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De HISTORISCHE VERENIGING Oud-Beijerland 

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. 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 P.J. in ’t Veld 
Alg.adjunct  A.v.d.Berg                  
Secretaris: A.W. de Groot    
Penn.meester D.H. v.d. Linden    
Lid: D.Dijkshoorn-Bison 
Lid: C.de Jong-vd.Schoor 
 
Adres secretariaat :                   Willem Vrijlandtstraat  75  
                                                              3262 GN  Oud-Beijerland 
Lay-out inhoud:              Dineke Dijkshoorn 
 
Onze website is: www.hvobl.nl 
 
 
 
In sommige boekjes worden foto’s gebruikt van Joris Buitendijk  
(� 0186-617667), deze worden met �*  aangemerkt.  
 

� 
0186-617523 
0186-614240 
0186-615425 
0186-614932 
0186-613707 
0186-617229 
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Van de bestuurstafel. 

 
 
Als u deze  “Oud-Beijerlandsche berichten” ontvangt, zit de 
zomer er al bijna op en maken we ons op voor het spektakelstuk 
over de oproer van 1787 op 24 oktober in de West-Voorstraat, 
waarvan uw vereniging medeorganisator is.  
In dit spektakelstuk zal, met medewerking van vele spelers en 
figuranten, deze historische gebeurtenis in ons dorp worden 
nagespeeld.  
Om u al een beetje op weg te helpen bij de geschiedenis van die 
oproer in ons dorp hebben wij in deze uitgave, met een verhaal, 
het tijdsbeeld geschetst. 
 
Ook herinneren wij u nog graag aan 29 oktober a.s. wanneer 
onze jaarlijkse leden/ donateuravond  wordt gehouden.  
U krijgt  hier nog een uitnodiging voor. 
 
Graag zouden wij onze schrijvers in ons huisorgaan willen 
uitbreiden met gastschrijvers. 
Het is nu te veel een zaak van enkele personen, maar wij denken 
dat er onder u veel verhalen over de geschiedenis van ons dorp 
verborgen zijn.  
Wilt u zelf niet schrijven, maar wel het verhaal doorvertellen bel 
dan gerust een van de bestuursleden om een afspraak te maken. 
 
Tot ziens op 24 en 29 oktober as. 
 
Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Beijerland 
 
 

 
 

Het bestuur. 
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De oproer van 1787. 

