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Van de bestuurstafel.
Aan ieder jaar komt een eind. Zo ook aan dit jubileum jaar, een jaar vol
met hoogtepunten zoals de stamppot-avond in oktober (op pagina 6 en
7 wat foto’s), de uitgave van 1000 extra dikke en in kleur gedrukte
Beijerlandsche Berichten in september en de aanwas van nieuwe leden
en donateurs die we uiteraard van harte welkom heten.
Het jubileum dat we volgend jaar vieren is niet van onze vereniging
maar het jubileum van 200 jaar Koninkrijk. Wij willen aandacht besteden
aan hoe dit in 1913 is gevierd bij “100 jaar Koninkrijk”.
In dit decembernummer kunt u onder meer lezen over de opstand tegen
de Fransen in Oud-Beijerland, de zgn. “Stokjesdag”, van de hand van
Loek Dekker.
Daarnaast willen wij wederom het media-archief op onze website onder
de aandacht brengen.
Er zijn weer “nieuwe” foto’s toegevoegd dus kunt u, als het weer wat
kouder gaat worden, zittend achter de PC een “wandeling” maken door
de straten van ons dorp en de advertenties die in het verleden gebruikt
werden.

Het Bestuur van de Historische Vereniging wenst u
goede Kerstdagen en een gezond 2013
met veel leesplezier en een fijne “wandeling”.
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Onze kraam op de
jaarmarkt.
10 september 2011
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Molendijk 6.
In het jubileumnummer van de “Beijerlandsche Berichten” van
september 2012 is een klein gedeelte de geschiedenis van het pand
beschreven in het artikel over Van Aarsen. Maar tijdens dat onderzoek
van de Historische Vereniging ontvingen wij van de achterkleinzoon van
A.A. van Aarsen de notariële aktes vanaf 1799. Deze kans om meer te
weten te komen en deze met u te delen is te mooi om voorbij te laten
gaan.
Op 8 juli 1799 verschijnen Mej.
Abigael Hoogenboom, weduwe van
Cornelis Johannes Boogaard en haar
zoon Jan Boogaard voor de
schepenen Michiel Tempelaar en
Willem
Hoogenboom.
In
de
opgemaakte akte verklaart Abigeal
Hoogenboom dat zij uit genegenheid
zonder enig recht het huis waarin
haar zoon woont aan hem te
doneren, vervolgens aanvaardt de
zoon Jan Boogaard het huis staande
en gelegen aan de noordzijde van de
Molendijk N 380, de Kadastrale kaart
van 1820 laat zien dat dit over het
pand gaat wat wij nu kennen als
Molendijk 6.
2e pand van rechts Molendijk 6, ten tijde van A.Hollaar

Jan Boogaard woont in het pand met zijn echtgenote Geertrui van der
Sijde, enkele dagen later op 13 juli 1799 overlijdt Jan Boogaard en blijft
zijn weduwe in het pand wonen.
Geertrui van der Sijde hertrouwt met Samuel Hannink.
Als op 29 september 1842 Geertruida van der Sijde overlijdt, wordt op
23 november 1842 het pand geveild in “De Oude Hoorn” en gekocht
door de broodbakker Johannes Diepenhorst voor Fl. 2105, -. Die er
waarschijnlijk een broodbakkerij in vestigt.
Op 8 september 1849 overlijdt Johannes Diepenhorst, zijn weduwe
Joosje Maria van Lokhorst blijft in het pand wonen. Op 29 juni 1859
4
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verhuurt Joosje Maria van Lokhorst met een handgeschreven verklaring
de winkel aan “muzijkonderwijzer” Willem van der Sijde. Het huisadres
is dan Molendijk B 380. In de handgeschreven verklaring lezen we dat
in de verhuur is uitgezonderd het pakhuis uitkomend in de zgn.
Achterspui en voor zichzelf bedingt zij dat de voorkamer op de bovenverdieping door haar in gebruik blijft.
De huur gaat in op 1 mei 1860 voor de duur van 5 jaar tot 30 april 1865
voor een huurprijs van Fl. 155, - per jaar. De vraagt blijft of Joosje Maria
Van Lokhorst na het overlijden van haar echtgenoot tot aan de verhuur
brood is blijven verkopen.
