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Enkele Oud-Beijerlandsche predikanten en hun relatie
met Stolwijk en Gouda.
door: Gerrit Verkerk.
Mij nog steeds bezighoudend met genealogie, zie mijn bijdrage in
e
“Beijerlandsch Berichten” 15 jaargang nr. 46, heb ik een interessante
familierelatie ontdekt tussen Stolwijk, mijn geboorteplaats en OudBeijerland. Niet zozeer vanwege de eerder genoemde ds. Noordink.
Wel naar aanleiding van mijn onderzoek naar de familie La Lau.
Ds. Jacob la Lau is in 1818 de opvolger van ds. Noordink als predikant
te Stolwijk. Vanwege deze opvolging én vanwege zijn verblijf in OudBeijerland vertel ik in deze bijdrage eerst iets over ds. Noordink; over
hem vond ik toch nog
een aantal verrassende
feiten. Vervolgens vertel
ik over de Stolwijkse
predikant La Lau en ga
ik in op mijn bevindingen
met betrekking tot de
ontdekte familierelaties,
waarin naast Stolwijk en
Oud-Beijerland
ook
Gouda aan de orde
komt. Het prentje hiernaast toont “het dorp
Stolkwijk” vanuit het
zuiden met toren en kerk, in 1866 in vlammen opgegaan, ten tijde van
ds. Noordink en ds. La Lau.
Dominee Noordink
De naam Noordink is een adresnaam, ontleend aan een buurtschap
Noordink in de buurt van het dorp Hengelo ten zuiden van Vorden in
Overijssel. Dominee Adam Philip Winold Noordink, geboren 1790 in
Oudheusden komt uit een predikantenfamilie. Een verre voorvader van
hem is Lambertus Noordink, in 1643 dominee in Nijbroek. Zijn vader
Joannes Noordink is predikant en zijn moeder predikantendochter.
Adam Philip Winold Noordink begint in 1814 als dominee in Brandwijk,
een gemeente waar veel predikanten als kandidaat zijn begonnen (ook
zijn opvolger te Stolwijk, Jacob la Lau, zie hierna). Een jaar later gaat hij
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naar Stolwijk en in 1818 naar Oud-Beijerland. In Oud-Beijerland is al
vanaf 1663 sprake van twee predikantsplaatsen. Ds. Noordink is de
opvolger van ds. Abraham Ledeboer, wiens collega ds. Isaac Prins ruim
een half jaar eerder opgevolgd is door ds. Samuel la Lau, zie verder.
Gedurende zijn verblijf in Oud-Beijerland is ds. Noordink lange tijd
ongehuwd. Maar een jaar voor zijn vertrek naar Enkhuizen in trouwt hij
op 13 mei 1828 met Allagonda Jacoba Theodora Moerel. Het huwelijk
vindt plaats in het Overijsselse Hasselt, waar haar vader predikant is. In
Enkhuizen worden een achttal kinderen geboren. Drie zonen van ds.
Noordink worden ook predikant: Joannes geboren 1829, Petrus
Albertus Jacobus geboren 1831 en Wilhelmus Eliza geboren 1843.
Dochter Johanna Jacoba, geboren 1833, trouwt in 1855 met Petrus
Immink, geboren 1830. Evenals de familie Noordink is de familie
Immink een predikantenfamilie. Petrus Immink is evenals zijn vader, zijn
grootvader enzovoort predikant geworden en hij begint in Knollendam,
daarna Noord Scharwoude en tenslotte Bergen. In Noord Scharwoude
is Johan Eliza geboren. En die wordt bij Koninklijk Besluit met ingang
van 1 oktober 1905 benoemd tot burgemeester van Stolwijk met
toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Kuinre
en Blankenham.
Advertentie:
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Dominee Jacob la Lau
Jacob Jacobse La Lau, geboren in 1778 te Leiden is na zijn studie
theologie in Leiden predikant geworden. Hij begint 1802 in Brandwijk
als opvolger van zijn neef ds. Jan Bonte. Vervolgens staat hij in
Dubbeldam en in 1818 komt hij naar Stolwijk. Daar is hij de opvolger
van ds. Noordink en blijft hij tot zijn emeritaat, eind 1849. Ds. La Lau is
getrouwd met Sara Elisabeth van Nooten en het huwelijk blijft
kinderloos. De familie Van Nooten is vooral voor en rond 1700 rijk en
invloedrijk geworden door de handel in hennep. Als handelaars in
Haastrecht, Lopik en Schoonhoven, alwaar een hennepmarkt, kregen
zij hennepvezels aangeleverd door boeren uit de Alblasserwaard, de
Lopikerwaard en de Krimpenerwaard, in het bijzonder ook uit Stolwijk.
Zij verdienden met de handel een veelvoud van het door de boeren met
veel en zwaar werk verdiende geld.
