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Van de bestuurstafel. 

 
Met het verschijnen van het decembernummer van ons huisorgaan ligt 
er weer bijna een jaar achter ons. Een jaar waarin er veel werk is verzet 
in onze vereniging.  
 
De filmpresentaties die zijn gehouden in de bibliotheek over het 
winkelen in ons dorp, de haven en Koen Visser zijn erg druk bezocht. 
De filmpresentaties worden steeds beter van kwaliteit dit komt mede dat 
we nu een nieuwe computer voor dit werk hebben, deze is geschonken 
aan de vereniging door ons lid Piet Spanjers, waarvoor wij hem zeer 
erkentelijk zijn. 
 
Wij zijn nu druk bezig met het organiseren van een reisje op:  

                                 5 april 2014 naar Egmond,  

om daar te zoeken naar de sporen van onze stichter Lamoraal van 
Egmond. 

U hoort hierover binnenkort meer, maar noteer alvast 
 de datum  in uw agenda. 

 
 
 
Wij wensen u goede kerstdagen 

en een voorspoedig 2014. 
 
 
 
 

 
Het bestuur. 
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De echte waarheid over Paulus van Nielen (1758-1811) 
 

Paulus van Nielen werd in 1758 in Barendrecht geboren als jongste 
broer van mijn bet-betovergrootvader Cornelis Claeszn. van Nielen 
(1747-1811). Hij kreeg de zelfde  voornaam mee als een 4 jaar eerder 
geboren en op 2-jarige leeftijd overleden broer. 
Bij het samenstellen van mijn lijn van de familiestamboom was een 
levensloop en het overlijden van Paulus van Nielen moeilijk te traceren. 
Hierin werd verandering gebracht toen een aantal jaren geleden mij een 
krantenartikel uit de Hoekse Waard onder ogen kwam, waarin de naam 
van Paulus van Nielen werd genoemd. 
Het artikel was geplaatst naar aanleiding van de kort daarvoor ver-
schenen debuutroman “Het hennepen venster” van Kees van Pelt en 
droeg de titel “Dronken Barendrechter ter dood veroordeeld”.  
In de kop van het artikel werd nog vermeld “Amateur-historicus recon-
strueert 18

e
 eeuwse verkrachtingszaak”. 

In het artikel werd de naam van Paulus van Nielen genoemd en het kon 
niet anders zijn, dat het hier om de door mij gezochte persoon ging. 
Nader onderzoek werd aanvankelijk bemoeilijkt, doordat het kranten-
artikel als datum van het gebeurde 1875 noemde. Voor een gebeurtenis 
in de 18

e
-eeuw werd dit door mij aanvankelijk geïnterpreteerd als 1775.  

Later zou blijken, dat het 1785 moest zijn. 
Boek en artikel spraken over een zedenmisdrijf, dat Paulus van Nielen 
begaan had en waarbij een 12-jarig meisje door hem verkracht zou zijn.  
Daarvoor zou hij ter dood veroordeeld zijn, met onthoofding door het 
zwaard vóór het Dorpshuis in Oud Beijerland. 
Voor het jaar 1775 waren in de archieven geen aanknopingspunten te 
vinden. Na een e-mail contact met uw vereniging en een bezoek aan 
het archief van het Streekmuseum in Heinenoord, werd ik bijzonder ge-
holpen door de bij dit archief betrokken heer D. Snijders. 
Hij nam de moeite om in zijn collectie van microfilms te kijken en vond 
daarin de naam van Paulus van Nielen en de tekst van een “Extra 
ordinaire regtdag gehouden bij Balliuw en Leenmannen van Oud- 
Beijerland op Dingsdag den 18

de
 October 1785”. 

Daarmee was de datum voor het gebeurde in het krantenartikel dus 
gecorrigeerd en kon bij een hernieuwd bezoek aan het Nationaal 
Archief in Den Haag door mij wel de betreffende stukken gevonden 
worden.  
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Deze waren opgenomen in archiefnummer 3.03.08.134. (Rechterlijke 
Archieven in Zuid-Holland: Oud-Beijerland en Zuid -Beijerland, 1590-
1811) 
In dit archief werd de tekst van de veroordeling en het daaraan 
voorafgaande verhoor van Paulus van Nielen gevonden. Daarnaast  
was er een getuigenis van een hoofdrolspeelster in het gebeurde en de 
getuigenis van een deskundige, die het slachtoffer kort na het gebeurde 
onderzocht. Op de concepten voor het verhoor is de handtekening van 
Paulus van Nielen terug te vinden op een wijze die de indruk geeft, dat 
hij niet volledig ongeletterd was. Het officiële verslag van het verhoor 
werd echter niet door hem ondertekend, hoewel daarin zijn officiële 
bekentenissen zijn opgenomen. 
Al deze stukken hebben aan het boek van Kees van Pelt ten grondslag 
gelegen en daarmee aan het krantenartikel. Op de bladzijden 75-77 van 
het boek wordt het gebeurde zelf in grote lijnen juist beschreven. In zijn 
oordeel over het gebeurde geeft de auteur echter Paulus van Nielen de 
kwalificatie van “smeerlap”, “vuile gek” en “vuile leugenaar” mee, die 
terecht tot de “doodstraf door het zwaard” veroordeeld werd. 
Het krantenartikel kwalificeert, naar ik aanneem in overleg met Kees 
van Pelt, de hierboven genoemde hoofdrolspeelster nog als een 
vermoedelijke prostituee en geeft verder aan, dat de onthoofding met 
het zwaard vóór Het Dorpshuis van Oud-Beijerland werd uitgevoerd. 

 
Advertentie: 
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 Maar wat waren nu de feiten, die uit het verhoor naar voren komen. 
In het eerste verhoor zegt Paulus dat hij 27 jaar oud is, uit West 
Barendrecht onder Carnisse, komt en boerenknecht is.  
Op zaterdag 24-09-1785 is hij naar Oud Beijerland gekomen om een 
fles wijn te drinken en ’s avonds weer naar huis terug te keren. Op dat 
ogenblik was er in Oud Beijerland kermis. 
Aanvankelijk was hij in gezelschap van een viertal vrienden, die echter 
niet aanwezig waren toen hij een meisje, Agata Kegels, ontmoette. Met 
haar heeft hij de rest van de dag doorgebracht, met name in de herberg 
in ’t Regthuijs, waar zij meerder flessen wijn hebben geconsumeerd. 
Na de rijkelijke alcoholconsumptie nodigde Agata hem uit naar het huis 
van haar zuster te gaan, waar ze koffie zouden kunnen drinken. Het 
moet dan al in de avonduren geweest zijn. In het verhoor zegt Paulus 
dat zij een uitnodiging gedaan heeft om met hem naar bed te gaan. 
Bij het huis aangekomen, heeft Paulus alleen een drietal kinderen 
gezien, waarvan de oudste een meisje (Jannetje Hempel) van twaalf 
jaar was. De ouders van deze kinderen waren kennelijk niet aanwezig. 
Bij of na het koffiedrinken is Paulus in slaap gevallen en is Agata weer 
het huis uitgegaan, hem kennelijk met de drie kinderen alleen achter-
latend. Het moet al in de vroege nachtelijke of ochtenduren geweest 
zijn, dat Paulus door het twaalfjarige meisje wakker is gemaakt met een 
zoen. Hij heeft toen aan het meisje gevraagd waar haar tante was, 
waarop door haar geantwoord is, dat zij boven in het huis was. Daar is 
Paulus gaan kijken, maar heeft hij Agata niet aangetroffen. 
Daarop volgend moet de poging tot verkrachting van het twaalfjarige 
meisje zich hebben afgespeeld, hetgeen blijkens de verklaringen ook 
nog tot een bloedig schouwspel heeft geleid. Hierna heeft Paulus het 
huis verlaten en kennelijk niet de behoefte gevoeld om Oud Beijerland 
direct te verlaten. Hij is naar de herberg van Karel Schipper gegaan. 
Inmiddels was de vader van Jannetje (Lodewijk van Hempel) door zijn 
vrouw of schoonzus op de hoogte gesteld van hetgeen zijn dochter was 
aangedaan. Beide laatsten waren kennelijk eerder thuis gekomen, maar 
pas nadat Paulus al vertrokken was. 
Nadat hij van het gebeurde met zijn dochter kennis had gekregen, is hij 
op zoek naar de dader gegaan en heeft hem in de eerder genoemde 
herberg gevonden. Hij moet dus een goede beschrijving van zijn 
schoonzuster Agata gekregen hebben. Hij heeft Paulus verzocht om 
mee te gaan naar zijn huis, waarin deze kennelijk geen bezwaar zag. 
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De magistratuur moet enige tijd vóór deze zoekactie kennelijk al op de 
hoogte van het gebeurde zijn gebracht, want bij terugkeer in de woning 
van Lodewijk van Hempel waren Dienaren van justitie daar al aanwezig 
en werd Paulus gearresteerd en in gijzeling genomen. 
In het verhoor heeft Paulus op vrijwel alle punten bekend en de schuld 
voor het gebeurde op zich genomen. In de huidige tijd zou hij 
geassisteerd zijn door een advocaat, die nog wel het nodige verweer 
had kunnen voeren. Toch komt uit de stukken naar voren, dat de 
destijds zittende magistratuur zijn best heeft gedaan om deze zaak naar 
de rechten van toen zorgvuldig te behandelen. 
Een en ander heeft tot een  eis van de baljuw (Mr. Nicolaas Backus) 
geleid van 20 jaren tuchthuis. De Leenmannen van Oud Beijerland 
veroordeelden hem echter slechts tot 12 jaren tuchthuis. Voor het boek 
van Kees van Pelt was kennelijk het eerste gedeelte van de eis (waarin 
nog  gerefereerd wordt  aan kennelijk vroegere  jurisprudentie met dood  
door het zwaard) en de tekst van de veroordeling (met “plaatse alwaar 
men gewoon is executie van Crimineele Justitie te doen”) de aardigste 
passages. Toch was dat in strijd met de werkelijkheid. 