 
Op zaterdag 24 oktober, wanneer wij de stichtingsdag (23 
oktober 1559) herdenken, wordt in de middag het oproer van 
1787 nagespeeld aan de West-Voorstraat. Los van het 
spektakel, wat dan is te zien, is het goed om te beschrijven wat 
de aanleiding van het oproer is geweest. 
In december 1780 begon de vierde Engelse oorlog met een voor 
ons land rampzalige gevolgen. Zonder hier verder gedetailleerd 
op in te gaan kan gezegd worden dat het negatieve verloop van 
deze oorlog de onmacht van de republiek aantoonde. Al snel 
wezen de beschuldigende vingers naar Stadhouder Willem V, 
opperbevelhebber van leger en vloot. Veel regenten, voor hun 
functie vaak in een afhankelijke positie van Oranje verkerend, 
zagen een gelegenheid om hun krachten te bundelen tegen de 
Stadhouder. Zij noemden zich Vaderlandslievende regenten of 
patriotten. 
De regenten zochten en vonden steun bij de middengroepen 
onder de bevolking. Terwijl de Stadhouder als vanouds het lager 
volk, ook wel Oranje-grauw genoemd, op zijn hand had. 
Onder het goedkeurend oog van de Haagse regenten werden de 
patriotten aangezet om zgn. vrijkorpsen of exercitiepelotons op te 
richten. De positie van Oranje kalfde stap voor stap af en in 1785 
werd hij zelfs gedwongen Holland te verlaten. Inmiddels ging 
men hervormingen eisen die verder gingen dan het verdrijven 
van de Stadhouder. 
Vanaf april 1787 schrokken velen terug van de vrijkorpsen die in 
veel gemeenten een militaire macht van betekenis gingen 
vormen. Hier zag de Oranjepartij nu haar kans en vanaf mei 
1787 groeide zij in kracht, gesteund door de gematigde regenten 
die het patriottische kamp de rug toekeerden. In deze onrust, die 
zich op vele plaatsen afspeelde, begon nu ook het gewone volk 
(altijd al voor Oranje) zich te roeren, al of niet aangezet, tegen de 
gevestigde orde van de patriotten en hun vrijkorpsen. Zo ook in 
Oud-Beijerland. 
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We gaan terug naar de aanleiding van het oproer in Oud-
Beijerland. Ook hier werd er een genootschap voor wapenhandel 
onder de “sinspreuk” “voor volk en vaderland”, kortweg het 
exercitiepeloton genoemd, opgericht. Schout Jan van Driel werd 
kolonel, schepen Samuel Hannik en Willem Kluit werden kapitein 
en Hein Veldhoen, Jan Boogaard en Aart van der Geer werden 
luitenant, vaandrig werd de schepen Michiel Tempelaer. Verder 
bestond het nog uit twee vaandelsergeants, vier ordinairs-
sergeants en vier korporaals. Zij werden officieel door de schout 
en schepenen benoemd. Verder probeerde men het korps groter 
te maken maar veel animo was er niet. Eerst probeerde men de 
bevolking, door publicaties te laten omroepen, bijeen te roepen, 
maar er was weinig belangstelling. Ook bij het loten kwam er 
niemand opdagen. Na veel pogingen kwamen er uiteindelijk 
zeventig vrijwilligers, wat later uitgroeide tot circa 110 man. Dit 
alles zette bij de Prinsgezinde kwaad bloed. Want het korps 
marcheerde met veel uiterlijk vertoon regelmatig door het dorp. 
Ook in ons dorp kwam een tegenreactie op gang, achter de 
schermen ronselde chirurgijn-apotheker en barbier Godefridus 
Ramot onder het gewone volk voor een tegenreactie door de 
oprichting van een zgn. Oranjesociëteit.  
Jan Jacobsz. Verhagen, Oelbert Holleman, Aart Arieszn. en van 
der Sijden waren de directeuren van sociëteit. In de sociëteit, 
gevestigd in de “Oude Hoorn” en bij de directeuren thuis, konden 
de door Ramot geronselde burgers een rekest ondertekenen aan 
de Staten van Holland en Friesland ten gunste van de Prins van 