Op 4 mei 1861 wordt het huis verkocht door de erven van Johannes
Diepenhorst (weduwe en kinderen), Joosje Maria van Lokhorst is dan al
vertrokken naar Vlaardingen. De koper is koopman Hendricus Gerardus
van Aarsen voor Fl. 1001,19,5. In de koopovereenkomst staat dat de
koper het bestaande huurcontract met Willem van der Sijde gestand
moet doen. Verder lezen we dat de het schaftgeld (erfpacht) voor
Anthony den Brandt van Hekeningen Fl. 0,69 is.
Kortom Hendricus Gerardus van Aarsen kan tot uiterlijk 30 april 1865
niet zelf over het hele pand beschikken.
Welke handel de koopman Hendricus Gerardus van Aarsen in het pand
deed is niet achterhaald.
Op 20 april 1878 overlijdt Hendricus Gerardus van Aarsen, het pand
komt dan na een boedelscheiding op 30 juli 1878 in handen van zijn
weduwe Aletta Scheerder.
Zij verkoopt het pand op 17 juli 1881 voor Fl. 6.500,-- aan haar zoon
Albertus Adam van Aarsen deze drijft in het pand zijn winkel in
manufacturen, bedden en matrassen onder de naam “De Zon”.
Of Aletta Scheerder nam het overlijden van Hendricus Gerardus Adam
zijn handel heeft voortgezet is niet gevonden, in de verkoopakte wordt
zij wel vermeld als “winkelierster” het is niet ondenkbaar dat ook dit
echtpaar al in manufacturen handelde. Volgens het huisregister van
1 maart 1895 is het huisadres Molendijk B 475.
In 1902 verplaatst Albertus Adam van Aarsen zijn winkel naar de
Oostdijk en doet hij zijn magazijn over aan de in Neuenhaus geboren
Gerhard Bernhard Stevelink, inmiddels is het huisadres Molendijk B
483. Stevelink stopt al snel met de verkoop van manufacturen, want op
zaterdag 1 augustus 1903 is er een advertentie gevonden in het
“Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard” waarin hij op het zelfde adres
een rijwielmagazijn opent.
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Hoelang Stevelink hier zijn rijwielzaak heeft gedreven is niet met
zekerheid te zeggen maar, in februari 1912 wordt op dit adres een
advertentie gevonden van Anthonie Hollaar met zijn winkel in jassen,
dekens en boa`s, in een voetnoot lezen wij dat hij ook “veerenbedden”
verkoopt.
Het pand blijft lang aan de voorzijde ongewijzigd, echter al voor 1942
wordt de voorgevel op de verdiepingen gemoderniseerd, de winkelpui
wordt voorzien van een luifel maar is dan verder vrijwel ongewijzigd.
Op 27 juni 1971 vraagt Leendert Cornelis van As aan de Molendijk 4,
handelend onder de naam boekhandel Hulshoff vergunning aan om de
winkelpui te wijzigen en de panden Molendijk 4 en 6 samen te voegen.
Omstreeks 1975 wordt de boekhandel overgenomen door Cees Edel en
wordt het later boekhandel Edel, deze laat in 1983 de winkelpui van
beide panden moderniseren.
In 2012 wordt de boekhandel voortgezet onder de naam Bruna.


Stamppotavond
24 oktober 2012.
Op onze jaarlijkse leden- en donateur avond werden we wederom bij
het binnenkomen verwelkomd met het pianospel van Piet Spanjers.
Daarna volgden de heerlijke ouderwetse stamppotten van boerenkool,
hutspot en zuurkool. Als toetje griesmeelpudding met bessensap en
custardpudding. Alles smaakte voortreffelijk.
De kortavondengroep van Eelse Bies zorgde voor vermaak met hun
verhalen. Kortom, een geslaagde en gezellige avond.
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Volgend jaar februari zal het 200 jaar geleden zijn dat in Oud-Beijerland
“Stokjesdag” plaatsvond.
Ook bekend als het conscriptie-oproer van 21 februari 1813.
Stokjesdag in Oud-Beijerland.
Het conscriptie-oproer van februari 1813.
Het is zondag, 21 februari 1813: Honderden geagiteerde mannen, maar
ook tientallen vrouwen drommen samen op de Dijk in Oud-Beijerland.
De mannen zijn gewapend met stokken en hooivorken. Ze schreeuwen
leuzen richting het Raadhuis: “Wij willen niet sterven voor de keizer!”
