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HET BELIËNSTRAATJE - WIE IS J. BELIËN? 

 

Oudere Oirschottenaren zullen de naam van ‘Mester Beliën’, zoals 

hij in Oirschot bekend stond, nog wel kennen en misschien heeft een 

enkeling hem nog persoonlijk gekend, maar voor de rest van onze 

inwoners zal het een vraag zijn. 

Toevallig ontmoette ik tijdens de tentoonstelling over ‘het onderwijs 

in Oirschot’ in november van het vorige jaar, een kleinzoon van 

hem, die – ook toevallig – die dag in Oirschot op zoek was naar de 

achtergrond van het leven van zijn opa. Bij mijn onderzoek naar het 

onderwijs in Oirschot was ik al vaak gegevens over ‘Mester Beliën’ 

tegengekomen in de archieven. Zodoende konden wij wat gegevens 

uitwisselen met als gevolg dit artikel. 

 

Johannes Josephus Beliën is geboren in het jaar 1871 in Leende. 

Zijn vader was huisschilder en zijn moeder hield een winkeltje aan 

huis. Omdat hij meester wilde worden, ging hij na de lagere school 

naar de normaalschool. De normaalschool was de voorloper van de 

latere kweekschool en van de tegenwoordige pedagogische acade-

mie. Een opleiding voor schoolmeester dus. Voor die opleiding 

moest hij wel naar Eindhoven en dat betekende in die tijd nog: te 

voet. Daarvoor ging hij ’s zondags al vanaf Leende naar Eindhoven, 

waar hij door de week bij het hoofd van de school in de kost kon 

blijven, om ’s zaterdags weer naar huis te gaan. 

In 1890 slaagde hij en begon hij zijn loopbaan als ondermeester aan 

de lagere school in Heeze bij ene meester Bekkers. Zijn eerste basis-

salaris was f 200,- per jaar en hij begon met 80 leerlingen in zijn 

klas. Dat was in de tijd dat er nog geen leerplicht was, de meeste 

scholen openbaar waren en een lagere school nog verdeeld was over 

3 klassen: de eerste, de middelste en de hoogste klas. Hij kreeg de 

jongere kinderen onder zijn hoede. Elke dag liep hij op en neer van 
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Leende naar Heeze en terug. Het gemeentebestuur had graag gezien 

dat hij in Heeze kwam wonen, maar dat heeft hij niet gedaan.   

Eigenlijk wilde hij meer dan ondermeester zijn. Hij wilde onder 

andere een akte Frans halen. Daarvoor solliciteerde hij in 1892 naar 

de baan van meester aan de openbare school in de kom van Oir-

schot. Dan was hij al een stuk dichter bij Tilburg, waar wel een mo-

gelijkheid was om een studie voor die akte te volgen. 

Hij werd aangenomen voor het vorstelijk jaarsalaris van f 550,-. 

Daar hoorde dan wel de verplichting bij om herhalingsles te geven. 

Herhalingslessen werden gegeven elke dag na de gewone schooltijd 

en waren bedoeld voor kinderen die de lagere school al doorlopen 

hadden maar nog meer wilden leren. Je zou het kunnen beschouwen 

als de voorloper van het vervolgonderwijs.   

Bij zijn benoeming in Oirschot was meester Beliën 22 jaar en kwam 

hij samen met twee collega’s te werken in een vrij nieuw drie-

klassig schoolgebouw uit 1883. Waar hij woonde, is niet duidelijk, 

maar hij staat genoteerd op huisnummer A 280. Dat is in ieder geval 

in de kom van Oirschot.  

Nu was onze meester natuurlijk nog niet in Tilburg. Gelukkig kreeg 

hij hulp van twee tantes, die enkele jaren geld gespaard hadden voor 

het geval hij in militaire dienst zou moeten, zodat ze tegen betaling 

een ‘remplaçant’ voor hem konden inhuren en de meester zelf kon 

blijven werken. Echter meester Beliën had geluk. Hij was ‘uitgeloot’ 

en hoefde dus niet. Van het opgespaarde geld hadden de tantes voor 

hun jonge neef toen een fiets gekocht (uniek in die tijd), zodat hij 

elke vrijdag na schooltijd op de fiets naar Tilburg kon rijden om ’s 

nachts laat thuis te komen. In 1893 had hij ook zijn akte Frans bin-

nen.  

Maar de jonge meester was ambitieus. Hij wilde nog meer. Hij wil-

de de hoofdakte halen en in Brabant zag hij daar geen mogelijkheid 

voor. Daarvoor moest hij naar ‘boven de rivieren’. Daarom sollici-

teerde hij naar een onderwijsondersteunende baan bij een bijzondere 

(katholieke) zusterschool met internaat in Hilversum. Hij werd aan-

genomen en kon daar zelfs intern verblijven. (Zou dat misschien bij 

de Franciscanessen zijn geweest, gesticht vanuit Oirschot?) Dus 

vroeg hij in Oirschot per 1 september 1894 zijn ontslag. De opzet  
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Klassefoto uit 1917 met meester Beliën links op de foto. De namen van  

zijn ‘kortgeknipte’ leerlingen zijn (nog) niet bekend. 
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was dat hij naast zijn werk in Hilversum lessen in verschillende 

vakken ging volgen, nodig voor zijn hoofdakte, gecombineerd met 

zelfstudie. Hij vond echter dat hij naast zijn werk te weinig ruimte 

kreeg voor zijn studie. Daarom solliciteerde hij al gauw weer verder 

naar een volgende baan; nu in Utrecht. Daar werd hij leraar aan een 

mulo en kreeg hij wel voldoende tijd voor zijn studie. Zodoende 

slaagde hij in 1897 voor zijn hoofdakte.   

