
Adriaan van Campen, de beruchtste misdadiger
uit de criminele geschiedenis van Breda1

door

J. VANHAASTERT

Tientallen jaren geleden was er in Parijs een afschuwelijke moord
gepleegd. Gelukkig had men de dader "en flagrant délit" kunnen
pakken. Toen zijn portret in "Le Matin" werd afgedrukt, kon men
terzelfder tijd het portret publiceren van zijn verdediger. De beeltenis
van "l'assassin" en van zijn "avocat" stonden onder elkaar en iedereen,
die de facie van de moordenaar zag, zei "quelle sale tête".

Tot in de editie van de volgende dag "Le Matin" - onder aan·
bieding van excuses - publiceerde, dat de zetter de onderschriften had
verwisseld en het portret van de advocaat in werkelijkheid dat van de
moordenaar was en omgekeerd.

Q 11 1 " "2" ue e sa e tete . .. .

Deze geschiedenis schoot ons te binnen toen wij voor het eerst het
portret van Adriaan van Campen zagen,3 een man die, had hij geleefd
in de tijd, dat de theorieën van Lombroso (1835-1909) opgeld
deden, een levend bewijs voor de ondeugdelijkheid ervan zou zijn ge
weest. Immers, wij zien een goed, mannelijk en intelligent gezicht. Met
zijn open oogopslag, de neus met brede top, de stevige kin en de ge·
drongen nek maakt hij een massieve, onverzettelijke indruk. Het is
bijna niet te geloven, dat deze man juist heeft vernomen, op welk een
afschuwelijke wijze hij over drie dagen ter dood gebracht zal worden.4

Aan Adriaan van Campen werd op dinsdag, 17 april 1787, op de
Grote Markt te Breda tegenover het stadhuis het diezelfde dag uitge
sproken vonnis voltrokken. Volgens de overlevering geschiedde dit ten
aanzien van een onafzienbare menigte, die de markt tot aan de uiterste
hoeken vulde. Toen de afgehouwen hand aan het volk was getoond en
de scherprechter de beenderen van de misdadiger op het rad brak moet
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1. De brandstichter Adriaan van Campen.
Gemeentearchief Breda.
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Onderschrift van de tekening:

Adriaan van Kampen, geb. van Baarle, oud 41 jaaren, die den tijd van
17 jaaren in de Stad en Baronnie van Breda brandbrieven en brandstig
tingen heeft gepleegt, geapprehendeert en ontdekt onder Teteringen
door Cs. Haeck, onderschout van Breda en geexecuteert den 17 april
1787, voor premie genoten f 2000,-.

Aantekening bij de tekening:

"Deeze bedoelde, verschrikkelijke boosdoender, Adriaan van Kampen,
ten tijde wanneer mijne Vader de bevelen werd gegeven om hem, voor
noemd, drie daagen te vooren, zijn doodvonnis aan te zeggen en wel,
dat hij zoude geradbraakt worden, zijn hoofd en regterarm af. En dat
verders het overschot des lichaam met een aantal van vijfhondert tak
kebosche zouden worden verbrand op een plaats daartoe aangewezen.
En alzoo het hoofd op een pin gezet, en zijn regterarm meede aan een
paal vastgemaakt, met het ijzer potje en vuurgereedschap, hetwelk hij,
voornoemd, daartoe gebruikte tot brandstichting te pleegen. Hetwelk
vermelde vuurgereedschap aan deszelfs paal, aan de hand, wierd vast
gemaakt, tot een spiegel van andere, die zich zoude schuldig maaken
aan dergelijke feijten. Daar mijne Vader, met het vermelde vonnis aan
hem bekend te maaken, presenteerde juist de gelegenheid om den ver
schrikkelijke boosdoender, Adriaan van Kampen, uit te schildere".

GAB, afd. IV-3 nr. 55
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de veroordeelde een gehuil uitgestoten hebben, dat over de gehele stad
hoorbaar was.5

Wie was deze Adriaan van Campen en wat bracht hem tot de mis·
daden, waarmede hij ruim zestien jaar stad en platteland in de greep
van de angst hield?

Van Campen werd in 1746 in Baarle·Nassau geboren en was een
bastaard. Toen hij elf jaar oud was verhuisde zijn moeder met hem
naar Ulvenhout onder Ginneken, waar zij in de buurt van de roomse
kerk gingen wonen. Zijn moeder zou hier tot aan haar dood blijven.
Van Campen trok na een jaar in bij Heijligers, die op Den Hout onder
Oosterhout woonde, alwaar hij een jaar als schaapwachter dienst deed.
Vervolgens werkte hij twee jaar bij Laurens Oonincx onder Bavel als
koeienhoeder en daarna nog eens twee jaar bij Jan de Jongh op de
Lange Kooi, eveneens onder Bavel, weer als schaapwachter. Hij zal
ongeveer 17 jaar oud geweest zijn toen hij als boerenarbeider bij
Anthony van Dun onder Bavel in dienst trad. Na twee jaar vertrok hij
naar Ginneken, waar hij ruim anderhalf jaar bij Cornelis Menschen
werkte.6 Vandaar ging hij naar Terheijden, waar hij drie jaar bij
Siebregt Veldhoven op De Noord in dienst was, om tot slot een week
of zes bij Marijnis Verbaaten op de Langeweg onder Zevenbergen te
werken.

Op 21 januari 1770, vierentwintig jaar oud, trouwde hij uit het
huis van zijn schoonouders, die bij het klooster Catharinadal onder
Oosterhout woonden, met de toen 20·jarige Maria Loonen, die als
meid een maand of zes, zeven op De Noord onder Terheijden had
gediend.

Maria was de dochter van Jan Loonen en Maria Bol. Haar moeder
hertrouwde na zijn overlijden met Jan Ernst, een timmerman. Hoogst
waarschijnlijk hielden zij ook nog een cafeetje. Maria had nog een
zuster, Lena, die getrouwd was met Govert Paltz, een arbeider, die op
Den Hout woonde. Verder nog twee halfbroers, Pieter en Johannes
Ernst genaamd en beiden nog bij hun moeder inwonend, alsmede een
halfzuster, Johanna, getrouwd met Sebregt de Vries, een arbeider, die
op Steelhoven woonde.7

De eerste maanden van hun huwelijk leefden Van Campen en zijn
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vrouw van het geld, dat hij van zijn moeder en van zijn vroegere voogd,
Jan van Loon, kreeg, van hetgeen Maria's moeder haar af en toe toe
stopte, alsmede van het loon dat hij als boerenarbeider ontving. Later
leende hij van zijn "vrouwsmoeder" tot drie maal toe f 200,- als
mede eenmaal f 70,-, waarvan hij slechts ruim f 100,- terugbetaalde.
Na de dood van zijn eigen moeder, die overleden moet zijn in het jaar
van zijn huwelijk, huurde hij van de weduwe Van Spaandonk een
boerenhofstede tussen Oosterhout en Dongen "agter den toorn", en
gebruikte de f 400,- uit haar nalatenschap om zich in te richten. Het
echtpaar bleef hier bijna zes jaar alvorens begin 1776 naar Dongen te
vertrekken.8

Het gezin woonde in Dongen op de Heuvel en Van Campen had op
zijn bedrijf slechts af en toe hulp van knecht of meid. Het huwelijk
was inmiddels gezegend met drie kinderen waarvan de oudste, Wille
mijntje, in 1776 vijf jaar was, Maria, die Mieke werd genoemd, was
toen drie en Johannes, de stamhouder, een jaar oud. Toen men zeven
jaar later Dongen weer verliet waren daar in 1777/78 Adriana en in
1780/81 Johanna bij gekomen.9

Toen hij in 1787 gearresteerd werd bewoonde hij een stede "te
Dorst bij de Capelle", die hij half maart 178.3 voor f 125,- per jaar
had gehuurd voor de tijd van zes jaren. Het betrof de boerderij van
Cornelia Peeter Peeters, wier echtgenoot, Adriaan Jan Hooijen, kort
daarvoor was overleden.10 Zij behield in het huis de kamer en de
opperkamer om te slapen, plus enkele stukken land, mogelijk om haar
eigen groenten te verbouwen.ll De hoeve bestond uit een huis, schuur,
turfkooi, stal en hof met het daarbij behorende wei- en bouwland, alles
ter grootte van ongeveer twee bunder. Daarnaast had hij een zevental
stukken "zaailand" gehuurd, variërend in grootte tussen "omtrent twee
en zeven loopsaat",12 onder meer genaamd Den Toom, het Nieuwe
Land, de Leeven, de Hooijbergen, de Hoofd Beemd en de Haafbeemd.
Verder twee percelen weiland van tezamen meer dan een bunder, en
een stuk heidegrond. Op deze hoeve werden nog twee kinderen ge
boren, PetronelIa in 178.3 en Arnoldus in 1785.13 Een vrienden- of
kennissenkring hadden de VanCampens niet. Weliswaar gingen zij in
Dorst met iedereen om, doch zij waren met niemand in het bijzonder
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familiaar en zij hadden eigenlijk alleen maar contact met hun buren.
Van Campen zelf ging wel eens naar kroegen om "een soopje te drinken
en slegte vrouwspersoonen te zien", doch kwam de laatste jaren zelfs
niet meer bij zijn schoonmoeder over de vloer.