Oranje om die in zijn waardigheden te herstellen. Onder het 
gewone volk wat niet kon lezen en schrijven was veel animo om 
veelal met een kruisje te tekenen. Echter de voornaamste reden 
voor het tekenen was waarschijnlijk dat er na het tekenen vrij bier 
werd geschonken, voor veel arbeiders een ongewone luxe. 
De onderhuidse onrust kwam op 13 juli 1787 tot een uitbarsting 
toen in herberg “Het Ronduit “ door Jacob van der Wal, Rein 
Smits en andere Oranje-en Prinsenliederen werden gezongen en 
er “Vivat Oranje” en “Oranje boven” werd geroepen. Er werden  
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ruiten ingeslagen en andere gewelddaden gepleegd. De 
dienaren van de politie die hier op af gingen kregen de menigte 
niet stil en werden uitgejouwd en uitgemaakt als “strontdonders”. 
Jacob van der Wal wellicht onder invloed van het bier daagde de 
dienders uit. Even later ging Jacob van der Wal naar huis onder 
het roepen “wacht maar zulken geweer heb ik ook; ik zal het 
gaan halen” en even later kwam hij terug met twee blote sabels, 
waarna het tot een handgemeen kwam. Een van de omstanders 
Ary de Reus ging de schout, Jan van Driel, waarschuwen. 
Toen die kwam stond deze tegen overmacht van tegenstanders 
waarbij de schout door toedoen van Rein Smits in een kruiwagen 
belande, met behulp van Pieter de Reus wist hij hieruit te komen. 
De vechtpartij had inmiddels al veel publiek getrokken van het 
volk dat toch al in een geprikkelde stemming was. Vele 
meelopers zagen nu hun kans schoon om ook mee te doen, 
daarbij stiekem opgehitst door apotheker-barbier Ramot die hier 
zijn kans zag, onder het uitroepen van “Hoezee” en “Vivat 
Oranje” werden de straatstenen gebruikt om beide dienders en 
de schout de aftocht te laten nemen. Die middag is de “ lont in 
het kruitvat ontbrand”, de huizen van de patriotten en winkels 
werden geplunderd. Snel was het exercitiepeloton van de 
patriotten onder de wapenen gekomen. Maar het volk was niet 
meer te houden en eiste dat het peloton ontbonden zou worden. 
Cornelis van Dijk bood zich aan om de eis van de menigte over 
te brengen aan de schout die met zijn schutters bij het Dorpshuis 
( Oude Raadhuis) stond opgesteld. De schout nam het besluit 
gevolg te geven aan de eis van het volk en stuurde de schutters 
naar huis. Toen brak het oproer in alle hevigheid uit en duurde de 
hele avond en nacht. Cornelis van Dijk had een hele voorraad 
oranjelint bemachtigd dat hij uitdeelde aan Cornelis van der 
Spuij, Barend van der Linden, Dirk de Ruijter, Wouter Huisman 
en anderen. Willemsen de trommelslager van het 
exercitiegenootschap werd gedwongen het Wilhelmus te slaan, 
maar Willemsen zei dat hij maar één trommelstok had en 
daarmee niet het Wilhelmus kon slaan. 
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Wat begonnen was als een vechtpartij, was uitgegroeid tot een 
compleet oproer. Bij bode Kantzelaar werden door de 
oproerkraaiers gezocht naar een trommel, verder werd bij de 
plundering steeds drank geëist. Bij molenaar Boogaert, Cornelis 
Hoogenboom en bij Van der Geer werd de hele drankvoorraad 
leeggeschonken. Ook bij de andere patriotten zoals schipper Van 
Driel, Maarten de Baan en Secretaris Van Harlingen werd onder 
vernieling naar drank gezocht. Metselaar Michiel Tempelaer die 
blijkbaar geen drank in huis had, ging met een troep plunderaars 
naar biersteker Verhagen en bestelde enkele vaten bier die op 
de Dijk werden leeggedronken. 
De vrouw van Cornelis Ewoutsz. Hoogenboom beweerde geen 
bier in huis te hebben, maar toen gedreigd werd de kelderdeur 
