
Museum Hoeksche Waard bestaat 50 jaar. Dit wordt gevierd 
van maart 2018 tot maart 2019. In de expositie ‘4000 jaar 
Hoeksche Waard’ in boerderij Oost Leeuwenstein in Heinen-
oord, wordt de bezoeker meegenomen langs 50 onderwer-
pen, die samen de geschiedenis van de Hoeksche Waard ver-
tellen. Zij zijn het onderwerp van een wekelijkse column.

Sabina van Egmont
[…] ende ons lichaem der ker-
ckelicke begraeffenise in onse 
Heerlicheyt van Oudtbeijer-
lant, ‘t welck wij begeren te 
sullen geschieden mit geene 
groote pompe[…]
Zo luidde, ruim vierhon-
derd jaar geleden, de laat-
ste wil van gravin Sabina 
van Egmont. Zij wenste be-
graven te worden in het 
dorp Oud-Beijerland en dat 
moest dan gebeuren zon-
der ‘al te grote pompe’, dus 
zonder al te grote pracht. 
Zo geschiedde. Sabina van 
Egmont werd in 1614 in het 
gravinnenhuisje van de 
Dorpskerk van Oud-Beijer-
land begraven. Zij heeft veel 
betekend voor de dorpen 
Oud- en Nieuw-Beijerland. 
Zij bemoeide zich persoonlijk 
met het bestuur van dorpen 
en dat recht had zij als am-
bachtsvrouwe van Beijerland. 
Op haar kosten werd de toren 
van de kerk in Oud-Beijer-

land gebouwd en schonk zij 
de luidklok die ook nu nog 
in de toren hangt. Zij zorgde 
voor de kerk in Nieuw-Beijer-
land en haalde zich de woede 
van de regionale kerkleiders 
op de hals door zich intensief 
te bemoeien met de aanstel-
ling van de eerste predikant. 
Eén van haar laatste activitei-

ten was de inpoldering van 
de polder Klein Zuid-Beijer-
land, maar dat heeft zij zelf 
niet meer meegemaakt. De 
bedijking van deze polder 
vond een jaar na haar dood 
plaats. Meestal verbleef zij 
in Delft, maar zij heeft ook in 
Oud-Beijerland gewoond. Zij 
was eigenaar van een huis, 
het Hof genaamd, gelegen 
aan de Oost-Voorstraat (on-

geveer waar nu de HEMA 
gevestigd is). Zo bleek uit on-
derzoek dat zij meer dan haar 
vader, Lamoraal van Egmont, 
betrokken is geweest op de 
Beijerlanden.

Lamoraal van Egmont
Toch wordt Lamoraal van 
Egmont genoemd als stich-

ter van Beijerland. Hij was in 
1555 in Westmaas persoonlijk 
aanwezig bij een vergadering 
van adellijke geldschieters en 
deskundigen op het gebied 
van dijkaanleg. Zij kwamen 
bijeen voor de aanleg van 
een polder in het gebied dat 
tot die tijd aangeduid werd 
met ‘Egmonts gorzen’ en ‘De 

Ruyghte’. Het verloop van 
de dijk werd vastgesteld. De 
polder kreeg de naam: Beijer-
landse polder. Genoemd 
naar Sabina van Beieren, de 
vrouw van Lamoraal van Eg-
mont. Van haar werd niet 
alleen de naam maar ook 
het familiewapen overgeno-
men. In de gemeentewapens 

van zowel Oud-Beijerland 
als Nieuw-Beijerland en 
Zuid-Beijerland is dat te zien. 
Zo komt het dat de drie dor-
pen van de Beijerlanden 
hetzelfde wapen hebben 
als de auto’s uit Beieren in 
Zuid-Duitsland: blauwe en 
witte (ruiten).
 

De Beijerlanden en een auto
Wapen uit Beieren

In de gemeentewapens van zowel Oud-Beijerland als Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland hetzelfde wapen als de auto’s uit Beieren: blauwe en 
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