“Weg met de Fransen!” en “Leve Oranje!” Voor het Raadhuis staan
gendarmes en een eenheid soldaten opgesteld. Het volk dringt nu op
via de Korte Voorstraat richting de ordetroepen. De Franse bevelhebber
De Stassart voelt zich bedreigd en geeft zijn eenheid het bevel om te
chargeren.
(1)
Waarom is deze situatie ontstaan en hoe zal het aflopen?
In 1795 bezetten de Fransen de Nederlandse Republiek.
Stadhouder Willem V vlucht en zijn tegenstanders, de Patriotten, grijpen
de macht onder voogdij van de Fransen. Die bepalen grotendeels het
beleid. In 1806 creëert Napoleon het Koninkrijk Holland en zet zijn broer
Advertentie:
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Lodewijk op de troon. Maar op 9 juli 1810 maakt de keizer bij decreet,
getekend in Rambouillet, een eind aan het laatste stukje zelfstandigheid
van Holland en lijft het land in bij Frankrijk. Het eerste artikel van het
decreet luidt kort en bondig: “La Hollande est réunie à l’Empire”. (2)
Napoleon organiseert zeven Hollandse departementen. Oud-Beijerland
ligt in het departement “Bouches-De-La-Meuse” (“Mondingen van de
Maas”, grofweg de huidige provincie Zuid-Holland). Het departement
wordt in een aantal arrondissementen verdeeld. Oud-Beijerland valt
onder het arrondissement Dordrecht. Samen met een aantal
omliggende gemeentes uit de Hoeksche Waard, communes genaamd,
vormt het dorp een kanton: het kanton Oud-Beijerland. De omliggende
dorpen waar het om gaat zijn: Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland,
Heynenoord,
Klaaswaal,
Koorndijk
en
Numansdorp.
(3)
De wetten van Frankrijk zijn nu ook die van Nederland. De
Hollanders krijgen te maken met de Franse dienstplicht, de
zogenaamde conscriptie. Niet iedereen die zich moet aanmelden, komt
ook daadwerkelijk in het leger terecht. Men kan uitgeloot worden of voor
een vervanger (remplaçant) zorgen.
Advertentie:
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Dit laatste is in de praktijk alleen weggelegd voor de rijken.
In eerste instantie worden in 1811 alleen de 20-jarigen opgeroepen,
maar kort daarna ook de oudere “jaargangen” 1808, 1809 en 1810. Dit
betekent dat ook 20-plussers zich moeten aanmelden. Napoleon heeft
veel soldaten nodig voor zijn oorlogen. In de zomer van 1812 trekt hij
met 600.000 soldaten op naar Rusland. Rond de 20.000 zijn afkomstig
uit de Nederlandse departementen. Napoleons leger wordt
gedecimeerd. Er komen rond de 80.000 soldaten terug uit Rusland,
waaronder slechts enkele honderden Nederlanders. (4)
Napoleon geeft niets om de levens van zijn soldaten.
Verliezen laten hem koud, zolang hij zijn doelen maar kan bereiken. In
1813 zegt hij tegen de Oostenrijkse staatsman Metternich, dat hij bereid
is een miljoen mannen op te offeren om zijn heerschappij veilig te
stellen.(5)
De keizer wil zo snel mogelijk vervangers voor zijn gesneuvelde
soldaten rekruteren. De prefect van het departement Bouches-De-La
Meuse, baron Goswin Joseph Augustin De Stassart, geeft zijn
onderprefecten de opdracht de conscriptie van 1813 te organiseren. De
lotingen vinden in de kantons plaats. In Oud-Beijerland moeten de
opgeroepen jongemannen uit de omliggende communes (zie boven),
zich daarvoor op vrijdag 19 februari melden.
Op dinsdag 16 februari, informeert de onderprefect van het arrondissement Dordrecht, J. Repelaer, bij de burgemeester van Oud-Beijerland,
Adriaen de Geer, of de laatste in het bezit is van een goede meetlat. Zo
niet dan zal Repelaer er wel een meenemen. Een goede meetlat is van
belang:
jongemannen, kleiner dan één meter en 54 centimeter mogen geen
dienst nemen.(6) De gezagsdragers verwachten geen problemen.
Maar dat zou voor hen tegenvallen.
.