Alles bij elkaar lijkt het een normaal gezin, waarschijnlijk nergens
in het bijzonder door opvallend, redelijk levend, zeker voor die tijd,
zonder zich luxe te kunnen veroorloven. Van Campen moet als boer
een behoorlijke reputatie hebben gehad, want drie mannen, Cornelis
van Gils en Pieter Janssen Ernst, beiden van Oosterhout, en Pieter
Jansen Vos van Dongen hadden de huurovereenkomst van de hoeve als
borgen ondertekend.

Hoe kwam Van Campen tot het schrijven van brandbrieven? Moge
lijk door een reeks van oorzaken, waarvan de belangrijkste wellicht
gezocht moet worden in zijn afstamming, zoals zijn vrouw later zou
getuigen. Daar kwam bij dat, zoals wij reeds zagen, de financiële start
van het huwelijk niet van de beste was, ook al zal zo iets in die tijd
toch niet zo exceptioneel geweest zijn. Toch hinderde dit Van Campen
"omdat hij bij zijn schoonmoeder in minagting was gekoomen, omdat
die gesegt had, dat sijn vrouw wel met een korf met een ijsere bodem
mogt langs de deur gaen, omdat sij een man getrouwd had, die voor
haar de kost niet kon gewinnen, omdat hem niemand daartoe aange
raaden heeft". Dit laatste was bovendien een aantijging aan het adres
van zijn moeder, waarvoor hij een grote liefde moet hebben gehad, een
karaktertrek, welke men bij tal van misdadigers aantreft. Doorslag
gevend zal echter zijn geweest het gebeurde met de weduwe Cornelis
Leenaarts, de eigenaresse van het huisje waarin zijn moeder woonde.
Toen zij dit wilde verkopen vroeg zij een prijs, die de moeder van Van
Campen niet kon betalen. Haar dood, kort na dit gebeuren, was volgens
haar zoon te wijten aan de weduwe Leenaarts, die dan ook zijn eerste
slachtoffer is geworden.

In tegenstelling tot zijn vrouw Maria, die slechts iets meer dan een
jaar onderwijs had genoten en dan ook analfabete was gebleven, was
Van Campen tot zijn elfde jaar in Weelde naar school gegaan en nader
hand nog in Ginneken en Bavel, waar hij lezen en schrijven had geleerd.

De eerste brandbrief aan de op de Woestenbergsche Hoeve onder
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Bavel wonende weduwe werd geschreven "omtrent Bamisse ofte
October" van het jaar 1770. Hij vroeg en kreeg f 400,-. Zoals een
tijger, die eenmaal mensenvlees gegeten heeft, een "man-eater" wordt
en daarmee zijn eigen doodvonnis tekent, zo moet dit onmiddellijk
succes Van Campen verder hebben gebracht op een weg, die uiteindelijk
tot zijn eigen destructie leidde. In de meer dan zestien jaren, die tussen
het schrijven van zijn eerste brandbrief en zijn arrestatie op 3 maart
1787 lagen, heeft hij, voor zover men kon nagaan, meer dan tachtig
brand- en dreigbrieven geschreven en gelegd en tot vijfmaal toe zijn
bedreigingen waar gemaakt door een hoeve in brand te steken, waarvan
slechts éénmaal de brand geblust kon worden. Hij zocht en vond zijn
slachtoffers onder weduwen, brouwers en kapitaalkrachtige boeren,
wonende onder de vrijheid Oosterhout, de heerlijkheden Ginneken en
Dongen, en enkele andere plaatsen.

Waarom brandbrieven? Hij had dergelijke brieven nooit eerder
gezien of gelezen, doch er wel over horen vertellen. De brieven heeft
hij, naar eigen verklaring, steeds alleen en zonder iemands hulp opge
steld en geschreven, terwijl hij ook bij het leggen ervan en bij het
ophalen van het geld nooit door iemand is geholpen.

De brieven hielden een afpersing om geld in waarbij gedreigd werd
met brandstichting, later ook met moord. Aangegeven werd waar het
geld gedeponeerd moest worden terwijl de brandbrief zelf, tezamen
met het geld, teruggegeven moest worden om te voorkomen, dat deze
aan de autoriteiten getoond kon worden en eventueel als bewijs tegen
hem gebruikt zou worden. Het geld werd voor de helft in goud en voor
de helft in zilver gevraagd, omdat het dan kleinere zakjes waren. Later
werd aan het slachtoffer meestal medegedeeld, hoeveel hij (Van
Campen ) van (soms) met name genoemde anderen reeds gekregen had,
kennelijk als aansporing om ook zo verstandig te zijn. Hoewel de toon
van de brieven uiteraard dreigend was kwamen er, naar hedendaagse
maatstaven, betrekkelijk weinig krachttermen in voor. Op de adreszijde
van de dichtgevouwen en gezegelde velletjes stonden veelal kreten in de
geest van "wee u wee u wee u" en "hast u hast u". De brieven zelf
vingen meestal aan met ,,0 gij verdomde honden", ,,0 gij blixsems kint"
of met "hier is U testament in gelegen". Hij maakte duidelijk dat aan
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betaling niet te ontkomen was, omdat hij een verbond met de duivel
had gesloten, doch beloofde, dat wanneer de verlangde som eenmaal
betaald zou zijn, hij hen niet meer zou lastig vallen, of "den duijvel zal
ons den hals breken", ook wel "soo geven wij den duijvel lijf en ziel".

Hoe reageerden de bedreigden? Voor zover zulks aan de hand van
processen-verbaal is na te gaan werden de brieven - voor zover zij
werden aangegeven - meestal onmiddellijk aan de autoriteiten over
handigd, d.w.z. merendeels dezelfde dag of binnen enkele dagen, een
enkele keer ook wel eens na een of twee maanden. Toen Van Campen
eenmaal was gearresteerd konden aan de hand van deze processen
verbaal zijn gedragingen gedurende de afgelopen zestien jaren vrij ge
makkelijk gereconstrueerd worden.

Op 3 maart 1787 werd Van Campen in de gijzelkamer op het stad
huis door de stadhouder, Rombout Melchior Damisse, ten overstaan
van het college van schepenen en de griffier aan een preparatoir verhoor
onderworpen. Hij verstrekte de verlangde personalia, gaf een korte
levensbeschrijving en bekende de gezochte brandstichter en schrijver en
legger van brandbrieven te zijn.

De daarop volgende dag werd de gedetineerde opnieuw verhoord,
ditmaal op de burgerkamer van de gevangentoren. De stadhouder
trachtte hierbij iets meer te weten te komen van het milieu van Van
Campen en van zijn werkwijze. Hierbij kwam onder meer naar voren,
dat hij 's zomers om een uur of drie, vier opstond en 's winters een
paar uur later, een patroon, dat niet ongebruikelijk geweest zal zijn.
Opvallend was echter wel, dat hij in de bedstee aan de buitenkant lag.
Hierdoor was het mogelijk, dat zijn vrouw niet wakker werd als hij
's nachts op avontuur ging. Hij droeg dan een naar voren neergeslagen
hoed. Zijn geweer had hij vier tot zes jaar geleden gekocht bij een
geweermaker in de Ginnekenstraat, terwijl hij kruid en lood kocht in
een winkel op de hoek van de Ridderstraat. Bij een boekverkoper bij
de Hoofdwacht had hij destijds een bosje pennen gekocht, terwijl hij
of zijn vrouw papier en inkt kochten in Oosterhout of in Dongen, zoals
het uitkwam.

Naar zijn zeggen was zijn vrouw vanaf de eerste f 400,- op de
hoogte geweest, zij had nooit gezien, dat hij de brandbrieven schreef,
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doch zij profiteerde wel mee van het geld en hij vertelde haar ook wel
hoe hij eraan gekomen was.

Het werkelijke verhoor had gedurende twee weken tussen 19 en
30 maart plaats, en wel op iedere maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag en werd eveneens op de burgerkamer van de gevangentoren
afgenomen door de stadhouder ten overstaan van twee, elkaar afwis
selende schepenen. Zulks geschiedde aan de hand van een 530 artikelen
tellende en van tevoren opgestelde vragenlijst. Iedere dag werden hier
van ongeveer 70 vragen behandeld, welke vervolgens door Van Campen,
de twee schepenen en de griffier - niet door de stadhouder - werden
ondertekend. Ondervraagd werd aan de hand van door hem geschreven
brandbrieven, die getoond konden worden, dan wel aan de hand van
ingewonnen informaties en beëdigde verklaringen.