 
advertentie: 
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Was in de kop van het krantenartikel van destijds sprake van een 
amateur-historicus; aan het eind van dat artikel had zeker amateur-
journalist mogen staan. Van een zorgvuldige controle van de feiten is 
geen sprake geweest. 
Historicus en journalist hadden aan het eind van de veroordeling ook 
nog kunnen lezen, dat Paulus op 17 november 1785 naar het Tugthuijs 
in Delft is overgebracht. Met dit Tugthuijs werd het St. Joris Gasthuis 
bedoeld, dat als Dolhuis sinds 1677 gefuseerd was met het Tuchthuis 
(de plaatselijke gevangenis). Door Oud-(en Nieuw-) Beijerland werd 
aan het eind van de 18

e
-eeuw jaarlijkse bijdragen aan dit Tuchthuis 

betaald. 
Het is de vraag of Paulus van Nielen in Delft zijn volledige tijd als gede-
tineerde (van 1785 tot 1797) heeft uitgezeten. Het eind van de 18

e
-

eeuw was een roerige tijd in Nederland, ook met uitbraken uit de ge-
vangenissen. 
Duidelijk is geworden, dat Paulus zijn laatste jaren bij zijn broer (mijn 
bet-betovergrootvader) in Nieuwveen heeft doorgebracht. Beiden zijn 
daar kort na elkaar overleden op 14 mei 1811 (Paulus van Nielen, 
ongehuwd) en op 13 juni 1811 (Cornelis Claeszn van Nielen, gehuwd). 
 

Nico S. van Nielen. 
Er zijn ook nog twee documenten waarin uitvoerig het verhoor en de veroordeling is 
beschreven:  
 Verhoor Paulus van Nielen op 27-09 en 08-10-1785 in Oud-Beijerland  
 Veroordeling Paulus van Nielen op 09-11-1785 in Oud Beijerland 
Heeft u na het lezen van bovenstaand verhaal hier belangstelling voor, dan kunt u contact 
opnemen met de redactie van de HVO, Dineke Dijkshoorn-Bison, via het contactformulier 
op de website. (Deze uitgave –BB. nr.52 dec.2013-  komt in ieder geval maart 2014, met 
de twee documenten  op de website.)  

Advertentie: 
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'Liste Nominative', die bewaard wordt in het Archives Nationales te 
Parijs. Illustratie uit 'De Adelaar en het Lam' van Johan Joor, blz. 260. 
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Nu volgt het derde en laatste artikel betreffende het conscriptieoproer van  
21 februari 1813 te Oud-Beijerland. De auteurs hebben ondermeer gebruik 
gemaakt van stukken uit het archief van De Marivault, de toenmalige 
commissaris-generaal van politie van het departement “Monden van de Maas”. 
De documenten zijn te vinden in het Stadsarchief Rotterdam. 

 

De 23 veroordeelden van Stokjesdag. 
In het Archives Nationales te Parijs is een bijzonder document te 
vinden:  
Een lijst met 23 namen van personen uit de Hoeksche Waard, die in 
1813 door de Franse bezetter uit hun woonplaatsen verbannen zijn. 
Wie zijn deze 23 mensen, die door de overheid gezien werden als de 
raddraaiers van het Oud-Beijerlandse conscriptieoproer van 21 februari 
en op welke manier zijn ze door de Franse gezagdragers getraceerd en 
vervolgd?  
Op deze vragen proberen we in dit artikel een antwoord te geven. (1) 
Wie dacht dat de rust in Oud-Beijerland en de Hoeksche Waard is 
teruggekeerd na het neerslaan van de opstand van Stokjesdag van 21 
februari door de prefect Goswin Joseph Augustin baron De Stassart 
heeft het volledig mis. De Franse machthebbers willen enerzijds precies 
weten hoe dit, in hun ogen niet onbelangrijke, incident heeft kunnen 
plaatsvinden. Ook anderzijds willen zij de aanstichters en leiders van 
het oproer opsporen. Niet alleen om ze te straffen, maar ook om een 
voorbeeld te stellen om zo voor de toekomst verder oproer te 
voorkomen. 
Het politieonderzoek komt in handen van Antoine Delacoux De 
Marivault, de commissaris-generaal van politie van het Franse 
departement Bouches-De-La-Meuse (Monden van de Maas), waarin 
het kanton Oud-Beijerland ligt. De Marivault is de hoogste 
politiefunctionaris in het departement. Hij is alleen verantwoording 
schuldig aan zijn bovengeschikte Paul-Etienne Devilliers du Terrage, de 
directeur-generaal van politie van het door de Fransen bezet 
Nederland. De Marivault is gestationeerd in Rotterdam, net ten noorden 
van de Hoeksche Waard. Hij kan dan ook goed vanuit deze stad zijn 
onderzoek uitvoeren. (2) 
Op 22 februari, de dag na het conscriptieoproer, stuurt De Marivault 
een geheim agent naar Oud-Beijerland om al daar de stemming te 
peilen. Die meldt zijn chef de volgende dag: de bewoners zijn furieus. 
Ze willen zich wreken en diegenen die ingeloot zijn voor militaire dienst  
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verhinderen te vertrekken. De avond van de 22

e
 komen groepen 

geagiteerde mannen en vrouwen bijeen op de dijk. Toch verloopt de 
onrust. Dit blijkt uit een rapport van generaal Gabriel-Jean-Joseph 
Molitor. Hij is de hoogste Franse militair van West Nederland. Molitor 
heeft vanuit Amsterdam zijn adjudant Berner op de 24

e
 naar Oud-

Beijerland gestuurd. Twee dagen later meldt Berner aan de generaal 
dat alles rustig is in het dorp. (3) 
Het herstel van de orde zal zeker te maken hebben met de 
aanwezigheid van Hermans, de commissaire spécial van Helvoet (is 
Hellevoetsluis) in Oud-Beijerland, die met enkele van zijn manschappen 
na 21 februari in het dorp is gearriveerd. Op 26 februari verzoekt De 
Marivault Hermans om inlichtingen betreffende de grootste raddraaiers 
en mogelijke getuigen van het oproer. De dag ervoor heeft hij Buijs ’t  
Hooft, de commissaris van Dordrecht, een soortgelijke opdracht 
gegeven. (4) 
Op basis van de rapporten van Hermans en Buijs ‘t Hooft, verstuurt De 
Marivault op de 27

e
 orders om getuigen van het oproer op te roepen. 

Adriaan van der Geer, de burgemeester van Oud-Beijerland, krijgt 
opdracht om de volgende personen voor ondervraging naar Rotterdam 
te sturen: de pachter Jan Hoogewerf en Pieter Mast, beiden woonachtig 
aan de Voorstraat; de maker van peperkoek Scheenoot en de 
schoolmeester van het dorp, allebei afkomstig van de Molendijk en de 
arbeider Pieter van Leenen, bewoner van de Oostdijk. Zij hebben de 
gebeurtenissen van 21 februari van nabij kunnen volgen. De Marivault 
zet de getuigen onder druk. Indien zij zich niet vrijwillig melden, zullen 
ze het risico nemen om te worden gearresteerd door gendarmes.  
 

advertentie: 
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De burgemeester van Heinenoord krijgt opdracht om de predikant van 
het dorp te sturen. Hij is een belangrijke getuige van de agitatie van 
ondermeer de 27-jarige Maria Schilperoord in de kerk van Heinenoord. 
Maria en haar compagnons riepen de kerkgangers op naar Oud-
Beijerland te komen om de opstandelingen te helpen. De burgemeester 
van de Korendijk wordt verzocht om de kuiper van Piershil (deze plaats 
valt onder de gemeente Korendijk) naar Rotterdam te zenden. Hij was 
de 21

e 
in Oud-Beijerland. De eerste maart worden nog negen personen 

opgeroepen om te getuigen: Klaas Schenkel van de Hitsert (is Zuid-
Beijerland), de Numansdorpers Buurman en van Buuren. En nog vijf 
Oud-Beijerlanders, te weten Dirk de Graaf, de rondtrekkende handelaar 
Kees Bloothoofd en drie lotelingen: Kees Schippers, Jacobus Klos en 
Jan Preyt. Als laatste krijgt op 2 maart Adrianus van Lieburg, de zoon  
van de op 21 februari doodgeschoten kleermaker Anthonij, de opdracht 
zich te melden in Rotterdam. De Marivault wil ook de getuigenissen 
gebruiken van enkele gendarmes, die bij de gevechten in Oud-
Beijerland waren betrokken. In zijn ogen met name van belang om de 
leiders van het oproer te kunnen traceren. (5) 
Tegelijkertijd krijgt de commandant van de gendarmerie te Dordt op 27 
februari van De Marivault het bevel de volgende zeven personen te 
arresteren: De 22-jarige timmerman Willem Diepenhorst, Johannes de 
Reus (21 jaar, boerenarbeider), de arbeider Jacob Stuyp (38 jaar), de 
voormalige kroegbaas en nu kaashandelaar Gideon van der Kraan (25 
jaar en getrouwd met Maria Schilperoord), de boer Jacob Verhagen, de  
 