Over invloedrijk geproken een voorbeeld: broer Sebastiaan van Sara
Elisabeth van Nooten is Heer van Honkoop, notaris en burgemeester
van Lopik. Zijn zoon Sebastiaan Eliza is in Schoonhoven een drukkerij
en uitgeverij begonnen (1835), een familiebedrijf dat in 1869 gestart is
met de uitgave van “De Schoonhovensche Courant” met ook veel
abonnees in Stolwijk. Waarschijnlijk vanwege de goede relatie met zijn
vrouw’s familie Van Nooten in Schoonhoven is ds. La Lau na zijn
emeritaat, intussen weduwnaar, naar Schoonhoven verhuisd, alwaar
hij eind 1851 is overleden.
Advertentie:
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De familie La Lau
Voorouders van dominee Jacob la Lau zijn Franse Hugenoten, die naar
Holland en in dit geval naar Leiden zijn gekomen om daar vervolgens te
werken in de linnenindustrie. Nazaten van de vanwege hun geloof
gevluchte “gereformeerden” zijn vaak met succes in de Nederlanden
gebleven.
Is er met betrekking tot een Nederlandse voor- of
achternaam in het verleden vaak sprake van een aantal verschillende
schrijfwijzen, voor buitenlandse namen zijn er in de regel nog veel meer
varianten. Zo wordt La Lau ook geschreven als Lalau, La Lou, Lalou
enz. De eerste voorouder van ds. La Lau in Leiden is Jaques Lalau,
geboren in Armentiers, die in 1630 te Leiden trouwt met Susanne du
Rieu (eerste generatie). De vader van de Stolwijkse dominee La Lau is
Jacob Jacobse la Lau (vierde generatie), geboren in 1739 en getrouwd
met Johanna Elisabeth Bonte. Hij wordt vermeld als lintfabriqueur en
twee van zijn zonen worden predikant: de hiervoor beschreven Jacob
en zijn anderhalf jaar jongere broer Samuel, vernoemd naar zijn
grootvader Samuel Bonte.
Advertentie:
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Advertentie:

Dominee Samuel La Lau
Samuel la Lau begint na 1800 als predikant in Oudendijk en hij is
getrouwd met Anna Wilhelmina van Hensbergen uit Amsterdam. Hun
oudste zoon Jacob Hendrik is in Oudendijk geboren. Van 1808 tot 1817
is Samuel dominee in Ouddorp en daarna komt hij naar Oud-Beijerland
waar hij predikant blijft tot zijn (vervroegd) emeritaat in 1845. Evenals
zijn broer in Stolwijk moet hij de pastorie verlaten en hij vertrekt met zijn
vrouw naar Rijswijk, waar hij ruim een jaar later overlijdt. Zijn kinderen
zijn geboren in Oudendijk, in Ouddorp en in Oud- Beijerland. Over twee
van van zijn kinderen wil ik iets vertellen. Allereerst over zijn dochter
Johanna Elisabeth, geboren 1809 in Ouddorp, die op 2 augustus 1832
in Oud-Beijerland trouwt met Dirk Karel van Meerten, predikant in OudBeijerland en opvolger van ds. Noordink!!!, zie verder. Ten tweede over
Samuel’s zoon Samuel Willem, geboren 1815 in Ouddorp en
opgegroeid in Oud Beijerland. Samuel Willem is eind 1844 in OudBeijerland getrouwd met Johanna Abigael Elisabeth Boogaard uit Oud
Beijerland. Precies een week na zijn huwelijk wordt hij als predikant
bevestigd in St. Anthoniepolder en daar zijn 6 van zijn 10 kinderen
geboren. In 1856 aanvaardt hij een beroep naar Sassenheim. Op 20
maart 1866 staat het volgende bericht in de Rotterdamsche courant:
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“Zoo men verneemt heeft gisteren morgen in de Hervormde kerk te
Warmond een treurig voorval plaats gehad. Nadat de wel eerw. heer
ds. la Lau, predikant te Sassenheim, den kansel had betreden tot
bevestiging van de nieuwe ledematen, werd hij ongesteld en kon zijn
dienstwerk niet verder verrigten. Hij werd van den kansel in de
consistoriekamer gebragt, en bezweek eenige oogenblikken daarna”.
Binnen een jaar na zijn overlijden vertrekt zijn weduwe met haar gezin
naar Gouda en vandaar uit verdelen haar kinderen zich over het land.
Zijzelf gaat in 1877 naar Leiden en Johanna Abigael Elisabeth la LauBoogaard overlijdt 1898 in Den Haag.
Dominee Dirk Karel van Meerten
Dirk Karel van Meerten is in 1804 geboren
in Gouda, zie hierna familie Van Meerten.