Ondertussen had hij in Utrecht zijn toekomstige vrouw, Geertruda 

van Rijn uit Bunnik, leren kennen. Zij kregen verkering. 

 

Blijkbaar had meester Beliën in die tijd toch nog enig contact met 

Oirschot, want van onze kantonrechter Romme (uit de Molenstraat) 

vernam hij, dat de Zusters Franciscanessen, die hier een normaal-

school runde, een kweekschool voor meisjes wilden starten en dat ze 

daar enkele bevoegde mensen voor zochten, omdat ze zelf niet vol-

ledig bevoegd waren. En meester Beliën was bevoegd. Hij sollici-

teerde, werd aangenomen en in de zomer van 1898 kwam hij weer 

terug naar Brabant; als leraar aan de kweekschool in Oirschot. 

Het jaar daarop trouwde hij met Gertruda van Rijn. Als adres van 

het pasgetrouwde stel staat genoteerd F 109. Dat is vrijwel zeker 

huize Koolmond. Twee jaar later woonde het stel ergens in de buurt 

van de Markt of vooraan in de Nieuwstraat. 

 

Waarschijnlijk heeft meester Beliën op de Oirschotse kweekschool 

geen volledig werkrooster gehad, want toen hoofdonderwijzer Van 

Breemen van ‘de School in de Kom’ aan de Spoordonkseweg in 

1905 met pensioen ging, solliciteerde hij naar die vrijgekomen 

plaats, omdat hij meer wilde verdienen. Hij werd aangenomen, wel 

met de belofte aan het bestuur van de kweekschool dat hij daar nog 

12 uur per week les zou blijven geven. Zijn nieuwe baan hield au-

tomatisch in dat hij met zijn gezin naar het schoolhuis verhuisde. 

Per 1 april 1905. In die tijd begon immers het nieuwe schooljaar nog 

in april/mei.  

Sinds 1900 was de leerplichtwet van kracht. Dat hield in dat kin-

deren vanaf hun zesde jaar verplicht waren zes jaar lang naar school 

te gaan. Verder waren de leerlingen voortaan verdeeld in zes klas-
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sen. Het gevolg van de leerplicht was natuurlijk dat het aantal leer-

lingen toegenomen was, de school uitgebreid moest worden en de 

meester al gauw in een verbouwing kwam te zitten. In 1912 was ook 

het schoolhuis aan uitbreiding toe, omdat volgens de archieven “de 

woning te klein was geworden voor het schoolhoofd om zijn talrijk 

gezin te herbergen, terwijl nog vermeerdering van het gezin te ver-

wachten staat”. 

Over zijn functioneren als hoofd van de school is weinig bekend, 

maar één gebeurtenis is zeker in de herinnering van zijn oud-

leerlingen blijven hangen en zelfs doorgegeven aan de volgende 

generatie. Namelijk de schoolreis in 1908 met zijn leerlingen… 

helemaal naar Amsterdam. Hij heeft er zelfs een subsidie van de 

gemeente voor gekregen van f 60,-. 

 

Landbouwcursussen  

Had Beliën bij zijn eerdere baan in Oirschot al herhalingslessen ge-

geven, in deze tijd heeft hij zich ingezet voor de ontwikkeling van 

de boeren, onder andere door verscheidene jaren landbouwcursussen 

te geven. Klaarblijkelijk had hij tussen de bedrijven door nog kans 

gezien om een landbouwakte te halen. In 1915 immers werd in de 

raad het voorstel gedaan om hem een salarisverhoging van f 200,- te 

geven voor het bezit van een landbouwakte en dat werd goedge-

keurd. 

Volgens zijn familie moet hij zelfs achter zijn huis in de tuin een stal 

met enkele varkens gehad hebben om zo aan zijn cursisten aan-

schouwelijk onderwijs te kunnen geven. Ook had hij ergens richting 

Oostelbeers proefveldjes aan laten leggen om het resultaat te laten 

zien van het gebruik van stalmest en het gebruik van kunstmest.  

 

Sollicitaties 

In 1918 verzocht meester Beliën opmerkelijk genoeg vrijstelling te 

verkrijgen van het geven van onderwijs ten einde de betrekking van 

directeur der N.V. Oirschotse stoelenfabriek te mogen waarnemen. 

Echter de Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant verleende de 

vergunning niet. Dit mede op advies van de gemeente Oirschot en 

de schoolopziener uit het district Tilburg. 
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Brief aanvraag eervol ontslag door J.J. Beliën d.d. 24 december 1920  
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In 1920 solliciteerde hij weer, nu naar een baan bij de onderwijsin-

spectie. Toen hij in december van dat jaar inderdaad benoemd werd 

tot schoolopziener in de inspectie Eindhoven, diende hij per 1 janua-

ri 1921 zijn ontslag in als hoofdonderwijzer van de openbare lagere 

school in de kom. Wat was er aan de hand? Een zoon van de familie 

vertelde, dat vader Beliën in conflict was geraakt met de toenmalige 

Deken Freijssen. En in 1917 was er een wet tot stand gekomen met 

‘Financiële gelijkstelling van Openbaar en Bijzonder Onderwijs’, 

die pas in 1920 van kracht werd. Meester Beliën zag toen aankomen 

dat in Oirschot de openbare scholen binnen korte tijd overgenomen 

zouden worden door het katholieke kerkbestuur onder voorzitter-

schap van deken Freijssen en dat hij dan niet herbenoemd zou wor-

den. Vandaar dat hij zelf het heft in handen nam om op te stappen. 