open te hakken gaf uiteindelijk toe en gaf de voorraad bier. 
Toen Pieter Metselaar, Dirk Kamp, Jan Jacobse Konijnendijk, 
Pleun Hoek en Kors Weda gratis wijn hadden gedronken in de 
herberg in het Dorpshuis, eisten ze van de herbergierster  
Vrouw Backer de vijf snaphanen van het exercitiegenootschap 
die zich in het Dorpshuis bevonden. Volgens overlevering sloeg 
Pieter Metselaar er twee aan stukken en gooide ze in de Vliet. 
Ook probeerde men bij de leden van het exercitiegenootschap de 
geweren in handen te krijgen. 
Onder aanvoering van het volk, die met vele stond te kijken, 
werden steeds meer vernielingen aangebracht. 
De huizen en inboedel van Ary Veldhoven, Dirk van Alphen, 
Adrianus van Driel, chirurgijn Smit, molenaar Boogaerd, Willem 
Hoogenboom, Michiel Tempelaer, schout Van Driel en de beide 
dienaren van het gerecht moesten het ontgelden. Alles onder het 
geschreeuw van “Hoezee en Oranjeboven”.  
De Dordtse schutterij inmiddels gewaarschuwd om de orde ter 
herstellen in Oud-Beijerland, komt met tachtig manschappen en 
twee veldstukken. Toen zij in Oud-Beijerland aankwamen werden  
zij door enkele voorvechters met oranje versierd, met messen en 
sabels gewapend tegemoet gekomen. Al snel werd een 
oproerkraaier ontwapend en aan het kanon gebonden. 
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De anderen begonnen op de schutterij te schieten. De schutterij 
gebruikte het geschut op de menigte. De lijken van de 
omgekomen oproerkraaiers Jan van Leenen en Hendrik Beukers 
werden naar het galgenveld gevoerd en daar aan de voeten 
opgehangen en later toch nog in de kerk begraven. Door de 
schutterij werden de nodige goederen van de Oranjegezinde in 
beslag genomen zoals geweren, geld en papieren. De Dordtse 
schutters werden met gejuich in hun garnizoen Dordrecht 
binnengehaald. De buit werd daar op een kar gelegd en naar het 
stadhuis gebracht. De gevangen Oranjemannen werden in het 
gevang gezet, maar werden na de komst van de Pruisen en 
nadat de wind voor Oranje weer gunstig was, weer vrijgelaten en 
keerden naar Oud-Beijerland terug. De Dordtse schutterij werd 
afgelost door het vrijkorps van Schiedam. Daarna kwam er nog 
een vijftig man cavalerie uit Voorne en militie uit Rotterdam. Deze 
bleven nog geruime tijd in het dorp. 
Op 11 september 1787 werd door de Baljuw en Leenmannen de 
rechtszaak gehouden tegen de oproerkraaiers Jochem Van 
Gelder, 23 jaar, Jan Maartensz. Konijnendijk, 26 jaar, Jan 
Jacobsz. Konijnendijk, 21 jaar, Teunis Hoek, 37 jaar en Cornelis 
van der Meiden, 23 jaar zij werden veroordeeld tot de galg 
“staande voor de Raadhuijse”.  
Theunis van der Spuij,29 jaar en Hendrik Meijmens, 23 jaar, die 
waarschijnlijk als de ergste oproerkraaiers werden aangemerkt, 
kregen als bijkomende straf dat zij voor zij werden gehangen 
“zoodanige andere zwaare en exemplaire lijfstraf”. 
Maar zijn de vonnissen ook daadwerkelijk uitgevoerd? Dit is 
hoogst onwaarschijnlijk.  
Jochem van Gelder trouwt drie keer en overlijdt op 28 juni 1828 
te Ridderkerk, Theunis van der Spuij, kreeg na het vonnis nog 
twee kinderen en overleed op 21 augustus 1832 te Oud-
Beijerland, Teunis Hoek doet op 15 oktober 1817 aangiften van 
het overlijden van zijn schoondochter, hij overlijdt op 29 oktober 
1818 te Oud-Beijerland.  
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Het meest waarschijnlijke is dat hen het zelfde   is  overkomen  
als  de  gevangen  Oranjemannen   die  in Dordrecht zijn 
vrijgelaten toen het tijd keerden voor Oranje. 
 