Hij wordt predikant in Standaardbuiten en
van 1830 tot 1876 in Oud-Beijerland. Hij
heeft ongetwijfeld uitstekend samengewerkt
met ds. Samuel la Lau en is getrouwd met
diens dochter, zie hiervoor. De 10 kinderen
van ds. van Meerten en zijn vrouw Johanna
Elisabeth la Lau zijn allen geboren in OudBeijerland.
Enkele
dagen
na
zijn
afscheidspreek op 1 oktober 1876 verhuist
ds. Van Meerten met zijn gezin naar de
Crabethstraat in Gouda , waar hij in 1886
overlijdt, twee jaar na zijn vrouw (hieronder
een foto van ds. Van Maarten als emeritus
in Gouda). Ik bespreek kort enkele kinderen.
Oudste dochter Anna Hendrika is getrouwd met de Goudse
(Remonstrants) predikant Jacobus Nicolaas Scheltema en na de
geboorte van drie kinderen in Gouda jong overleden. Elisa Huberta is
ook getrouwd met een predikant en Anna Wilhelmina met de eigenaar
van een machinefabriek in Borne. Zoon Samuel is getrouwd met een
Ruinense en notaris in Bedum geworden. Hendrik is naar Nederlands
Indië vertrokken, waar zijn oom Jacobus Hubertus van Meerten een
belangrijk bestuursambtenaar is. Kinderen van laatstgenoemde hebben
in Gouda op school gezeten.
8
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De familie Van Meerten
De familienaam is volgens het Meertens Instituut een toponiem,
ontleend aan het buurtschap Meerten ten zuiden van Lienden. Een
voorvader van dominee Dirk Karel van Meerten, Lambertus van
Meerten woont rond 1700 in Gorinchem. Diens kleinzoon Leonardus is
lange tijd predikant in Arkel en daarna in Koudekerk aan de Rijn. Zijn
zoon Hendrik wordt ook predikant en hij is de vader van “onze”
dominee. Hendrik van Meerten begint 1789 in Wadenooijen en hij
trouwt in 1794 met Anna Barbara Schilperoort. Het jonge predikantenechtpaar krijgt in de winter 1795 te maken met Franse krijgsbenden, die
al plunderend en vernielend via de bevroren rivieren naar het noorden
trekken: zelfs de pastorie wordt niet gespaard. Het echtpaar vertrekt
naar Bedijkte Schermer en vandaar in 1798 naar Gouda. Daar wordt de
familie van Meerten een invloedrijke familie, niet alleen door de
dominee, maar vooral ook door zijn zeer goed opgeleide en
ondernemende vrouw. Mede om financiële redenen is Anna Barbara
van Meerten-Schilperoort al in de Franse tijd gaan schrijven en is zij in
Gouda met een dagschool, tevens kostschool voor meisjes begonnen.
Zij schrijft opvoedkundige en letterkundige werken: onder andere
beschijft
zij haar ervaringen in
Wadenooijen. Ook is zij oprichtster
van een maandblad voor vrouwen.
Naast onderwijs en letterkunde heeft
zij zich ook ingezet voor de Goudse
armenzorg en het Goudse gevangeniswezen. In 1838 wordt door de
schoolopziener (onderwijsinspecteur)
het volgende gezegd over “De zeer
goede dag- en kostschool voor
meisjes van Mevrouw van Meerten
geholpen door hare dochters. Eene
dezer dochters is belast met het
onderwijs, eene andere met het
huisselijk bestuur. Mevrouw van
Meerten zelve draagt voornamelijk
zorg voor de zedelijke en godsdienstige vorming der kweekelingen.
Moeder en dochters maken, zamen
vereenigd, een goed geheel uit.
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Het getal kostdiscipelen is bepaald op 12; dat getal vond ik er”.
Mevrouw van Meerten, sinds 1830 weduwe, is in 1853 overleden. Haar
twee ongetrouwde dochters Cornelia Catharina met bijnaam tante
Boeboe en Adriana Theresia hebben de school voortgezet (zie foto
hiernaast met het portret van hun moeder).
Gedurende de periode dat ds. Hendrik van Meerten, zijn vrouw en zijn
dochters in Gouda wonen is Gouda een (tijdelijke) woonplaats geweest
van veel familieleden. Al genoemd zijn de Oud-Beijerlandse predikant
met zijn gezin, de vrouw van ds. Samuel Willem la Lau en de kinderen
uit Ned. Indië.
Vermeldenswaard is nog dat enkele zussen van ds. Hendrik van
Meerten zich in Gouda gevestigd hebben, waaronder Elisabeth Esther,
die getrouwd is met Joannes Hermannus Krom. Laatstgenoemde,
predikantenzoon, wordt kort na zijn zwager ook predikant in Gouda en
blijft dat tot zijn overlijden in 1827. Verder komt een stiefbroer van de
dominee, mr. dr. Huibert Elisa van Meerten na zijn “tropenjaren” als
president van het Hof van Civiele Justitie van Suriname (1814 tot 1824)
met zijn gezin naar Gouda.
e
In de loop van tweede helft van de 19 eeuw is de bespoken familie
Van Meerten uit Gouda verdwenen ...