En inderdaad werd de school in de kom in 1923 overgenomen door 

het kerkbestuur en veranderde de school in een katholieke jongens-

school.  

Het opzeggen van zijn baan hield natuurlijk ook in dat hij uit het 

schoolhuis moest vertrekken. Zijn volgende onderdak was ‘De Wil-

deman’ aan de Markt 

 

De meester en zijn andere nevenactiviteiten 
 

De Harmonie 

Meester Beliën moet beslist een actief en veelzijdig man zijn ge-

weest, gezien zijn functies naast zijn baan als hoofd der school en 

leraar aan de kweekschool. 

Pas een blauwe maandag vanuit Utrecht terug in Oirschot was hij al 

lid van harmonie ‘Arti et Amicitiae’. Dat blijkt als de harmonie in 

september 1898 de ‘kroningsfeesten’ mee gaat opluisteren in Bladel. 

Na het optreden ging de club – zoals gewoonlijk – er eentje vatten 

op de goede uitvoering. En nog een, en nog een, en nog een. Je be-

grijpt het al: Ze gingen nog niet naar huis… nog lange niet… nog 

lange niet. Ook niet na het officiële sluitingsuur. Totdat de politie 

eens polshoogte kwam nemen. Veel leden konden door de achter-

deur van het café ontsnappen maar van acht leden – waarbij ook 

meester Beliën - werd door de politie proces verbaal opgemaakt.  
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Die groep moest in december 

van dat jaar op het kantonge-

recht verschijnen. En die kan-

tonrechter was….hun pasbe-

noemde voorzitter, kantonrech-

ter Gompertz. Klaarblijkelijk 

was meester Beliën goed van de 

tongriem gesneden, want hij 

deed het woord voor de ‘schul-

digen’. (zie voor de uitslag: Van 

Den Herd, jaargang 15, nr. 1) 

Meester Beliën is tot zijn vertrek 

naar Eindhoven in 1928 lid ge-

bleven van Arti. Hij heeft zelfs 

de functie van voorzitter en diri-

gent vervuld. Uit dankbaarheid 

heeft de harmonie hem in 1960 

nog in Eindhoven een serenade 

gebracht. 

 

 
Artikel uit de Streekbelangen 

van 11 juni 1960. 

 

 
Lid van de Commissie tot Wering van het Schoolverzuim. 
Sinds de leerplichtwet van het jaar 1900 moest er natuurlijk gecon-

troleerd worden of alle leerplichtige kinderen werkelijk naar school 

gingen. Daarvoor was de Commissie tot Wering van het Schoolver-

zuim opgericht. Elke leerkracht moest de schoolverzuimen bijhou-

den in de zgn. absentielijsten. Werd er door een kind veel en on-

rechtmatig verzuimd, dan moest de verantwoordelijke ouder of 

voogd bij de commissie op het matje komen. Soms volgde slechts 

een vermaning, maar soms een boete. In 1904 – hij was nog leraar 

aan de kweekschool - had men meester Beliën voor dit baantje we-

ten te strikken. 
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De Stoomzuivelfabriek 

Dat meester Beliën ook belangstelling had voor het landbouw- en 

veeteeltbedrijf is eerder al gebleken en besproken bij de landbouw-

cursussen. Het was dus niet vreemd dat hij lid werd van een com-

missie die zich beijverden voor de oprichting van een stoomzuivel-

fabriek in Oirschot ter vervanging van de vier handmatig gedreven 

boterfabriekjes die Oirschot rijk was.  

Het resultaat was de bouw en oprichting van een stoomzuivelfabriek 

in de Gasthuisstaat in het jaar 1912. 

 

Politiek 

Ook op het politieke vlak lag zijn belangstelling. Vanaf 1913 was 

hij lid van de Provinciale Staten. Omdat de vergaderingen overdag 

waren, moest hij, voor het bijwonen daarvan, verlof vragen aan het 

gemeentebestuur dat toen nog bestuur was van de (openbare) scho-

len. Dat verlof kreeg hij in 1916. Tevens kreeg hij vrij tot het afne-

men van schoolexamens. Wel onder voorwaarde dat hij de burge-

meester elke keer op de hoogte zou brengen van zijn afwezigheid. 

Maar daar hield hij zich niet altijd aan. Zo werd dat bijvoorbeeld 

ontdekt toen in 1919 de burgemeester zelf eens polshoogte in de 

school ging nemen en hem daar niet aantrof. Dat kwam hem op een 

reprimande en een waarschuwing te staan.   

Later – in de twintiger jaren - komen we hem ook tegen in het ge-

meentebestuur van Oirschot en in 1928 zelfs als wethouder tijdens 

het burgermeesterschap van jonkheer Carel van Nispen tot Se-

venaer. Toen die burgemeester al na drie jaren plotseling uit Oir-

schot vertrok omdat het niet boterde tussen hem en een deel van de 

gemeenteraad nam Beliën als loco-burgemeester tijdelijk zijn post 

waar. En tenslotte werd hij in 1939 (hij woonde ondertussen in 

Eindhoven) gekozen tot lid van Gedeputeerde Staten. Dat bleef hij 

tot na de oorlog. 

 

Het Rode Kruis 

We zien de meester ook zitten op een groepsfoto van de leden van 

het Rode Kruis. Wanneer en hoe lang hij lid is geweest en welke 

functie hij daarin had, is me niet bekend. 
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Groepsfoto voor restaurant De Zwaan t.b.v. het 25-jarig jubileum van  

de Stoomzuivelfabriek, J. Beliën zittend 5
e
 van rechts. 