Na de eerste brief aan de weduwe Leenaarts volgde in 1771 een
tweede, ditmaal aan Christiaen van Dijk onder Ginneken, daar "hij
dagt, dat het braeve luiden waeren en dat hij daer wel geld sou krijgen".
28 November van dat zelfde jaar legde hij een brandbrief bij Nicolaas
Willem Oomen onder Heusdenhout. Toen hij hierop geen geld ontving
stak hij, door middel van een zwavelstokje, dat hij aan zijn brandende
pijp of aan een tintelton (= tondeldoos) aanstak, op 17 maart 1772
een deel van diens boerderij in brand "speciaal tot een spiegel van
anderen, waarbij hij geld soude vragen, om het dan beter te krijgen",
een argument, dat ook voor zijn latere brandstichtingen zou gelden.
Bij deze eerste brand werden een schuur, de schaapskooi en de kalver
stal geheel in as gelegd, waarbij zeven kalveren verbrandden.

Toen hij met een drietal dreigbrieven aan Cornelis Jan Janssen te
Bavel ook geen succes had moest ook diens bedrijf het ontgelden. Daar
kraaide de rode haan op 14 september 1772, waarbij een schuur, het
wagenhuis en de turf- en hooischuur met graan en hooi tot de grond
toe afbrandden.

Intussen ging VanCampen door met het schrijven en leggen van
brandbrieven en vervaardigde 23 april 1777 een bijzonder fraai exem
plaar voor Cornelis Hendrik Meiren onder Ginneken, kennelijk een al
wat oudere boer, die recentelijk met een veel jongere vrouw was ge
trouwd. Op niet mis te verstane wijze gaf Van Campen door het
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gebruik van diverse obscene uitdrukkingen te kennen wat hij hiervan
dacht en wel "omdat de vuile expressies, daarin voorkomende, hij
daarin opgesteld heeft op hoop, dat de luiden zig souden schaamen van
die aan het officie over te brengen".

Rond 1780 begon zijn optreden dusdanig te veranderen dat men
zich verwonderd afvraagt, of de man wel goed bij zijn hoofd was. Zijn
brieven werden dreigender, zijn optreden driester, terwijl hij ook in
die jaren zijn geweer gekocht moet hebben. Omstreeks 1782 begon hij
een soort handelsmerk op zijn brieven aan te brengen, bestaande uit
een drietal tekens. Gevraagd naar het waarom zei hij "dat het teekens
waren om de menschen begrip in te brengen, dat er meer dan één was,
die de brieven tijkende".14 Gevraagd waarom hij die tekens dan niet
vanaf den beginne had aangebracht luidde het antwoord: "dat hij in
den beginne soo wijs niet was, door dat naderhand meer ondeugt in
hem gekoomen is".

Inderdaad waren er meerderen die, misbruik makend van de heer
sende angst onder de bevolking, zich aan het delict in kwestie schuldig
maakten. Zulks blijkt onder meer uit een drietal gevallen, die Van
Campen werden voorgelegd, doch waarvoor hij iedere verantwoording
afwees. Het betrof een tweetal ingewonnen informaties en één brief.
Deze laatste vertoont duidelijk een ander handschrift en het zegel, met
een klimmende leeuw, op het lak wijkt af van het zegel dat Van
Campen gebruikte, een onduidelijk wapen, gedekt met een helm, met
mogelijk drie ganzen- of zwanenkoppen. Kennelijk gezien het over
stelpende bewijs tegen hem liet de stadhouder deze kwestie maar
schieten, wellicht mede dank zij de vlotte medewerking, die Van
Campen verder tijdens het verhoor verleende.

Op 30 augustus 1781 werd het huis van Nicolaas Klaassen van
Dongen Sr. in Dongen in brand gestoken, doch men wist de brand te
blussen. Meer succes had Van Campen op 7 maart 1782 toen hij er in
slaagde het huis van Laurens Pieter Oomens in Dongen in brand te
steken, alsmede huis en schuur van Pieter Laurens Oomens waarbij
onder meer een paard, vijf kalfdragende melkkoeien en vier hokke
lingen (= éénjarige kalveren) verbrandden.

Zijn driester optreden uitte zich onder meer in de wijze waarop hij,
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ongelooflijk onvoorzichtig, te werk ging. Vroeger realiseerde hij zich,
dat hij bij alles het hoofd koel moest houden blijkens zijn opmerking
"dat hij om geen oog te nimmer in een herberge kwam als hij uitging
om dergelijke dingen te doen". Tot dan legde hij zijn brandbrieven
onopgemerkt op plaatsen, waar zij toch gevonden moesten worden. In
de tachtiger jaren begon hij echter op deuren en blinden van ramen te
bonzen en hij kondigde in december 1786 zelfs een brief aan door te
roepen: "Daer leid hij, voor den blixem!". Omstreeks 1784 werd hij
nog onvoorzichtiger en begon hij, ontevreden over het geringe succes
van zijn brieven, ook voor de gesloten blinden om geld te roepen en
om betaling van zijn dreigbrieven aan te manen. Een enkele keer werd
hem dan door het moosgat (= een gat in de muur om het huisvuil weg
te werken) geld aangereikt. Vlak voor zijn arrestatie was hij al zover,
dat hij op huizen begon te schieten "om in 't vervolg geld te krijgen, so
als geschiet is, en ook tot een spiegel voor anderen". Gevraagd hoe hij
het waagde om in persoon en mondeling mensen geld af te dwingen en
of hij niet bang was ontdekt te worden antwoordde hij "dat hij niet
bang was, dat het pikdonker was en hij agter de vengster bleef staan".

Zijn laatste brand stichtte hij op 29 juni 1784 waarbij huis en stal
van Jan Peeter Scheerders te Oosterhout geheel in as werden gelegd.

De laatste maanden voor zijn arrestatie kreeg zijn optreden het
karakter van een getormenteerde, van een in geestelijke nood ver
kerend mens, die om verlossing roept. Op zondagmorgen 21 januari
1787 vonden de kerkgangers op het bord voor de r.-k. kerk te Bavel
"waaraan men gewoon is publicatiën van verkopingen en andere adver
tentien te affigeren" een papiertje gespijkerd. Hierin bad en smeekte hij
om aan zijn "ootmoedige versoekinge" te voldoen, anderzijds ver
vloekte hij zijn slachtoffers en dreigde te zullen schieten "dat den damp
hun keel uit sal komen", welk gedrag hij later verklaarde "omdat de
menschen in het vervolg beter geld souden geven". Enige weken later,
op 14 februari, loste hij 's ochtends om half vijf twee schoten door de
deur van de schuur van Willem Oomen onder Heusdenhout, hoewel
hij wist, dat er zich mensen in bevonden. Gevraagd of hij hierbij de
bedoeling had iemand te doden, antwoordde hij dat "dat sijn intentie
niet en was, maar dat hij dat maar deed om de luiden een schrik aan te
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2. Brandbrief van Adriaan van Campen voor Adriaan Pals (fragment).
Gemeentearchief Breda.
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3. Adreszijde van de brandbrief voor Adriaan PaIs.
Gemeentearchief Breda.
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jaegen, en dat hij dan liefst had gehad, dat hij se in een arm of been
had geraakt".

De vraag mag gesteld worden of er door de autoriteiten geen pogin
gen in het werk gesteld werden om de briefschrijver te ontmaskeren,
waarbij aangenomen mag worden, dat er na al die jaren toch wel iets
van hem bekend geworden moet zijn. Naar eigen opgave meende
Van Campen alles bij elkaar een bedrag van f 5.400,- te heb
ben afgeperst, weliswaar een voor die tijd respectabel bedrag maar,
verdeeld over een groot aantal jaren, toch niet voldoende om door een
grote levensstaat op te vallen. Hij verklaarde zelf dat hij "altoos nevens
een ander gewerkt en dus ook geld, so wel als een ander, kon hebben".
Bovendien beschikte hij blijkbaar over een sterke constitutie, want niet
tegenstaande zijn nachtelijke escapades sliep hij nooit overdag, zodat dit
voor zijn omgeving ook al geen aanwijzing opleverde. Het enige op
vallende was, dat hij de laatste twee jaren voor zijn arrestatie geen
knecht meer in dienst had gehad, en het laatste jaar de landerijen, die
hij gehuurd had, niet meer bemest en bebouwd had, iets waartoe hij
contractueel verplicht was.