Advertentie:
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Bestuurders van Oud-Beijerland in de
tweede helft van de 17e eeuw.
door: Jan Paul van der Spek
Inleiding
In het najaar van 2013 promoveerde M.P. Hoederboom aan de VU in
Amsterdam. De volledige titel van zijn proefschrift luidde: Scandal,
Politics and Patronage. Corruption and Public Values in the
Netherlands (1650 - 1747). Bij zijn onderzoek naar de schandalen en
de corruptie gebruikte hij een aantal gevallen waarvan de dossiers
bewaard gebleven zijn. Zo luidt het derde hoofdstuk: Andries Hessel
van Dinther en Cornelis de Witt: een botsing van culturen (1637 - 1672).
En dan is gelijk duidelijk waarom dit voor de geschiedenis van ons dorp
interessant is. Deze heren waren immers beiden schout van OudBeijerland en baljuw van de Beijerlanden. Graag geef ik in deze
bijdrage hiervan iets door. Eerst iets over de periode waarin deze heren
baljuw van de Beijerlanden waren en vervolgens iets over de conflicten
tussen deze bestuurders. Tenslotte aandacht voor de bijzondere
e
organisatie van het bestuur in de 17 eeuw in Oud-Beijerland en de
problemen die dit met zich meebracht.
De periode
De tijd die volgde op de dood van stadhouder Willem II in 1650 wordt
wel aangeduid als de periode van “Ware Vrijheid”. Sinds de
Middeleeuwen hadden de Hollandse steden strijd gevoerd voor
zelfbeschikking en in deze stadhouderloze periode was deze vrijheid
min of meer bereikt. Niet de vorst maar het stadsbestuur maakte de
dienst uit. Niet de keizer en de adel maar de regenten waren aan de
macht gekomen. Ook in de dorpen was de aard van het bestuur
gewijzigd. Het bestuur van het dorp lag niet meer uitsluitend in handen
van een ambachtsheer, maar vooral bij baljuw, schout en schepenen.
Maar of hiermee ook voor de gewone inwoners een periode van “Ware
Vrijheid” was aangebroken, moet ernstig betwijfeld worden. Inmiddels
was Oud-Beijerland uitgegroeid tot een dorp van betekenis in de regio.
De Kerk, het Raadhuis, de Voorstraten en de Haven vormden de kern
van het dorp. Een deel van het bestuur was in handen van de baljuw,
een functionaris die de rechtspraak verzorgde in het rechtsgebied van
de Beijerlanden. Niet alleen Oud-Beijerland, maar ook NieuwBeijerland
en Zuid-Beijerland behoorde tot dit rechtsgebied. Het schoutambt was
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wel beperkt tot de polder en het dorp van de Heerlijkheid OudBeijerland. De schout was niet alleen een soort officier van justitie,
maar ook een openbare aanklager en gaf hij leiding aan het
bestuursapparaat. De schepenen waren ingezetenen van het dorp die
de eenvoudige juridische zaken afwikkelden, zoals koop en verkoop
van onroerende goed, huwelijken, testamenten etc. Verder was er een
dijkgraaf die de dienst uitmaakte in de polder, met weer eigen wetten en
regels. Tenslotte komen we nog een rentmeester van de domeinen
tegen. Een functionaris die namens de ambachtsheer het beheer
voerde over de Heerlijkheid Oud-Beijerland. Misschien werkte dit
allemaal wel in theorie wel, maar de praktijk was lastiger. Alleen al
doordat de functies van baljuw, schout en dijkgraaf vaak in één persoon
verenigd waren.
Andries Hesselt de Dinter, baljuw van Beijerland
Hesselt de Dinter, baljuw van de Beijerlanden, had zijn macht en positie
verkregen gedurende de periode van stadhouder Frederik Hendrik.
Andries was een telg uit een adellijk Brabants geslacht. Andries
trouwde met Antoinette de Casembroot. Het stel liet op 7 augustus
1639 in Oud-Beijerland een zoon Matthijs dopen. Bij de aanvaarding
van zijn functies vestigde hij zich in OudBeijerland. Misschien had hij het niet
direct naar zijn zin, want na de aankoop
van een huis aan de Oost-Voorstraat van
Jan Jansz de Laet in 1642, verhuist hij
daarna naar de West-Voorstraat. Op 7 juli
1651 koopt hij daar een huis voor maar
liefst ƒ 5000,- Daar woont hij beter naar
zijn zin, want ruim tien jaar later woont hij
er nog. Ze hebben zelfs laten verbouwen.