K. Siderius trekt in “uit vervlogen dagen” de volgende conclusie: 
“Als men nu mijn oordeel vraagt over de opstand en de gevolgen 
daarvan, dan weet ik maar één antwoord: de onontwikkelde 
massa stelt in zijn leiders een blind vertrouwen en volgt hen gelijk 
een kudde schapen” 
 

 
 
Twee zijden van een medaille die werd gedragen door de 
Oranjegezinde.  
Op de ene zijde staat Stadhouder Willem V en op de andere zijn vrouw 
Wilhelmina van Pruisen. 

 
Pieter Jan in `t Veld.  
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-vervolg 400 jaar Oud-Beijerland -  
De Burgermaaltijden. 

 
De burgermaaltijden zijn een zeer groot succes geworden. 
Vrijdag, tijdens de eerste, was het één kleurig en fleurig schilderij 
van kleding en feestelijk versierde tafels. “Ontroering vervult me”, 
zo sprak de Schout in zijn openingswoord. “Nu sta ik tegenover 
zoveel Oud-Beijerlanders, die zich ongeacht rang of stand, met 
voorbijzien van politieke overtuiging hebben geschaard aan één 
dis, om daarmee uiting te geven aan hun “burger”zijn en te 
manifesteren dat zij bij alle verscheidenheid vòòr alles Oud-
Beijerlanders zijn”. Aan deze tafel heeft op verzoek van het 
werkcomité ds. Meijer, Gereformeerd predikant, een woord ter 
overdenking gesproken. Aan het slot van de maaltijd heeft de 
Schout nadrukkelijk dank gebracht aan de directrice van de 
Chr.Nijverheidsschool voor Meisjes in de Hoeksche Waard, die 
met haar staf en haar leerlingen de organisatie op zich heeft 
genomen en die dit blijkens de maaltijd van vrijdag heeft gedaan 
op een wijze die boven alle lof verheven is. Zaterdag waren de 
oud- Oud-Beijerlanders om de dis geschaard, in twee gebouwen,  
want één bleek te klein om alle belangstellenden op te vangen. 
Het  was minder kleurrijk, maar de sfeer was er niet minder om. 
Oude bekenden ontmoetten elkaar en wat is er meer nodig om 
sfeer te hebben. Schout en Schepenen hebben aan beide 
maaltijden een bezoek gebracht en bij die gelegenheid heeft het 
college met de aanwezigen een heildronk gewijd aan de groei en  
bloei van Oud-Beijerland. Voorts heeft de Schout er in zijn 
toespraken op gewezen dat alle aanwezigen in hun tijd, waar zij 
ook geplaatst waren in de Oud-Beijerlandse gemeenschap, 
hebben  bijgedragen  om  van   Oud-Beijerland  een   welvarende  
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gemeente te maken, die een parel is in de keten van de 
gemeenten van Zuid-Holland.  Hij heeft voorts de aanwezigen 
toegezegd dat de Oud-Beijerlanders, die nu  de gemeente 
bewonen, het zich tot een plicht rekenen op de wegen, die door 
het vorige geslacht en vroegere Oud-Beijerlanders zijn 
uitgestippeld, voort te gaan en verder te bouwen aan Oud-
Beijerland om daarvan een plaats te maken waarin het leefbaar 
is en waarin het goed is te wonen. In het Hervormd 
Verenigingsgebouw heeft de burgemeester van Amersfoort, als 
reünist, woorden van dank en waardering gesproken voor wat er 
in Oud-Beijerland in vier weken van voorbereiding is gepresteerd 
en ook voor wat Oud-Beijerland gezamenlijk heeft kunnen 
opbrengen. Dit zou 25 jaar geleden niet mogelijk zijn geweest, 
aldus burgemeester Molendijk. In de andere eetzaal, het 
Gereformeerde Verenigingsgebouw, heeft dr.I. van Baal, oud-
directeur van de R.H.B.S., ongeveer in dezelfde geest gesproken 
en mede gezegd dat de Oud-Beijerlanders gaarne hunne hebben 
bijgedragen om van Oud-Beijerland de gemeente te maken die 
zij nu is. Hoezeer van alle zijden meegewerkt is om de 
burgermaaltijden te doen slagen moge blijken uit de volgende 
opsomming van aanbiedingen voor deze maaltijden: 
Fa.vd.Wetering, tafels; fa.Schriek. koek; fa.Taselaar. koffie; de 
Veiling, fruit; De Nederlanden 1845, suikerzakjes; Anton 
Hunnink, via slager de Vries, vleeswaren; SiSi, via de heer 
Priem, servetjes; fa.A.Taselaar, butagas en brander; 
fa.Duifhuizen, autobusjes voor vervoer van materialen enz. Op 
maandag 19 oktober was er een burgermaaltijd voor de 
bejaarden. Op dinsdag 20 oktober konden de “Ouden van 
Dagen” gratis poffertjes eten bij de poffertjestent. 