Nadat de weduwe Leenaarts op 24 april 1784 haar zoveelste dreig
brief ad f 400,- had ontvangen deponeerde zij op de hiertoe aange
wezen plaats, met voorkennis van de justitie, drie Zeeuwse rijksdaalders
en een briefje met de inhoud, dat men zich volgens de plakkaten niet
mocht laten afpersen, doch dat deze drie rijksdaalders als een aalmoes
beschouwd moesten worden. Het enige resultaat van deze val was, dat
Van Campen in zijn eerstvolgende dreigbrief aan haar om slechts
f 392.50 vroeg! Na bijna twee jaar werd op 20 maart 1786 de poging
herhaald. Het antwoord van de weduwe Leenaarts luidde toen: "Wij
durven het geld niet te laaten leggen, de straf is te groot en soo den
drost het gewaar wierd, wij waaren gereneweert". VanCampen stuurde
het briefje terug nadat hij aan de andere zijde had geschreven: ,,0 wee
u verdomde spotters, soo gij ons niet ten volle voldoet, so sij dan voor
eeuwig gerust en dankbaar".

Opvallend is, dat iedere keer als er een val werd uitgezet dit op een
dusdanige amateuristische wijze geschiedde, dat Van Campen tijdig het
gevaar onderkende. Wat hem wellicht in de kaart heeft gespeeld was
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mogelijk het feit, dat men veronderstelde met meer dan één man te
doen te hebben, gewend als men in die dagen was aan het opereren van
kleine of grotere benden. Dit blijkt niet alleen uit de hierbij afgedrukte
anonieme brief aan de drossaard (Bijlage A), maar ook het feit, dat
eenmaal "duidelijk de voetstappen van twee onderscheijdene persoonen
zijn gespeurt geworden" nadat door Van Campen het geld was weg
gehaald. Ook toen hij mondeling aan de boerderijen geld ging vragen,
luidde de wedervraag altijd: "Wat wilt gij mannen?".

Dit brengt ons automatisch tot de vraag of Van Campen mede
plichtigen had. Het is een bekend feit, dat een misdadiger alleen dan
gedurende vele jaren onopgemerkt kan opereren, indien hij alles alleen
doet. Ons is bijvoorbeeld een geval bekend van een inbreker die, welis
waar in alle eenzaamheid, het succesvolle zetten van zijn 500ste kraak
gevierd had, doch onmiddellijk werd gesnapt toen hij zich een compag
non had aangeschaft. Hoewel er wel enkele aanwijzingen zijn, dat Van
Campen medeplichtigen gehad zou kunnen hebben, houden wij het er
op dat zulks niet het geval is geweest. Naar zijn zeggen was zijn vrouw
vanaf het begin op de hoogte, doch het valt op, dat hoe meer het
verhoor in de periode tussen 19 en 30 maart vordert, hij haar hoe
langer hoe minder belast en, ware het mogelijk geweest, op het laatst
waarschijnlijk had beweerd, dat zijn vrouw geheel onkundig was. Wij
geloven dit eerder dan het tegendeel, doch komen hierop terug bij het
behandelen van het verhoor van zijn vrouw. Waar zijn zoon, de toen
twaalfjarige Jan, ook kon schrijven, werd ook hij van medeplichtigheid
verdacht, doch volgens Van Campen was de jongen nergens van op de
hoogte.

Hoe heeft men hem uiteindelijk toch te pakken gekregen? Volgens
de overlevering zou hij zijn mond voorbij gesproken hebben door aan
een slachtoffer, dat niemand van de ontvangen brandbrief op de hoogte
had gesteld te vragen: "Wat hoor ik buurman, hebben zij bij U ook een
brandbrief gelegd ?", zich hiermede als briefschrijver verradend. Door
de betrokkene werd contact opgenomen met de autoriteiten in Breda,
die besloten voor zijn arrestatie een valstrik te spannen. De overlevering
gaat dan verder: "De verkoop van brandhout vormde in die dagen bij
gebrek aan steenkool eene niet versmaden bron van inkomsten voor
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vrijwel eIken landbouwer, zoo ook voor Adriaan van Campen die, toen
hij werd aangezocht den volgenden dag eene kar talhout te leveren
aan het garnizoen te Breda, zich onmiddellijk daartoe bereid verklaarde.
Doch nauwelijks was de eerste brug bereikt die toegang gaf tot de
vesting, ter plaatse thans ingenomen door de Bierbrouwerij de Drie
Hoefijzers, of de wacht schoot toe, echter niet vlug genoeg om Van
Campen te beletten van onder zijn blauwen toekiel een pistool te
grijpen, op de wacht te vuren en zich in de Singelgracht te werpen, ten
einde door verdrinking zich van 't leven te berooven, eene poging die
mislukte, doordat hij door middel van brandhaken aan de brugleuning
aanwezig op het droge werd gebracht en aan de justitie overge·
leverd"5.

Ongetwijfeld een charmant verhaal dat bij gebrek aan beter hier
niet mag ontbreken. Wij wagen het echter te betwijfelen of de ma
gistraat voor het vangen van een reeds binnen de stad gelokte mis
dadiger aan Cornelis Haeck, de in 1786 op een salaris van f 300,
per jaar aangestelde onderschout der stad Breda, een premie van maar
liefst f 2.000,-, oftewel bijna zeven jaar salaris, gegeven zou hebben.
Uit het onderschrift bij de tekening blijkt, dat Van Campen door
Haeck onder Teteringen is gearresteerd. Over de feitelijke arrestatie
zijn geen nadere gegevens bekend, wel dat Haeck hierbij een dusdanige
rol heeft gespeeld, dat hij van elders verleidelijke aanbiedingen heeft
gekregen en de magistraat hem alleen voor Breda heeft kunnen be
houden door de genoemde premie.3

Bij de huiszoeking, die de dag van zijn arrestatie plaatsvond, legde
men op de zolder beslag op een houten kistje, inhoudende een dertien
tal in voorraad geschreven brandbrieven, bedoeld om alsnog gelegd te
worden, een vijftal tezamen met afgeperst geld terugontvangen brieven,
enkele huurcedelen, een ,,Memori Boeck N 31", waarin hij een soort
administratie voerde en optekende de landerijen, die hij had gehuurd,
wat hij allemaal te betalen had en wanneer zulks was geschied, wat
hij voor zijn bedrijf had gekocht, alsmede een uiterst sentimenteel
"lideken van een bedrogen vroupersoon om aan alle dogters een les te
geven, die den houwelijkken staat aanverden" (Bijlage B).

Gevraagd waarom hij de geretourneerde brieven in het kistje had
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bewaard luidde zijn antwoord: "dat hij die daar gehouden heeft om
des te gemakkelijker andere daar na te kunnen schrijven".

Na afloop van het onderzoek in deze juridisch uiterst eenvoudige
zaak schreef procureur Loeff ten behoeve van de drossaard op 10 april
zijn remonstrantie (= vertoogschrift). De gedetineerde werd hierin
beschuldigd van " ... het schrijven en leggen van brieven, inhoudende
afpersingen van geld onder swaare dreijgementen van brandstichtinge,
moorden en diergelijke schrikverwekkende bedreigingen, en zulks zoo
binnen deese stad als bij de in- en opgeseetenen van derselver juris
dictie, alsmede onder de vrijheid Oosterhout, de heerlijkheden Ginne
ken en Dongen en meer andere plaetsen". Er volgde daarna een op
somming van alle bedreven misdaden en na er op gewezen te hebben,
dat deze ingevolge de plakkaten van 4 juni 1657 en 6 januari 1707 op
"allerexemplairst en op de rigoreuste wijze tot een afschrik van anderen
moeten worden gestraft" verzocht hij op de bekentenissen van de
gedetineerde "sonder verder figuur van proces" om recht. Concluderend
eiste hij dat de verdachte veroordeeld zou worden tot de doodstraf,
welke eis later door de schepenbank werd overgenomen.

Hoe nu reageerde Van Campen op zijn veroordeling? Gevraagd of
hij zich realiseerde, dat hij "door het pleegen van sulk een aantal euvel
daaden eene zwaare doodstraffe verdiend heeft" antwoordde hij be
vestigend, waarbij hij niets tot zijn verdediging had aan te voeren. Wij
moeten hierbij niet uit het oog verliezen, dat naar het woord van de
bekende Friese rechtgeleerde Huber (1669-1732) "straffe is wreeckin
ge van misdaed, tot afschrikkinge van andere door de overheid gedaen",
een adagium, dat kennelijk diep in de geest van de toenmalige mens
was gegrift. Van Campen, die op zijn manier hen die zich schuldig
maakten aan de "misdaad" van niet-betalen, bestrafte, gebruikte als
argument hiervoor herhaaldelijk zijn "spiegel voor anderen". Volgens
de hierboven genoemde plakkaten stond op het schrijven en leggen van
brand- en dreigbrieven en op brandstichting de doodstraf. Hierbij was
uitdrukkelijk bepaald, dat magistraat noch schepenen hierin verandering
mochten brengen op pene van zelf als overtreders berecht te worden.
Juridisch was de zaak dus geheel "en règle".