In de Verponding van 1664 is te lezen:
De westsijde van de Voorstraet. Huys en
schuyr van de heer Hessel heeft inde
oude verpondinge seven gld. XVIII st, de
schuyr vernieuwt en naer ons oordeel in
huyre meer waerdich vijffentwintich gld. ´s
jaers.

 -Wapen Hesselt de Dinter, (Dorpskerk Oud-Beijerland)12
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De benoeming van Hesselt de Dinter tot baljuw van de Beijerlanden
dateert van 6 augustus 1637, waarbij hij, volgens toenmalig gebruik,
bezwoer zich aan zijn instructies te onderwerpen. De zaken liepen
echter anders. Het gedrag van Hesselt de Dinter tegenover de inwoners
van de Beijerlanden was berucht. Zo vertelde men dat de baljuw
pochte dat hij de graaf van Beijerland was die boven de wet stond.
Uiteindelijk besloot het Provinciale Hof van Holland twee
commissieleden en een secretaris te sturen om informatie te
verzamelen in het rechtsgebied van Hesselt de Dinter. De zaken zagen
er ongunstig uit voor Hesselt de Dinter, veel voorbeelden van
wanbestuur kwamen aan het licht. Een paar voorbeelden: In januari
1652 was Maerten Oomsz Ghijsen, inwoner van Oud-Beijerland, het
ongelukkige slachtoffer. Onder valse voorwendsels van mogelijk werk,
had Hesselt de Dinter hem naar een herberg gelokt. Na aankomst werd
hij beschuldigd van het smokkelen van een half vat bier. Ondanks dat
Ghijsen de beschuldiging krachtig ontkende, werd hij gevangen gezet.
In de winter zonder enige hulp van buiten.
Tenslotte werd hij vrijgelaten, maar was verplicht de kosten van zijn gevangenschap te vergoeden, ongeveer 80 gulden, een heel bedrag in
die dagen. Misbruik van schikking was het geval bij Willem Huijgen.
Een baljuw had namelijk de mogelijkheid van het treffen van een
“schikking van een strafbaar feit”. Dit hield in dat de overtreder een
bedrag betaalde aan de rechtsdienaar om verdere vervolging te
Advertentie:
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voorkomen. Het werd als een normale zaak beschouwd, maar de grens
tussen het treffen van een schikking en afpersing was flinterdun. Terug
naar Willem Huijgen. Hij werd, samen met zijn vrouw, overreden door
een ruiter waarbij zijn vrouw gedood en hij zwaar gewond werd. Er werd
verteld dat de baljuw 1500 gulden ontving als schikking zonder de
slachtoffers in te lichten en zonder iets als schadevergoeding af te
staan. De relatie van de baljuw met Gillis Pandelaert, rentmeester van
de Beijerlanden, was gespannen. Niet alleen vertoonde Hesselt de
Dinter gewelddadig gedrag in het huis van de Rentmeester, maar uit
wraak toonde hij zijn hartstocht en stak de jachthond van de
rentmeester dood. Hij beschuldigde ten onrechte de rentmeester van
het verzuim op het gebied van vastgoed belasting. Ook was bezit in
gevaar door Hesselt de Dinters gebrek aan gewetensbezwaren. Een
vrouw verklaarde dat de baljuw het huis van haar man afgepakt had,
met als resultaat een zaak voor het Hof van Holland. Zij had ook
gehoord dat Hessel van Dinter haar man dagelijks bedreigde, zeggende
dat hij hem zou spaan met een stok of zelfs zou vermoorden. Door
intimidatie probeerde de baljuw mogelijke getuigen te beïnvloeden,
opscheppend dat als hij uit functie zou worden gezet, hij drie of vier
mensen zou vermoorden. Ten einde raad stuurden op 29 juli 1639 meer
dan twintig vooraanstaande ingezetenen van Oud- en Nieuw-Beijerland
een verzoekschrift naar de Staten van Holland en West-Friesland. Zij
schrijven daarin: omme uyt onser aller naeme ende van onsentwegen
te doleren [klagen] over de mennichvuldige onbehoorlijcke proceduyren
van den Bailliu ende Schout van de Beijerlanden mr. Andries Hessels
en dat de ingesetenen voorz[eyd] voortaen moge wese bevrijt van alle
exactiën [belastingen, afpersingen] en[de] molestatiën en ook dewijle
den uijterste noot sulckx op ´t alderhoochste is vereijschende, omme
voor te comen alle vordere onheijlen, die anders geschapen sijn in
tijden en[de] wijlen seeckerlijck te sullen geschieden. Uiteindelijk
vonden de commissieleden van het Hof van Holland het nodig om
Hesselt de Dinter te verbieden zich met het onderzoek te bemoeien. De
beschuldigingen tegen Andries Hesselt de Dinter zou gevolgen hebben.
