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Het kleine maar dappere volkje was er al in de prehistorie, 

maar vooral in de eerste eeuwen van onze jaartelling 

waren de aerdmennekes graag geziene gasten in deze 

buurten. Hoewel vrijwel niemand ze ooit echt zag. “De 

boer en z’n knechten konden – wat een genot – in het 

gure winterseizoen slapen zoolang ze verkozen.” De ploeg 

lieten ze op het land staan, want het dwergenvolkje rukte 

er ‘s nachts op uit en ploegde het land op onovertroffen 

wijze om. Ook de boerin en de meid hadden er genot van. 

’s Morgens was de melk gekarnd en lag een heerlijke kluit 

boter netjes in de houten schotel. Een klein deel van de 

opbrengst namen de aerdmennekes voor zichzelf mee. 

Want ook een aardman moet leven tenslotte. Maar er viel 

niet met hen te spotten. Een boer die de mennekes ‘s 

nachts wilde bespioneren, raakte voor het leven blind aan 

een oog.  

‘Kyrie is dood’
In de zevende eeuw verdween het Aerdmenneke 

onverwachts van de Veldhovense aardbodem. Het 

verhaal gaat dat een jager op de hei bij Riethoven op 

jacht was. In de verte zag hij hoe zich een aardman 

voortbewoog. De jager richtte zijn geweer, vuurde en trof 

hem dodelijk. De aardman had nog net kracht genoeg om 

zich naar de Kabouterberg te slepen en in een van de 

pijpen te verdwijnen. Binnenin de berg hoorde de jager 

stemmen die mistroostig zeiden: “Kyrie is dood!”. En in 

Meerveldhoven waar de kabouters hun woning hadden 

bij de hoeve De Heskok, hoorde men in de onderaardse 

gangen roepen: “Morgennacht vertrekken de kabouters 

van de Heshok.” 

Boeten voor een euveldaad

Een boer die het volkje nu eindelijk wel eens met eigen 

ogen wilde zien, verborg zich in een droge sloot langs de 

Goorstraat en wachtte met kloppend hart op de dingen 

die komen zouden. Toen de klok middernacht sloeg, zag 

hij in de verte een enorme stofwolk alsof een grote menigte 

in aantocht was. In zijn angst hield de boer zich schuil 

onder een nabijgelegen houten bruggetje. De kabouters 

trokken bij duizenden langs om nooit meer weer te keren. 

Sindsdien zijn de aardmannetjes verdwenen. “Voor de 

euveldaad van ene mens moet nu heel de gemeenschap 

boeten. Want de mensen moeten al hun werk zelf doen.”

Terug van weggeweest

Toch jammer. Maar voor wie zijn oren en ogen openhoudt, 

moedig is en zuiver van hart, zijn er volop tekenen dat 

de kleine maar dappere aerdmennekes nooit helemaal 

weg zijn geweest. Zo verscheen een paar jaar geleden in 

Oerle ineens een mysterieuze graancirkel… Is het toeval 

dat daar ook Aerdmennekesijsjes en –koeken worden 

verkocht? Wie wil kan per fiets of te voet in de sporen 

van het kleine volk treden met twee tochten die vertrekken 

vanuit ’t Witven. De tochten voeren langs Veldhovense 

straten en wegen die allemaal kabouternamen dragen. 

En zelfs Hoeve de Heskok is nog altijd te bezichtigen. 

Of wat te denken van de eeuwenoude grafheuvels van 

Toterfout, favoriete woonplekken voor de kabouters. Niet 

verwonderlijk dat ze daarom aardmannetjes genoemd 

werden.
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DE AERDMENNEKESEN TERUGKEER VAN 

“Aan den grooten weg, die van Eindhoven naar de Acht-Zaligheden leidt, ligt Meer-

veldhoven. Even voorbij de in deze omstreken algemeen bekende herberg De 

reizende man wijst men u de plaats aan waar, in den goeden ouden tijd, de nijvere 

kabouters huisden. Kleine mennekes met lange, volle baarden, een vriendelijk en 

dienstbaar volkje. Maar ge moest hen laten begaan, want waren ze u eenmaal 

vijandig gezind, dan had g’er geducht van te lijden…”, schreef de Zeelster hoofd-

meester Jacques Cuijpers meer dan honderd jaar geleden. Het mysterie rondom 

de Aerdmennekes houdt Veldhoven nog altijd in zijn greep.          

De afbeeldingen op deze pagina zijn afkomstig 

uit het prachtige boek ‘Jacques Cuijpers, een 

veelzijdig meester’. Heemkundekring Zeelst 

Schrijft Geschiedenis heeft een speciale cassette 

met twee rijk geïllustreerde boeken met DVD 

over het leven en werk van Jacques Cuijpers 

(1850-1926) uitgegeven. Daarin staan nog veel 

meer volksverhalen, kinderrijmen en spreuken, 

maar ook voorbeelden van zijn bijzondere 

kalligrafische werken. Ook publiceerde hij over 

het dialect van Neeritter, waar hij vandaan kwam, 

en van Zeelst, dat zijn tweede thuis werd. 

Kijk voor meer informatie op

www.zeelstschrijftgeschiedenis.nl

Hier kunt u ook de cassette bestellen. 