De door branden benadeelden werden, eveneens ingevolge de be-
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palingen .van het plakkaat van 4 juni 1657, door de "Landsvergadering
van de Baronnie van Breda" op 7 april 1787 schadeloos gesteld.
Nicolaas Willem Oomen onder Teteringen, Cornelis Jan Janssen te
Bavel, Pieter en Laurens Oomen te Dongen en Jan Peeter Scheerders
te Oosterhout ontvingen respectievelijk f 2.363,-,-, f 3.675,-,-,
f 3.658,3,- en f 3.512,19,-, tezamen een bedrag van f 13.209,2,-.3

Na de terechtstelling van Van Campen op 17 april 1787 werd zijn
vrouw Maria op 23 april aan een verhoor onderworpen. Bij vroegere
ondervragingen, op 4 maart en 2 april, alsmede tijdens confrontaties
met haar man, op 5 maart en 3 april, had zij min of meer toegegeven
van zijn activiteiten op de hoogte te zijn geweest. Op 23 april ont
kende zij alles. Dit sluit aan bij de mededeling van Van Campen aan
het einde van zijn twee weken durende verhoor. Toen hem op 30 maart
werd gevraagd of hij zich wel realiseerde, dat hij de justitie onwaar
heden vertelde, wanneer hij zijn vrouw zoveel mogelijk ontlastte, terwijl
hij toch meermalen met haar over de brandbrieven gesproken moest
hebben en zijn vrouw hem soms het huis uitjoeg wanneer hij zonder
geld terugkwam, antwoordde hij dat hij "daar nooit met sijn vrouw
daar raad overgepleegt heeft, daar hem sijn vrouw nooit kwaad bejegend
heeft, ook al kwam hij sonder geld thuis". Toen Maria gewezen werd
op de tegenstrijdigheden tussen haar huidige en haar vroegere mede
delingen had zij hiervoor zeer plausibele verklaringen. Zich na de dood
van haar man wellicht in zeker opzicht bevrijd gevoeld hebbende, ver
telde zij nu, dat zij hem nooit gevraagd had wat hij deed, omdat hij
haar, in het begin van hun huwelijk, eenmaal op een dergelijke vraag
geantwoord had "dat 't hare affairens niet waaren". Wel had hij haar
verteld, dat hij "een rhente van zijn heer broer trok", die halfjaarlijks
verviel en f 400,- groot was (merk hierbij op, dat dit ongeveer het
gemiddelde jaarbedrag is van het totaal afgeperste geld!). Het betrof
hier een halfbroer, die kapelaan in Antwerpen was geweest.15 Deze
had Van Campen die rente nagelaten daar hij wel begreep, dat zijn
halfbroer als bastaard niet kon erven. Nadat de kapelaan in 1770 was
overleden had haar man, naar zijn zeggen, het geld steeds in Breda op
het postcomptoir gehaald. Zij had hier echter nooit eerder over durven
praten, daar Van Campen haar had gedreigd, dat hij "haar ziel na den
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Duijvel had doen zweeten, soo sij ooijt aan iemand sijde, dat hij jaarlijx
geldt van Antwerpen kreeg, seggende niet te willen weten, dat hij geen
boeven zoon was en dat sij weegens ontsteltenis en om dien en niet te
zweeten alles maar had bekend, hetgeen men haar voorgehouden heeft,
maar dat het inderdaad onwaar is, dat sij ergens van geweeten heeft".

Wat er verder strafrechterlijk met Maria is gebeurd is ons niet
bekend. Het Register van Criminele Vonnissen bevat te haren opzichte
geen vonnis. Overigens doet het bijzonder sympathiek aan, dat men
Maria pas aan een streng verhoor heeft onderworpen toen haar man niet
meer leefde, daarmede misschien weloverwogen de mogelijkheid schep
pende haar wegens gebrek aan bewijs van rechtsvervolging te moeten
ontslaan, waarmede toch een vleugje Verlichting tot het nageslacht
doordringt. Bovendien zal men een eventuele medeplichtigheid vol
doende bestraft geacht hebben door haar zonder kostwinner achter te
laten, terwijl Adriaan, zoals gebruikelijk veroordeeld was in de kosten
van het proces.16

Uit de stukken komt Van Campen naar voren als een schoolvoor
beeld van Nietsche's "der Verbrecher ist der starke Mensch unter
schlechten Verhältnisse".

Hij had ongetwijfeld een misdadige natuur. Tekenend is zijn op
merking in verband met de geloste twee schoten door de deur van de
schuur van Willem Oomen. Hiermede geeft hij duidelijk blijk van de
"mir geht nichts über mich" mentaliteit, zoals deze in het bekende
werk van Max Stirner, "Der Einzige und sein Eigentum" wordt be
schreven,17 Het is een opmerkelijk feit, dat zowel bij grote als bij
kleine misdadigers, hun medelijden nimmer uitgaat naar hun slacht
offers, maar dat zij altijd medelijden hebben met zichzelf. Als Van
Campen in vele van zijn brieven zijn slachtoffers, naast de gebruikelijke
bedreigingen, eigenlijk smeekt om te betalen, is dit een kreet van mede
lijden met hem, want hij moet toch zijn verbond met de duivel na
komen.

De hierbij gedeeltelijk afgebeelde brief aan Adriaan PaIs behoort
tot de dertien in voorraad geschreven brieven, welke men bij de huis
zoeking in het houten kistje heeft aangetroffen en zal dus omstreeks
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1786/1787 geschreven zijn. Wij hebben deze brief er uit gelicht omdat
zij waarschijnlijk het beste zijn geestestoestand weergeeft in het jaar
van zijn arrestatie. Op de adreszijde is duidelijk zijn "handelsmerk" te
zien.

Vóór de terechtstelling van Van Campen is er door een predikant
een gebed uitgesproken. Gewoonlijk gebeurde dit vanuit het venster
van de collegekamer van de schepenbank, thans als burgemeesterskamer
in gebruik. Dit gebed is gelukkig bewaard gebleven en volgt als bij
lage C.18 Ter dood veroordeelden kregen geen andere geestelijke bijstand
dan van de hervormde predikant. Wel mocht een katholiek priester,
wanneer de veroordeelde passeerde, hem de absolutie geven.19

Na de arrestatie van hun ouders bleven de 14-jarige Maria en de
12-jarige Jan op de boerderij, mogelijk onder de hoede van de inwonen
de weduwe Hooijen, terwijl de andere kinderen door hun grootmoeder,
de weduwe Ernst, werden opgevangen.20 Maria Loonen vertrok in de
tweede helft van 1800 naar Made.2l

De figuur van Adriaan van Campen heeft nog generaties lang in de
belangstelling gestaan van de bevolking van de plaatsjes waar hij geleefd
heeft en wier voorouders hij ruim zestien jaren door zijn terreur in de
ban van de angst wist te houden. Zoals gebruikelijk - wie van ons
kent uit zijn jongensjaren niet het fraaie lied van de "Moord van
Raamsdonk"? - is ook het leven en sterven van deze brandstichter in
een volkslied bezongen. Bij latere terechtstellingen van andere misdadi
gers werden exemplaren van zo'n lied dan voor enkele centen aan de op
sensatie beluste toeschouwers verkocht. De tekst van dit "droevig
liedeken" laten wij als bijlage D volgen.22 Daarnaast werd door Frans
Carton uit Dorst in 1936 het toneelstuk "De schrik der Baronie" ge
schreven, eveneens het leven en de veroordeling van Adriaan van
Campen behandelende. Het stuk werd nog in 1964 diverse malen door
de toneelvereniging "Eendracht maakt Macht" uit Dorst opgevoerd,
steeds onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking en met
een overweldigend succes. De auteur tekende bij zijn, alleen in hand
schrift bestaand stuk aan,23 dat er geen vrouwenrollen in voorkomen,
omdat gemengd toneel vroeger in deze streken taboe was.
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BIJLAGE A
Anonieme brief aan de Bredase drossaard.
Mijnheer den Drost,
terwijl dat het leggen van brandbrieven in deeze Baronij blijft duuren, en ik van
gantse harte verlange, dat de briefleggers eijndelijk eens bekent mogen worden, zoo
kan ik niet swijgen, maar om mijn pligt te doen en om de briefschrijvers te doen
kennen en in opmerking neemen, zoo moet ik Uw seggen, dat Huijbert Grooteboer,
boeren erbeijer tot Oosterhout, toen hij knegt was bij Jan Kaeij, de briefleggers van
vorens en van agter staande en op de knien, om den brief deur te steken, gesien en
gekent heeft. Hij is bij onsen deekenCrol om raat geweest, maar die heeft hem
verboden dat aan te geeven of te seggen wie dat hij gesien en gekent heeft. Dit is
allemaal soo waar, als dat het waar is dat de son op is te middag om twaalf uuren.
Omdat ik weet, dat hier daar op niet gepast word maar wel om de boeren in
boeten te krijgen, daarom schrijf ik aan mijnheer, die sal wel middel weeten, om
Huijbert Grootenboer binnen Breda te lokken en dan te doen klappen. Ik heb al
eens onregtveerdige boeten moeten betalen door schult van den rentmeester, en
daarom set ik mijnen naam hier niet onder.