Op 5 november 1660 sprak het Hof van Holland, Zeeland en WestFriesland uit dat Hesselt de Dinter voorlopig geschorst was als baljuw
van de Beijerlanden. De uitspraak was een ernstige smet op de
reputatie van Hessel van Dinter en de schorsing kon ook gevolgen
hebben voor status en prestige in zijn familie. Zijn herstel was daarom
van het grootste beland. De opvolger, die Hessel van Dinther zou
14
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vervangen als baljuw van Beijerland, was Cornelis de Witt, oudere
broer van de invloedrijke raadspensionaris van Holland Johan de Witt.
Cornelis de Witt, plaatsvervanger in de Beijerlanden
Cornelis de Witt had in
1660 al een behoorlijke
reputatie opgebouwd.
Hij was schepen van
Dordrecht, lid van de
Admiraliteit op de Maas
te Rotterdam en sinds
1654
ruwaard
van
Putten. Als Ruwaard
handelde hij als rechter
op het eiland Putten
waarbij
het
stadje
Geervliet de residentie
werd voor een groot
deel van het jaar. Naast
het land van Putten lag
het rechtsgebied van de
Beijerlanden.
Het verhaal gaat dat
Cornelis op zijn reizen
tussen zijn woonplaats
Geervliet
en
zijn
vaderstad
Dordrecht
steeds Oud-Beijerland
passeerde. Daarbij viel
zijn oog op het fraaie
huis en het mooie
rechtsgebied van de inmiddels geschorste baljuw. Niet vreemd dus dat
Cornelis de Witt van de gelegenheid gebruikt maakte om zich in 1660
tot provisioneel baljuw van de te Beijerlanden te laten benoemen. Deze
benoeming zal hij zeker voor een groot deel te danken hebben gehad
aan zijn invloedrijke broer Johan de Witt, raadpensionaris van Holland.
Of dit nu een verbetering voor de inwoners van Oud-Beijerland zou
beteken, is maar zeer de vraag. Cornelis de Witt had in Putten al een
bepaalde reputatie gevestigd. Hij was veel strenger dan zij voorganger,
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Voor geweld met de blote vuist rekende hij al snel vijftig gulden boete,
bijna het dubbele
van wat de Puttenaren gewend waren. Ook lieden die de boetes niet
konden betalen werden strenger aangepakt. Zij werden zonder pardon
vastgezet totdat iemand hen uitkocht of tot ze lang genoeg hadden
gezeten.
Hesselt de Dinter contra Cornelis de Witt
Andries Hesselt de Dinter was niet tevreden met het verlies van zijn
functie. Via de advocaat Oyens vroeg hij Cornelis de Witt zijn vrienden
te beïnvloeden om de herbenoeming van Hesselt de Dinter als baljuw
van de Beijerlanden te bewerkstelligen. Als het succes had beloofde
Oyens aan De Witt een aanzienlijke financiële compensatie. De
tijdelijke baljuw van de Beijerlanden sloeg dit aanbod echter af. Andries
Hesselt de Dinter gooide het daarna over een andere boeg. In 1662
dienden Hesselt de Dinter een klacht in tegen zijn opvolger. Verrassend
genoeg waren de meeste beschuldigingen van misdaden van Cornelis
de Witt van gelijke aard als die waarvoor Hesselt de Dinter in november
1660 was geschorst. In 1662 was Hesselt de Dinter van mening dat hij
voldoende materiaal verzameld had om zijn geluk te beproeven bij het
Hof van Holland. Wellicht zou hij in staat zijn om zijn positie terug te
krijgen langs een legale weg. Hesselt de Dinter richtte zich niet alleen
op het functioneren van Cornelis de Witt als ruwaard van Putten of
baljuw van de Beijerlanden, maar ook op het functioneren van zijn
vervangers. Personen die zijn zaken waarnamen en daarvoor nog
moesten betalen ook. De betrokkenheid van De Witt bij de rechtspraak
in de Beijerlanden was slechts ten dele, zelfs bij criminele zaken. Het
meeste werk werd overgelaten aan twee vervangers, die Hesselt de
Dinter omschreef als “onwetende boerenkinkels”, meer bequaem tot
exacrien [afpersing] als tot rechtmaticheijt. Enige gevallen ter
toelichting: In oktober 1662 was er doodslag gepleegd in NieuwBeijerland, maar de dader werd niet door Cornelis de Witt opgepakt, in
tegenspraak met zijn instructies. Hij had zijn verantwoordelijkheid
genegeerd door als ruwaard van Putten in geen twee jaar de
plaatselijke rechtbank bijeen te roepen. Dit had tot gevolg dat de
burgers die zich op de plaatselijke rechtbank wilde beroepen,
gedwongen werden aanzienlijke bedragen te betalen om het
plaatselijke gerecht in een extra zitting bijeen te roepen.
