familie van Egmond na zijn
onthoofding. Zo zien wij dat de broer van de hertog van
Aarschot, de heer van Havré, in januari 1569 de hand vroeg
van Eleonora, Egmonds oudste dochter. Het huwelijk werd
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door de hertog van Alva afgeraden, omdat de
huwelijkskandidaat te jong en onbezonnen was en niet
omdat het een dochter van Egmond betrof. Het
wapenschild van de familie werd niet verwijderd uit de
kerken, waar de kapittels van Het Gulden Vlies waren
gehouden: enkel het wapenschild boven de ingang van het
Egmondpaleis in Brussel werd stukgeslagen, na een
ordonnantie van Alva, gedateerd op 9 december 1569.
Gravin Sabina van Beijeren, die met haar kinderen een
onderkomen had gezocht in de abdij van Ter Kameren,
kreeg rond 1572 het kasteel van Gaasbeek opnieuw in haar
bezit. Zij overleed op 19 juni 1578 in Antwerpen: haar
lichaam werd naast dat van haar echtgenoot bijgezet. Uit
haar huwelijk met Lamoraal waren twaalf kinderen geboren:
Eleonora, trouwde in 1574 met Joris van Horne, graaf van
Houtkerke: zij overleed in 1582 in Den Haag, zonder
nakomelingen.
Maria, werd kloosterlinge in de cisterciënzerabdij van Ter
Kameren en overleed er rond 1584.
Françoise, overleed ongehuwd in Den Haag in 1589.
Magdalena, getrouwd met Floris van Stavele, graaf van
Herlies.
Maria-Christina, in 1579 getrouwd met Edward van
Bournonville, graaf van Hennin-Liétard, overleden in 1585:
zij hertrouwde met Willem van Lalaing, graaf van
Hoogstraten, overleden in 1590: een derde huwelijk sloot zij
met Karel, graaf van Mansfeld, overleden in 1595: zij
overleed kinderloos in 1622.
Isabella, overleden als kind.
Filips, vierde graaf van Egmond, ridder van het Gulden
Vlies: hij werd een tijdlang aan het hof van Maximiliaan II
opgevoed en trouwde met Maria van Horne: hij was

gouverneur van Artesië en werd generaal in het leger dat
Filips II uitzond om de Franse katholieken te steunen: hij
sneuvelde in de slag van Ivry op 24 maart 1590, 32 jaar
oud en zonder nakomelingen.
Anna, geboren rond 1560, vanaf 1580 kloosterlinge in
Sainte-Claire-lez Arras:
Sabina, vrouwe van Beierland, geboren rond 1562: trouwde
in 1595 met George Eberhardt, graaf van Solms, overleden
in 1604: zij stierf in Delft in 1614 en is begraven in de kerk
in Oud-Beijerland. De bruiloft wordt uitvoerig beschreven in
“De Delftsche Wonderdokter” van mevr. BosboomToussaint.
Johanna, die bij de dood van zuster Maria religieuze werd
in de abdij van Ter Kameren en nadien priores van het Sint
Elisabethklooster te Brussel:
Lamoraal, vijfde graaf van Egmond, trouwde in 1608 met
Maria de Pierrevive, dochter van de heer van Lésigny: hij
studeerde in Keulen en Mainz en vestigde zich nadien in
het kasteel van Egmond op den Hoef: hij stierf zonder
nakomelingen in Brugge op 23 mei 1617.
Karel, zesde graaf van Egmond, ridder van het Gulden
Vlies, kamerheer van aartshertog Albrecht, gouverneur van
Namen, trouwde in 1590 met Maria van Lens, met wie hij
vier kinderen had: hij overleed in Den Haag op 18 januari
1620.
Pieter Jan in ’t Veld,
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Bronnen:
“Slachtoffer van verraad en intrige” ; Herman Vandormael en Aline Goosens
“Uit vervlogen dagen” ;K.Siderius
info Gemeente Zottegem
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De dagtocht naar Zottegem
Zaterdag 20 september vertrokken we, met 45 leden van
onze vereniging, al vroeg met de bus naar Zottegem.
Een reis als aanloop naar de festiviteiten van het 450 jaar
bestaan van Oud-Beijerland.
Om half 10 zaten we al aan de koffie, waarna we om 10 uur
een bezoek brachten aan de plaatselijke brouwerij. Hier
wordt het “Egmont bier” gebrouwen. Nadat we op een leuke
manier uitleg hadden gekregen over het proces “van hop tot
het bier in de fles”, werden deze flessen opengemaakt en
werd er getrakteerd op een heerlijk biertje (of fris!).
Na het brouwerijbezoek kregen we tot 2 uur de tijd voor de
lunch. Het zonnige weer was geweldig en maakte dat de
lunch op het terras kon worden gebruikt, waarna we een
rondleiding kregen van een Zottegemse gids. Eerst uitleg in
de raadszaal, waar schilderijen hangen die herinneren aan
de tijd van Egmond. Hier staat ook het schrijn waarin de
halswervel van Lamoraal van Egmond met de beschadiging
van het zwaard te zien is. De rondleiding ging vervolgens
naar de kerk op het marktplein en verder naar het kasteel
van Lamoraal. Dit gebouw dient nu als bibliotheek. Er zijn 2
standbeelden van Lamoraal te bewonderen, één op het
marktplein en één in de tuin van het kasteel. Vervolgens
werd ook de kleine, maar indrukwekkende grafkelder van
Lamoraal en Sabina bezocht. Ter afsluiting van de
rondleiding werden we in de raadszaal ontvangen door het
college van burgemeester (Herman de Loor) en schepenen.
De burgemeester stelde in zijn toespraak dat hij de
contacten met Oud-Beijerland graag zou willen aanhalen en
verstevigen. Onder genot van een drankje was het een
gezellig samenzijn. De plaatselijke pers heeft ons
gezelschap op het marktplein, voor het standbeeld van
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Lamoraal, op de foto gezet. Inmiddels was de middag
voorbij en werd het tijd om naar de Brasserie te vertrekken
voor het diner.
Zo kwam er weer een einde aan een met zon overgoten
geslaagde dag en arriveerde het gezelschap rond half 11
weer in Oud-Beijerland.
Dineke Dijkshoorn

Oproep.
• Langs deze weg wil het bestuur u vragen om niets
weg te gooien dat betrekking heeft op het verleden van ons
dorp. Oude boeken over ons dorp, tijdschriften, foto`s,
ansichtkaarten, affiches en brochures. Maar het kunnen
ook programmaboekjes zijn, dus als u de zolder opruimt,
denk dan aan de historische vereniging
Ook zijn wij nog op zoek naar materiaal uit 1959 betrekking
hebbende op het 400 jarig bestaan.
Alles wordt zorgvuldig bewaard, gecatalogiseerd en in ons
archief ter beschikking gesteld voor wie het wil raadplegen.
• Johan Meinster
vraagt of iemand van de
vereniging weet of deze
“Bosmanwindmolen”
in Oud-Beijerland
heeft gestaan?

*Het gezelschap van de dagtocht naar Zottegem
voor het kasteel van Lamoraal van Egmont

Reacties:
dijkshoorn.bison@upcmail.nl

Er is een leuke (foto)DVD met muziek gemaakt van deze dag.
En is voor € 5,00 te koop.
Info; D.v.d.Linden, penningmeester
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