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VRESELIJKE MOORD TE OIRSCHOT 
 

Op 2 juni 1838 vond een gruwelijke moord plaats in Oirschot, op de 

weg naar Boxtel. In de officiële documentatie die bewaard is geble-

ven, vinden we een groot aantal gegevens over de plaats delict, 

over de weg die de moordenaar en zijn slachtoffer gegaan zijn en 

de wrede moord en roof die daar plaats vond. Tevens kunnen we in 

grote lijnen achterhalen hoe de dader vanaf de plaats delict zijn 

weg heeft vervolgd, sporen heeft gewist om zichzelf vrij te pleiten 

van schuld en sporen heeft gemaakt om te doen voorkomen dat 

het slachtoffer zelf de dader zou zijn van diefstal van zijn meester 

en met een grote som geld spoorloos verdwenen zou zijn. Bedoeld 

is hier het verscheuren van het paspoort van het slachtoffer en het 

verstrooien van de snippers op de openbare weg (dit zou er op 

moeten lijken dat het slachtoffer zijn identiteit wenste op te geven) 

en het openbreken van de mars [rugkorf – red.] die hij meevoerde 

(terwijl de sleutel er op stak). 

Op 8 september 2018, Open 

Monumentendag, wordt bij de-

ze moord uitvoerig stilgestaan. 

Het thema van 2018 is ‘In Euro-

pa’ en in Oirschot wordt daarom 

aandacht besteed aan een klein 

monument: “Het Kruis”, ter na-

gedachtenis aan het vermoorde 

Italiaanse marskramertje langs 

de Oude Grintweg. 

 

In de loop der tijden zijn echter 

fabels toegevoegd aan het 

moordverhaal. Een aantal feiten 

uit het gerechtelijk onderzoek 

destijds kunnen aanwijzingen 
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geven over hoe de moordenaar dacht en waarom hij al zeer snel als 

verdachte werd aangewezen.  

 

Slachtoffer 

Giovanni Castione, geboren in Premosello in Sardinië (nu Italië), 

oud 16 jaar. In dienst van Johannes Baptista Borghino (Boxtel) als 

verkoper van schilderijen en prenten (platen). 

 

Dader 

Martinus Zoeren, geboren 12 september 1817. Op zeer jonge leef-

tijd aan bloed- of aanverwanten nabij Maastricht toevertrouwd. 

Heeft één jaar onderwijs genoten in Middelburg, waar zijn ouders 

toen woonden. Ging na de dood van zijn moeder in 1832 met zijn 

vader banden en garens verkopen. Werd op 26 maart 1836 tot 

twee jaar tuchthuisstraf veroordeeld wegens twee diefstallen met 

braak en ‘valschheid in onderhandsch geschrift’. Komt op 1 april 

1838 vrij en gaat naar zijn vader en zusje in Oirschot, die verblijven 

bij de herberg van Habraken. Deze herberg is mogelijk bij Jan van 

Narreze, op Bijsterveld. 

 

Ongeveer vijf weken voor 2 juni gaat hij naar de herberg van de 

weduwe Van Cuijk (waar ook Giovanni enkele overnachtingen had), 

omdat hij het met zijn vader maar met name zijn zusje niet kon 

vinden. Schuldig bevonden aan roofmoord met voorbedachte ra-

den. Veroordeeld en publiek opgehangen in Arnhem (toevallig zijn 

geboortestad), op 26 november 1839. 

 

Moord 

De laatste dagen van Giovanni, voor zover traceerbaar:  

Op 30 mei 1838 komt hij aan in Oirschot en neemt zijn intrek in de 

herberg van de weduwe van Cuijk. Dit is volgens overlevering de 

boerderij/herberg aan het eind van de Nieuwstraat: daar waar ook 

de Leeuwerikstraat en Lijksteeg bij elkaar komen. Kadastraal num-

mer 319. 
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Hier is ook Martinus Zoeren in de kost en samen gaan ze enkele 

dagen veel herbergen bezoeken, waaronder die van Habraken. Op 

1 juni verkoopt GC nog prenten aan Ernst Kruijs. 

 

De dader en zijn wandel: 

MZ komt op 1 april, als hij ontslagen wordt uit de strafgevangenis 

Woerden, naar zijn vader en zus en komt wonen bij Andries Habra-

ken, boer/herbergier. Vijf weken voor Pinksteren (Pinksterzondag 

1838 is 3 juni) verhuist hij naar de herberg van de weduwe van Cu-

ijk. Hij werkt als thuisarbeider voor een baas in Eindhoven als we-

ver. Zijn weefstoel huurt (?) hij bij Peter Dekkers in Oirschot (cen-

trum). Op 2 juni verteert hij bij Moeder Anna *. Tevens probeert hij 

die dag platen te verkopen aan een ‘zekere’ Mattheeuwsen. Daar-

na gaat hij naar Herberg Van Beers. Hij geeft hier doek en platen in 

bewaring onder geheimhouding: de weduwe Van Cuijk mag dit niet 

weten. Daarna gaat hij terug naar de weduwe. 

 

Eveneens op 2 juni gaat hij vanaf de Rusthoek naar de weduwe 

Legius (gehucht Straten) over de Penningsdijk. De Penningsdijk liep 

ongeveer van de Heldensestraat (Den Haspel, Peer van Gijssen) 

naar Bijsterveld; nu lokaal genoemd de “Aardhopen” of “Erdheûp”. 

Hier worden later resten van verscheurde platen gevonden. 

 

Op 4 juni vinden kinderen diverse spullen die met de moord te ma-

ken hebben en waarschuwen grotere kinderen, die vervolgens naar 

Anthoni Smitsers (Smetsers? Smids?) gaan, daar in de buurt. Die-

zelfde dag haalt Martinus zijn geweven doek op bij Van Beers, maar 

laat de platen in bewaring. Diezelfde dag komt hij ook nog in een 

herberg van een zekere Van Overdijk. Op 5 juni komt hij opnieuw 

bij Habraken. 

 

Op 7 juni vinden gerechtelijke onderzoekers sporen zoals voetaf-

drukken die leiden naar weduwe Legius, nabij Johannes Snelders. 
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Het lijkt er op dat MZ in eerste instantie een alibi creëerde door te 

zeggen en te bedoelen (zo snel mogelijk na de roofmoord) naar 

Eindhoven te gaan. Echter, de weelde van het geld kon hij niet 

weerstaan en hij heeft diverse malen aangelegd. Een tweede po-

ging om een alibi te krijgen is misschien geweest om bij zijn vader 

(in herberg Habraken) te gaan melden dat hij naar Eindhoven ging. 

Echter de enkele platen die hij toen al bij het lijk geroofd had, 

mocht zijn vader niet zien, omdat anders dit alibi niet klopte. Van-

daar de snippers van platen vlakbij nabij de herberg van Habraken.  

 

Open Monumentendag 2018 

Op 8 september komt op uitnodiging van de werkgroep die de ge-

beurtenis van 180 jaar geleden herdenkt, een afvaardiging van de 

familie van de vermoorde Giovanni Castione uit Premosello, Italië 

naar Oirschot. Die dag is ook een boekwerkje beschikbaar met  

zoveel mogelijk informatie over slachtoffer en dader, de gerechts-

gang, het kruis en de Oirschotse nazaten van het 6-jarige zusje van 

de dader.  
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Het boekje bevat zoveel mogelijk waarheidsgetrouwe informatie. 

Hiermee proberen we te voorkomen dat de historie van Giovanni 

Castione verzandt in een mythe, een legende of een volksverhaal.  

Tevens zullen er die dag diverse optredens zijn van Oirschotse 

groepen, straatliederen over deze lafhartige moord, toneelspelen 

enz.  

 

Op die dag zal ook een boekwerk worden aangeboden met  

“Oirschotse volksverhalen en andere vertelsels”, door Jacques van 

de Ven. Het boekje bevat maar liefst 32 verhalen met Oirschotse 

onderwerpen. Het verschil tussen historie en vertelsel wordt daar-

door extra benadrukt.  

 

Jacques van de Ven 
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BRUGGEN IN OIRSCHOT 
 

De bruggen over het kanaal: meer vragen dan antwoorden 

 

In de vorige Van den Herd hebben we melding gemaakt van het 

schilderij van Peer van den Molengraft van de noodbrug over het 

kanaal. Veel mensen hebben hierop gereageerd en uit die reacties 

is gebleken dat dat er veel onduidelijkheid bestaat over hoe het 

precies zat met al die bruggen en noodbruggen. Ook na een eerste 

inventarisatie blijft er veel onduidelijk: dit artikel wil dan ook niet 

meer zijn dan de aanzet te zijn tot een diepgaander studie.  