 
Pieter Jan in ‘t Veld  

�� 
Tijdens de feestweken werden er op drie avonden 
burgermaaltijden gehouden in het Hervormd verenigingsgebouw 
in  de  Prins  Hendrikstraat,  nu  rouwcentrum Moree. Veel fleurig  
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geklede inwoners van Oud-Beijerland  gebruikten op 
vrijdagavond 16 oktober 1959 deze burgermaaltijd. Op zaterdag 
17 oktober was de belangstelling van “oud”- Oud-Beijerlanders  
zo groot dat er ook in het Gereformeerd verenigingsgebouw in de 
Prins Bernhardstraat  maaltijden werden geserveerd. Maandag 
19 oktober was gereserveerd voor de senioren, de “Ouden van 
Dagen”. Deze senioren mochten hiernaast op dinsdag 18 oktober 
nog gratis poffertjes gaan eten.  
De Schout hield tijdens de maaltijden een toespraak en men 
bracht een dronk uit op een …….toekomst van Oud-Beijerland. 
Op zaterdag hield oud-burgemeester Molendijk uit Amersfoort in 
het Hervormd verenigingsgebouw een toespraak, terwijl in het 
Gereformeerd gebouw dr. I. van Baal, oud-directeur van de 
R.H.B.S., een woord sprak. 
Tijdens deze maaltijden  werden veel contacten vernieuwd. 
Om deel te nemen aan deze maaltijd had men  een 
deelnemerskaartje gekocht van f. 1.00 per persoon.(zie 
afbeelding) Ongeveer 600 personen hebben  van dit 
aanbod gebruik gemaakt. De maaltijd bestond uit huzarensalade, 
tomatensoep, belegde broodjes met koffie of thee en fruit. De 
maaltijden werden verzorgd door medewerk(st)ers en leerlingen 
van de Chr.Nijverheidsschool voor Meisjes in de Nobelstraat. 
In de school werden alle benodigdheden voor de soep en de 
salades klaargemaakt. 
Kilo’s aardappelen geschild, bietjes en eieren gekookt, 
soepballetjes gedraaid enz. Ook werden hier de salades op 
schaaltjes gedaan  en later vervoerd op planken naar het 
gebouw met een busje van de fa. Duifhuizen. In het gebouw 
waren lange tafels geplaatst en bij ieder bord stond een met door  
de leerlingen met de hand ingekleurd menukaartje met het 
wapen van Oud-Beijerland.(zie foto) 
Voor de burgermaaltijden bleek er een ware gemeenschapszin te 
bestaan, want diverse bedrijven leverden de benodigdheden voor 
dit festijn (sponsoring).  
Enkele bedrijven  moeten worden genoemd:  
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Fa. van de Wetering zorgde voor de tafels, fa.Schriek voor koek 
bij de koffie, fa.A.Taselaar voor de koffie, de Veiling voor fruit, de 
Nederlanden van 1845 voor suikerzakjes, Anton Hunnink via 
slager de Vries voor vleeswaren, SiSi via de heer Priem van café 
Rustburg, fa.A.Taselaar voor wijn, fa.Swank voor melk, fa.Baars 
voor boter en kaas, fa.van den Berg en Trigt voor butagas en 
branders, fa.Duifhuizen voor vervoer van personen en 
materialen. 

 Alie v.d. Berg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joke Goosens, Ineke Kruithof en Jaap Verhagen.                  “de mooi gedekte tafels” 
Uit: De Hoeksche Waard van 19 oktober 1959. 
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←Gerrit Vervelde,  
Dick in’t Veld,  
Pie in’t Veld-Luyendijk, 
 Mo de Vroedt-van 
Gemeren  
en  
Jan de Vroedt 
. 
 
 

← Foto: uit de krant van  
19 oktober 1959. 

 
 
← Addie de Boer, mevr.Roos, Addie Pietto, 
Hannie de Winter, Ank Bezemer en Jane 
Leeuwenburgh. 

↑  Hannie de Winter, voor de             
Chr.Huishoudschool 

←Jane Leeuwenburgh, mevr.Roos directrice 
Chr.Huishoudschool, 
Addie Pietto en Hannie de Winter 
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Afstammelingen van Lamoraal en Sabina. 