16
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Daarom moesten ongehoorde bedrage betaald worden door partijen die
het recht zochten. Een ander voorbeeld van een beschuldigingen tegen
De Witt: Met medeweten van de minister Steenwijck, bood de ruwaard
van Putten het lichaam van een onthoofde man aan het anatomische
theater en de plaatselijke chirurgen in Delft aan, hoewel hij en een
aantal rechters hadden beloofd dat de misdadiger een nette begrafenis
zou krijgen.
Tenslotte de vervanger Coomans. Deze Coomans werd door Hesselt
de Dinter beschreven als een ruw persoon van wie De Witt afhankelijk
was voor het innen van betalingen en boetes.
Een schepen
beschuldigde Coomans ervan dat hij te hoge betalingen en schikkingen
van de bevolking eiste. Volgens Hesselt de Dinter beledigde Coomans
de schepen, dreigde hem met de vuist en gebruikte daarbij grove
woorden. Coomans beweerde dat hij het geld wel moest krijgen om De
Witt te kunnen betalen. Bij een andere woordenwisseling beledigde
Coomans duidelijk de secretaris van plaatselijke bestuur, in de
aanwezigheid van de schepenen van Oud-Beijerland, dreigend hem te
slaan omdat de schepen niet aan de wensen van Coomans wilde
voldoen, met de woorden: gijluijden mooght het voor niet doen, ick
moeter pachts genoegh aende ruwaert voor geven, ick wil het hebben,
Volgens Hessel, staande binnen de vergadering maakte Coomans
duidelijk dat hij hem in het gezicht geslagen zou hebben als ze buiten
geweest waren, seggende had ick u buijten ick soude u voorden kop
slaen.
Tenslotte
In het algemeen waren beschuldigingen tegen een baljuw betrekkelijk
eenvoudig te uiten door de manier waarop ze betaald werden. Deze
magistraten ontvingen geen jaarlijkse beloning van een stad of
provincie. Zij waren in hoge mate afhankelijk van de boetes voor
strafbare feiten waarvan zijn een deel ontvingen. Daardoor was het
opleggen van boetes, terecht of onterecht, om hun inkomen te
vergroten niet ongewoon en leidde tot veel corruptieschandalen en
rechtszaken. De mogelijkheid om betalende vervangers te benoemen
kon eveneens tot een vorm van wanbestuur leiden. De magistraat zelf
had geen binding met de bewoners van zijn ambtsgebied en de kans
was groot dat zijn betalende vervanger misbruik maakte van zijn positie.
Ook het ontbreken van de “scheiding der machten” kon tot corruptie en
wanbestuur leiden. Een aanklager en een rechter, verenigd in één
18
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persoon was geen garantie voor een zorgvuldige rechtspleging.
Cornelis de Witt had het voordeel dat zijn beschuldiger niemand anders
dan Andries Hessel van Dinter was. Zijn voorganger was er immers op
uit om opnieuw baljuw van de Beijerlanden te worden. Ook waren de
juristen van het Hof van Holland op de hoogte van de reputatie van
Hessel waardoor hij tijdelijk geschorst was. Aan het eind van zijn leven
ontmoetten deze grote tegenspelers elkaar nog een keer, althans dat
schrijft Cornelis aan zijn broer Johan de Witt. Andries Hesselt de Dinter
roept namelijk de hulp in van de ruwaard van Putten bij een conflict in
Ooltgensplaat. Omdat ik zo`n medelijden met hem heb, had hij de
recommandatie ondersteund`zo schreef hij. Of dit de juiste gang van
zaken weergeeft, is nog maar de vraag. In 1672 werd Cornelis samen
met zijn broer Johan de Witt in ´s-Gravenhage vermoord, terwijl Hesselt
de Dinter in 1669 alweer Baljuw van de Beijerlanden werd en dit bleef
tot 1673. Toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Louis, die dit ambt
gedurende dertig jaar, tot 1703 zou vervullen.
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fragment van het verzoekschrift (aan het Hof van Holland)

Informatie van uw HVO.
Historie uit Oud-Beijerland op een MultiTouchtafel
in de bibliotheek.
Burgemeester Klaas Tigelaar heeft op 23 januari 2014 de
MultiTouchtafel feestelijk in gebruik genomen. Deze MultiTouchtafel
staat in de bibliotheek, vlak bij het Historisch InformatiePunt, met
daarop de historie van Oud-Beijerland.
Links; burgemeester
K. Tigelaar nam de
MultiTouchtafel feestelijk in
gebruik.