  

Veel mensen beseffen niet dat het Wilhelminakanaal nog geen 100 

jaar in gebruik is en dat je ruim een eeuw geleden zonder bruggen 

van het centrum van Oirschot naar de Hei, de Beerzen of Eindho-

ven kon lopen of rijden. Het kanaal, van vitaal belang geacht voor 

economische welvaart, heeft een forse wond geslagen in de infra-

structuur van het dorp. Om toch van de ene kant van de waterweg 

naar de andere kant te komen, waren bruggen nodig. Bij oplevering 

van het kanaal in 1923 waren dat drie ophaalbruggen ten westen 

van het centrum (de Heuvelse brug, de Groenewoudse brug en de 

Kattenbergse brug) en de zogenaamde Hoge Brug in het centrum. 

De Miekoeksebrug, ten oosten van het centrum, is ook al voor de 

oorlog gerealiseerd, maar de brug die er nu ligt dateert van na de 

Tweede Wereldoorlog gebouwd. Deze Bailey brug (hoewel dat niet 

de juiste benaming schijnt te zijn) is veelvuldig beschreven en gefo-

tografeerd, maar van haar voorgangster bestaat in onze beeldbank 

geen enkele foto en ook geen gegevens. Toch is ze te zien op een 

foto van de RAF van september 1944 (zie ‘Een dorp in oorlog’ van  

F. Beks en P. Machielsen)  

 

Ik wil me hier concentreren op de Hoge Brug en haar nakomelin-

gen, om met name opheldering te geven over de exacte locatie. 

Daar bestaan nogal wat misverstanden over en dat is ook wel be-
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grijpelijk. We gaan daarom even terug in de tijd, naar vóór het gra-

ven van het kanaal. We lopen door de Molenstraat richting het 

Standaardplein. Ter hoogte van wat nu restaurant De Verwennerij 

is, bevindt zich een belangrijke splitsing. Als we rechtdoor lopen, 

komen we vanzelf via de straat Slingerbos uit op de Wintelresedijk 

en kunnen dan verder naar Oerle en Wintelre. De molen die de 

Molenstraat haar naam gaf, stond aan het einde van Slingerbos, 

een beetje naar rechts (zo ongeveer tussen het huidige BP station 

en de oprit van de A58 richting Tilburg).  

 

Terug naar de splitsing bij de Verwennerij: je kon daar ook schuin 

linksaf, dan liep je in een bijna rechte lijn naar Eindhoven, via de 

Eindhovensedijk. Het oorspronkelijke Standaardplein was groter, 

want de derde poot van de driehoek liep vanuit de Kanaalstraat 

naar de Drieterskuil, nu aan de overzijde van het kanaal. Deze oude 

wegenstructuur is goed te zien op bijvoorbeeld de site 

www.erfgoedwiki.nl (google op ‘erfgoedkaart Oirschot’). Overigens 

is de naam Kanaalstraat ook van recente datum, maar de straat 

bestond al langer, en het zou een studie waard zijn om de kaarten 

van Oirschot van de afgelopen 200 jaar eens op en naast elkaar te 

leggen, met als startpunt het boek en CD-ROM van Marcel van der 

Heijden, “Over Hel, Hemelrijk en Vagevuur: toponiemen van Oir-

schot” (2013) en de kadasterkaarten van 1832.  

Het kanaal halveerde zowat de driehoek van het Standaardplein. 

De Molenstraat stopte abrupt bij het water. De Kanaalstraat liep 

met een knik oostwaarts, parallel aan het kanaal, richting het afge-

knotte einde van de Molenstraat, en ging over in de Wlhelminaka-

de. Aan de andere kant van de knik, naar het oosten toe, ontstond 

wat later de Parallelweg zou worden, met woningen uit de  

jaren ’50.  

De Hoge Brug, gebouwd rond 1923 en in ieder geval gefotografeerd 

in 1925, was een modern en - maar dat is subjectief - prachtig 

‘kunstwerk’. De bouwkundige kwaliteit ervan zou minder zijn ge-

weest, is me ooit verteld. Die brug lag dus niet tussen Molenstraat 
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en Slingerbos en ook niet in het verlengde van de Eindhovensedijk 

(dan zou de brug schuin over het kanaal hebben gelegen, net zoals 

de nieuwe brug dat gaat doen) maar haaks op het kanaal, iets ten 

oosten van de Kanaalstraat (oost is richting Best). Om de hoogte te 

halen waren aan beide zijden van het kanaal forse op- en afritten. 

Die aan de noordzijde (centrumkant) van het Kanaal liep naar links 

en sloot aan op het niveau van het Standaardplein. Deze brug was 

geschikt voor voetgangers, fietsers en al dan niet gemotoriseerde 

voertuigen.  

In de meidagen van 1940 is de Hoge Brug door het Nederlandse 

leger gedeeltelijk verwoest, waarbij de ontploffing ondanks de 

waarschuwing vooraf een dode tot gevolg had. De brug is daarna 

provisorisch hersteld, maar in 1944 definitief vernietigd door de 

Duitsers.  
 

 
 
      3. Oude brug 

 
     2. Noodbrug 

 
    1. Voetbrugje 

kanaalstraat 
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Er is direct na de bevrijding een smal voetbrugje gebouwd, zo ver-

telde ons Hein Louwers, die veel van de hier vermelde informatie 

heeft aangeleverd. Hein gaf na het verschijnen van het artikel over 

het schilderij van de noodbrug een envelop met foto’s en informa-

tie af bij ons erfgoedcentrum. Ik had graag meer informatie van 

hem willen vragen, maar helaas is Hein kort nadien gestorven. 

Weer iemand die het 20e eeuwse Oirschot uit eerste hand kende en 

die ons is ontvallen. Hij ruste in vrede…. 

Dat eerste noodbruggetje liep wel tussen Molenstraat en Slinger-

bos. Op de foto van dit bruggetje, gemaakt een maand na de be-

vrijding op 24 november, zien we een bruiloftsgezelschap. Die dag, 

aldus Hein: “…huwde Janske Kemps, dochter van Jan Kemps (ze 

noemden hem de burgemeester van de hei) met Rijnen uit  

Spoordonk. Ze lopen met enkele gasten over het brugje.” 

 

 
 

Dat voetbrugje heeft er maar kort gestaan. Later is de grote houten 

noodbrug gebouwd, die we nu dus ook kennen van het schilderij 

van Peer van den Molengraft. Precieze jaartal van de bouw is mij 
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niet bekend, maar het schilderij is van 1949 en toen was die brug er 

al. Deze noodbrug lag iets ten westen van de Hoge Brug (richting 

Molenstraat, dus), vlak naast de restanten van de fundamenten 

ervan. Ook de noodbrug was niet geschikt voor gemotoriseerd ver-

keer: om Oirschot vanaf het zuiden met auto, bus of vrachtwagen 

binnen te rijden, moest men gebruik maken van de Heuvelse brug 

of van de Miekoeksebrug. Dat moet een heel gedoe geweest zijn, 

zeker toen het viaduct van de A58 en de op- en afritten van die 

snelweg zo ongeveer tegen de Heuvelse brug aan werden ge-

bouwd, met alle stremmingen van dien.  

 

In 1959 werd begonnen met de bouw van het viaduct aan de Kem-

penweg en dat viaduct werd op 29 augustus 1961 in gebruik geno-

men. De noodbrug bleef echter staan tot eind september 1964. Op 

de foto daarvan, eveneens aangereikt door Hein, zien we in zijn 

woorden het volgende: “Ons gilde had die dag koningschieten, 

waarbij de koning wordt uitgehaald. Dit was destijds Cor van Leu-

ven aan de Parallelweg. Ik heb toen foto’s gemaakt en toen vroeg 
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Theo van de Loo: Hein, makt daor (doelend op de brug) un foto van 

want dè ziede noit mer terug.” 

En nu komt er dus wederom een langzaamverkeersbrug over het 

kanaal, ongeveer op de plaats waar de Hoge Brug en de ‘grote’ 

noodbrug hebben gestaan. Ditmaal wel schuin over het kanaal, in 

het verlengde van de Eindhovensedijk. Zonder me te willen men-

gen in de discussie over de Groene Corridor en alles wat daarom-

heen speelt, wil ik wel zeggen dat de nieuwe brug inhaakt op de 

historische infrastructuur van vóór het kanaal en dat ze komt op 

een historische plek. En ik durf ook te zeggen dat het ontwerp -

maar dat is subjectief- prachtig is (zie ook binnenkant kaft).  