GAB, afd. IV • 3 nr. 55.

BIJLAGE B
Lideken van een bedrogen vroupersoon om aan alle dogters een les te geven die den
houwelijkken staat aanverden.
Op de wijse wat lijd een minnaar smart

1
Ach magden hort mijn klagt
ik die in rou versrnagt
hoe het den band van den trouw
mij brogt in den rou
wat is de libertijd ofte zijn gebonden
dat schilt als dag ende nagt
dogters hort mijn klagt

2
Ik was als een grafin
en nu een aards slaafin
ik was een blom in den hof
nu vergaan in stof
den fleur die is vergaan van mijn raode wangen
ach magden ik ben quijt
al mijn libertijd

3
Een spruijt van twintigh iaar
en pijst op geen gevaar
van meenigen serviteur
zoo had ik den keur
den slimsten vol fenijn heeft mijn hert bevangen
den praat en klap van de min
stool mijn hert en sin
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4
Ik was een eennig kint
mijn ouders wel bemint
stelden mijn schoon in staat
meubels en huijsraat
ik ging gekleet in het zij strikken ende kanten
zoo wird ik bruijt ende vrouw
door den egtentrouw

5
Naar al dat soet plasier
viel al de vreugt int vier
ik was maar nouw bevrugt
daar viel uijt de klugt
met vloeken en getier wint en hagelvlagen
in plats van een godin
nu gij duijvelin

6
Gij magden hoort naar mijn
daar is geen grooter pijn
dan drank ende jalouseij
en de hoerderij
die met zijn egte vrouw niet is tevrede
daar is den duijvel tuijs
tot zijn leet en kruijs

7
T'is niet genoghsaam dan
als dat zoo eenen man
zijn vrou vermaledijt
en haar zoo kastijt
zoo dat hij nog vervloekt zijn eijgen vrugten
die God gaf voor zijn deel
op het aarts toneel

8
Zoo vergaat lust ende moet
al had gij ridders goet
Gods beneditie klaar
moet van u huijs voorwaar
zoo heb ik voor mijn deel een man gekregen
ben voor geenen man bequaam
eenen slag te slaan

9
T'is eenen luijen hond
en groote vagebond
zat suijpen als beest
is hij eenen geest
dat vrou en kinders droef sitten zonder eten
siet toe gij dogters dan
dat kan mijnen man
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10
Mijn hemd en rok van 't gat
de platluijs is weer zat
hij stelt het heel quartier
weer in vlam en vier
zoo doet hij bij den nagt ook te ronden
of hij geen vinken en vint
die de platluijs dint

11
Nu ben ik 0 wat spijt
mijn goet en meubels quijt
gebrogt van 't bed op het stroij
op een luijse koij
twee steenen aan den eerd in plats van stoelen
ik dek mijn tafel pront
op den herden gront

12
Ik sluijt de welvaart hier
van alle mijn plasier
een beest op stal ofte koij
krijgen schonder stroij
het mijn is opgefreet van de swarte vloijen
daarom gij dogters dan
houd u van den man.

Dit "lideken" was onbekend aan het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en
Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Am·
sterdam, hetgeen gezien de veelheid van liederen uit die tijd niet te verwonderen is.
Men was echter wel verbaasd de wijsaanduiding ook niet te kennen, daar deze
pleegt te verwijzen naar algemeen bekende liederen.

BIJLAGE C
Gebed bij de doodstraf van Adriaan van Campen, den 17 april 1787.

Gedugte en ontsaggelijke God, die soo heijlig en regtvaardig zijt, dat Gij de zonde
niet ongestraft kunt laaten, die daarom onder de mensche Uwe heijlige wette ge·
geven hebt en regtveerdige straffe bedrijgt op de overtreeders, die in Uwe plaats
regters op aarde hebt aangesteld om als toonbeelden der Goddelijke Majesteit de
boosheid te beteugelen en de misdaaden na den eisch van Uwe heijlige wette ge·
streng te straffe, heeft het Uw behaagt, Hooge God, Regter der gansche aarde, die
altijd regt doed, een der snoodste misdaadigers, die een groote reeks van jaare in
ontmeensgte boosheeden en verfoelijkste euveldaaden Uwe Goddelijke lankmoedig.
heid tergende in den loop zijner ongeregtigheeden te stuiten, daar hij den ondergang
en den dood van soo veele zijner meede menschen, die hem nimmer beleedigt hadde,
veroorsaakte door vlijt en arrebeid der inwoonders bij een versaameld door de
vlamme vernielt, om soo sijne verfoelijkste geltgierigheid, die wortel van alle kwaad,
om soo zijne snoode begeerte na zijns 's naastens goed en andere hoose luste, waare
het moogelijk, te versaadige, hebt Gij heijligen en regtvaardige God, dat hoose
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mensch niet langer toegelaate tot een schrik en verwoestinge in dit lant, zijne greu
welen te pleegen.
Wij danken Uw, 0 God, dat Gij die boosheid paal en perk gesteld hebt, opdat die
gruwelijke zonde van allen zints mogt ophoude heeft Uwe gehoonde regtvaardigheid
hem eijndelijk, toe de maat sijner zonde vol geworden was, de regters in hande doen
koomen en van wien Uwe Goddelijke geregtigheid vordert om hem nu door een der
swaarste straffe tot een toonbeeld van het heilig en door hem beleedigt regt te doen
strekke.
Hooge God, daar ligt hij nu voor Uw aangesigte geknielt neder op deese vreeselijke
plaats om soo aanstonds het vonnis des doods te ondergaan en door het vuur, daar
hij soo veele besittinge door vernielt heeft, selfs verbrand en als een vloek van de
aarde uit gedelgt te worde, om soo binnen weinge ogenblikke te verscheine voor
Uwe regterstoel.
Gedugte God, Gij zoud regtvaardig zijn in Uw regten en in Uw bestraffe, al wierp
Gij deesen zondaar die daar beevende voor Uw aangesigt neder ligt en siddert wee
gens de vreese des doods, al wierp Gij dien in een rampsaalige verdoemenis neder,
om daar weegens zijne swaare en meenigvuldige misdaaden te draage de straffe des
eeuwigen vuurs en te gevoelen, hoe vreeselijk het is te valle in de hande des leeven
dige Gods,
dan Heere, Heere, schoon geregtigheid en geregte de vastigheeden Uwes troons zijn,
Gij zijt niet alleen heilig en regtvaardig, maar ook barmhartig en genaadig, ja, groot
van goedertierenheid,
daarom smeeken wij, dat Gij Uw oneijndige barmhartigheid aan hem nog wilde
verheerlijke en hem in Crhistus genaade bewijse, kunnen sijn aardsche regters dat
niet doen, sij bidde met ons om genaade voor sijne ziele en beveele die aan het
gerommel Uwes ingewants.
Medelijdende hooge priester Jesus, daar Gij selfs voor de snoodste overtreders ge
leede en gebeeden hebt en oneijndig swaarder straf onschuldig voor de schuldigen
gedraage, wij smeeke Uw voor hem om Uwe ontferming, om Uwe voorbidding bij
den troon van God, 0, laat hij nog genade vinden in Uwe ooge, sijn sijne misdaade
groot, Uwe genaade is oneijndig grooter, 0 God, dat hij die gevoele bij het ge
voelen van de slaagen des doods en bij de verbrijseling sijner leeden een verbrijselt
hart ontfangen, waar in Uwe vertroostende genade bij de laatste doodsnikke nog
werde uitgestort.
Laat daartoe Uw bloed, dierbare Heere Jesus, dat van alle wnde reijnigt, hem
geschonke worde, dat bloed, dat op Golgotha vergoote is, ook voor snoodige mis
daadigers, waar door Gij aan het kruis een stervende moordenaar genade en het
eeuwige leeve schonk, laat dat bloed zijn ziel reijnige van alle sonde, geeft Gij hem
in het nadre van de dood nu nog genade om te geloove in Uw, die den gloed van
Gods tooren gedraagen hebt, opdat hij door het geloof in Uw verdienste nog op dit
oogenblik geregtvaardigt worde bij God en sterve moogen in de hoop des eeuwigen
leeven, soo sal zijn lighaam wel sterve om der sonde wille, maar sijn geest om
Crhistus wil behouden worde ten eeuwigen leeven.
Laat intusse, Hooge God, deese gedugte doodstraf dienen tot een spiegel voor
anderen, tot een schrik der boosheid, opdat veele leere mooge teegens de eerste
beginsels van deese en andere zonde te waake en te bidde, opdat hij die staat toe
ziet dat hij niet valle, !aate sulke, die aan deese zelve gruwelijke misdaad of andre
snoodheid mogte schuldig zijn, hier leeren, dat de overheid het sweerd niet te
vergeefs draagt, maar dat Gij haar dat gegeeven hebt om als Gods dienaar te straffe
diegeen, die kwaad doen en dat Gij ter sijner tijd de boosheid, hoe verborge, open
baar zult maake om die tijdelijke of eeuwig en gedugt te straffe.
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God der Gooden, gedenkt nu in ontfermeng na de grootheid Uwer barmhartigheid
aan deese ellendigen, verheerlijkt Uwe genadig aan zijn ziel, weest deesen armen
zondaar genadig, 0 Heere Jesus, bid voor hem, bid voor hem bij Uwen Vader, hoor
ons, daar wij in Uwe naame voor hem bidde, Onsse Vader, & &.