Advertentie: 
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arbeider Adrianus Brussaard (41 jaar) en de kleermaker Anthonij 
Santelaar (29 jaar), bijgenaamd “de Snijder”. Alle zeven personen zijn 
afkomstig uit Oud-Beijerland. De Marivault heeft de conclusie getrokken 
dat de leiders van het oproer, op een uitzondering na, Oud-
Beijerlanders zijn. De commandant van de gendarmerie krijgt van de 
directeur-generaal van politie de raad om zijn arrestaties op een 
dusdanig geschikt tijdstip van de dag te laten plaatsvinden dat er geen 
ophef zal ontstaan. In zijn ogen, zal dan ook het transport van de 
gearresteerden zonder ruchtbaarheid kunnen geschieden. Eind van de 
maand komen er tevens arrestatiebevelen voor de Oud-Beijerlanders 

Frans de Reus (28 jaar, arbeider, 
een oudere broer van Johannes) en 
Maarten Brussaard (twintig jaar, 
loteling, arbeider). De gendarmes 
arresteren op 1 maart vijf personen: 
Johannes de Reus, Jacob Stuyp, 
Jacob Verhagen, Anthonij Santelaar 
en Maarten Brussaard. De 
arrestaties verlopen niet geruisloos 
en niet zonder problemen: vier 
mannen weten te ontvluchten: 
Willem Diepenhorst, Gideon van der 
Kraan, Adriaan Brussaard en Frans 
de Reus. Adriaan en Frans worden 
alsnog opgepakt, de laatste de 
volgende dag al in Zeeland.  
 

Gendarme te paard. 

 
Begin maart worden ook de volgende Oud-Beijerlanders gearresteerd: 
Maria Schilperoord (zie boven), Catharina Hoofstad en de 44-jarige 
Gerrit Weeda, arbeider en oud handelaar in gevogelte,  
daarom bijgenaamd “de Kip”. De Kip laat zich niet zo gemakkelijk 
oppakken. Hij verzet zich luidruchtig en omstanders komen hem te 
hulp. Tevergeefs, de gendarmes winnen het pleit. 
Er zijn nu tien opstandelingen gearresteerd. Dit aantal van tien meldt de 
prefect De Stassart op 5 maart aan zijn bovengeschikte Charles-
François Lebrun, de gouverneur-generaal van de Nederlandse 
departementen. Tot aan het hoogste politionele gezag in Frankrijk  
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worden de arrestaties in verband met Stokjesdag gecommuniceerd: op 
10 maart meldt Devilliers het aan Anne Jean Marie René Savary, de 
gevreesde minister van politie van het Franse Keizerrijk. (6) 
Na 10 maart worden de Oud-Beijerlanders Jacobus van Bockhoven (21 
jaar, arbeider), Adrianus van der Heijden (18 jaar) en Teunis Bellaard 
(35 jaar, arbeider) gearresteerd. De gearresteerden Johannes de Reus 
en Jacobus Verhagen worden daarentegen op 9 maart vrijgelaten. 
Catharina Hoofstad mag haar cel op 13 maart verlaten. 
Op 14 maart verblijven er dus tien oproerleiders van Stokjesdag (allen 
Oud-Beijerlanders) in hun cellen te Rotterdam. Twee opstandelingen, 
waar tegen arrestatiebevelen zijn uitgegaan, van der Kraan en 
Diepenhorst, zijn voortvluchtig. (7) 
Nog een persoon ontloopt zijn arrestatie. Het gaat om de Zuid-
Beijerlander Jan Buurman, in 1792 geboren. Hij is een conscrit. Jan trok 
in de nacht van 20 op 21 februari naar Oud-Beijerland om te agiteren 
tegen de conscriptie. Op 2 maart stuurt De Marivault een brief naar 
Hermans, de commissaire spécial van Helvoet met het verzoek om Jan 
naar Rotterdam te sturen. Jan is waarschijnlijk in Helvoet, omdat hij 
daar leert voor chirurgijn. Hij belandt niet in de cel, maar wordt naar 
Dordrecht gestuurd. De Marivault geeft op 12 maart, via een brief aan 
Buijs ’t Hooft, het bevel om Jan Buurman in de gaten te houden. Jan 
mag Dordrecht niet verlaten en moet zich ieder dag op het politiebureau 
melden. (8) 
 

Advertentie: 
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Diezelfde 12 maart is De Marivault teruggekomen van een 
inspectietocht, die hij met Hermans heeft gemaakt in het kanton Oud-
Beijerland. Volgens de commissaris-generaal van politie is de rust 
volledig weergekeerd. Hij bemerkt slechts spijt bij de families die 
deelgenomen hebben aan de ongeregeldheden van 21 februari. (9) 
Hierna zwijgt het archief van De Marivault over de gearresteerden van 
Stokjesdag. De Franse autoriteiten besluiten het niet te laten komen tot 
een proces. 23 Hoeksche Waarders worden uiteindelijk bestraft met 
verbanning. Een lijst met hun namen, gedateerd 29 april 1813, is 
bewaard gebleven in het Archives Nationales te Parijs (zie boven). 
Dertien personen zijn ons reeds bekend. Nu kunnen we ook de tien 
anderen vermelden. Het gaat om: de negentien jarige Sophia Catharina 
Wagenaar (verbannen naar Rotterdam), Saartje van der Wulp (achttien 
jaar, verbannen naar Katwijk), Verloop en Louter (beiden naar 
Delfshaven), Adriaan Vermeer en Sijbrand de Vroet (beiden naar Lage 
Zwaluwe), Willem Schippers en Jan Schippers (beiden naar 
Wieldrecht), Cornelis de Keijzer (Zevenbergen) en Arij Weeda 
(Waalwijk). Van Sijbrand de Vroet en de laatste twee vermelde 
personen weten we iets meer. Sijbrand (33 jaar) en de Keijzer (23 jaar)  
zijn handelaren uit Oud-Beijerland. Arij Weeda is geboren in 1794 en 
een zoon van de gearresteerde Gerrit Weeda. Arij zou, gezien zijn 
leeftijd, bij een volgende loting opgeroepen kunnen gaan worden.  
Hetgeen een verklaring kan zijn voor de felle betrokkenheid van zijn      
vader  bij het conscriptieoproer. 
Volgens  Devilliers  du Terrage, de directeur-generaal van de politie van 
de  Nederlandse  departementen,  hebben  een  aantal  van deze groep 
zich schuldig gemaakt aan een ernstig feit: ze vertrokken naar naburige 
dorpen om de bewoners al  daar aan te zetten  om naar Oud-Beijerland 
te komen  en  zich te  verzetten tegen de Fransen.  Gezien de vergelijk-
bare activiteiten van de eveneens veroordeelde Maria Schilperoord, zul-
len waarschijnlijk de vrouwen Wagenaar en van der Wulp bedoeld  zijn. 
Devilliers schrijft op 31 maart een brief aan Pierre-François Réal, de 
onderminister van politie te Parijs. Devilliers benoemt de 23 
“raddraaiers” van Stokjesdag en adviseert ze te verbannen. 
Verhoudingsgewijs een lichte straf. Een militaire rechtbank had zeker 
doodvonnissen uitgesproken. Devilliers wil geen geruchtmakende 
strafprocedure, ook geen civiele. Réal volgt het advies van zijn 
ondergeschikte  op.  De vijf belangrijkste  leiders moeten naar Frankrijk. 
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De overige zeventien mogen zelf kiezen naar welke plaats in de Franse 
Nederlanden ze willen vertrekken. Daar blijven ze wel onder 
surveillance van de politie. Eén van de zeventien ervan mag zelfs in zijn 
woonplaats blijven. Het gaat om de achttien jarige Adrianus van der 
Heijden ( geboren op 4-10-1794 in Oud-Beijerland). Hij heeft 
hooivorken gestolen uit een opslagplaats om ze vervolgens uit te delen 
aan de opstandelingen. Toch toont de Franse overheid clementie. Bij 
zijn veroordeling staat geschreven:  

“Deze jongeman, de minst 
schuldige van allemaal, 
behoort tot een zeer arm 
gezin en heeft geen enkel 
middel tot bestaan buiten 
zijn dorp.  
Deze overwegingen, teza-
men met zijn jonge leeftijd, 
hebben ons besloten om 
hem voorlopig onder to-
ezicht te houden in Oud-
Beijerland zelf”. 
 