Al met al verdienen de Oirschotse bruggen over het kanaal een 

diepgaander studie dan dit artikel. Wie heeft de bruggen ontwor-

pen en gebouwd? Waren er festiviteiten bij de ingebruikname? 

Wat kostte de bouw? Waarom is gekozen voor deze plaatsen en 

niet voor andere, zoals het verlengde van de Heistraat of de drie-

hoek tegenover het gebouw de Oirsprong? 

Op onze beeldbank hebben we tal van prachtige foto’s van de 

vroegere bruggen. Een mooi project waard!  

 

Arthur de Vries  
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PIJPEN IN HET LEGERKAMP 
 

Archeologisch onderzoek op basis van pijpen en pijpfragmenten 

gevonden in het Legerkamp bij Oirschot 1832-1834 

 

Een samenvatting van het artikel:  

“O Belgen! Wanneer gij Jantje Klaas zijn pijpje ziet rooken…” 

Klei- en porseleinen pijpen van het Kamp bij Oirschot (gemeente 

Oirschot), 1832-1834 

 

Auteurs: Jos Bazelmans, Michiel Purmer, Jan-Willem de Kort en 

Antoon Verspaandonk. 

 

Inleiding 

In het Jaarboek 2017 van de PKN, stichting voor onderzoek histori-

sche tabakspijpen, trof de redactie van Van den Herd een interes-

sant artikel aan. Het beschrijft een onderzoek dat is gedaan naar de 

vondsten van pijpen en pijpfragmenten in het voormalige leger-

kamp bij Oirschot. Dit legerkamp was een tentenkamp waar gedu-

rende drie zomers werd geleefd, geëxerceerd en gerecreëerd door 

meer dan 10.000 manschappen, officieren en ondersteunende 

diensten. Het kamp was zo’n 1800 meter lang en een 150 meter 

breed.  

Over dit legerkamp is in 2016 een uniek project tot stand gekomen. 

Een samenwerkingsverband van Stichting “Kapittel van Oirschot”, 

drie heemkundekringen (“De Heerlijkheid Oirschot”, “Den 

Beerschen Aard” en “De hooge dorpen” afdeling Vessem), Museum 

“De Vier Quartieren” en enkele experts van buitenaf resulteerde in 

een mooi en alom gewaardeerd boek (“Legerkamp bij Oirschot 

1832-1834”, auteurs Nicoline van Tiggelen, Marcel van der Heijden 

en Jos van Gils); de reconstructie van een herdenkingsmonument 

bij de kapel in Westelbeers ter nagedachtenis aan een officier ge-

vallen in de Tiendaagse Veldtocht van 1831, en het inrichten van 

een goedbezochte tentoonstelling in Museum “De Vier Quartieren” 
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die liep van mei tot september 2016. In de toekomst hopen de le-

den van deze projectgroep een blijvend aandenken te realiseren op 

of in de buurt van de plaats waar het kamp heeft gestaan, op 

Oostelbeers grondgebied op enige afstand van, maar parallel aan, 

de Langereijt.  

 

 
 

In het boek staat het hoe en waarom van het legerkamp helder 

beschreven, dus voor nu volsta ik in een snelle vogelvlucht. In 1815 

werden België en Nederland één onder de Nederlandse Koning 

Willem I, maar al in 1830 kwamen de (Frans-)Belgen in opstand 

tegen hun ‘buitenlandse’ vorst. Die reageerde daarop in 1831 met 

de Tiendaagse Veldtocht. Het Nederlandse leger was wellicht ster-

ker dan het Belgische, maar omdat Frankrijk dreigde de Belgen te 

gaan steunen, kon Willem I niet doorstoten. Daarna volgden acht 

jaren van wapenstilstand, met aan weerszijden van de Belgisch-

Nederlandse grens kampementen die weliswaar naar elkaar grom-

den maar nooit beten. Eén van die kampen was gesitueerd in 

Oostelbeers, maar vanwege het bestuurlijke belang van Oirschot in 

die tijd, stond het bekend als het ‘Legerkamp bij Oirschot’. Pas in 
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het Verdrag van Londen van 1939 zou onze koppige Koning Willem 

I zijn nederlaag definitief erkennen, maar toen waren deze leger-

kampen allang opgeheven.  

 

 
 

Op de tentoonstelling in “De Vier Quartieren” waren tal van arche-

ologische vondsten te zien, met name van Veldhovenaar Antoon 

Verspaandonk, één van de auteurs van het artikel. Afbeeldingen 

van veel van zijn vondsten zijn ook terug te vinden in het boek en 

variëren van kogels en onderdelen van de uniformen tot schrijfge-

rei, waspoederdoosjes en heel veel rookgerei, van dit laatste met 

name fragmenten van kleipijpen, pijpenkrabbertjes en tabaksdo-

zen.  

 

Het onderzoek 

Sinds enkele tientallen jaren wordt er serieus studie gemaakt van 

kleipijpen binnen een archeologische opgraving. De auteurs (waar-

van de specialismen onder deze samenvatting staan) hebben in hun 

artikel een uitzonderlijke casus gepresenteerd: de vondst van enke-

le honderden fragmenten van klei- en porseleinen pijpen uit het 

19de-eeuws legerkamp dat slechts drie jaren in gebruik is geweest. 

Het vondstmateriaal bestaat uit drie collecties: die van voornoem-

de Antoon Verspaandonk, van Kees Huijbers uit Vessem (ook lid 
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van de projectgroep Legerkamp) en van Sjef van Dingenen uit Ha-

pert, van wie ook enkele vondsten in 2016 zijn tentoongesteld. 

Naast hun materiaal zijn ook de vondsten van een kleinschalig on-

derzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), dat 

werd gedaan om de waarde van de archeologische ‘site’ in Oostel-

beers te bepalen, meegenomen. De rijkdom van de vindplaats 

wordt niet alleen verklaard door de omvang, duur en intensiteit 

van het kamp maar ook doordat het kampement op vrijdag 18 juli 

1834 het slachtoffer is geworden van een verwoestende zomer-

storm: veel materiaal kwam toen, al dan niet kapot, in de bodem 

terecht. 

Deze studie naar de klei- en porseleinen pijpen van het Kamp bij 

Oirschot vormt een eerste verkenning van de wetenschappelijke 

waarde van vondstcomplexen die afkomstig zijn van (vroeg-) mo-

derne militaire kampementen. Voor de pijpvondsten waren drie 

deelvragen gesteld door de auteurs, nu verkort weergegeven: 

1. Van welke pijpen werden de militairen voorzien? Als het 

gaat om kleipijpen is de vraag relevant hoe producten uit de 

bekende leveranciers uit Gouda zich verhouden tot die uit 

andere productieplaatsen, met name ’s-Hertogenbosch. In 

laatstgenoemde plaats was in 1810 door Leonardus Eras en 

Johannes Coolen een pijpenfabriek opgericht.  

2. Door wie werden de militairen in het kampement voorzien 

van pijpen? Uit schriftelijke bronnen weten we dat het leger 

de militairen meestal niet voorzag van tabak en tabaksgerei. 

Militairen moesten beide zelf kopen van hun vaak zeer be-

scheiden traktement; ze konden tabak en pijpen van huis 

meenemen, onderweg bij schippers, straatventers of koop-

lieden betrekken, of in de dorpen in de omgeving in winkels 

of herbergen kopen, of binnen het kamp betrekken bij mar-

ketentsters, handelaren en herbergiers. Mogelijk betaalde 

men één cent of iets meer per pijp.  

3. Welke rol speelden pijpmateriaal in de vormgeving van ran-

gen en standen binnen het militaire apparaat?  
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Kenmerken van de kleipijp  

 

 
 
1. ketel 

2. ketelopening, dikwijls voorzien van een radering (getande versieringsrand) 

3. hiel, op de hiel wordt het hielmerk gestempeld, aan de zijkant het bijmerk 

4. steel 

 

De gevonden fragmenten van de pijpen werden op onderdelen 

geïnventariseerd. Versierde stelen, onversierde stelen, complete 

ketels, ketelfragmenten met leesbaar hielmerk en ketelfragmenten 

zonder leesbaar hielmerk of zonder hiel werden van elkaar ge-

scheiden.  

Deze pijpen gingen gemakkelijk kapot; daarnaast werden de pijpen 

slechter van genotskwaliteit naarmate ze vaker gebruikt werden. 