(foto collectie Heemkundekring, geschonken door Marcel v.d. Heijden) 



14________________________________________________________________ 

Ontspanning 

Behalve als lid van de harmonie komen we hem tegen bij toneelver-

eniging d’n Honey, en bij handboogvereniging Aurora. Ook daar is 

me verder nog weinig van bekend. 

 

In 1930 - hij was toen 61 jaar 

en nog steeds inspecteur van 

het onderwijs - verhuisde hij 

naar Eindhoven, om in 1936 

met pensioen te gaan. 

Enkele jaren eerder – in 1933 

– was zijn vrouw op 55-jarige 

leeftijd gestorven. Later 

trouwde hij opnieuw met 

Elisabeth van Gemert, waar-

mee hij nog zijn zilveren 

bruiloft heeft gevierd. In de 

vijftiger jaren van de vorige 

eeuw heeft hij nog even bij 

zijn dochter Truus in de 

Beerzen gewoond.  

In 1961 is hij overleden, 

maar onder de ouderen van 

Oirschot leeft de naam van 

‘mester Beliën’ nog steeds 

voort. En nu er enkele jaren 

geleden een straatje naast zijn laatste woning in Oirschot naar hem 

genoemd is, blijft de naam van deze opvallend veelzijdige man 

voorlopig nog voortleven in ons dorp. 

 

Cl. van Esch-van Hout 

 

 

 

Info: 1 RHCe Oirschotse archieven. 

2 Gegevens P. Beliën  
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BURGEMEESTER OF TOCH BORGEMEESTER…? 

 

Van ons gewaardeerd heemlid Marcel van der Heijden kreeg de re-

dactie de onderstaande reactie op het artikel De Gemeenteontvanger 

van Clari van Hout-van Esch in het vorige nummer van Van den 

Herd: 

 

“Het is of de duivel ermee speelt. In nummer 3 van jaargang 23 van 

ons aller Van den Herd staat een stukje waarin erop gewezen wordt, 

dat het woord ‘borgemeester’ niets te maken heeft met 

‘(waar)borgen’. En wat staat er in nummer 1 van jaargang 24? We-

derom hetzelfde misverstand (blz. 21). De vorm ‘borgemeester’ is 

een bijvorm of nevenvorm van ‘burgemeester’; de betekenis van 

beide vormen is precies eender. Zoals bijvoorbeeld in oude teksten 

soms ook ‘mosch’ staat (de vogel) in plaats van ‘musch’.”  

 

Van de taalwetenschappers krijgt Marcel ongetwijfeld gelijk. In het 

Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam staat bij bor-

ge(r)meester: burgemeester. Maar Verdam is een taalwetenschap-

per, en geeft er in zijn standaardwerk wel op meer plaatsen blijk van 

dat hij niet alle regionale dialecten in zijn woordenboek heeft opge-

nomen. 

Omdat ik in mijn eigen publicaties dezelfde verklaring hanteer als 

Clari voel ik mij verplicht een aantal argumenten in te brengen tegen 

de uitleg van Marcel:  

 

1. De term burgemeester komt in het ancien regime eigenlijk 

alleen voor in het stedelijk bestuur, en niet op het platteland. 

Dat is gezien het woord ook logisch, want burger is een ty-

pisch bij de stad horend begrip. Volgens de Monté Verloren
1
 

is het ambt van burgemeester vooral in de Hollandse steden 

van fundamenteel belang, en waren burgemeesters “belast 

met het dagelijks bestuur in stedelijke aangelegenheden”, 

waaronder het financieel beheer. 

2. De term borgemeester komt vooral voor in de bestuursorga-

nisatie ten plattelande, en in ieder geval in de Meierij van  
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‘s-Hertogenbosch. In de schepenprotocollen is de spelling 

nagenoeg altijd borgemeester, dus met een o in plaats van 

een u. 

3. Kappelhof schrijft in zijn boek over belastingheffing in de 

Meierij
2
: “De naamsafleiding is onzeker, maar het meest 

plausibel lijkt de verklaring, dat de borgemeester degene 

was, die een jaar lang borg stond voor de schulden van het 

dorp”. Dezelfde verklaring geven ook Heesters en Radema-

ker in hun boek over de geschiedenis van Sint-Oedenrode
3
. 

4. De borgemeesters moesten bij het aanvaarden van hun ambt 

een eed afleggen dat sij allen die comtoir- ende schepenen 

ordonnantien ende andersints sullen voldoen ende betaelen 

sonder dat de gemeente daerdoor eenige schaede ofte intres-

se sal comen te lijden. In de protocollen komen veel gevallen 

voor van oud-borgemeesters die (soms nog lang) na hun 

ambtstermijn aansprakelijk worden gesteld voor achterstalli-

ge schulden. 

5. Het woord borge betekent (ook volgens Verdam) in het 

Middelnederlands hetzelfde als het moderne borg: persoon 

die zich garant (borg) stelt. 

 

Als laatste argument zou ik het bestuursreglement van de Vrijheid 

Oirschot willen inbrengen. De Staten-Generaal lieten in 1662 de in 

Oirschot geldende regels voor het bestuur van Oirschot vastleggen 

in een “Reglement voor dye van de vryheyt van Oorschot”. In arti-

kel XIIII (14) van dat reglement wordt niet de naam, maar wel de 

aard van de functie borgemeester verklaard: 
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Hieruit blijkt overtuigend dat de borgemeester een financieel risico 

liep: de kosten van executien ende schaden (…) sullen komen tot 

laste vande voornoemde Collecteurs ofte Borgemeesters. Een bor-

gemeester stond dus met zijn persoonlijk vermogen borg voor even-

tuele gemeentelijke tekorten. En dat is de juridische betekenis van 

borgstelling.  