Vrijdag arriveren de mannen uit de omliggende dorpen,
bijgenaamd de “buitenlieden”, in Oud-Beijerland. Maar evenals de
Beijerlandse dienstplichtigen, weigeren ze te loten. Hebben ze
vernomen dat er slechts weinig Nederlandse soldaten zijn teruggekeerd
uit Rusland en willen ze niet sterven voor de keizer? Denken ze dat ze
zich met succes kunnen verzetten tegen de Franse gezagsdragers en
hun Nederlandse medewerkers, omdat Napoleon verslagen is in
Rusland? We weten het niet precies. Wel is bekend dat de
opgeroepenen eisen dat er eerst in Rotterdam en Dordrecht geloot
wordt en dan pas in Oud-Beijerland. Een van de weigeraars, Antoine
10
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Santelaar heeft gezegd, dat je beter thuis kunt blijven, dan naar
Rusland te gaan. De gendarmes vinden later bij hem thuis een brief
waarin hij aankondigt dat er binnen een aantal weken een revolutie
tegen de Fransen zal komen. De Oud-Beijerlandse gezagsdragers
kunnen de orde amper meer handhaven. Zaterdag 20 februari arriveert
Repelaer uit Dordrecht. Het lukt ook hem niet om de conscriptie te laten
plaatsvinden. Die dag ontstaat er een rellerige sfeer. Niet alleen de
jongemannen zorgen voor onrust. Oudere mannen sluiten zich bij hen
aan en ook vrouwen laten zich niet onbetuigd.
(7)
Het Franse gezag kan dit oproer niet over zich heen laten
komen en komt dan ook in actie. Zondag 20 februari arriveert de prefect
vroeg in de ochtend vanuit Den Haag in Oud-Beijerland. Met in zijn
kielzog een detachement soldaten en gendarmes: 30 infanteristen en
18 cavaleristen. De 33-jarige, ambitieuze De Stassart is geboren in
Mechelen, heeft in Parijs gestudeerd en is al vanaf 1805 actief voor de
Franse revolutionairen. Hij heeft missies vervuld in Wallonië, Duitsland
en Oostenrijk en is prefect, eerst van het departement Orange, later van
Vaucluse en nu van Bouches-De-La Meuse. In opdracht van zijn chef,
leest Repelaer een proclamatie voor, waarin de dienstplichtigen het
bevel krijgen te komen loten in het Raadhuis en wel om één uur ‘s
middags. Bij verzet hiertegen zal de overheid geweld gebruiken. De
Stassart weet predikant Haselaar zover te krijgen om de menigte tot
rust te proberen te manen. Tevergeefs. Juist het tegendeel gebeurt. Bij
een inwoner van Oud-Beijerland, een zekere Hilgers, wordt een stapel
brandhout door de opstandelingen geplunderd: de stokken gaan
gebruikt worden als wapens tegen de soldaten. Dit is de reden waarom
men later is gaan spreken van “Stokjesdag”. Ook hooivorken worden
“gevorderd” en uitgedeeld aan de oproerlingen. Het opstandige volk
verzamelt zich op de Dijk en begeeft zich naar de Korte Voorstraat,
richting de soldaten, die opgesteld zijn voor het Raadhuis. (8)
Tot drie keer toe beveelt De Stassart de menigte zich terug te
trekken en te verspreiden. Die gehoorzaamt echter niet. De prefect
geeft daarom zijn soldaten bevel om te chargeren. Een oudere man, de
kleermaker van Nieuw-Beijerland, verwondt met een hooivork het paard
van een cavalerist. Hij wordt gedood door een pistoolschot. Er ontstaat
nu een gevecht dat een half uur duurt. Een ongelijke strijd: knuppels en
hooivorken tegen geweren, pistolen en sabels. Al gauw valt de menigte
uiteen. De Oud-Beijerlanders en de “buitenlieden” worden achterna
gezeten door de gendarmes en de soldaten. Een zekere K. Kiewit krijgt
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wel dertien sabelslagen. K. van der Schoor valt, houdt zich dood en
ontsnapt door deze list. De militairen drijven de vluchtelingen over de
Dijk richting de molen. Daarna rennen de opstandelingen de
Zinkwegsedijk op. Nietsvermoedend komt ene P. Verhulp uit
Zwartsluisje op zijn paard aangereden, op weg naar zijn verloofde in
Heynenoord. Hij wordt voor een leider van de “muiters” aangezien, van
zijn paard geschoten en met de sabel doodgeslagen. De Stassart houdt
later vol dat Verhulp één van de leidinggevende oproerkraaiers was.
Een ander onschuldig persoon wordt voor zijn voordeur zwaar verwond.