De meeste pijpen werden dus na een paar keer roken vervangen 

door een nieuwe. Er zijn nauwelijks fragmenten van ‘doorgerookte’ 

pijpen gevonden. 

 

Roken in de eerste helft van de 19de eeuw 

In de eerste helft van de 19de eeuw was roken (‘rooken’, ‘zuigen’ 

of ‘dampen’) onder grote groepen van de bevolking gebruikelijk, 

zeker onder mannen, zowel van arme als rijke afkomst. Er werd al 

op relatief jonge leeftijd gerookt. Misschien werd er in de Neder-
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landen zelfs wel meer gerookt dan in het omringende buitenland. 

Voor velen behoorde het roken, en zeker het ochtendpijpje, dan 

ook tot de ‘oud-vaderlandsche zeden’.  

Ten tijde van de Belgische Opstand was het gebruik van de korte of 

lange kleipijp (Goudsche pijp of Gouwenaar) nog dominant; de 

(porseleinen) Duitsche pijp en de sigaar (cigaar) waren vooral onder 

de beter gesitueerden aan een stevige opmars bezig. Daarnaast 

werden ook grote hoeveelheden tabak gepruimd en gesnoven. 

Binnen de Nederlanden keek men een beetje dubbel naar het ro-

ken van tabak. Tabak was immers een verwennerij waarvan het nut 

ter discussie stond. Het was eigenlijk alleen door ‘gewoonte’ [ver-

slaving] onontbeerlijk geworden. Over de voor- en nadelen van het 

roken van tabak bestond in binnen- en buitenland al minstens twee 

eeuwen lang een uitvoerige publieke discussie.  

Tabaksrook werd ook geassocieerd met de ‘Hollandschen rook […] 

uit metalen pijpen’ waarvoor vele vijanden in het verleden terug-

deinsden. En in de vluchtigheid van tabaksrook herkennen we de 

snelheid waarmee de (Belgische) ‘bierhelden’ vluchtten voor de 

‘Hollandsche bajonetten’: ‘O Belgen! Wanneer gij Jantje Klaas zijn 

pijpje ziet rooken, denkt dan aan den rook van Oranje, Saksenwei-

mar, Chassé, Koopman, Aduard en Van Speijk; ziet tevens daarin 

het beeld uwer omwenteling! Och, mogt het u nog leeren!’ 

Er is een aantal berekeningen gemaakt over de hoeveelheid tabak 

en pijpen die in die tijd gebruik werden. Deze bronnen geven ons 

een mogelijkheid om een idee te krijgen van de behoefte aan pij-

pen in het Kamp bij Oirschot. Als we rekenen met een bezetting 

van 10.000 manschappen, voor drie zomermaanden en voor drie 

opeenvolgende jaren 1832-1834 dan komen we volgens de ene 

bron op een totaal van 360.000 pijpen, volgens de andere op een 

totaal van 1.800.000 pijpen en volgens een derde op 5.400.000 

pijpen. Er zijn in Oostelbeers dus honderdduizenden tot enkele 

miljoenen kleipijpen in gebruik geweest.  
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De kleipijpproductie rond 1830 

De Goudse fabrikanten zagen al in 1814 kans om hun tanende posi-

tie te herpakken met de uitgifte van het ‘Regelement’ op de pijpen-

fabrieken en pijpenhandel binnen de stad Gouda. Dit reglement 

werd op 25 december van dat jaar door koning Willem I goedge-

keurd. Een van de bepalingen was dat een fabrikant maximaal twee 

merken mocht gebruiken. Het ‘Regelement’ voorkwam echter niet 

dat op grote schaal Goudse kleipijpen werden nagemaakt, in en 

buiten het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Al in 1817 beklaag-

de het Goudse gildebestuur zich over de activiteiten van de pij-

penmakers in ’s-Hertogenbosch. De klachten leidden in 1818 tot 

een landelijk reglement over het gebruik van merken en in 1819 tot 

een nationale inventarisatie van pijpenfabrikanten binnen het ge-

hele koninkrijk in een ‘legger’. Aanmelding bij de gemeente voor 

deze landelijke legger was verplicht, evenals het plaatsen van het 

stadswapen als ‘bijmerk’ op de hiel van de pijpen.  

De legger vormt een belangrijke bron voor dit onderzoek omdat ze 

een overzicht geeft van alle merken binnen het koninkrijk van vóór 

de afscheiding van België. De informatie uit de legger werd aange-

vuld met informatie uit andere bronnen om te komen tot een lijst 

van merken die in gebruik waren rond 1830. Uit de legger blijkt dat 

in Gouda in 1819 154 pijpenmakers actief waren. Zij hadden samen 

209 merken in gebruik. Dit aantal was weliswaar dalende (rond 

1830 werden er nog maar 185 merken gezet), maar Gouda was nog 

altijd het grootste productiecentrum in Nederland. 

De Bossche fabrikant Eras heeft zich gedurende meer dan een hal-

ve eeuw met de productie van kleipijpen bezig gehouden. De legger 

1819 vermeldt ook een bedrijf van N.J. Crefour. Beide bedrijven 

plaatsten vooral in Gouda gangbare hielmerken. Deze waren echter 

conform de landelijke afspraak steevast voorzien van het Bossche 

wapenschildje - met de karakteristieke boom – als zogenaamd 

‘bijmerk’. Eras kon een tijdlang pijpen goedkoper produceren om-

dat de lonen in Den Bosch lager waren. Hij had natuurlijk ook voor-

deel van het feit dat zijn afzet in de omgeving van ’s-Hertogenbosch 
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met minder transportkosten was belast dan die van de Goudse 

kwaliteitspijpen. Hierdoor zullen de rendementen mogelijk beter 

geweest zijn dan in Gouda. Er is becijferd dat in 1848 de dertien 

medewerkers van de fabriek van Eras 150 gros per week produ-

ceerden, een jaarproductie van 1,2 miljoen stuks. Een gros was 160 

en niet 144: men ging bij voorbaat al uit van 10% verlies door 

breuk. Overigens stopte Eras’ pijpenproductie rond 1864. Daar-

naast waren er ook elders nog pijpenfabrikanten in o.a. in Maaseik. 

 

De kleipijpen van het Kamp bij Oirschot: het onderzoek 

Werkwijze 

Bij de bestudering van het vondstmateriaal werden ‘de richtlijnen 

voor het verwerken van pijpvondsten’ gevolgd. Het vondstmateri-

aal is per collectie bekeken. Versierde stelen, onversierde stelen, 

complete ketels, ketelfragmenten met leesbaar hielmerk en ketel-

fragmenten zonder leesbaar hielmerk of zonder hiel werden van 

elkaar gescheiden. Van complete ketels en pijp-fragmenten met 

een leesbaar hielmerk werd het hielmerk genoteerd. Pijpfragmen-

ten met hetzelfde hielmerk werden met elkaar vergeleken om te 

bezien of sprake is van een herkomst uit één of meerdere mallen. 

Van iedere leesbare hiel werd voor zowel de rechter- als linkerkant 

de aanwezigheid van bij- en vormmerken vastgelegd. Van complete 

ketels werd met een elektronische schuifmaat zowel rechts als links 

de breedte en de opening bepaald. Vrijwel alle koppen bleken 

nauwelijks tot matig gerookt zijn.  

 

Ketels en ketelfragmenten met hielmerken 

In de collecties bevinden zich 685 ketels en ketelfragmenten waar-

van de hiel intact is en het hielmerk (indien aanwezig en leesbaar) 

bepaald kan worden. Ruim 99% van de pijpen was van het model 

van de overbekende Gouwenaar.  

Alle ketels zijn op één na voorzien van een hielmerk. Op basis van 

de bijmerken kan een onderscheid worden gemaakt naar produc-

tieplaats. In de meeste gevallen is een toewijzing aan Den Bosch 
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vrij zeker door de één- of tweezijdige aanwezigheid van het Bos-

sche stadswapen (boompje).  

 
Plaats Aantal %

   

Gouda 284 41.5

Gouda of Oudshoorn 1 0.1

Gouda? 3 0.4

Den Bosch 361 52.7

Den Bosch? 3 0.4

Maaseik 6 0.9

Roermond? 2 0.3

België 5 0.7

? 20 2.9

   

Totaal 685 100

 

Van de gevonden pijpenkoppen kan het overgrote deel met vrij 

grote zekerheid worden toegeschreven aan Gouda of Den Bosch.  