 
Ons wordt de laatste tijd gevraagd of er nog afstammelingen zijn 
van onze Lamoraal en Sabina. 
In dit artikel willen we die vraag beantwoorden, in eerdere 
publicaties hebben we kunnen lezen dat Lamoraal van Egmond 
en Sabina Beieren drie zonen kregen die in leven bleven. 
In 1558 Philips, in 1565 Lamoraal en in 1567 Karel. 
Philips, geboren in 1558 was stadhouder van Artois, gehuwd op 
27 september 1579 met Marie van Horne. Hij sneuvelde 
kinderloos  in de slag van Ivry in maart 1590. 
Lamoraal geboren in 1565 gehuwd op 21 augustus 1608 met 
Marie de Pierrevive, hij vestigt zich in het kasteel  van Egmond 
aan de Hoef, hij overlijdt kinderloos op 23 mei 1617. 
Karel, geboren in 1567 was Gouverneur van Namen, kamerheer 
van de Aartshertog, gehuwd op 12 juli 1590 met Maria 
Baronesse de Lens, Aubigny,  hij overlijdt op 18 januari 1620 te 
Den Haag, het echtpaar kreeg vier kinderen. Lodewijk, 
Madeleine, Alberta en Philippa- Sabina. 
Lodewijk, geboren in 1600, hij erft de titel Prins van Gavere, 
gehuwd op 9 februari 1621 met Maria Margaretha gravin van 
Berlaymont baronesse van Lens en Hiergens, zij is weduwe van 
de in 1614 overleden Antoine de Lalaing graaf van Hoochstraten 
en Motigny. Lodewijk overlijdt op 27 juli 1654 te St. Cloud. 
Zij krijgen in ieder geval één zoon,  Philip Lodewijk, die blijft 
leven, van andere kinderen is niets gevonden. Philip Lodewijk is 
geboren omstreeks 1625, hij erft de titel Prins van Gavere van 
zijn vader en is kapitein generaal in het Spaanse leger en 
Gouverneur in Londen. Gehuwd op 4 augustus 1659 met Marie  
Fernade de Croy, markiezin van Renty. Philip Lodewijk overlijdt 
op 16 maart 1682 te Cagliari. Het echtpaar krijgt zes kinderen. 
Philip is geboren omstreeks 1660 en hij overlijdt jong. 
Marie Claire Angelique, geboren op 4 februari 1661 te Brussel, 
gehuwd te Brussel op 5 juli 1695 met de Italiaan Niccolo 
Pignatelli. Zij krijgen één zoon Procopius Pignatelli. 
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Procop- Frans is geboren op 18 september 1664 en hij erft de 
titel: Heer van Zottegem.  Evenals zijn vader wordt hij Generaal 
in Spaanse dienst.  Gehuwd te Parijs op 25 maart  1697 met 
Louise de Cosnac. Als Procop- Frans op 15 september 1707 te 
Fraja kinderloos overlijdt, gaat de titel Heer van Zottegem over 
op zijn neef Procopius Pignatelli. 
Lodewijk Ernst, geboren omstreeks 1666 te Brussel, gehuwd op 
10 februari 1687 met Marie Theresse d` Arenberg, Lodewijk 
Ernst overlijdt kinderloos op 17 september 1693 te Brussel. 
Marie Therese, gehuwd met Albert Louis Ghislain de Trazegnies, 
graaf  de Trazegnies. 
Angelique, zij werd non. 
Na het overlijden van Procop- Frans van Egmond in 1707 is het 
geslacht van Lamoraal van Egmond uitgestorven. 

 
Pieter Jan in `t Veld.  

 

                      
 Johan   Paltsgraaf van Beieren                    Beatrix van Baden     
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De bruiloft van Lamoraal en Sabina. 