 

De kwestie is daarmee natuurlijk niet opgelost. Ik ben dan ook be-

nieuwd naar eventuele reacties van lezers. 

 

Anton Neggers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 J.Ph. de Monté Verloren, J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rech-

terlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, 

Deventer 1974, pag. 154. 
2
 Dr.A.C.M. Kappelhof, Belastingheffing in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 

Deel LXIX uit de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 

Tilburg 1986, pag. 152 
3
 W. Heesters, dr. C.S.M. Rademaker, Geschiedenis van Sint-Oedenrode, deel 

XXIV van de Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, Til-

burg 1972 
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VOLKSVERHALEN UIT NOORD-BRABANT (3) 

 

Inleiding 

In het eerste artikel van deze reeks stond ik stil bij de vraag wat we 

eigenlijk verstaan onder een volksverhaal en hoe we volksverhalen 

kunnen verdelen in verschillende typen. Ik eindigde ermee enkele 

volksverhalen te noemen die een link hebben met Oirschot.  

Het tweede artikel was geheel gewijd aan verhalen over de kabou-

termannetjes. Allereerst ging ik in op wat Sinninghe en anderen on-

der aardgeesten verstaan en waar die indeling op terug te voeren is. 

Vervolgens behandelde ik de verschillende typen kaboutermannetjes 

die door Jacques Sinninghe en Willem de Blécourt worden onder-

scheiden. Daarna kwamen de verhaalfragmenten aan bod over Ka-

bouters die in het Oirschotse zijn gesitueerd. 

In dit derde artikel ga ik in op verhalen uit de regio over de gloeiige 

en het witte paard. Allereerst sta ik hier stil bij de categorie van ver-

halen over vuurgeesten waar zowel Sinninghe als de Blécourt de 

volksverhalen over de gloeiige onder scharen. Vervolgens ga ik in 

op verhalen over de Gloeiige uit de Kempen. Als tweede komen de 

verhalen over het witte paard aan de orde. Sinninghe rekent deze 

verhalen onder de categorie van verhalen over luchtgeesten. Ik be-

sluit dit artikel met de verhalen over witte paarden uit Oirschot en 

omgeving. 

 

Vuurgeesten volgens Sinninghe en de Blécourt 

Zoals gezegd rangschikt Jacques R.W. Sinninghe in zijn “Noord-

brabants Sagenboek” sagen over de Gloeiige onder de categorie 

vuurgeesten. Daarnaast onderscheidt hij watergeesten, aardgeesten 

en luchtgeesten. De indeling in geesten op basis van de elementen 

water, aarde, vuur en lucht, is terug te voeren op de zogenaamde 

elementenleer zoals we die kennen uit de Griekse filosofie. Vuur-

geesten werden in vroeger eeuwen vaak gezien als bewoners van de 

bovenste hemelen, die geen contact hebben met mensen. We gaan 

hier verder niet in op de elementenleer omdat dit al behandeld is in 

het vorige artikel.  
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De categorie vuurgeesten is bij Sinninghe een kleine categorie die 

naast verhalen over vuurmannen alleen verhalen over dwaallichten 

bevat. Dit type verhalen is in Noord Brabant heel talrijk. In het 

“Noordbrabants Sagenboek” wordt de vuurman door Sinninghe 

sfeervol geïntroduceerd: 

“Als de gure herfstwind in donkere avonden over de heivelden raast, 

dan gebeurt het soms, dat de gloeiige man door de lucht rijdt. Dan 

strijkt hij neer op de daken der hoefkes en geselt de schoorstenen 

met vurige kettingen.” 

Vuurmannen verschijnen meestal aan de dorpsgrenzen en het volk 

ziet dan grenssteenverzetters in hen of landmeters, die expres het 

land niet goed gemeten hebben. Dit werd gezien als een misdaad en 

de zielen van de overleden landmeters die zich hieraan schuldig 

hadden gemaakt, waren gedoemd rond te blijven dolen. De grenzen 

tussen plaatsen werden vaak door niemandsland getrokken, dwars 

door de vennen en moerassen der heide. En hier stijgen de phospho-

rische dampen op, die over de heide trekkend, voortdurend voedsel 

geven aan het geloof in de vuurman.  

Zowel de verhalen over de Gloeiige als die over dwaallichten zijn 

beide terug te voeren op het christelijk geloof dat de zielen van 

overledenen branden in het vagevuur. Algemeen werd aangenomen 

dat dwaallichtjes de zieltjes zijn van ongedoopte kinderen. Soms 

werden zij ook wel beschouwd als lichtjes van de duivel, die reizi-

gers van het rechte pad moesten afleiden.  

De Blécourt geeft in zijn boek “Volksverhalen uit Noord Brabant” 

aan dat verhalen over de gloeiige en over “stalkeersen” oftewel 

dwaallichten in Noord Brabant een lange traditie kennen. Hij haalt 

hier Hanewinckel aan die in zijn verhalenverzameling in 1799 ver-

meldde:  

“Men ziet in de Peel, wijl zij een moeras is, en de moeraslucht zeer 

ligtlijk ontvlamt, dikwijls dwaallichten, hier stalkaarsen genoemd. 