 

Kwaliteit 

Er is studie gemaakt van het voorkomen van een s (van ‘slegte’) 

boven het bijmerk. Zo kan in ieder geval voor de Goudse en Bos-

sche koppen een onderscheid tussen de fijne en de betere kwaliteit 

gemaakt worden. Uit het onderzoek is gebleken dat van de 285 

Goudse koppen er (minstens) 152 een aanduiding ‘slegte’ droegen 

(53,3%). Voor Den Bosch ligt dat heel anders, hier heeft maar 

21,6% deze aanduiding (78 van 361). 

 

Het hier bovenstaande beschrijft slechts een deel van het onder-

zoek. Allerlei vormtekens zijn onderzocht, net als de precieze afme-

tingen van de ketels. Ook de zogenaamde ‘malgelijkheid’ is onder-

zocht: hoeveel pijpen kwamen uit dezelfde mal? Indien hier rele-

vante gegevens uit voortkwamen, zijn ze meegenomen in de con-

clusies hieronder. 
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Conclusies over de kleipijpen 

1. Producten uit Gouda en Den Bosch domineren het vondst-

materiaal vrijwel volledig.  

2. De pijpenproductie in Den Bosch had vooral een regionaal 

bereik, maar door zijn nabijheid tot het kampement speelde 

het een grote rol in de bevoorrading ervan. Dat gold ook 

voor de verdere proviandering van het kampement. Zo 

werd brood dagelijks uit Den Bosch aan het kamp bij Oir-

schot geleverd. Ten opzichte van Gouda had Den Bosch wel-

licht een dubbel voordeel: niet alleen de beperkte trans-

portkosten zullen in het voordeel van de stad zijn geweest, 

maar mogelijk ook lagere loonkosten. 

3. Het relatief grote aandeel van de Goudse pijpen lijkt er op 

te wijzen dat deze voor een (groot) deel in de buurt of in het 

kampement zijn gekocht. Ze kunnen zeker niet allemaal 

door individuele personen van thuis zijn meegebracht. Er 

was dus geen sprake van een Bosch’ monopolie. Of Gouda 

op grond van de vermeende kwaliteit goede afzet vond in 

het kamp is moeilijk na te gaan. Meer dan 50% van alle 

Goudse pijpenkoppen heeft de letter S boven het bijmerk 

staan; voor Den Bosch is dat iets meer dan 20%. Bossche 

pijpen waren mogelijk goedkoper waardoor men relatief 

meer kocht van de goede kwaliteit. 

4. Op basis van het Bossche marktaandeel (>50%), de produc-

tiecapaciteit van de Bossche fabriek (ca. anderhalf tot twee 

miljoen pijpen per jaar), het aantal militairen in het kamp 

(12.000) en verdere provincie (50 à 60.000 in totaal) en de 

hoge omloopsnelheid van pijpen mogen we aannemen dat 

de afzet onder militairen (tijdelijk) een zeer substantieel 

deel van de Bossche productie vormde en vrijwel zeker tot 

een (forse) productievergroting heeft geleid. 

5. Op basis van historische bronnen mogen we aannemen dat 

er in en rond het kampement flink werd gerookt: roken was 

gemeengoed onder soldaten. Op basis van de conditie van 
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de meeste ketels mogen we aannemen dat een pijp maar 

enkele keren werd gebruikt. Het was een wegwerpartikel.  

6. Voor het overgrote deel (99%) van de kleipijpen betreft het 

de traditionele Gouwenaar. Variatie in ketelinhoud is mini-

maal: op het oog zichtbare, uitzonderlijk kleine of juist grote 

pijpen zijn uitermate zeldzaam. De meeste exemplaren zijn 

weinig doorrookt. Kennelijk konden de manschappen zich 

veroorloven een pijp regelmatig te vervangen. 

7. Het zeer substantiële aandeel van malgelijke pijpen lijkt te 

wijzen op de levering van grote partijen identieke pijpen. 

8. Onder het vondstmateriaal bevindt zich een klein aantal 

oudere pijpen met hielmerken die al decennia buiten pro-

ductie waren toen het kamp in gebruik was, met als oudste 

voorbeeld het figuurmerk Prins en Prinses, dat tot 1749 zou 

zijn gezet. De auteurs hebben hier geen goede verklaring 

voor. 

9. Voor onze kennis over de datering van kleipijpen zijn vond-

sten zoals uit Oostelbeers van groot belang. Het heeft voor 

Den Bosch zelfs nieuwe hielmerken opgeleverd. Door het 

gesloten karakter van de vondst weten we hier vrij nauw-

keurig welke Goudse en Bossche merken in ieder geval on-

der militairen in zwang waren in een korte periode van drie 

jaren. Het is in Nederland niet gebruikelijk om aandacht te 

besteden aan 19de-eeuwse vondstcomplexen of deze gede-

tailleerd uit te werken. De waarde van het Oostelbeerse 

materiaal zou echter sterk stijgen als een vergelijking ge-

maakt kan worden met een vondstcomplex van dezelfde 

omvang en uit dezelfde tijd. 

 

Deze conclusies laten zien dat ook voor relatief jonge, 

(vroeg)moderne vondstcomplexen met een militaire achtergrond 

nieuwe inzichten geven over de productie, distributie en gebruik 

van klei- en porseleinen pijpen. De studie van historische bronnen 

alleen had dit niet verschaft. Tevens maken ze duidelijk dat de ge-
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meenschappelijke studie van archeologische en historische bron-

nen, indien aanwezig, in deze een grote meerwaarde heeft.  

 

En dan waren er ook nog porseleinen pijpen van het type stum-

mel 

In Oostelbeers zijn ook fragmenten van porseleinen pijpen gevon-

den. Het gaat hier om een aanzienlijk kleiner aantal dan de kleipij-

pen. De vraag is welke rol dit type pijp in de jaren dertig heeft ge-

speeld. Een oppervlakkige lezing van de bronnen lijkt duidelijk te 

maken dat boeren, arbeiders en soldaten een voorkeur hielden 

voor de ‘vaderlandsche’ of ‘Goudse pijp’. Vaak waren ze zelfs uitge-

sproken tegenstanders van deze ‘porseleinen pijpen’ of ‘moffen-

pijpen’. Hoewel de Goudse pijp ook in de betere standen tot zeker 

in de jaren vijftig in gebruik bleef, maakte de Duitse pijp juist hier 

zijn opgang, vrijwel zeker eerst ook vooral onder studenten. Moge-

lijk was de context bepalend voor de keuze van het type pijp: de 

Duitse in gezelschap, de Goudse in meer private situaties of bij het 

werk. De Duitse pijp was gelet op de prijs een uitgesproken luxe-

product. De meeste porseleinen pijpen waren door het materiaal 

en de rechtopstaande stand van de kop zeer geschikt om te be-

schilderen. Belangrijke porseleinfabrieken hadden hiervoor gespe-

cialiseerde schilders in dienst. Ze konden, ook in opdracht, beschil-

derd worden. Porseleinen pijpen werden vaak als prijs, geschenk, 

souvenir of pronkstuk gekocht. 

Porseleinen pijpfragmenten komen alleen voor in de collectie van 

Antoon Verspaandonk, niet in de andere twee collecties. Het be-

treft 30 fragmenten. Tijdens het veldwerk van de RCE in een zeer 

klein gebied zijn echter tien fragmenten van porseleinen pijpen 

gevonden. Het relatief grote aantal laat zien dat de drie in dit arti-

kel beschreven collecties een forse negatieve selectie laten zien als 

het gaat om porseleinen pijpen. Dat zou kunnen komen omdat por-

seleinen fragmenten van pijpen vaak door de vinders aangezien 

worden als fragmenten van serviesgoed.  
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In diverse museale collecties is een viertal porseleinen pijpen be-

kend die in het eerste jaar van het kamp zijn geschonken door lui-

tenant-generaal Meyer, bevelhebber van het kamp. Het zijn prach-

tige pijpen met allemaal dezelfde basistekst en versiering, maar 

achterop de naam van de (onder-)officier aan wie de herinnerings-

pijp is geschonken, op 24 augustus 1832 (zie binnenkant kaft).  