 

Paul Etienne Devilliers du Terrage. 
Devilliers beoordeelt de gearresteerden Jacobus Bockhoven, Adriaan 
Brussaard, Frans de Reus, Jacob Stuyp en Teunis Bellaard als 
eersterangs oproerleiders. Ze waren, bewapend met hooivorken, haken 
en stokken, in de voorste linie van de opstandelingen te vinden. Toch 
mogen zij in Nederland blijven. Half juni worden ze ontslagen uit de 
gevangenis. Bockhoven en Brussaard gaan naar Gorcum, de Reus en 
Stuyp naar Zaltbommel en Bellaard vertrekt naar Steenbergen.  
Maria Schilperoord gaat naar Zevenbergen. Haar man, Gideon van der 
Kraan, is op 31 maart nog niet gearresteerd. In de tweede helft van mei 
wordt hij opgepakt. Daarna volgt verbanning naar Frankrijk. Na de val 
van Napoleon wordt hij herenigd met zijn vrouw Maria. Ze belanden in 
Breda, waar Gideon zijn oude beroep van kroegbaas weer oppakt. 
Jan Buurman blijft in Dordrecht onder toezicht van de politie. Volgens 
Devilliers is Jan als aankomend chirurgijn uitermate geschikt om in die 
professie toegevoegd te worden aan een legeronderdeel. We weten 
niet of Buurman daadwerkelijk in het leger is terechtgekomen. 
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Willem Diepenhorst moet ook naar Frankrijk, maar hij weet uit handen 
te blijven van de Franse overheid. Devilliers ziet in hem een belangrijk 
leider. Willem had, als enige opstandeling, de beschikking over een 
pistool. Gerrit Weeda, “de Kip”, stond aan het hoofd van de rebellen en 
vocht met zijn zoon Arij in de frontlinie tegen de Fransen. Daarom is 
een verbanning naar Frankrijk de juiste straf, volgens de directeur-
generaal van de politie. Dit geldt ook voor Antonij Santelaar. Hij wordt 
gezien als een grote opstoker, die voortdurend de conscrits aan het 
overtuigen is niet te gaan loten. “Je kunt beter thuis blijven, dan naar 
Rusland gaan” roept hij tijdens Stokjesdag. (10)  
Maarten Brussaard is de vijfde persoon die verbannen wordt naar 
Frankrijk. Maar voor de verbanning kan worden uitgevoerd, overlijdt hij. 
Maarten is geboren in Oud-Beijerland op 19 september 1792. Zijn 
ouders zijn Adrianus Brussaard en Johanna van der Schoor. Hij is van 
de lichting 1812 en moet meedoen aan de loting. Maarten is fel 
tegenstander van de conscriptie. Volgens de Fransen zet hij de 
lotelingen aan tot verzet en benoemt hij zich als woordvoerder van de 
opstandelingen. Zijn vader, Adrianus, laat zich ook niet onbetuigd, 
hetgeen ook voor hem zal leiden tot een verbanning en wel naar 
Gorcum. Maarten belandt op 29 april vanuit de cel van het 
Admiraliteitshof te Rotterdam, in de volksmond het “Zeekantoor” 
genoemd, in een hospitaal in Rotterdam: het Stedelijk Gasthuis. Uit het  
archief van Het Gasthuis blijkt dat hij daar tegelijk met een andere 
arrestant uit Oud-Beijerland, Gerrit Weeda, is gearriveerd. Dan kan je er 
waarschijnlijk van uitgaan dat beide mannen door dezelfde ziekte zijn 
getroffen. Gerrit Weeda verlaat het hospitaal op 15 juni in levenden 
lijve. Maarten overlijdt in het Gasthuis op 4 mei. (11) 
De andere veroordeelden van Stokjesdag hebben meer geluk. In 
november 1813 worden de Fransen uit Nederland verjaagd. De, in 
Nederland verbannen, Hoeksche Waarders kunnen weer terug keren 
naar hun oude woonplaatsen. (12) De bannelingen in Frankrijk moeten 
waarschijnlijk wachten tot april 1814: De almachtige Franse keizer buigt 
dan eindelijk het hoofd als hij door de geallieerden tot troonsafstand 
wordt gedwongen. 
 

Loek Dekker en Dick Snijders. 
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Archief van de gemeente Oud-Beijerland 1627-1929, inventarisnummer 642: Register 
voor de Nationale Garde, 1813. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, eerste stuk, 614, 624. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, tweede stuk, 992- 995. 
In brief 4009 wordt door de Marivault de opdracht gegeven Antoine, kleermaker uit Nieuw-
Beijerland, te arresteren. Het gaat hier om Anthonij Santelaar, de kleermaker van Oud-
Beijerland. Anthonij van Lieburg, de kleermaker van Nieuw-Beijerland is op 21 februari 
1813 doodgeschoten. 
Zie: Archief van de gemeente Oud-Beijerland, inventarisnummer 642: Register voor de 
Nationale Garde, 1813 en inventarisnummer 762: Lijst van kramen, 1812. 
Voor de gebroeders de Reus, zie: Nationaal Archief; DTB Oud-Beijerland – 4 (Dopen 
1743-1796). 
7. Stadsarchief Rotterdam; De Marivault, commissaris-generaal van politie van het 
departement Monden van de Maas – 10, Arrestantenregister juli 1812 – mei 1813. 
Nederlandstalig. 
Stadsarchief Rotterdam; De Marivault, commissaris-generaal van politie van het 
departement Monden van de Maas – 12, Arrestantenregister juli 1812 – mei 1813. 
Franstalig. 
Stadsarchief Rotterdam; Pest- en Dolhuis –209, Register van op last van de Franse politie 
opgenomen en ontslagen gevangenen 1811-1813, en van op last van de Nederlandse 
autoriteiten opgenomen en ontslagen personen, 1813-1814.  
Archief van de gemeente Oud-Beijerland, inventarisnummer 642: Register voor de 
Nationale Garde, 1813. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, eerste stuk, 624. 
8. Stadsarchief Rotterdam; De Marivault – 5, brieven 4029 en 4077. 
9. Stadsarchief Rotterdam; De Marivault – 2, brief 2464. 
10. Joor, De Adelaar, 164, 260. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, eerste stuk, 624-625. 
Archief van de gemeente Oud-Beijerland 1627-1929, inventarisnummer 366: Register van 
uitgegane stukken van de maire 1813-1814, briefnummers 164 en 193. 
Archief van de gemeente Oud-Beijerland, inventarisnummer 642: Register voor de 
Nationale Garde, 1813. 
Stadsarchief Rotterdam; De Marivault – 10, Arrestantenregister juli 1812 – mei 1813. 
Nederlandstalig. 
Stadsarchief Rotterdam; De Marivault – 12, Arrestantenregister juli 1812 – mei 1813. 
Franstalig. 
Stadsarchief Rotterdam; Pest- en Dolhuis –209. 
Stadsarchief Dordrecht; Toegang 4; Stadsarchieven: de tijd van de Bataafse Republiek, 
1795-1813; 199b en 199c, Registers houdende de dagrapporten voor de commissaris-
generaal van politie te Rotterdam.  
Voor Saartje van der Wulp, zie: Nationaal Archief; DTB Oud-Beijerland – 4 (Dopen 1743-
1796). 
voor Sophia Wagenaar, zie: Nationaal Archief; BS Oud-Beijerland, Huwelijken 1814, akte 
21. 
Voor Arij Weeda, zie: Nationaal Archief; BS Oud-Beijerland, Huwelijken 1818, akte 13.  
Voor Gideon van der Kraan, zie: Stadsarchief Breda; Lidmaten NH Breda, 1821-1850.  
Voor Sijbrand de Vroet, zie; Nationaal Archief; DTB Heinenoord - 2 III. 
11. Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, eerste stuk, 624, 625. 
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Nationaal Archief; BS Oud-Beijerland, Overlijden 1813, akte 34. 
Nationaal Archief; DTB Oud-Beijerland – 4 (Dopen 1743-1796). 
Stadsarchief Rotterdam; Stedelijk Gasthuis Rotterdam – 89, Régistre des prisonniers 
malades de L’hôpital civil, 1813. 
Het “Zeekantoor” werd in de periode 1810-1813 gebruikt door de Franse douane en 
huisvestte ook cellen. 
12. Cornelis de Keijzer blijft als koopman in Zevenbergen wonen: 
Regionaal Archief West-Brabant; Bevolkingsregister Zevenbergen 1830 (volkstelling), blz. 
65.  
                                                        Advertentie: 

 
Informatie van uw HVO. 

 
Van de penningmeester: 
Daar de kosten sterk gestegen zijn voor het versturen van de 
Beijerlandsche Berichten (buiten de regio), worden de portokosten  

met ingang van 2014:  € 4,00  .    

 
Open monumentendag 9 september 2013: 
De film “Langs monumenten, 
beeldbepalende en karakteristieke pan-
den in Oud-Beijerland”  is de hele dag 
doorlopend vertoond in het “Oude 
Raadhuis” en is door veel mensen met 
veel belangstelling gezien. Er zijn veel 
positieve reacties geweest. 
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Ook stonden we weer met onze kraam op de jaarmarkt. Toch nog een 
nieuw lid aangemeld. Het weer zat dit jaar helaas niet mee. 
 