Deze houdt men voor ongedoopte kinderen, die omdat zij niet ge-

doopt zijn omzwerven. Ook ziet men er wel eens grote vuurklompen 

of pilaaren, uit eene phosphorische stof bestaande, zweeven. Deze 

noemt men gloeiende mannen, men houdze voor verdoemde men-

schen die tot straf hunner misdaaden moeten omzwerven.”  
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De achtergrond van met name de verhalen over de Gloeiige hoeft 

volgens De Blécourt niet zo ver weg gezocht te worden. Naast het 

feit dat het verhalen zijn die leuk zijn om te vertellen, slaan ze vaak 

direct terug op grensconflicten, die in het verleden tamelijk veel 

voorkwamen. Hij veronderstelt dat de logica hierachter als volgt is 

geweest:  

“Misdadigers, zowel grensverplaatsers als meinedigen konden in de 

christelijke voorstelling geen eeuwige rust vinden en waren ge-

doemd eeuwig te dolen totdat ze hun misdaad ongedaan hadden we-

ten te maken. Dergelijke dolende zielen werden, waar de natuurlijke 

omstandigheden dat toelieten, geïdentificeerd met lichtverschijnse-

len zodat het samen voorkomen van die lichtverschijnselen en een 

misdaad al snel aanleiding gaf tot dit soort moralistische verhalen.” 

De Blécourt geeft aan dat het hier gaat om een type verhalen dat al 

voorkwam in de Griekse oudheid, zo verhaalt Herodotus in de 5
e
 

eeuw voor Christus al iets 

dergelijks van de Perzen: 

bij de verovering van 

Barkè, een Griekse kolonie 

ten westen van Egypte, 

zwoeren ze dat de wapen-

stilstand die ze zojuist ge-

sloten hadden, even on-

wrikbaar was als de grond 

waarop ze stonden. Daar ze 

er van tevoren voor hadden 

gezorgd dat het slechts een 

afgedekte kuil was, voel-

den ze zich ook niet aan 

die eed gebonden. De be-

woners van Barkè zo stelt 

de Blécourt, zullen daarna 

de Perzen ook wel ver-

vloekt hebben.  

 
Das Irrlicht, Arnold Böcklin, 1882 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arnold_B%C3%B6cklin_-_Das_Irrlicht_-1882.jpeg
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Verhalen over de Gloeiige in de Kempen  

In de Kempen is “de Gloeiige” volgens de Blécourt algemeen be-

kend en hij werd vroeger dan ook dikwijls in deze streek gezien. 

Zowel in het “Noord Brabants sagenboek” van Sinninghe als in 

“Volksverhalen uit Noord Brabant” van de Blécourt vinden we daar 

vele voorbeelden van.  

Ik laat er hier een paar de revue passeren: 

Zo verhaalt Sinninghe over een geschiedenis die hij in Gemert opte-

kende van iemand die vertelde dat bij zijn vaders grootmoeder de 

gloeiige man, met gouden gespen op zijn schoenen, iedere avond op 

de kar ging zitten als ze over de heiweg gingen. Op een avond zat 

hij achter “een vrouwke” aan en toen ze de hulp inriepen van een 

van de paters Capucijnen ging die met Gloeiige wandelen. Ze hoor-

den nog dat hij de pater verweet dat hij een stok had afgesneden, 

waaruit een molenwiek had kunnen groeien maar daarna hebben ze 

de gloeiige man nooit meer gezien. 

Ook was er op een keer een man die Geert heette en die met een 

kameraad in zijn huifkar over de grote baan van Aalst naar Leende 

reed. Het gesprek tussen de twee kwam op de Gloeiige en Geert zei 

tegen zijn vriend: “Ik zei nergens nie bang af, al kwamp me hier in 

de haai de gloeiige eiges tege”. 

Toen kwam dwars over de weg een licht op hen af: “Het zette zich 

op ’t haam van het paard en voort ging ’t in onstuimige vaart, dat 

horen en zien verging!”  

En dan het verhaal over de voerman die van Vessem naar Eindho-

ven reed en met zijn wagen bij Zand Oerle in de mulle weg bleef 

steken en toen met zijn zweep klapte en er “woorden van tien pond” 

uitgooide. “Mar ‘t hielp niks niemendal”. De kar zat vast en bleef 

vastzitten, toen schreeuwde de voerman: “Allee gloeiige, span 

veur!” En nauwelijks had hij dat gezegd of de gloeiige zat op het 

paard en voerde de wagen in dolle vaart Zand Oerle voorbij.  

Ook in het boek van Willem de Blécourt vinden we een aantal ster-

ke verhalen over de gloeiige. 

Zoals de geschiedenis over de gloeiende wagen, die tussen Aalst en 

Waalre door een herder werd gezien, die met zijn kudde schapen in 

het schemerdonker huiswaarts keerde. Tot zijn verbazing zag hij dat 
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het rijtuig met twee helder brandende lantarens ineens het kar-

respoor verliet en recht op hem afkwam. De paarden waren gitzwart 

en de koetsier, die helemaal in het zwart gekleed was, zat onbe-

weeglijk op de bok met ogen als “karbonkels”. De wagen reed 

dwars door de kudde schapen heen die alle kanten uitstoven, zwenk-

te toen en reed met een harde vaart het dennenbos in!  

Of het verhaal van de molenaar en zijn knecht in Neerpelt die tegen 

de deur van de molen stonden en in de verte de gloeiige man zagen. 

“Kijk, daar is de gloeiige,” zei de knecht. “Wil ik eens fluiten baas? 