Als de kruitdampen zijn opgetrokken, blijken er 6 doden en talloze
gewonden gevallen te zijn. (9)
De rust is weergekeerd. Een tiental muiters is gearresteerd. De loting
vindt nu eindelijk plaats. Voor zijn vertrek naar Den Haag, stelt De
Stassart nog wel de avondklok in. Niemand mag zich ’s avonds na 6
uur op straat begeven. De burgemeester van Oud-Beijerland, schrijft
die avond dat door het optreden van de prefect en zijn troepen er weer
orde is in Oud-Beijerland: de dood van een aantal muiters heeft er voor
gezorgd dat de rest de moed heeft verloren. (10)
Advertentie:
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De oorzaken en gevolgen van Stokjesdag houden de Franse
gezagsdragers intensief bezig. Eind maart 1813 schrijft Paul-Etienne
Devilliers du Terrage, directeur-generaal van de politie van de
Nederlandse departementen, een uitgebreid rapport over het
conscriptie-oproer aan Pierre-François Réal. Réal is een hoge
functionaris
van
het
ministerie
van
politie
te
Parijs.
In het rapport worden de tien arrestanten bij naam genoemd. Gerrit
Weeda, Antoine Santelaar en Marten Brussaard zijn de volksmenners
bij uitstek, volgens Devilliers. Ze voeren het woord, hitsen de anderen
op en vechten met de soldaten. Twee andere leiders, Gédéon van der
Kraan en Guillaume Diepenhorst, zijn gevlucht om hun arrestatie te
voorkomen. De laatste was als enige opstandeling bewapend met een
pistool. Devilliers adviseert Réal om het bovengenoemde drietal
gevangen te zetten in Frankrijk.
De andere arrestanten zijn: Adrien van der Heiden, Jacques
Bokhoven, Adrien Brussaard, Frans de Reus, Teunis Bellaard en Jacob
Stuyp. Zij stonden in de voorste linie, bewapend met hooivorken, haken
en knuppels. Van der Heiden is ook diegene die met geweld hooivorken
heeft gevorderd van een handelaar. Voor deze vechtersbazen stelt
Devilliers verbanning voor en wel naar Nederlandse gemeentes ver
Advertentie:
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van Oud-Beijerland, alwaar ze onder surveillance blijven van gendarmes. De tiende arrestant is een vrouw: Marie Schilprood-Gedon. Haar
kunnen geen zware feiten ten laste worden gedragen.
Devilliers pleit ook voor de verbanning van elf niet
gearresteerde opstandelingen. Het gaat om negen mannen en twee
vrouwen: Adrien Vermeer, Buurman, Verloop, Louter, Guillaume
Schippers, Corneille Keyzer, Sybrandt de Vroet, Ary Weeda, Jean
Schippers, Sophie Wagener en Saartje van der Wulp. Zij hebben zich in
de ogen van Devilliers schuldig gemaakt aan een ernstig feit: het
activeren van de bewoners van de omliggende dorpen om naar OudBeijerland te komen en zicht te verzetten tegen de Franse overheid.
Toch blijft de directeur-generaal praktisch: in zijn ogen zijn een aantal
van de beschuldigden uitermate geschikt voor het leger of de marine.
Devilliers beveelt speciaal de Oud-Beijerlander Buurman aan. Vanwege
zijn beroep: arts! (11)
De gebeurtenissen van Stokjesdag hebben zelfs het hoogste gezag in
Nederland verontrust. De gouverneur-generaal van de Nederlandse
departementen, Charles-François Lebrun, vanaf het eerste uur een
loyaal medewerker van Napoleon, zendt vertegenwoordigers van leger
en politie naar Oud-Beijerland om de situatie daar te beoordelen en het
oproer te analyseren. Volgens een geheim politierapport aan Lebrun
(24 februari door hem van Devilliers ontvangen), gist het nog in OudBeijerland. De bewoners zijn woest, de vrouwen nog meer dan de
mannen. Men heeft de intentie zich te willen wreken en de dienstplichAdvertentie:

14

www.hvobl.nl

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 15e jaargang nr. 48 – december 2012

.