Inloopmiddag “HIP” op 12 oktober 2013: 
De film “Hoe het rondom de haven veranderde” werd druk bezocht er  
werd met veel  be-
langstelling gekeken. 
De vragen die daarna 
kwamen werden be-
antwoord.  
Ook  mochten we 4 
nieuwe donateurs en 
1 nieuw lid verwelko-
men.  
 
Deze middag kwam, 
na schooltijd,  een 
schoolklas (plusklas) 
met hun onderwijze-
res van de Reforma-
torische school, langs 
met vragen over de 
monumenten in Oud-
Beijerland. De kinde-
ren hadden hierover 
een werkopdracht. 
Nadat hun vragen waren beantwoord gingen de kinderen tevreden- 
gesteld weer huiswaarts.  

Alie van den. Berg heeft 11 november op hun 
school een presentatie over dit onderwerp 
gehouden en heeft ook de film: 
 “Langs monumenten, beeldbepalende en karak-
teristieke panden in  
Oud-Beijerland” aan de 
de kinderen vertoond.  

Zie de kinderen bezig met het uitwerken van hun 
onderwerp. 
 
Goed initiatief van de juf! 
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Jaarlijkse leden en donateur avond op 17 oktober 2013: 
“Het ontstaan van de Hoeksche Waard”. 
Op donderdag 17 oktober was er weer de jaarlijkse leden en donateur 
avond van onze vereniging  Deze door ca. 60 mensen bezochte avond, 
stond in het teken van het ontstaan van ons eiland. Aan de hand van 
oude kaarten en beelden liet mevrouw Elza van Dorsser, uit 
Numansdorp, ons zien dat de  Hoeksche Waard een eiland is dat altijd 
in beweging is geweest. Niet alleen veranderingen door de natuur maar 
ook door ons mensen die er leven. In de boeiende lezing stond 
mevrouw Van Dorsser stil bij de specifieke kenmerken van ons eiland 
zoals de kreken, dijken en de getijden. 
 
Inloopmiddag “HIP” op 14 november 2013: 
 
Deze middag werd de film 
“Koen Visser, van palingroker 
tot conservenfabriek” 
vertoond. De belangstelling 
was groot en er zijn ca. 75 
mensen komen kijken.  
Er werd om de foto’s ge-
vraagd, want vader werd op 
de film gezien! 
Veel herkenning dus voor de mensen. 
 
 

In de vitrinekast,  
 
(ingang van de 
bibliotheek) 
is werk te zien van   
Anton Pieck.  
 
 
Tot half januari 2014 
kunt u hier nog naar 
komen kijken. 
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Aanwinsten: 
 Algemeen politieke beschouwingen CDA fractie 2000  
 Artikel “Rondom de Kansel” in blad  “Oude Paden” december 2012 
      over de geschiedenis van de Dorpskerk. 
 Artikel “Geschiedenis van Oud-Beijerland” uitgave : Gemeente 

Oud-Beijerland 
 Stukken betreffende NEDATO  – aardappelreglement 1976-1977     
                                                        –  jaarverslag  1969-1970                
                   –  jaarverslag 1975-1976 
 Stukken betreffende Rode Kruis tijdens de Watersnoodramp, 1953 
 B-V-010- Handel en Wandel van de familie De Vroedt op de Zuid-

Hollandse Eilanden door Lex de Vroedt -2013 
 B-R-004- 75 jarig bestaan van “Het Mosterdzaadje” 

Herv.Knapenvereniging van Oud-Beijerland, 1904 -1979, 
jubileumuitgave. 

 B-S-021-  Het bindend Element, 30 jaar sociaal-cultureel werk in 
Oud-Beijerland  door Jan Robbemont over  SSO – uitgave in 2001 

 DVD – 84 - Nostalgisch winkelen op de Molendijk – (april 2013) 
 CD – 85 - Orgelklanken uit de Dorpskerk van Oud-Beijerland door 

Alex den Boer 
 DVD - 86- Eerste Boottocht voor  Ouderen van Oud-Beijerland op  

5 september 2001,in opdracht van Stichting Welzijn voor Ouderen 
 DVD - 87 – One of Our Aircraft is missing- n.a.v. Monument op de 

Greup september 2013. 
 DVD - 88 – Langs monumenten, beeldbepalende en karakteristieke 

panden in Oud-Beijerland  (Monumentendag september 2013) 
 DVD - 89 – Hoe het rondom de Haven veranderde…. (oktober 

2013).  
Advertentie: 





 


 


 


 


 


 


Verhoor Paulus van Nielen op 27-09 en 08-10-1785 in Oud Beijerland 


 


Uittreksel uit de: 


Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland, 1590-1811 


van het Nationaal Archief, archiefnr. 3.03.08.134 


   1)     Resolutieboek van baljuw en leenmannen van Oud-Beijerland, 1763-1811 
 
sub 8-15)    Criminele rol van Oud-Beijerland 1710-1811 (8 delen) 


 
  deel 13)    1778-1787 







                           [achterzijde folio 113] 
 
                                                                                           Extra Ordinaire Regtdag gehouden bij Baliuw 
                                                                                           en Leenmannen van Oud Beijerland op                
                                                                                           Dingsdag den 27


ste 
September 1785 


                                                                                           -------------------------------------------------------------- 
                                                                                           Den Wel Ed: Gest


r
 Heer M


r
 Nicolaas Bachus  


                                                                                           Baliuw Van De Beijerlanden R:O: Requirant 
                                                                                                                                                                                  
Den Wel: Ed


le
 Gest


r
 Heer Requirant R:O: 


Versoekt op desselfs overgelevende Informinatien Decreet van apprehensie off incarceratie tegens den 
Persoon van Paulus van der Niele heden in Judicio gehoort. 
 
Leenmannen Verleenen aan den Wel Ed


le 
gestrengen Heer Requirant R:O: op de desselfs overgeleverde 


Informinatie Decreet van apprehensie off incarceratie tegens den Persoon van Paulus van Niele, heden in 
Judicio gehoort. 
Datum ut Supra 
 
J:V: Driel Arij Velthoven 
  Samuel Hannik 
  Jan Bogaard 
  Jacob Troost 
    Mij Present Secretaris 
    H:V: Harlingen 
 
                                                                                  [folio 114]                                                                                                                                               
                           Artikelen gedaan maeken en de Ed


le
 AgTb: Heeren 


Leenmannen van Oud Beierland overgegeven uit 
Naam en van Wegens De Wel Edele Gestrengen 
Heer Mr. Nicolaas Bachus Bailliuw van de Beier 
landen Ratione officii om daarop te horen en  
ondervragen de Persoon van Paulus Van Niele thans 
Gevange in de Gevangenisse te Oud Beierland 
 
                            Te vragen 
                             Art 1 


 
Zegt, Paulus van Niele  Des Gevanges naam, Ouderdom Geboorte en 
Oud te zijn, 27 Jaar gebooren en woonagtig te  Woonplaatsen en kostwinning, dan off hij gevange 
West Barendrecht onder Carnisse, kostwinning  niet is Een boereknegt van beroep, en bij wien hij 
te zijn Boereknegt, en te woonen bij Pieter Verduijn  als zodanig laast heeft gewoont, en gewerkt 
onder West Barendrecht onder Carnisse  
                                                                                                              2 
Zegt Jae des namiddags zonder het Praeciese            off hij gevange niet Saturdag den 24 September 1785 
uur te weeten             en hoe laat hij gevange die Saturdag, alhier te Oud  


        Beijerland is gekomen. 
 
 3 


Zegt met oogmerk om Een Vles wijn te drinken of hij Gevange ter selver tijd alhier gekomen is met en 
dan des avonds weder heen te gaan Oogmerk om kermis te houden, ofte met wat  
 Oogmerk anders, hij gevange hier is gekomen. 


 







        4 
Zegt, dien nademiddag bij Jan Saarloos te hebben  off hij gevange niet Smiddaags van die dag alhier 
gegeten, en voorts in de herberg op het Dorps heeft gegeten bij Jan Saarloos, in ’t witte Paart en  
huijs en in den Hoorn in gezelschap van Jan Leewen Waar hij gevange Zig voorts dien dag heeft opge 
burg, Ari Leeuwenburg, Pieter Moerkerken, en Gerrit    houden, en in wat herbergen al, hij alhier en  
van der Pas.                                                                   met wien hij gevange aldaar heeft geweest. 
                                                    
                [folio 115]   
 5 
Zegt, Ja wel, maar doe waren de even genoemde       of hij gevange niet heeft kermis gehouden met Een 
Persoonen daar niet bij.                                                Meisje, en wel met dat Selve Meisje genaamt Agata                 
                                                                                      kegels, Welke Dingsdag den 27 September 1785 in                                 
                                                                                      Zijne tegenwoordigheit alhier in Judicio Een Verkla 
                                                                                      ring heeft Verleden en beEdigt 
  