BIJLAGE D

Droevig Liedeken
Getrokken op eene rechtvaardige Justitie, gedaan in de stad Breda aan eenen
Brandstichter, die meer als honderd brandbrieven heeft geschreven en veel gruwzame
brandstichtingen heeft bedreven.

Wijze: Van het droevig Nonneke.

I.
o valsche wereld vol van ongenugte,
Die den Mensch tot alle kwaad verleidt;
Wat waart gij anders meer als druk en zuchte
Naar begeerten en geldgierigheid.
Valsche listen; Die ons betwisten,
Op 't aardsche dal, Den Mensch brengt tot den val.

II.
Gelijk men hier in Holland ziet gebeuren,
Hoe Adrianus komt tot zwaar ellend;
Hij deed veel menschen droef en bitter treuren,
Door valsche Schriften en zijn dreigement
Van te verbranden, Huizen en panden,
Schuren en stal, In steê en dorpen al.

UI.
Wel meer als honderd brand· en valsche brieven,
In steden en dorpen, die hij heeft geleid;
Hij deed veel menschen van hun geld ontrieven,
Ter plaatse brengen, daar hij had gezeid,
En die mankeerde, Hij niet schapeerde,
0, wreed tarand! Hij stak het huis in brand.

IV.
Hij kwam een groote som van geld te krijgen,
Door deez' praktijk en zijne schelmerij;
Zijn eigen vrouw ging hij het leven dreigen,
Die dikwijls vraagde: Man, waar weet gij
Dat geld te halen? Sprak als brutale,
Wat mij geschiedt, Dat zijn uw zaken niet.

V.
Ik heb den helsehen Duivel aangezworen,
Die geeft mij geld in grooten overvloed;
Ik zweer, uw leven is door mij verloren,
Is 't dat gij iemand daar de weet van doet;
Dat gij zoudt spreken, Van mijn gebreken,
Die tot mijn schand, Zou strekken hier te land.
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VI.
Hij heeft zich meer en meer tot kwaad begeven,
Als een verrader van een boos tiran;
Vijf gruwzaamstukken heeft hij nog bedreven,
In huis en schuren, die hij heeft verbrand,
Door 't vuur verslonden. Ol groote zonden,
Peinst gij 't niet, Dat God u ziet.

VII.
Gaat aan God en aan den mensch verdrieten,
Zijn kwaai geschrift en brandstichterij ;
Men ziet dat veel van zulke deugenieten
De loop des levens gaat hem eens voorbij.
Door de Officie, Van de Justitie,
Tot hij bekend, Den bol geraakt ten end.

VIII.
Heere Drossaard kwam hem 't aanbieden,
Hem te krijgen in de gevangenis.
Om gevaar en straffe te ontvlieden,
Hij sprong in 't water, maar helaas, 't was mis,
Hij wordt gevangen, Met groot verstrangen,
Niet lang gewacht, Hem voor den raad gebracht.

IX.
Daar hij in 't kort dan al zijn kwaad bekende,
Zijn schelmstukken, die hij had gedaan.
Men deed hem dagelijks twee leeraars zenden,
Om Gods leering hem te doen verstaan;
Die hem bekeerden, Gods wetten leerden,
Met naarst en vlijt, Tot zijne zaligheid.

X.
Dan wordt hem zijn sententie voorgelezen,
Hij bad den Heere om genade straf;
Wat dient hem anders, dan verbrand te wezen,
Schoon dat de rechter hem genade gaf.
Toch moest hij sterven, De dood beërven,
Voor al zijn kwaad. Dan riep hij God om baat.

XI.
Spiegelt u zoo oud als jong van jaren,
Want zeker God die komt op zijnen tijd;
Al die wil schatten, geld of goed vergaren
Van zijnen naasten, door wraakgierigheid,
Wilt u toch wachten, Van deez' gedachten;
Dan komt gij niet, Tot zoo een zwaar verdriet.
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AANTEKENINGEN
1 Hoofdstuk uit een nog niet uitgegeven studie: Beschouwingen over de criminele

vonnissen van de schepenbank van de stad Breda uit de jaren 1626 tot 1795. Het
verhaal is, tenzij anders vermeld, geschreven aan de hand van het uitvoerigste
vonnis uit het Register van Criminele Vonnissen (GAB, R 117, 44v) en de daar.
bij behorende 139 processtukken (GAB, R 149, 9).

2 W. K. S. van Haastert, Misdaad loont niet (Rotterdam, 1954) 119.
3 GAB, afd. IV· 3 nr. 55.
4 Het vonnis werd gearresteerd op 11 april 1787, geresumeerd, gepronuncieerd en

geëxecuteerd op 17 april 1787.
5 GAB, brochure "De aanhouding, veroordeling en terechtstelling op 17 april 1787,

van Adriaan van Campen, binnen de vrijheid Oosterhout", geschreven door A.
v.B., Dorst, St. Michielsdag 1931. Dit is vermoedelijk A. van Beek, gepensionneerd
posthouder van Reijen, die wij niet hebben kunnen opsporen, zodat wij ook niet
weten welke waarde aan de inhoud van de brochure gehecht moet worden.

6 GA Nieuw.Ginneken, inv. nr. 184, Gemaallijsten van Ginneken:
1762, Bol en Eijkberg, Jan Wouter de Jong en Adriaan van Camp, de scheper;
1763, Bol en Eijkberg, Antonij van Dun en Adriaan van Camp, de knegt;
1764, idem;
1765, Raaken, Cauwelaar en Notsel, Cornelis van Menssen en Adriaan van

Camper, de knegt;
1766, Raaken, Cauwelaar en Notsel, Cornelis van Menssen en Adriaan van

Campen, de knegt.
7 GA Oosterhout, Oud Archief, inv. nr. 1332.

Gemaallijst 1775 Leijsen.
Jan Ernst, Maria Bol, de vrouw, Helena Loonen en Pieter Ernst, de kinderen,
vier helen, Jan Ernst, het kind, half.

S GA Oosterhout, OA, inv. nr. 91.
Toen Adriaan van Campen naar Dongen wilde verhuizen werd hij hier alleen
toegelaten, indien hij een borgbrief bij zich had. Kennelijk is hij van Baarle naar
Ginneken en van Ginneken naar Oosterhout verhuisd zonder zo'n document, al·
thans Oosterhout heeft op 26 maart 1776 een borgbrief afgegeven ten name van
Adriaan van Campen, Maria van Loon, de vrouw, en de drie in Oosterhout ge
boren kinderen, Willemijn, oud 5 jaar, Maria, oud 3 jaar en Johannes, oud 1 jaar.

9 GA Dongen, Oud Archief, inv. nr. 1684.
Borgbrief verleend door Oosterhout aan Adriaen van Kampen, Maria van Loon,
de vrouw, en hun drie kinderen Willemijntje, Maria en Johannes van Kampen;
wederom gelicht op 20 september 1782.
GA Dongen, O.A., Gemaallijsten, lopende van october 1779 tot september 1780.
inv. nr. 392, Heuvel, 16 juli 1777
AvC, MvL, Willemijn, Maria en Jan van Kampen.
inv. nr. 393, Heuvel, 13 juli 1778
AvC, MvL, en Marie Janzen (waarschijnlijk de meid, ouder dan 16 jaar), Wille·
mijn, Maria, Jan en Adriana van Kampen.
inv. nr. 394, Heuvel, 29 juli 1779
AvK, MvL, Willemijn, Maria, Johannes en Adriana van K.
inv. nr. 395, Heuvel, 4 juli 1780
AvK, MvL, Willemijn, Maria, Johannes, Adriana en Jan Batist van Dongen,
(waarschijnlijk een koewachter, beneden de 16 jaar).
inv. nr. 396, Heuvel, 16 juli 1781
AvK, MvL en Willem van GooI, (waarschijnlijk de knecht, boven de 16 jaar)
Willemijn, Maria, Johannes, Adriana en fohanna van Kampen.
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10 GA Oosterhout, Gemaallijst Dorst van 15 mei 1782, inv. nr. 1242.
A. J. Hoijen en Comelia Peeters, de vrouw, Adriaen Jan.

11 Het bij de boerderij behorende huis is in de tweede helft van de vorige eeuw
afgebroken, doch een deel van de oorspronkelijke boerderij staat nog op de Bavel
straat 4 te Dorst.