Onder:
er was genoeg belangstelling
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De basis van de tafel is een kadastrale kaart
uit 1820 met 30 rode gemarkeerde punten.
Raak een (rood) punt aan en er verschijnt
een foto van een historisch pand van nu en
vroeger, met tekst. Raak in de linker
bovenhoek het wapen aan en zie daar
Lamoraal en Sabina, met tekst verschijnen.
De tafel kan later worden uitgebreid met
andere objecten.
Door onze voorzitter Pieter Jan in ’t Veld
werd de burgemeester, namens
de
Historische Vereniging, een ingelijste versie
van deze kadastrale kaart uit 1820
aangeboden.

Na afloop heeft Pieter Jan in ‘t
Veld de burgemeester ons archief laten zien en hem het een
en ander verteld over het werk
wat er zoal door ons en onze
leden wordt verricht.
Alle foto’s van pagina 21 en 22
zijn van Joris Buitendijk

Wilt u uitleg over de MultiTouchtafel? U bent van harte welkom tijdens
e
de openingstijden van de bibliotheek en iedere 2 donderdag van de
maand is ons Informatie punt geopend van 14.00 tot 16.00 uur.
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Een kleine impressie van de Multi Touch-tafel
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13 februari 2014 was er weer inloopmiddag in ons HIP. Bezoekers die
vragen hadden konden vaak wel, maar soms ook niet worden beantwoord. De film van de tram: “De RTM in heden en verleden” werd deze
middag vertoond. Er zijn ruim 80 mensen komen kijken, dus best wel
veel belangstelling. De MultiTouchtafel werd ook druk bekeken.
5 april 2014 organiseert de HVO weer een busreis. Deze keer is de
bestemming: de Noord-Hollandse plaats Egmond. U heeft hiervoor
inmiddels een uitnodiging ontvangen. U kunt zich opgeven via de
website www.hvobl.nl. Telefonisch: 617523 of 614932
e
10 april 2014 2 donderdagmiddag van de maand, wordt in het HIP de
film : “Bezoek van Koningin Beatrix aan Oud-Beijerland” vertoond.
Voor deze presentatie is de originele opname, welke 1.45 uur duurt,
ingekort tot 45 minuten.
In onze vitrinekast is een samengestelde lijst van de 20 bakkers te
zien die Oud-Beijerland heeft gekend, met diverse foto’s. Tot eind
maart kunt u hier nog naar komen kijken, daarna wordt de vitrine
ingericht met informatie van de slagers en visboeren die Oud-Beijerland
rijk was.

Op 21 februari jl. verscheen het boek:
“Het conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813.”
De Hoeksche Waard in verzet tegen Napoleon.
Geschreven door Loek Dekker en Dick Snijders.
Voor een deel is deze uitgave gebaseerd op de
eerder in de Beijerlandsche Berichten verschenen artikelen. Door nieuwe ontdekkingen in de
archieven maakt dit boek het verhaal van het
conscriptieoproer helemaal compleet. Zo worden nu bijvoorbeeld de namen bekend van alle
Hoeksche Waarders die verplicht waren te loten
op 21 februari 1813, maar ook van de OudBeijerlanders die in de periode 1811-1814 in
Franse dienst zijn geweest. Tevens is het conscriptieoproer in het kader geplaatst van de
Franse tijd in Nederland (1795-1813).
Het boek telt 150 pagina’s met 30 illustraties.
De verkoopprijs bedraagt € 18,95. De oplage is beperkt.
Het boek is te koop bij diverse boekwinkels in de Hoeksche Waard.
Alsmede te verkrijgen via: oproer1813@live.nl
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Aanwinsten:
B-V-010- Handel en Wandel van de Familie De Vroedt op de Zuid.
Hollandse Eilanden, door Lex de Vroedt, privé-uitgave, 2013.
B-R-004- 75 jarig bestaan van Herv. Knapenvereniging
“Het Mosterdzaadje” te Oud-Beijerland, 1904-1979.
B-B-015- “Het Beugeljong” door Anna Hers, uitg, van Holkema en
Warendorf.
B-W.009- De Waldenzen door ds. K.Havinga, uitg. C.J. van Eijk
Woerden, 1900.
B-O-025- 65 jaar Nijverheidsonderwijs door Dr. N.B. Goudswaard.
Proefschrift uit 1981.
Verder :
DVD nr 90- “Koen Visser, van palingroker tot conservenfabriek.”
DVD nr 91A-. Negotie in Oud-Beijerland- PowerPoint presentatie
DVD nr.91B- Negotie in Oud-Beijerland - gehele presentatiedeel 1 en deel 2
CD nr. 92Kadasterkaart- Centrum-2013.
DVD nr. 98- “Oud-Beijerland, waar mensen zich thuis voelen.”
gemaakt in opdracht van de gemeente OBL in 1998.
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