Ze zeggen dat hij komt als men fluit.” ”Nee, dat zou ik maar laten”, 

zei de baas. Maar de knecht floot toch. En zie, daar kwam de gloeii-

ge al aangerend, ze konden nog net naar binnen vluchten en de deur 

op slot doen. En ’s morgens ontdekten ze op de deur een zwart ge-

blakerde plek, dat was het bewijs dat de gloeiige daar echt had ge-

staan! 

 

De gloeiige in het Oirschotse  

Ook in Oirschot en omgeving waren er vroeger volksverhalen over 

de gloeiige. Zo treffen we in het boek Volksverhalen uit de Kempen 

het verhaal aan van Luc van Gestel en de vuurman. Dit verhaal 

speelt zich af in Best, het buurtdorp dat vroeger deel uitmaakte van 

Oirschot. Het gaat zo: 

“Eens liep Luc van Gestel- er waren nog geen fietsen, bussen of 

treinen- van Eindhoven naar Best. Onderweg stopte hij een pijp, 

maar toen hij er de brand in wilde steken had hij geen vuursteen. 

Voor Luc uit liep op honderd meter afstand een man. Hij wilde hem 

inhalen om vuur te vragen. Maar hoe snel Luc ook liep, de man voor 

hem bleef een voorsprong behouden. Plotseling stond de man stil en 

werd, tot grote verbazing van Luc, steeds groter en groter en groter. 

Luc begreep dat hij met een vreemd personage te doen had, maar hij 

wilde zo graag roken dat hij uitriep: “Hé, vriend heb je een vuur-

steen voor me. Dan mag je van mij een pijpje stoppen.” Nauwelijks 

had hij dit gezegd of de grote man veranderde in één klossale bol 

van vuurrode vlammen. Zijn kleren lagen op een hoopje op de 

grond. Luc wist het nu zeker: het was een vuurman. Hij vergat zijn 
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enorme behoefte om te roken en zette het op een lopen. Zo redde hij 

zijn leven, maar een stugge roker bleef hij.” 

Een van de mooiste verhalen over de gloeiige die we in “Volksver-

halen uit Noord Brabant” van de Blécourt vinden, is een geschiede-

nis die opgetekend is door verzamelaar Hermans uit de mond van de 

jagers van de heren van Oirschot:  

“Toen wij in het najaar in de heidebergen van Oirschot waren, om 

de strikken der stroopers te ligten, zagen wij achter den zoogenaam-

den zwarten heuvel eene vurige gestalte tevoorschijn komen, om-

trent 80 schreden van een onzer, die den weg over den potjesberg 

naar den straatweg nam, juist ter plaatse waar de lijkurnen gevonden 

zijn. Zij had den vorm van enen grooten kanonskogel en was zo 

vurig dat de heide erdoor verlicht werd als op helder lichte dag. Bo-

ven deze bol was eene trechtervormige vurige uitwaseming ter 

hoogte van 1 ½ voet. Deze verheveling bleef een halve Nederland-

sche el boven de heide, snelde in volle vaart van achter den zwarten 

heuvel, over den potjesberg heen en verdween toen uit het gezigt. 

Het was stil weder en maanlicht, omtrent negen uur in den avond”.  

In Noord-Brabant gaan veel volksverhalen waarin de figuur van de 

gloeiige optreedt over grensschendingen. Die verhalen spelen zich 

af op diverse plaatsen in de Kempen en een aantal keren ook in het 

Oirschotse. Zo vermeldt de Blécourt dat ooit een assessor (wethou-

der) van de gemeente Oirschot het volgende verklaarde:  

“Tusschen de Gemeente Oorschot ter eene en Oerle c.s. ter andere 

zijde, bestond verschil over het bezit van grondgebied. Dit verschil 

nu zou worden uitgemaakt op de plaats zelven door de schepenen 

dier gemeente besturen. De afgevaardigde uit Oorschot, gebruikte 

daarbij de valschheid of list, met een “schepper” [tinnen ronden le-

pel] zand van Oorschots grondgebied in zijne schoenen te scheppen, 

die schepper vervolgens in zijn hoed te bergen, om daarna bij de 

beraadslaging in loci te zweren, bij den schepper van hierboven, dat 

hij op Oorschots grondgebied stond, en nu zou die ‘vurige’- nog 

voortdurend de schrik van velen- niemand anders zijn dan Oorschots 

afgevaardigde, waardoor die Gemeente in het bezit van onrechtma-

tige eigendommen kwam.”  



24________________________________________________________________ 

Varianten van dit verhaal komen we tegen in Oirschots grensge-

meenten Woensel, Wintelre en Zeelst. 

 

Luchtgeesten volgens Sinninghe en de Blécourt  

Jacques R.W. Sinninghe rangschikt in zijn “Noordbrabants Sagen-

boek” sagen over het witte paard onder de categorie van de lucht-

geesten. Luchtgeesten werden vroeger vaak gezien als woest en ge-

welddadig; er werd verondersteld dat zij menselijke wezens haten, 

stormen en ander onheil veroorzaken en het vermogen hebben een 

zichtbaar lichaam te maken uit lucht. 

Volgens Sinninghe gaat het hier om een brede categorie van sagen 

waarin hij dan ook een onderverdeling maakt. Als verschillende 

typen noemt hij sagen over De wilde jager, over diverse soorten 

Spookwagens, over de bekende Brabantse Bokkenrijders alsook 

verhalen over vreemde wezens als de Flodder of de Bellenman en de 

ook elders in Nederland veelvuldig voorkomende, sterke verhalen 

over het zwakke geslacht, zoals die over Witte vrouwen, Zwarte 

dames en Juffers zonder kop. Een aparte subcategorie vormen de 

talloze verhalen over spoken en spookdieren en bij dit laatste type 

verhalen over de luchtgeesten komen we o.a. sagen over spookpaar-

den tegen waar volgens Sinninghe zowel de verhalen over het 

“Hengstenspoor oftewel de weg tussen de karresporen die het paard 

gaat” als de verhalen over “het witte paard “ onder vallen.  