Eén van die pijpen is in het bezit van het Kapittel van Oirschot en is 

op dit moment te zien in de vitrinetafel in de hal van het gemeen-

tehuis. Hij is geschonken aan het Kapittel door de nazaten van de 

ontvanger: C. Gerdenier, Kapitein. Claas Gerdenier zou later onder 

andere burgemeester van Medemblik worden. [Er is er in ieder 

geval nog één andere ‘Oirschotse’ pijp te zien in het pijpenmuseum 

te Amsterdam en één in het Museum van de Kanselarij der Neder-

landse Orden in Paleis Het Loo – AdV] 
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Drie of mogelijk vier fragmenten uit de opgraving van de RCE beho-

ren tot één bijzondere pijp. Ze behoren tot één bijzondere beschil-

derde porseleinen pijp, waarvan de gekleurde gedeelten geheel 

verweerd zijn. Op basis van het opschrift weten we zeker dat hij 

eigendom was van baron en kolonel d’Ablaing-Van Giessenburg, 

stafofficier bij de Utrechtse Schutterij.  

Op basis van de op de pijpen aanwezige datum weten we dat de 

uitreiking plaatsvond op de verjaardag van de koning. Uit verschil-

lende verslagen blijkt hoe op initiatief van opperbevelhebber Mey-

er en hoe luisterrijk het verjaardagsfeest in het Kamp bij Oirschot 

werd gevierd: Katholieke mis en Protestantse dienst, parade, spe-

len en wedlopen, een banket met honderd couverts en verschillen-

de andere feestmalen en ‘eene algemeene illuminatie’. Aan het 

laatste element van de festiviteiten werd door de sociëteit van de 

Utrechtse Schutterij (i.e. die van baron d’Ablaing) ‘een groen ver-

sierde en fraai verlichte eerenboog’ bijgedragen. Jammer genoeg 

wordt er in de bronnen niets gezegd over de uitreiking van herinne-

ringspijpen. In 1834 werden soortgelijke festiviteiten gehouden; 

deze stonden mede in het teken van de voorlopige ontbinding van 

de schutterijen. 

De hierboven beschreven rijk versierde porseleinen geschenkpijpen 

vormen een bijzonder cultuurhistorisch fenomeen. In een Holland-

se context had het schenken van een pijp over de grenzen van ran-

gen heen een grote betekenis want het introduceerde in de relatie 

tussen boven- en ondergeschikte het idee van vriendschap en dus 

van gelijkheid. De pijpen vormen een tastbaar bewijs van de com-

plexe rituelen en feesten die in de jaren dertig van de 19de eeuw 

een belangrijke rol speelden in de vormgeving van de militaire hi-

erarchie, dat wil zeggen van de vriendschappelijke banden binnen 

rangen en van de persoonlijke loyaliteit tussen verschillende ran-

gen, van soldaat tot koning.  
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Conclusie porseleinen pijpen  

Ter herinnering aan het verblijf in het Kamp van Oirschot en de 

verjaardag van de koning werden door minstens één bevelvoerder 

(Luitenant-generaal Adriaan Frans Meyer) rijkversierde, op naam 

van de ontvanger gestelde, porseleinen pijpen cadeau gedaan aan 

zowel officieren als onderofficieren. Ze vormden een belangrijk 

element in de vormgeving van persoonlijke relaties binnen het mili-

taire apparaat: hoewel deze relaties strikt hiërarchisch van aard 

waren, werd met de gemeenschappelijke consumptie van tabak 

tegelijkertijd een sfeer van vriendschap gecreëerd. Hiervan ging 

ongetwijfeld een sterk moreel effect uit. Meyers’ geschenk betrof 

waarschijnlijk een groot aantal pijpen en het moet daarom een 

kostbaar geschenk zijn geweest. De meeste pijpen zullen door de 

ontvanger gekoesterd zijn en later als erfstukken behandeld zijn. 

Sommige zijn beland in particuliere en museale collecties. Een en-

kel exemplaar ging echter al in het kampement kapot en verloren. 

Eén exemplaar is toewijsbaar aan één van de meest vooraanstaan-

de personen in de Nederlanden van de Franse tijd en het jonge 

Koninkrijk: baron d’ Ablaing van Giessenburg. 

 

Slotwoord A. de Vries 

Bovenstaande samenvatting doet, doordat het een samenvatting 

is, tekort aan het wetenschappelijke aspecten van het onderzoek 

en het belang ervan. Het feit dat dit onderzoek werd gedaan is niet 

alleen interessant voor de leden van de stichting PKN voor wie het 

jaarboek werd uitgegeven, maar onderstreept het belang van de 

plek van het voormalige kamp als archeologisch waardevol monu-

ment. Er zijn nog tal van andere onderzoeken mogelijk op basis van 

de vondsten die daar zijn gedaan. Die plek van 1800 meter lang en 

140 meter breed, bekend als het ‘Legerkamp bij Oirschot’ is dus 

een plek waar we trots op moeten zijn en die we voorzichtig moe-

ten koesteren.  
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In de voetnoten bij het originele artikel (dat u op verzoek kunt in-

zien via John Putmans) worden de schrijvers als volgt genoemd: 

“Jos Bazelmans en Jan-Willem de Kort werken bij de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Michiel Purmer bij Na-

tuurmonumenten, ’s-Graveland, en Antoon Verspaandonk, Veldho-

ven, is vrijwilliger in de archeologie.” 

 

 
 

Het boek “Legerkamp bij Oirschot 1832-1834” is te koop bij Boek-

handel De Croon, ’t Bint en via ondergetekende, voor €19,90.  

De opbrengst van het boek wordt gereserveerd voor het aanden-

ken aan het legerkamp ‘in het veld’, dat we op korte termijn hopen 

te realiseren.  

 

Arthur de Vries  
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DE FINANCIERING VAN DE KERK (2) 
 

Het kapittel en de kanunniken 

Hoewel het kapittel collectief het financiële beheer van de kerk in 

handen had gegeven van de kerkmeesters, voelden ook de indivi-

duele kanunniken de bouwkosten op hun inkomen drukken.  

De gewijzigde kapittelstatuten van 1435 schreven voor dat nieuwe 

kanunniken ‘volgens gewoonte’ niet alleen 22 rijnsgulden moesten 

betalen aan de kerk, maar ook het kapittelpersoneel op een maal-

tijd trakteren. In 1501 werd bepaald dat men in plaats van deze 

entreemaaltijd voortaan 12 keurvorstenguldens moest betalen 

voor de verfraaiing van de kerk. Ook werd bepaald dat de boete 

van één carolusgulden voor een kanunnik die zonder verlof van de 

deken buiten Oirschot ging, voortaan betaald moest worden voor 

de reparatie van het hoogaltaar.  

Om aan contanten te komen werden onder andere eigendommen 

van het kapittel door de kerkmeesters ten behoeve van de kerkfa-

briek verkocht. Daarvoor moest uiteraard eerst de deken en het 

kapittel, en in sommige gevallen ook een deel van de gezworenen, 

raadslieden en inwoners van Oirschot, toestemming geven. 

 

Bij de herziening van de statuten van 26 november 1472 werd be-

paald dat, om te voorzien in de nood van de kerkfabriek, een tafel 

[lees: altaar] met relikwieën in de kerk zou worden geplaatst en 

alles wat daarop geofferd werd, zou dienen voor de kerkfabriek. De 

nieuw te kiezen deken (de statuten werden herzien na de dood van 

deken Frank van Boert) moest hierin uitdrukkelijk toestemmen. De 

maatregel gold totdat de nieuwbouw was voltooid.17  

 

De parochianen 

De parochianen betaalden zogenaamde tienden als parochiebijdra-

ge, een soort kerkelijke belasting. Indirect werd een deel van deze 

                                                           
17 Frenken, p. 194 
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tienden besteed aan de kerkbouw. Bovendien moest betaald wor-

den voor bepaalde diensten, die de parochie verleende. Zo moest 

voor ‘een dertigste’, de maandelijkse herdenking van een overle-

dene ofwel de maandstonden, 30 stuivers betaald worden en de 

kerkrechten voor een begrafenis bedroegen drie gulden.18  

Naast de collectieve tiendenbelasting was er uiteraard de mogelijk-

heid om privé een bijdrage aan de kerk te leveren. De kerkfabriek 

kon met name voor de bouwkosten niet zonder deze vrijwillige 

steun, zowel financieel als fysiek in de vorm van hulp bij de werk-

zaamheden. Zelfs in artikel 17 van de tijdens de bouwperiode ge-

wijzigde kapittelstatuten van 1472 werd geconstateerd dat ‘dat de 

kerkfabriek voornamelijk behoefte blijkt te hebben aan welwillende 

handen die op velerlei wijze steunen’.19  

Negatieve factor bij het geven van een financiële bijdrage was na-

melijk de merkwaardige heersende opvatting dat bijdragen aan de 

kerkbouw in officiële kerkelijke kringen minder hoog in de rangorde 

van ‘goede werken’ stond aangeschreven als het geven van aal-

moezen aan de armen. Desondanks gaven de Oirschottenaren gul 

aan de kerk. Schenkingen varieerden van ‘het beste hamelschaap’ 

(of alleen de wol ervan) tot een grote variatie in geldbedragen. In 

bouwperiodes werd verschillende keren in natura hout of een ei-

kenboom gelegateerd met de bepaling dat die voor de bouw van 

de kerk was bestemd.  