                                                                                                        
Sabina van de Palts of Sabina van Simmeren of Sabina van 
Beieren zoals zij later is gaan heten, omdat zij behoorde tot het 
Beierse geslacht Wittelbach, is geboren op 13 juni 1528  als de 
tweede dochter van Jan II  hertog van Simmeren,  graaf van 
Sponheim en Beatrix van Baden. 
Toen Sabina zeven jaar oud was overleed haar moeder, hertog 
Jan II  bleef op 42 jarige leeftijd achter met elf kinderen 
waaronder zeven minderjarige, de familie besloot dat er 
geholpen moest worden en zo werd de zevenjarige Sabina als 
dochter aangenomen door haar verre neef Frederik van de Palts 
en zijn jonge vrouw Dorothea van Denemarken. 
Daar Frederik en Dorothea veel reisde en leefde op kosten van 
hun gastheren. Zo ook aan het hof in Brussel waar Dorothea`s 
tante,  Maria van Hongarije het  regentschap over de Nederlands 
provincies waarnam. Zo kan verondersteld worden dat daar de 
eerste   ontmoeting   plaatsvond  van  de   jonge   Lamoraal,   zijn  
moeder Françoise van Luxemburg en de kleine Sabina, die toen 
dertien of veertien jaar moet zijn geweest. 
Op 8 mei 1544 trouwt de jonge graaf Lamoraal van Egmond met 
de zestienjarige Sabina van Beieren. Naast Keizer Karel V, zijn 
broer Ferdinand, zeven Duitse Keurvorsten waaronder drie 
Aartsbisschoppen, de hertogen van Beieren, Brunswick, Kleef en 
Mecklenburg, de markies van Baden, de landgraaf van Hessen 
en nog vele andere elk met zijn eigen hofhouding. 
Het huwelijk van Lamoraal en Sabina is zonder twijfel het werk 
van Keizer Karel V geweest, anders zou hij wellicht er niet z`n 
groot feest van hebben gemaakt. 
Daags voor de plechtigheid werd het huwelijkscontract 
ondertekend door de pleegouders van Sabina  Frederik en 
Dorothea, de vader van de bruid Jan van Simmeren en door de 
moeder van Lamoraal Françoise van Luxemburg. 
De bruidschat werd vastgesteld op 30.000,-- gulden een erg 
hoog  bedrag  voor  die  tijd,  waarvan contant is betaald door  de  
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pleegouders 10.000.-- en door de vader  6.000.--, de overige 
14.000.-- te betalen door de erfgenamen van de pleegouders 
Frederik en Dorothea na hun dood, aan Lamoraal of zijn 
erfgenamen. Daarnaast was de vader ook verplicht voor de uitzet 
te zorgen zoals kledij, ringen, juwelen en vaatwerk. De moeder 
van Lamoraal schonk haar zoon de blote eigendom van het 
prinsdom Gavere met de titel Prins. 
Het huwelijk had plaats op donderdag 8 mei 1544 te Spiers, de 
stoet vertrok van de residentie van de Keizer. De Keizer zelf en 
zijn broer Ferdinand begeleide de bruidegom naar het hotel waar 
de ceremonie zich zou voltrekken daar wachten de zestienjarige 
Sabina die werd begeleid door Maximiliaan en Ferdinand van 
Oostenrijk en bijgestaan door Dorothea van Denemarken en 
Françoise van Luxemburg. 
Het huwelijk werd ingezegend door de aartsbisschop van 
Lunden. Na de mis kwam het feestmaal. De tafels stonden 
gedekt in verschillende zalen, grote en kleinere. Er was  
tenminste één tafel voor lieden van de hofhouding van elke 
genodigde. In de grote zaal stond de bruidstafel. Al het vaatwerk 
en ander De bruidstafel werd bediend door vijf en dertig graven, 
elke andere tafel volgens haar adellijke stand. Vandenesse, de 
secretaris van de Keizer heeft nauwkeurig aangetekend wie met 
de Keizer aan de bruidstafel zat  de vorm van de tafel en de 
volgorde. Om 15.00 uur verlaat de Keizer het feest dat tot even 
na middernacht duurde. Daarna werd de bruid naar bed gebracht 
en vertrok een ieder naar zijn hotel. De volgende dag schonk 
Françoise van Luxemburg haar kersverse schoondochter een 
prachtige diamant, een gouden beker en een prinseshoed 
wegens haar nieuwe titel Prinses van Gavere, aan haar zoon gaf 
zij de eigendomsakte van het Prinsdom Gavere. `s Middags werd 
Sabina door Dorothea en de Aartshertog naar het hotel van 
Françoise gebracht voor een nieuwe receptie een feestmaal en 
dans. Zondag 11 mei gaf  Françoise nog een groot banket 
waaraan Keizer Karel V, Ferdinand van Oostenrijk, de 
keurvorsten en veel Prinsen deelnamen. 
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Enkele dagen na de plechtigheid zijn Françoise van Luxemburg 
met haar dochter Margaretha en Sabina naar de Nederlanden 
gereisd. Lamoraal bleef bij zijn Vorst Karel V,  pas op 1 oktober is 
Keizer Karel terug in Brussel en kan Lamoraal zich bij zijn familie 
en Sabina vervoegen. Zoals algemeen bekend, is het huwelijk 
van Lamoraal en Sabina zeer gelukkig geweest. Getuige daarvan 
zijn niet alleen hun talrijke kinderen, maar ook het feit dat 
Lamoraal geen bastaardkinderen had. Wat voor die tijd 
uitzonderlijk was. 

Bron: het huwelijk van Lamoraal en Sabina  
           door  Dr. Léon de Vos 1961  

   
 
 
 
 
 
 
←horoscoop van  
Sabina van Beieren 

 
 
 
 

Pieter Jan in ’t Veld.  
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↓ Bravenboer deelt een bekeuring uit.                                              

Inge, Wim en de kinderen Arink                                     

↑Anneke Bokhoven en Jannie 
Nederpelt  
← Janie(9 jr), 
Jannie(16jr).Nel(14jr)Vermaas en 
Tinie Baars(10jr). 
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