 6 
Zegt, dat weet ik niet                                                     of dat Meisje hem niet heeft gesegt, dat zij hier, Een 
                                                                                      Broer en Suster hadde, dat zij heden daar gaan  
                                                                                      konde,      
 7 
Zegt wel te weeten dat hij op het Dorpshuijs, met        Waar en Wanneer dat Meisje zulks aan hem heeft 
Dat Meijsje heeft geweest en aldaar een fles Wijn  gesegt dan off hij niet Eerst met dat meisje is  
GeEijst heeft voorts niet te Weeten off een off meer  gegaan naar de Herberg in t Regt huijs en off hij  
Flesse hebbe gehad dog wel te weeten dat hij een      aldaar niet Een Fles wijn heeft geEischt, en daar uijt  
fles wijn heeft mede genomen om met het meisje        voor hem en t meisje Elk een glas hebbende 
is gegaan nae Lodewijk toe om koffi te drinken            geschonken, niet deselve Fles Wijn heeft Mede  


genomen, en daarmede met ’t Meisje, is gegaan naar 
Huijs van Lodewijk Hempel, Zwager Van dat meisje, 
om koffi te drinken 


     
                                   8 
Zegt Jae Wel daar hebbe ik koffi gedronken off hij gevange Vervolgens niet met dat Meisje ten 


Huise van haar boven genoemde Zwager is gekomen 
en geweest, en koffi heeft gedronken 


 
  9 
Zegt er geen andere gesien te hebben dan Vermelt     Wie off welke Menschen er doe in dat huis waeren 
Staat dan off zij daar behalven hem gevange en zijn kermis 


Meisje wel meerdere off andere Personen bevonden 
                                                                                  [folio 116]   


dan Slegts drie kinderen Waar van de Oudste was 
Een Meisje van Twaalff Jaren 


 
  10 
Zegt Jae Wel, doe ik zat te slapen is zij den huijs off nae off onder ’t koffi drinken, als boven ten  
uitgegaan  Huijse van Lodewijk Hempel, zijn gevangens boven 


gemelde kermis Meisje Agata kegels, hem Gevange 
niet is ontweeken en den Huise uitgegaan 


 
  11 
Zegt, Wel waar te zijn dat hij er Vleeselijke  of de Reden van dat ontwijken niet is geweest, om 
Conversatie mede gehad heeft, maar niet dat hij se     dat hij Gevange ’t zelve Meisje Eerst hadde getragt 
met gewelt heeft aangetast dat zij naderhand heeft  te bewegen, en naederhand Met gewelt heeft  
gewilt dat hij te bedde gaan leggen zoude, met  zoeken te brengen om Vleeschelijke Verkering met  
belofte dat zij bij hem zoude kome hem te Plegen 
 







                               12 
Zegt, na dat zijn kermis Meijsje Weg was, dat klijne of zijn Gevangens kermis Meisje hem als boven 
Meijsje hem heeft wakker geroepen en gesoent heeft zijnde ontweeken, hij gevange niet bij zig heeft 


geroepen ’t Dogtertje uit dat huijs zijnde Een Meisje 
van Twaalff Jaren genaamt Jannetje Hempel 


  
   13 
Zegt dat hij aan dat meijsje heeft gevraagt waar zijn of hij gevange niet dat Meisje heeft gesegt dat zij op 
kermis meijsje was, die hem antwoorde dat zij de Vloer moest gaan leggen, en off dat Meisje  
meende dat zij boven was, zijnde hij zoo hij meent zulks niet heeft geweigert 
doe nae boven gegaan  
  14 
Zegt, of zij zels gaan leggen is dan off ik se om off hij gevange dat meisje Vervolgens, niet agter 
geschopt heb weet ik niet, ik zal sekerlijk de Rokken  over op de Vloer heeft gelegen haar de Rokken  
op geligt hebben, en haar Vleeselijk bekent zekerlijk opgeraapt, en deselve Vleeschelik bekent. 
door den dronk                  [folio 117]   
                                                                15 
Zegt Jae wel of hij Gevange daar na niet den Huise is uit gegaan 
 
  16 
Zegt Ja door dat klijne kareltje, dat gepasseerde of hij gevange vervolgens niet door Lodewijk  
Dingsdag hier was te zijn opgespoort dog niet te  Hempel is opgespoort en gevonden in de Herberg 
weeten in wat Herberg van karel Schipper 
 
  17 
Zegt, Ja Wel daar ben ik mede gegaan of hij gevange aldaar Niet door Lodewijk Hempel is 


genootsaakt mede te gaan, en of hij gevange ook niet 
door denselve is mede genomen naar ’t huijs Van 
hem Lodewijk, en dus Naar ’t huijs alwaar hij koffi 
gedronken, en met dat Jonge Meisje, of het Dogtertje 
uijt dat huijs te doen gehad hadde  
 


 18 
Zegt Neen, maar dat diesen gekomen zijn, doe hij er of hij ten huise als boven gekomen zijnde, daar ook  
reets was  niet Waren Den Heer Stadhouder en eenigen 


Dienaaren van Justitie 
 
   19 
Zegt, Jae wel of vervolgens door dat Meisje of dogtertje in 


tegenwoordigheijd van de aanwesigen en zuks ook in 
tegenwoordigheijd van de Heer Stadhouder en de 
Dienaaren van Justitie niet is gesegt dat hij gevange 
deselve Manspersoon was welke haar mishandelt off 
kwaad gedaan hadde 


 
   20 
Zegt, Jae wel of dat Meisje tijde en Plaatse als boven niet is 


ondersogt, en off niet bevonden, en door hem 
gevange ook gesien is dat, dat Meisje zeer was 
bebloet              [folio 118]   


   21 
Zegt, Jae wel of hij Gevange in Gijseling gebragt zijnde, niet door en 


in tegenwoordigheijd Van den Heer Stadhouder en de 
Dienaaren van Justitie is gevisiteert en deszelfs Hemt 
in de Voorbroek zeer en nog Versch bloet gevonden 


 







  22 
Zegt Zekerlijk anders zoude ik aan dat bloed niet of niet Dat bloet in zijn Gevangens Hemt was  
gekomen zijn, en te bekenne het meisje mishandelt gekomen, door de Vleeschelijke Verkeering door  
heeft  hem gevange met dat Jonge Meisje, te weten 


Jannietje Hempel gepleegt, en off hij gevangene 
Vervolgens niet moet erkennen dat Meisje te hebben 
mishandelt, En Schuldig te zijn aan ’t geen hem wert 
te lasten gelegt, 


 
   23 
Zegt, Jae wel En of hij gevange derhalve niet gemelt Jong Meisje 


met gewelt en tegens kinds zin en Wil heeft gebruikt 
en mishandelt en of niet daar door, en door de Jong 
en tederheit van dat kinde, dat bloeden en verdere 
ongemakken aan ’t Selve overkomen en bevonden zij 
veroorzaakt 


 
   24 
Zegt door dat zij mij heeft Wakker gemaakt en dat ik Hoedanig zig die Verkragting heeft, toegedraegen  
door den dronk daar toe geraakt ben met al deszelfs omstandigheden op te geven en Wat 


hij Gevange tot Verschoning van dien Weet bij te 
brengen 


 
Aldus gedaan, gehoort, en door de gevange beantwoord, en nae voorgaande Praelectuuredoor denselve en 
in tegenwoordigheijd van ons Leenmannen ondertekent heden den Eersten October 1785 / is getekend 
Poulus Van Nielen, J:V: Driel, Arij Velthoven, Samuel Hannink, Jan Boogaard, Jacob Troost, /Layer en 
Stond/ mij Present Secretaris (is getekend) H:V: Harlingen 
 Collatio Facta Per Me 
 H:V: Harlingen 







                [folio 119]   
Pro Justitia Artikelen gedaan maken, en de Ed: Leenmannen 
 Van Oud Beierland overgegeven uit naam en Van 


Wegens De Wel Ed: Gest
r
 Heer M


r
 Nicolaas Bachus 


Bailliuw van de Beierlanden Ratione Officii, om daar 
op nader te hooren en ondervragen, de Persoon Van 
Paulus Van Nielen, thans Gevange in de 
gevangenisse te Oud Beierlant, en denselven als ’t 
Waare te Confronteren, tegens Jannetje Hempel, 
Dogtertje van Lodewijk Hempel alhier te Beierland 
woonagtig 
 
                           Art.1 


  Dewijl de Gevange bij zijn vorig verhooer, Art 12, 
   heeft gezegt off geantwoort, Dat na, dat Zijn kermis 


Meisje weg was dat kleijne meisjen hem heeft wakker 
geroepen en gezoent 


 
          Aan de gevange te vragen of hij door dat kleijne 
meisje, niet verstant en heeft verstaan ’t Dogertje uit 
dat Huijs off Woning Van Lodewijk Hempel  


Zegt zo dat meisje doe in huijs geweest is dan is het, alwaar hij den Nagt tusschen Zaturdag en Zondag  
het zelfde meijsje  den 24 en 25 September 1785 met zijn kermis meisje 


koffi gedronken hadde,en Derhalve ’t Dogtertje Van 
Lodewijk Hempel Zijnde Een Meisje van Twaalff Jaren 
oud en genaamt Jannetje Hempel, en Wel ’t Selve 
meisje thans hier tegenwoordig in Judicio 


 
  2 
  aan de gevange te Vragen  
Zegt dat, dat meijsje Zelvs bij hem gekomen en 1


o
 of zijn gevangens kermis Meijsje, hem zijnde  


wakker geroepen heeft  ontWeeken, hij gevange en bij sig heeft geroepen ’t 
Dogtertje uijt ’t Huijs van Lodewijk Hempel en dus ’t 
selve meisje thans hier als boven tegenwoordig 


Zegt de Waarheit te zijn dat zij uit haar zelve bij hem 2
o
 En off vervolgens dus door hem gevange bij dat  


bij hem is gekomen, geroepen en hem gesoent heeft gemelde 12
e
 Art, tegen de Waarheit is voorgewent dat 


dat meisje, hem gevange Wakker geroepen 
                                    [folio 120] 


en gezoent heeft, en dit uit haar selven bij hem zoude 
zijn gekomen. 
    