Ook de kanunniken droegen na hun dood nog een steentje bij aan 

de kerk. Hoewel ze werden geacht zonder nageslacht te sterven, 

was het niet ongebruikelijk dat ze zogenaamde natuurlijke kinderen 

hadden. Volgens de kapittelstatuten van 1293 kwamen de inkom-

sten van een kanunnik het eerste jaar na diens overlijden toe aan 

diens erfgenamen, vanaf het tweede jaar mocht de kerkfabriek 

hierop aanspraken maken. Ondanks deze vaste regeling waren er 

nog dertien kanunniken, die een testament opmaakten waarin ze 

                                                           
18 RAO 1583/los006 
19 Lijten, in Campinia, jrg. 22 nr. 86, p.89  
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een extra schenking aan de kerk of goed doel deden. Was hun le-

venswandel zodanig tegen de officiële regels geweest, dat ze voor 

de poort van de hemel hun ziel op die manier nog wilden schoon-

wassen?  

 

 
 
Het toedienen van het H. Oliesel en het opmaken van een testament ging ook op 

deze miniatuur uit de 12de eeuw in een moeite door. 

 

Dezelfde angst voor het hiernamaals was de reden om aflaten te 

verdienen, een gedeeltelijke kwijtschelding (of gehele bij een volle 

aflaat) van de boete op de overtreding van een kerkelijke wet. 

Geen mens, zeker een middeleeuwer niet, was zonder zonden en 

hoe meer men materieel of financieel hulp verleende aan de kerk, 

des te korter zou men na zijn dood in het vagevuur voor die zonden 

hoeven branden. Men kon zijn zonden via de aflaten afkopen. 

In 1509 bepaalden deken en kapittel dat de offergelden voor de 

aflaat ‘van den stoel van Romen’ gebruikt mochten worden voor de 

kerk tot ze was afgebouwd.20  

                                                           
20 Sanders I, p.166 nr. 30 
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In dit licht van de aflatenpraktijk moet ook de volgende boetebepa-

ling gezien worden bij een geschil tussen twee burgers. De twee 

vechtende partijen waren al bij elkaar geweest op het raadhuis om 

te proberen tot een verzoening te komen. Diverse voorstellen wer-

den gedaan om tot een schikking te komen, maar men kon geen 

overeenstemming bereiken. Daarom werd afgesproken dat advies 

van rechtsgeleerden zou worden ingewonnen. Degene die het niet 

met die uitspraak eens zou zijn, werd een boete opgelegd van maar 

liefst 300 gulden. Hiervan zou een derde deel dienen voor de op-

bouw van de toren van de St. Petruskerk, een derde deel voor de 

St. Peterskerk zelf en het andere derde deel voor de tafel van de H. 

Geest te Oirschot.21 Een soortgelijke uitspraak kwam al eerder voor 

in 1545, maar toen was de boete aanzienlijk lager. Partijen beloof-

den toen dat ze de uitspraak van de arbiters na zouden komen op 

straffe van 20 gulden, waarvan een derde deel voor de heer van 

Oirschot, een derde deel voor de kerk van Oirschot en het ander 

derde deel voor de partij die zich wel aan de uitspraak hield.22 

 

Geldproblemen 

Bij het begin van de bouw in 1493 had de gemeente Oirschot grote 

financiële problemen. Schepenen, kerkmeesters, H. Geest-

meesters en nog enkele notabelen machtigden de achtmannen van 

de Oirschotse herdgangen om ‘voor de gemeente een bedrag te 

lenen van 300 rijnsguldens en wel voor een termijn van een half jaar 

en het bedrag na dat halve jaar weer af te lossen en terug te beta-

len tenzij de inwoners etc. ter wille van meer profijt later alsnog 

zouden besluiten met dit geld een andere lening af te lossen dan 

deze’.23  

Mogelijk was de herbouw van de kerk, die in 1492 officieel startte, 

hiervoor mede verantwoordelijk. Dat is zeker het geval tien jaar 

later. Want de schepenen moeten dan maar liefst ‘plechtig’ verkla-

                                                           
21 RAO 1628/446 
22 RAO 1545/347 
23 RAO 1493/094 
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ren dat de gemeente ‘tegenwoordig grote problemen heeft over 

haar parochiekerk die is gevallen en zeer woestelijk leegt en dat de 

geburen de reparaties nauwelijks kunnen opbrengen omdat de kerk 

slechts kleine inkomsten heeft’. Het geld dat over de inwoners van 

Oirschot was omgeslagen voor reparatie en herbouw van de kerk 

kon door de kerkmeesters ook nauwelijks worden ingevorderd en 

veel van dat geld bleef door onwillige inwoners onbetaald. Hierbij 

moet men bedenken dat de inwoners ook in Oirschot extra onkos-

ten hadden door plunderingen en brandschatten vanwege de oor-

log.  

Ook de missie van de achtmannen tien jaar eerder had niet vol-

doende geld opgeleverd ‘om kalk en stenen te kunnen betalen, zo-

als die gebreken aan de kerk dagelijks vallen te aanschouwen’. 

De inwoners werden nu na een oproep daartoe in de kerk bij elkaar 

geroepen om te beraadslagen over de geldproblemen. Als oplos-

sing stelden zij voor aan meester Daniel van Hersel, de vice-deken, 

de schout en schepenen, gezworenen en raadslieden, aan Jan Wil-

lems Keijmps als H. Geestmeester en een deel van de inwoners die 

handelen namens de andere inwoners, om als nieuwe kerkmees-

ters voor de St. Petruskerk de personen van Aelbrechts van de 

Maerselaer, Henrick Belaerts en Happo Jan Vos aan te stellen. Deze 

kregen volmacht om alle pachten, cijnsen en omgeslagen bijdrages 

te heffen die door de kerk waren op te eisen en die gelden eventu-

eel met rechtsmiddelen in te vorderen. De kerkmeesters mochten 

deze inningen desgewenst overdragen aan de achtmannen, die 

normaal ook voor de andere belastingen in de herdgangen zorg-

den. De kerkmeesters of hun gemachtigden kregen zelfs toestem-

ming om het bezit van de onwillige schuldenaars ‘ter vroente te 

stellen’ (beslag leggen op), tot de tijd dat er was betaald. De met 

naam genoemde acht personen voor de herdgangen mochten be-

slag leggen op dat bezit onder het beding van parate executie. 

Niemand van de schuldenaren kon beroep doen op ‘klerkschap, 
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poorterschap, St. Petersmansschap of op andere privileges’, niet 

voordat er eerst was betaald.24  

 

Hoewel deze acte is doorgestreept, krijgen de achtmannen in het-

zelfde jaar machtiging om voor de gemeente een bedrag van 200, 

250 of 300 rijnsguldens op te nemen voor een periode van twee 

jaar. Bovendien mogen ze zoveel woeste gronden van de gemeen-

schap verkopen als nodig is om daarmee later dat bedrag van de 

lening te kunnen aflossen, want de gemeente wil dat geld wel afge-

lost hebben. Als men het geld na de twee jaar niet kan aflossen dan 

moeten ze opnieuw overleg plegen met de gemeente en men kan 

dan eventueel de termijn met een jaar verlengen.25 

 

Ook uit deze oproep blijkt dat een groot deel van de parochianen 

niet vrijwillig aan hun kerkelijke verplichtingen voldeed. De bijdrage 

van de parochianen was dus een zeer onzekere factor. Maar met 

name rond de tijd van de bouwactiviteiten hebben de parochianen 

door giften, erfenissen en leningen in geld of natura bijgedragen. 

Desondanks moest de kerkfabriek zelf een aanzienlijk aandeel van 

de kosten financieren door de verkoop van bezittingen.  