12 Het oppervlak waarmede men een mand met zaad kon bestrooien.
13 Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Doopboeken 1765 - 1795 van de R.-K. parochie van

Oosterhout:
Petronella, gedoopt op 25 november 1783,
Arnoldus, gedoopt op 10 september 1785,
ouders: Adrianus Petrus van Campen en Maria Johannes Loonen.
GA Oosterhout, Gemaallijst Dorst van 26 maart 1783, inv. nr. 1248.
Adriaan van Campen, Maria Loonen, de vrouw, Willemijn, Maria, Johannes,
Adriana, Johanna;
Gemaallijst Dorst van 26 mei 1784, inv. nr. 1249.
AvC, ML, Willemijn, Maria, Johannes, Adriana, Johanna, Petronella.
Gemaallijst Dorst van 1 juni 1785, inv. nr. 1250.
AvC, ML, Willemijn, Maria, Johannes, Adriana, Johanna, PetronelIa.
Gemaallijst Dorst van 15 juni 1786, inv. nr. 1200.
AvC, ML, Willemijn, Maria, Johannes, Adriana, Johanna, Petronella en Arnoldus.

14 Van Campen was kennelijk goed op de hoogte van hetgeen zich op zijn terrein
de laatste jaren had afgespeeld. Wij noteerden in de periode 1770 -1787 de vol
gende gevallen:
Op 28 juni 1768 werd de 34-jarige Gijsbert Merks als zijnde suspect van het
schrijven van brandbrieven aan een scherper examen (tortuur) onderworpen.
Hoewel hij niets bekende achtte de schepenbank de zaak "nogtans moreel sterk
en beweesen" en veroordeelde hem op 9 juli 1768 tot levenslange tuchthuisstraf
(GA Breda, R 116, 137ven 139);
Ook de 40-jarige Severijn Adriaan Severijnen werd voor hetzelfde delict op 17
december 1772 op de pijnbank gelegd doch persisteerde er bij geen brandbrieven
geschreven, doch alleen bezorgd te hebben. Hij werd op 22 januari 1773 veroor
deeld om met de koorde om de hals gegeseld en gebrandmerkt te worden, waar
na hij tot 50 jaar tuchthuis werd veroordeeld (GA Breda, R 116, 162 en 163);
Omstreeks oktober 1777 ontving Jan Marijnis Thijs onder Etten een tweetal
brandbrieven, waarbij de verdenking op Jan Brouwers viel, een timmerman uit
Hoeven, doch het kwam verder niet tot een proces (GA Breda, R 324, 87);
Op dinsdag, 8 mei 1784 vond Martinus Hendrik van Kuyk, wonende op de Aart
onder Gilse, bij zijn paardestal ook een brandbriefje. In de ophaler van het af
geperste geld meende hij Johannes Canters van de Lijndonk onder Bavel te her
kennen. Ook hiervan is geen proces bekend (GA Breda, R 324, 196v en 197v);
Jan Dogelmans te Ginneken ontving zijn dreigbrief op 3 juli 1784. Als verdachte
werd hiervoor Simon Backs uit Ginneken gearresteerd doch op 11 januari 1786
bij gebrek aan bekentenissen en voldoende bewijs uit zijn detentie ontslagen (GA
Breda, R 117, 30v en R 307, 24v).

15 In "De Brabantse Leeuw", II, 1953 is door J. A. ten Cate een "Naamlijst van
Westbrabantse studenten aan de Universiteit van Leuven in het tijdvak 1648
1795" gepubliceerd. Op pagina 66 staat vermeld: "Joannes Arnoldus van Campen
uit Baarle, jaar van inschrijving 1751, later kapelaan in het vreemdengasthuis te
Antwerpen". Met het vreemdengasthuis te Antwerpen is het St.-Juliaansgasthuis
bedoeld. Bij een onderzoek door het Stadsarchief van Antwerpen ingesteld werd
hier, noch bij andere charitatieve instellingen, een kapelaan met de naam J. A.
van Campen aangetroffen.
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Uit het parochieregister van Baarle-Hertog, in het bezit van het Rijksarchief te
Antwerpen, blijkt echter dat Petrus Arnoldi van Camp en Maria Joannis Oli·
slagers vijf kinderen hadden, te weten: Amoldus (13.1.1724), Petronella (21.5.
1725), JoannesArnoldus (18.2.1727), Anna Catharina (15.1.1729) en Come1ius
(20.2.1730). Maria Olislagers sterft op 18 oktober 1731 in de leeftijd van 31
jaar. Het is mogelijk, dat wij hier te doen hebben met de vader en de halfbroers
en ·zusters van Adriaan van Campen. Hij zou dan zijn kinderen Johannes, Petro
nella, Arnoldus en Peter naar hen vernoemd hebben. öf Petrus van Camp àf zijn
vrouw Maria Olislagers moeten van een bepaalde maatschappelijke standing zijn
geweest, daar tot de peters en meters van hun kinderen aanzienlijke lieden be
hoord hebben, zoals de "praeses scabinorum Baerleducensium" en de vrouw van
een schepen van Baarle-Nassau.
Ene Petrus van Camp huwt op 2 juli 1744 in Baarle·Hertog met Cornelia Oli·
slagers. Indien dit dezelfde Petrus is, die eerder met Maria Olislagers was ge
trouwd, dan zou Comelia de moeder van Adriaan van Campen kunnen zijn.
Waarschijnlijk is dit niet, daar zij op 6 februari 1746 een legitieme zoon, Joannes,
hebben laten dopen, het jaar waarin Adriaan van Campen geboren zou zijn.
Een geboorteacte van een onwettig kind met de voornaam Adrianus komt tussen
1730 en 1750 niet voor in de doopboeken van Baarle-Hertog en evenmin in
Weelde. Zijn moeder, die in 1770 in Ginneken overleden moet zijn, komt ook
niet voor in het betreffende begraafboek. Het enige dat lijkt vast te staan is, dat
Adriaan van Campen een halfbroer had, die kapelaan was, en dat er een kapelaan
heeft bestaan, die Joannes Arnoldus van Campen heette en uit Baarle afkomstig
was.

16 Tot 1778 ging een doodstraf gepaard met verbeurdverklaring van het vermogen,
daarna was dit niet langer toegestaan (GA Breda, R 307, 16). Bij apostille van
12 maart 1787 werd door de schepenbank aan de drossaard op zijn request toe
stemming verleend om de boedel en de goederen van de op 3 maart gearresteer·
den Adriaan van Campen en Maria Loenen provisioneel te inventariseren en te
bewaren, zodat deze later ad opus jus habentium (ten behoeve der rechthebben·
den) verkocht zouden kunnen worden (GA Breda, R 307, 38).

17 W. K. S. van Haastert, De mens en de misdaad (Amsterdam, 1956) 27.
18 GAB, R 149, 9.

Zoals bekend is het gebed, uitgesproken bij de terechtstelling van Van Olden·
barnevelt verloren gegaan. Op onze vraag of het hierbij afgedrukte gebed van
historische waarde is antwoordde dr. J. P. van Dooren, archivaris van de Neder·
landse Hervormde Kerk te 's-Gravenhage "met nadruk bevestigend. De gebruikte
bewoordingen zijn bijzonder kenmerkend voor het gereformeerd protestantisme".

19 C. R. Hermans, Bijdragen voor de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistieken
en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband, tweede deel ('s-Hertogen.
bosch, 1845) 148.

20 GA Oosterhout, Gemaallijst Dorst van 14 juni 1787, inv. nr. 1388.
Adriaan van Campen weggeschrapt.
Maria en Jan van Campen.
Gemaallijst Leijsen van 6 juni 1787, inv. nr. 1388.
Weduwe Jan Ernst, Adriana, Johanna, Petronella, Pieter (?), de neven en nichten.
Gemaallijst Leijsen van 1788.
Weduwe Jan Ernst, Mijntje Loon, kleindochter, Johanna, Petronella, Peeter.

21 GA Oosterhout, O.A., Register op borgbrieven, inv. nr. 480/529.
22 De heer Jacques Sinninghe was zo vriendelijk ons dit lied, dat deel uitmaakt van

de collectie "straat en volksliederen" van het "J. R. W. Sinninghe Instituut" ter
publicatie ter beschikking te stellen. Het is overgenomen van een met de hand

56

Jaarboek De Oranjeboom 27 (1974)



geschreven copie in het bezit van de heer Johannes Moelands te Breda. Ook dit
lied was onbekend bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
in Amsterdam. De tekst van het als wijs aangehaalde lied en de - vermoedelijke 
melodie zijn aldaar echter wel bekend (en thans ook aan ons).

23 Een afschrift van het toneelstuk bevindt zich in handen van de heer A. Minjon,
gepensionneerd hoofdonderwijzer, thans te Dorst, verwoed amateur-historicus en
groot kenner van de geschiedenis van Oosterhout en omgeving en een uiterst
vruchtbaar publicist.
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