Zegt dat hij niet Sliep maar hem gevraagt heeft waar Aan ’t meisje te vragen off de gevange haar heeft 
meutje was, en dat hij doe haar heeft gesoent en  geroepen, Dan off zij uit haar selven bij de gevange 
het ligt uijt geblaase  gekomen, en hem heeft Wakker gemaakt en gezoent. 
 
   3 
Zegt, het zoude wesen kunnen, maar ik weet het  Aan de Gevange te vragen off hij gevange niet aan  
niet. dat Meisje heeft gesegt, dat Zij op de Vloer moest 


gaan leggen, en off dat meisje Zuks niet heeft 
geweigert 


 
Zegt dat hij heeft wille hebben, zij op de Vloer ging   Aan ’t meisje te vragen Wat hier van is 
leggen, dat ik niet wilde doen en doe heeft hij mij  
tegens de grond gegoid 
 
 







  4 
Zegt, nogmaals niet te weten off hij se op de grond  Aan de Gevange te Vragen off het niet waar is, en  
heeft gelegen en zegt nae gedagten de Rokken off hij niet moet bekennen, Dat hij Gevange dat Meisje  
zekerlijk opgeraapt te zullen hebben, en op haar  Agter over, op de Gront heeft geleegen off gegooit  
is gaan leggen haar de Rokken opgeraapt, en op haar is gaan leggen 
 
Zegt hij heeft mij neder gegooijt op de grond, en mijn Wanneer de Gevange dit niet volledig moet  
Rokken opgeraapt en doe op mijn gaan leggen Erkennen, aan ’t meisje Jannetje Hempel te Vragen 


Wat hier van zij 
 5 


 aan de Gevange te Vragen off hij vervolgens niet met 
                 [folio 121] 
Zegt, dat is bepaalt waar dat  ik het heb gedaan gewelt en tegens de zin en Wil van dat Meisje 
tegens wil en dank door mijn dronkenschap, en mijn   Zijn Mannelikheijd, met veel Moeite, heeft gestoken  
Mannelikheid met moeijte heb gestoken in de en gewerkt, in de Vrouwelikheit van dat meisje en 
Vrouwelijkheit van dat meisje en voor soo verre het derhalve dat meisje in zo verre Vleeschelik heeft  
meisje bekent, Zegt, zijn zaat daar in niet te hebben  bekent, dan off hij ook zijn Zaat, in dat Meisje  
geschoten heeft Geschooten 
 
   6  
Zegt, hij haar handen heeft vastgehouden en op Aan ’t meisje te Vragen of den Gevange niet aan 
haar mond gedrukt heeft. haar Jannetje Hempel, de mont heeft toe gehouden 


op dat zij niet soude Schreeuwen. 
 
Zegt niet te hebben geschreeuwt, om dat hij haar En off zij voor dat de Gevange haar de mont toe  
Mond toe hield, als doe zij op was, en Schreeuwde hielt Schreeuwde, off geschreeuwt hadde, en 
doe omdat hij haar kwaad deede, en dat zij Pijn Waarom dat zij Schreeuwde of Schreeuwen wilde,  
had aan den buijk tusschen haar beenen. dan off de gevange haar Pijn aandeet en waar zij 
 Pijn hadde off gevoelde 
 
   7  
 aan de Gevange te vragen  
Zegt het zoude kunnen wesen, maar ik weet er niet of hij gevange dat, of Meer gemelt meisje, hier thans 
off, als ik soo had geweest, als nu dan zoude ik het tegenwoordig, ook na dat hij haar als boven de  
weeten, en dan was het niet gebeurt. Rokken opgeraapt en op haar was gaan leggen de 


mont heeft toe gehouden en Waarom hij Sulks heeft 
gedaan 


 
    8 
  Dewijl hij Gevange Art. 22, van zijn vorig Verhoor  
  heeft gesegt off geantwoort dat het bloet, als bij dat 


Verhoor in zijn Hemt bevonden, Zekerlik in zijn hemt 
was gekomen door de Vleeschelijke Verkeering door 
hem gevange met dat Jonge meisje, thans hier als 
meer gesegt tegenwoordig en genaamte Jannetje 
Hempel, gepleegt en dat anders hij gevange aan dat 
bloet niet 


                   [folio 122] 
 zouden zijn gekomen. En dat hij Gevange daar bij 
 verder heeft gevoegt te bekennen dat hij gevange ’t 


meisje mishandelt heeft. 
     te vragen 
  of hij gevange daar mede  niet heeft bekent en 
Zegt Ja Wel het meisje met gewelt en tegens haar  gemeent dat hij meergemelte Meisje, met Gewelt en 
Zin en Wil te hebben gebruikt, en door het gewelt tegens haar zin en wil heeft gebruikt, off Vleeschelijk 
Door hem gevange, daar bij is gebruikt, de Pijn het bekent, en dat daar door, en door het gewelt door  







Zelve meisje aangedaan, zeer heeft gebloeit en is hem gevange, daar bij gebruijkt, en het gewelt en 
bebloeit geraakt en daar door zijn hemt is bebloeit de Pijn het Selve meisje aangedaan, dat meisje 
geworden en zegt verder te weeten dat hij gesegt Zeer heeft gebloet, en is bebloet geraakt, en dat ook 
heeft dat het haar zoo zeer dede en doe opgestaan daar door zijn Gevanges Hemt is bebloet geworden. 
en den huijse uijt gegaan. En wat omstandigheden, het Verkragten van dat 


meisje, door hem Gavange nog meer dan  of anders 
hebben verselt. 


 
                                      Aldus gedaan, gehoort, en den Gevangene tegens, het Dogtertje van Lodewijk 
 Hempel, genaamt Jannetje Hempel geconfronteert, en ieder hun gevraagde 
 Beantwoord, zoo als voor ieder artikel Staat Vermeld, en nae voorgaande 
 Praelectuure door de gevangene, ten Overstaan en in tegenwoordigheijd, 
 Van ons Leenmannen onderteekend, heden den 8


ste
 October 1785. 


 (is geteekend) Paulus van Nielen, J:V: Driel, Arij Velthoeve, Samuel Hannik, 
 Jan Boogaard, Jacob Troost, Leendert Verhagen (Layer Stond)  
 Mij Present Secretaris H:V: Harlingen 
  Collatio Facta Per Me 
  H:V: Harlingen 
 
 
 
 
 
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Veroordeling Paulus van Nielen op 09-11-1785 in Oud Beijerland 


 


Uittreksel uit de: 


Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland, 1590-1811 


van het Nationaal Archief, archiefnr. 3.03.08.134 


1)  Resolutieboek van baljuw en leenmannen van Oud-Beijerland, 1763-1811 
 
sub 8-15)     Criminele rol van Oud-Beijerland 1710-1811 (8 delen) 


deel 13)     1778-1787 


 







 [folio 123] 


Extra Ordinaire Regtdag, gehouden bij Balliuw en Leenmannen van Oud Beijerland op 
Dingsdag den 18de October 1785. 


 
 
Den Wel Edele Gestrengen Heer Mr Nicolaas Bachus Bailliuw van de  Beierlanden Ratione 
Officii, Eisscher in Cas Crimineel  


 
Jegens  


  
Paulus van Nielen, thans Gevange in de gevangenisse te Oud Beierland. 


 
Also Paulus van Nielen, thans Gevange, in de gevangenisse te Oud Beierland, zoo hij zegt 
oud seven en twintig Jaren, gebooren en woonagtig te West Barendrecht , 
onder Karnisse, en Boere knegt aldaar bij eenen Pieter Verduin, buijten Pijn van ijser off 
banden in ’t Gerigte van De Ed. agtb. Heren Leenmannen van Oud Beierland,  
heeft  beleden en verder is gebleeken  


 
Dat hij Gevange, Zaturdag den 24 September 1785, sonder het  preciese uur te weten, alhier 
te Oud Beierland is gekomen, met oogmerk om een fles wijn te drinken, en des avonds 
weder heen te gaan, dan dat hij Gevange die namiddag bij Jan Saarloos heeft gegeten, en 
voorts met eenig geselschap is geweest in de Herberg op ’t Dorpshuijs, en in den Hoorn. 


 
Dat hij Gevange, dog zonder voormelt geselschap, heeft kermis gehouden met een meisje, 
en wel met dat selve meisje, genaamt Agata Kegels. Welke Dingsdag den  
27 September 1785, in zijn tegenwoordigheit, alhier in Judicio, een verklaring heeft verleden 
en beedigt, maar dat hij Gevange, niet weet, of dat meisje hem gesegt heeft, dat zij hier een 
broer en                                                                                                                        [folio 124] 


Suster hadde, en dat zij lieden, te weten hij Gevange en dat meisje, daar gaan konde. 
 