tigen verhinderen te vertrekken. Op 22 februari verzamelt zich een
groep van 40 à 50 man op de Dijk. Als “opstokers” worden Schippers,
Ypenhorst en Bloothoofd genoemd. (12)
Toch loopt het in de dagen na Stokjesdag niet uit de hand. Dit blijkt uit
het rapport van Generaal Gabriel-Jean-Joseph Molitor, commandant
e
van de 17 militaire divisie te Amsterdam. Die heeft zijn adjudant Berner
op 24 februari naar de Hoeksche Waard gestuurd. Berner meldt: alles is
rustig is en er kan gerekend worden op de plaatselijke bestuurders.
Lebrun ontvangt op 26 februari het rapport van Molitor. Ondanks dat er
onschuldige slachtoffers zijn gevallen, is het goed dat de Fransen
doortastend hebben opgetreden, vindt de generaal. (13)
In tegenstelling tot Molitor heeft Lebrun kritiek op De Stassart
vanwege zijn aanpak van de conscriptieproblemen in Oud-Beijerland. In
heel Holland is een gevoel van afschuw ontstaan door het optreden van
de prefect. Dit speelt de vijanden van Frankrijk in de kaart. In
tegenstelling tot de jonge, radicale De Stassart is de oude (74 jaar)
Gouverneur-generaal een gematigd man. Volgens Lebrun was een
gewelddadig treffen in Oud-Beijerland te voorkomen geweest. De
Stassart had de loting moeten laten doorgaan, zelfs bij afwezigheid van
dienstplichtigen. Ingelotenen die toch dienst zouden weigeren, kon hij
individueel arresteren en juridisch laten vervolgen. Natuurlijk was de
menigte opgewonden en fel, maar ze ging niet over tot een aanval op
de soldaten. Volgens Lebrun was het bevel tot chargeren van de
prefect een onjuiste beslissing. (14)·
e
Lebrun roept de 23 De Stassart naar het bestuurscentrum van Den
Haag om, zoals de gouverneur-generaal schrijft: “het vuur, dat de
prefect domineert, te matigen”. Maar zonder resultaat. De Stassart
geeft geen duimbreed toe. In twee brieven aan Lebrun (gedateerd de
e
e
26 en 28 februari) verdedigt de prefect zich nogmaals: de opstand in
Oud-Beijerland had niet voorkomen kunnen worden. Hij heeft de
“vreedzame burgers” gemaand naar huis te gaan, dus de onruststokers
bleven over. Er zijn geen onschuldige slachtoffers gevallen. De
zogenaamde onschuldige P. Verhulp (zie boven) gaf leiding aan 60
man en reed met een steekwapen in op een aantal gendarmes. De
Stassart zegt over zichzelf: Ik treed voorzichtig op, maar wel met
daadkracht. Ik houd niet van geweld, maar soms is het nodig om erger
te voorkomen en: ik heb geen moment mijn koelbloedigheid verloren.
Wat in zijn ogen het belangrijkste is: mijn optreden was een succes.
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Het gaat nu immers goed met de conscriptie in Oud-Beijerland.
Bovendien is aan de rest van de Hollanders duidelijk gemaakt dat
verzet tegen de Fransen geen resultaat oplevert. In de andere kantons
zijn als gevolg hiervan, aldus de prefect, geen problemen met de
conscriptie ontstaan. (15)
Er vonden in februari en maart 1813 inderdaad geen andere
conscriptieoproeren plaats in Nederland. In die zin waren de
gebeurtenissen in Oud-Beijerland op dat moment uniek. Ze maakten
dusdanig indruk op Lebrun dat hij er tussen 22 februari en 27 februari
zelfs zes maal verslag over deed aan Napoleon. Vanaf april 1813 nam
het Hollandse verzet tegen de Fransen steeds meer toe.
De bezetters werden uiteindelijk eind dat jaar uit Nederland verdreven.
Waarom kwamen de Oud-Beijerlanders in 1813 als eerste in
gewelddadig verzet? Een verklaring hiervoor kan de grote
Oranjegezindheid en de daaruit voortvloeiende sterke anti-Franse
gevoelens van het “gewone volk” zijn en ook, zo schreef generaal
Molitor in zijn rapport aan Lebrun: de boeren van het kanton OudBeijerland gaan werkelijk door voor enorm “koppig”. (16)

Loek Dekker.
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Bronvermelding:

Op basis van het boek over Oud-Beijerland van Siderius, Franse (gedrukte)
bronnen uit het Archives Nationales van Parijs en een enkele bron uit het
gemeentearchief van Oud-Beijerland is dit artikel over de opstand tegen het
Franse gezag geschreven.
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