 

De financiële perikelen blijven dan ook voortduren. Ook nadat de 

bouw lijkt voltooid, blijft er serieus geldtekort. In 1532 gaf ‘het cor-

pus van Oirschot’ opnieuw machtiging aan de fabrieks-meesters 

om namens hen alle pachten, chijnsen, tiendes, rentes etc. die ei-

gendom van de fabriek zijn te incasseren, zowel de vervallen ter-

mijnen als ook die voor de toekomst. De gemachtigden mogen 

daarbij alle rechtsmiddelen gebruiken om die vorderingen te incas-

seren, hetzij volgens geestelijk hetzij volgens wereldlijk recht. De 

gemachtigden mogen ook bezit van de fabriek verkopen of het be-

lasten al naar het hen goeddunkt. De gemachtigden dienen alles te 
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25 RAO 1503/172 
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doen wat daarbij nodig is, hetzij als eisende hetzij als verdedigende 

partij ‘en datgene te doen wat de opdrachtgevers zelf ook gedaan 

zouden hebben. Een jaar later werd deze machtiging opnieuw uit-

gegeven.26  

In dat jaar 1533 werden ook de priester meester Henrick Dirck 

Corstiaens van de Velde en Lambert van den Born, procureur in de 

stad Den Bosch, gemachtigd om namens de fabriek van de St. Pe-

terskerk alle zaken en processen te voeren die de kerkfabriek nu of 

in de toekomst hebben lopen voor schout en schepenen van Den 

Bosch, hetzij als eisende hetzij als verdedigende partij. De gemach-

tigden dienden alles te doen wat daarbij noodzakelijk was ‘en ze 

zelf ook voor ogen gehad zouden kunnen hebben’. Ze droegen hun 

alle bevoegdheden over die ze zelf ook van de heerlijkheid Oirschot 

hadden gekregen. Onduidelijk is, wat de aard van deze zaken was.27  

 

In twee verschillende aktes van 1535 wordt ook gewag gemaakt 

van gebrek aan geld dat nodig is voor de kerk. Onbekend is wat de 

oorzaak was, maar er moest opnieuw geld en materiaal komen, 

speciaal bestemd voor de structuur van een nieuwe kap van de 

toren. 

De gehele gemeenschap werd serieus ingezet om fondsen te gene-

reren. Daarbij werd ongeveer dezelfde procedure gevolgd als dertig 

jaar eerder: alle inwoners van Oirschot werden plechtig door de 

vorster opgeroepen om met schepenen, gezworenen, raadslieden, 

H. Geestmeesters een oplossing te formuleren. Na ampele beraad-

slagingen werd met instemming ook van heer en meester Jacop 

van Geldrop, kanunnik en toenmalig deken en pastoor van de col-

legiale St. Peterskerk, besloten om nieuwe fabrieksmeesters voor 

de kerk te benoemen: twee kanunniken, heer Gerarden van der 

Schaut en heer Andries Coreman en de drie leken Goeswijn Sce-

pens, Jaspar van Esch en Gijsbrecht Peters. Zij krijgen weer ‘samen 

                                                           
26 RAO 1532/125 en 1533/212 
27 RAO 1533/041 
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en ieder hoofdelijk’ volmacht om alle pachten, rentes en vorderin-

gen van de fabriek te innen. Ze mogen alles doen wat daarbij nodig 

is, voor alle gerechtshoven optreden en kwijting geven etc. Ze mo-

gen het bezit van deze fabriek belasten om daarvoor geld op te 

nemen. Ook mogen ze bepaalde vroentes of gemeenschappelijke 

gronden van de gemeente verkopen, volgens daarvoor eerder ver-

kregen octrooi, maar alleen die gronden waarbij geen overlast 

wordt bezorgd aan de omwonenden of nadeel aan hun eigendom-

men wordt veroorzaakt. Enige voorwaarde daarbij was, dat er aan 

de hertog van Brabant bij verkoop van die grond de normale 

grondcijns werd betaald volgens het verkregen octrooi daartoe. 

Verder kregen de fabrieksmeester machtiging om alle eikenhout, 

geriefhout, pootsels etc. dat op die gemeenschappelijke gronden 

stond of groeide te laten kappen en te verkopen en het daaruit 

vrijgekomen geld aan te wenden voor de fabriek van de St. Peters-

kerk, speciaal voor de nieuwe kap. Verder stemde men ermee in 

dat ondanks dit alles er binnen Oirschot een heffing werd opgelegd 

van 400 Karolusguldens, samen nog met de oude restanten van het 

kerkgeld dat nog onbetaald was gebleven door sommige kwaadwil-

ligen. Deze achterstand mocht men verhalen tot aan executie toe, 

‘alsof het een door de keizer opgelegde bijdrage was’.28  

 

Ook in een testament van dat jaar wordt meer dan gebruikelijk 

aandacht besteed aan de bouw van de kerk. Beelken wettige doch-

ter van wijlen Willem Dircks van Aerle die men ook wel Willem 

Zutericks noemt’ vermaakte onder andere zes opgaande eikenbo-

men ten behoeve van de constructie van de fabriek. Mochten de 

fabrieksmeesters met bepaalde voorwaarden niet akkoord gaan, 

dan vermaakte ze de fabriek 40 Karolusguldens eens en voor de 

'structuur' van de kerk kreeg de fabriek het geriefhout dat in haar 

beemd stond ofwel daarvoor 30 Karolusguldens.29  

                                                           
28 RAO 1535/137 
29 RAO 1535/244 
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Maar de kerk had ook onverwachte bronnen om aan geld te ko-

men. 

Het was een al bestaand gebruik dat bij een geschil tussen burgers 

geprobeerd werd, al dan niet door tussenkomst van rechtsgeleer-

den, om overeenstemming te bereiken in een zogenaamd  

zoenaccoord. De partij die het niet met de afgesproken schikking 

eens was of ertegen in beroep ging, kreeg een boete. Dat middel 

werd nu weer toegepast, en wel werd een boete opgelegd van 

maar liefst 300 gulden, waarvan een derde deel diende voor de 

opbouw van de toren van de St. Petruskerk, een derde deel voor de 

kerk zelf en het andere derde deel voor de tafel van de H. Geest.30  

Op dezelfde manier werden illegale stekers van turf bestraft. Wilde 

men het recht krijgen om turf te steken, dan moest dat via de ge-

meentesecretaris geregeld worden (en betaald?). Degene die zich 

hier niet aan hield zou de turf verbeuren, dat jaar geen turf meer 

mogen steken en daarvoor nog een boete krijgen van 21 stuivers: 

een derde deel voor de aanbrenger, een ander derde deel voor de 

fabriek van de kerk, en het laatste derde deel was voor de offi-

cier.31 

En had de fabriek zelf niet genoeg geld om de nodige materialen te 

kopen, dan kon ook nog een betalingsverplichting in natura worden 

afgelost. In 1629 werd een jaarlijkse rente van drie gulden, die 42 

jaar eerder aan de kerk was nagelaten, door de erven afgelost. Niet 

in geld, maar middels de levering van een hoeveelheid eikenhout 

‘die men hoopt te gebruiken voor het opbouwen van de grote kerk-

toren die op 1 april 1627 is afgebrand’.32  

 

Helaas is er geen totaalafrekening van de bouw, maar wel die van 

een heel kleine aankoop, die een klein inzicht verschaft in de kos-

ten destijds.  

                                                           
30 RAO 1628b/446 
31 RAO 1628d/487 
32 RAO 1629/003 
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Na het overlijden van Aelbert Janssen Ievens en zijn vrouw Maijken 

Elias van de Laerschot werd hun huisraad uit het sterfhuis geveild. 

Henrick Henrick Toirkens kocht als fabrieksmeester voor de kerk 

een (timmer)bok met toebehoren voor twee gulden en acht stui-

vers, een timmerkistje voor twaalf stuivers, een reep voor 33 stui-

vers, een zaagstelling voor vijftien stuivers en een slijpsteen voor 

drie gulden. Wie het kleine niet eert….. Daar kwam nog wel boven-

op als wijnkoop per gulden een stuiver en als schrijfgeld en sche-

penloon zes stuivers. 33 

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts 

 

 

 

P.S. Het onderzoek naar de rol van de parochianen bij de bouw van 

de kerk en de altaren daarin is uitgemond in een ruim 300 pagina’s 

A-4 omvattend werkstuk en vastgelegd op een DVD. Daarin zijn o.a. 

een lijst van kerkmeesters en erflaters in de betreffende periode en 

overzichten van aan- en verkopen van pachten en onroerende goe-

deren door de kerkfabriek opgenomen. Belangstellenden kunnen 

deze DVD bestellen à € 10 via hbogaartvugts@zonnet.nl  
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