Dog dat hij Gevange wel weet, dat hij op ’t Dorps huijs met dat meisje is geweest, en aldaar 
een fles wijn gedronken heeft, dan dat hij niet weet off hij Gevange een of meer flessen wijn 
heeft gehad, maar wel dat hij een fles wijn heeft mede genomen, en met het meisje is 
gegaan naar Lodewijk, zijnde Lodewijk Hempel, om koffi te drinken, en daar ook dadelik koffi 
heeft gedronken, en dat hij te dier tijd in dat huis geen ander menschen heeft gesien, dan 
slegts drie kinderen, waar van de oudste was een meisje van twaalff jaaren, en dat doe off 
terwijl hij Gevange sat te slapen, bovengemelde kermis meisje Agata Kegels den huise is uit 
gegaan. 


 
Dat het wel waar soude zijn dat hij Gevange, met dat zijn kermis meisje vleeschelijke 
conversatie zoude hebben gehad, maar niet dat hij Gevange deselve met gewelt heeft 
aangetast en dat gemelte kermis meisje naderhant gewilt soude hebbe, dat hij Gevange te 
bedde zoude gaan leggen, met belofte dat zij bij hem zoude komen. 


 
Dan dat, na dat zijn, Gevangens, kermis meisje weg was, zeker klein meisje zijnde geweest 
’t dogtertje van Lodewijk Hempel, een meisje van twaalff jaaren out en genaamt Jannetje 
Hempel, bij hem Gevange zoude zijn gekomen en hem wakker geroepen en gesoent soude 
hebben, dan naar het seggen van dat meisje de Gevange niet sliep, maar sij naar haar 
Meutje vragende, de Gevange haar heeft gesoent en het ligt uijt geblaesen. 


 
Dat het wel zoude kunnen wesen, maar dat hij Gevange niet weet, dat hij Gevange aan even 
gemelte meisje heeft gesegt, dat sij op de vloer moest gaan leggen en dat, dat meisje sulks 
heeft geweijgert, en dat hij Gevange ook niet weet off hij, zo als dat meisje nogtans zegt, ’t 







zelve                                                                    [folio 125]                          
meisje op den gront heeft gegooijt of gelegen, dan dat hij Gevange naar gedagten de rokken 
van dat meisje zekerlik en vast zal hebben opgeraapt en dat hij Gevange op dat meisje is 
gaan leggen. 


 
Dat het bepaalt waar is, dat hij Gevange vervolgens, door zijne dronkenschap, tegens wil en 
dank van dat meisje, zijn mannelikheit met moeite heeft gestoken in de vrouwelikheit van 
meergemelt meisje, en voor zoo verre dat meisje heeft bekent, maar zijn zaat daar in niet 
heeft geschoten. 
 
Dog dat hij Gevange, het selve meisje, met gewelt en tegens haar zin en wil heeft gebruikt, 
en dat door het gewelt door hem Gevange daar bij gepleegt en de pijn het selve meisje 
aangedaan, dat meisje seer heeft gebloet en bebloet is geraakt, en dat daar door zijn, 
Gevangens hemt is bebloet geworden, en dat hij Gevange verders weet dat het meisje heeft 
gesegt dat het haar zoo zeer dede, en dat hij Gevange doe is op gestaan en het huijs is uijt 
gegaan. 
 
Dat hij Gevange vervolgens door dat kleijne kareltje, “t geen den Dingsdag voor zijn verhoor, 
door hem Gevange hier in Judicio was gesien, en ’t geen geweest is Lodewijk Hempel, is 
opgespoort, zonder dat hij Gevange weet in wat Herberg, en dat hij Gevange met dat kareltje 
is mede gegaan naar ’t huis van gemelde Lodewijk Hempel alhier, en dat hij Gevange daar 
zijnde, ten zelven huise ook is gekomen den Heer Stadhouder en enige Dienaars van Justitie 
en dat vervolgens door meergemelt meisje, in tegenwoordigheit van de aanwesigen, en 
sulks ook in tegenwoordigheit van den Heer Stadhouder en de Dienaars is gesegt dat hij 
Gevange deselve manspersoon was, welke haar mishandelt off kwaat gedaan hadde, en dat 
dat meisje tijde en plaatse als boven is ondersogt en bevonden, en door hem Gevange ook 
gezien is, dat dat meisje                                                    [folio 126] 
zeer was bebloet, en dat hij Gevange in gijseling gebragt zijnde, door en in tegen-
woordigheit van den Heer Stadhouder en de Dienaars van Justitie, is gevisiteert en zijn 
Gevangens hemt in de voorbroek zeer en nog versch bebloet gevonden. 


 
En dat hij Gevange derhalve, als reets voorgesegt, gemelt jong meisje met gewelt en tegens 
haar zin en wil heeft gebruikt, en dat mishandelt en dat daar door en door de jong en 
tederheit van dat kind, dat bloeden, en verdere ongemakken aan ’t selve overkomen en 
bevonden, zijn veroorsaakt. 
 
En uit alle ’t selve bleijkende, dat de Gevange, sig heeft schuldig gemaakt aan 
geweldaedige, ontering off verkragting van een zeer jong en teder meisje, ’t geen hij met 
gewelt en tegens haar zin en wil in haar eigen vaders huis heeft gebruijkt, en daar door zeer 
mishandelt, misdaden en gewelt in een lant van Justitie niet te dulden en ten hoogsten 
strafbaar, gelijk den Souverein vervolgens bij derselven politieke ordonnantie van den 1ste 
April 1580, Art 18 verstaan heeft, in alle vigeur te blijven alle de straffen ende penen, in de 
keiserlike ende beschreven regten  gestatueert tegens alle crimen van ontschaken, 
ontvoeren ende bloedschanden, ende diergelijke gequalificeerde hoererijen, zonder dat den 
Gevange van de zo welverdiende straf kan verschonen zijnevoorgewende dronkenschap, 
ofte desselfs voorgeven dat als hij niet dronken geweest hadde zulks niet zoude zijn gebeurt, 
off diergelijke. 
 
Zo concludeert den Heer Eisscher Ratione Officii Eisch doende uit naam van de Ed: Groot 
Mog: Heren Staten van Hollant en Westvriesland, dat de Gevange ter zaeke voormelt  
                                  [folio 127] 
met den zwaarde off andere doodstraffe zal werden gestraft, ten minsten strengelijk 
gegeeselt en gebrant teekent, en voor den tijd van twintig agter een volgende jaren in een 
Tugthuis binne dese Provintie, om aldaar met zijner handen arbeit de kost te winnen, 
geconfineert, en voorts zijn leven lang gedurende, gebannen zal werden, uit de Beierlanden, 







en dat de Gevange wijders, en in alle gevalle, zal werden verwesen in de kosten van de 
Processen en in de kosten en misen van Justitie, ofte tot alsulke anderen etca. 
 
Leenmannen van Oud Beijerland gezien en geexamineert, hebbende den Crimineele Eijsch 
en Conclusie waar van door Mr Nicolaas Bachus Bailluw van de Beijerlanden R:O: tegen den 
Gevange is gediend, gelet op alles waar op in dezen te letten stond, en ’t geen enigsints ter 
materie dienende was, off heeft kunnen en mogen moveren, doende Regt, condemneeren 
den Gevange, om gebragt te worden ter plaatse alwaar men gewoon is executie van 
Crimineele Justitie te doen, en aldaar onder de galg met de strop om den hals strengelijk te 
worden gegeeseld, confineeren voorts den Gevange voor den tijd van twaalff jaaren in een 
Tugthuijs binnen deze Provinsie om aldaar met zijnen handen arbeid de kost te winnen, 
bannen den selven nae expiratie van de voorst tijd, voor altoos uijt de Beijerlanden en 
condemneeren laastelijk den Gevange in de kosten en misen van de Justitie. 


 
Aldus gedaan in ’t volle Collegie van Leenmannen voornt: den 9de November 1785. 


 
[Handtekeningen van:] J.V. Driel, Arij Velthoeve,  


                                     Samuel Hannik, Jacob Troost,  
        Jan Boogaard, Leendert Verhagen,  


                Cornelis Hoogenboom,  Mij Present als secretaris        
H.V. Harlingen 


 
                                                                               


[folio 128] 


Aldus gedaan, gepronuncieert en geexecuteert op Donderdag den 17de November 1785.
                            Mij Present als secretaris         
                  H.V. Harlingen 


 
 
 
 
Wij ondergeteekende Leenmannen van Oud Beijerland verklaare Dat tot beswere der 
kosten, zoo der Apprehensie, Detentie, mitsgaders mise van Justitie, van den gecondem-
neerde en geexecuteerde Poulus van Nielen, niet te verhalen is, en dat den zelven den 17 
November 1785 is geexecuteert en in ‘t geheel 58 dagen gezeten heeft. 
Actum den 21 Novembr 1785, zijnde de dag wanneer hij na Delft getransporteert is. 


 
[Handtekeningen van:] Arij Velthoeve,  
                Samuel Hannik 