In zijn Commentaar op de Noordbrabantse volksverhalen werkt 

Willem de Blécourt een aantal motieven uit die in veel volksverha-

len een rol spelen. De enige spookdieren die we daar als motief te-

genkomen zijn weerwolven maar geen paarden. Wel verhaalt hij op 

een andere plaats in het boek “Volksverhalen uit Noord Brabant” 

over het witte paard uit Veldhoven, waarover verderop meer.  

 

Witte paarden in mythologie, religie, sprookjes en ... 

In de mythologie van allerlei culturen over de wereld zien we de 

figuur van het witte paard veelvuldig verschijnen. Vaak worden ze 

geassocieerd met de zonnewagen, met strijdheren, met vruchtbaar-

heid en met het einde der tijden. Al vanaf de vroegste tijden werd 

verondersteld dat witte paarden over buitengewone eigenschappen 
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beschikten zoals het gevleugelde paard Pegasus en de mythische 

eenhoorn uit de Griekse, of het achtvoetige paard Sleipnir uit de 

Noorse mythologie. Ook in andere culturen zoals in de mythologie 

uit Slavische landen komen we de figuur van het witte paard tegen 

evenals in Zuid Aziatische mythen en sagen, waarin vorsten als bij-

voorbeeld Prins Siddharta op een wit paard reden en waarin veel-

vuldig witte paarden werden geofferd.  

Zelfs in het moderne landschap stuitten we soms nog op de figuur 

van het witte paard als een reliek uit een ver verleden, zoals in de 

heuvels in Engeland in Uffington waar de sporen van een “White 

Horse” te vinden zijn die dateren uit het Bronzen tijdperk. 

 

 
 
“Uffington White horse” 

 

Ook in de bijbel komt de figuur van het witte paard voor in het 

Nieuwe Testament in het boek Openbaring waarin de apocalyps 

ofwel het einde der tijden wordt aangekondigd:  

“Ik zag de hemel openen en zag daar een wit paard. En Hij die erop 

zat wordt genoemd getrouw en waarachtig: Hij velt vonnis en voert 

oorlog in gerechtigheid. Zijn ogen waren een vuurvlam en op Zijn 

hoofd waren vele kronen. Hij droeg een geschreven naam, die nie-

mand weet dan Hij Zelf. Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed 
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geverfd was. Zijn naam is: het Woord van God. En de heerscharen 

die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit 

en vlekkeloos fijn linnen.” 

Overigens vinden we de figuur van het witte paard ook terug in de 

hedendaagse uitdrukking “de prins op het witte paard” die vaak ge-

bruikt wordt als term om de ideale partner aan te duiden, de zoge-

naamde “man van je dromen”. In een artikel in de NRC van decem-

ber 2004 gaat Ewoud Sanders op zoek naar de herkomst van deze 

uitdrukking en legt die vraag voor aan Theo Meder, als autoriteit op 

het gebied van volksverhalen bij het Meertens Instituut. Meder ver-

moedt dat de uitdrukking populair is geworden door de Disney-

tekenfilm Sneeuwwitje uit 1937 waarin de uitverkoren prins op een 

wit paard rijdt terwijl we Sneeuwwitje horen zingen: “Some day my 

prince will come”. Hiermee wordt volgens hem verwezen naar prins 

Charming, een fictieve verzamelnaam voor het personage van de 

prins op het witte paard die in veel sprookjes verschijnt als redder in 

de nood.  

 

Het witte paard in het Oirschotse 

Zowel in het “Noordbrabants Sagenboek” van Sinninghe als in 

“Volksverhalen uit Noord Brabant” van de Blécourt komen we maar 

een enkele keer een verhaal over het witte paard tegen.  

Allereerst is dat de sage over het witte paard in Veldhoven die we 

bij alle twee de auteurs aantreffen. De Blécourt vertelt hierover: 

“Het witte paard werd in de vorige eeuw gezien te Veldhoven en 

menig oudje weet daarvan de geheimzinnigste geschiedenissen te 

verhalen met de stellige verzekering, dat 't geen leugens zijn. Voor-

namelijk komt de zaak hierop neer: lederen avond doolde het witte 

paard in de broek- en moerasgronden om. Niemand kon zeggen, van 

wie het was, noch hoe het daar kwam, noch ook, waar het des daags 

vertoefde. Het gebeurde, dat er toen der tijd eene pestziekte onder de 

inwoners uitbrak; iedere verschijning van het paard was de voorbo-

de van nieuwe sterfgevallen. Wat raad? Men toog ter beeêvaart en 

van toen af liet het paard zich gebruiken om de dooden te begraven. 

Weldra echter hield de zoozeer gevreesde ziekte op en het geheim-

zinnige paard verdween even onverwacht als het gekomen was. De 
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plaats, waar het de laatste maal gezien werd, heet nog thans het 

Paardskerkhof en ligt dicht bij het dorp Veldhoven naast den grint-

weg. Men heeft mij nog verzekerd, dat een boer, die in 't schemer-

donker met zijn kar voorbij het Veldhovensche kerkhof moest, vlak 

bij de plaats, waar twee veldwegen elkaar kruisen, op eens met 

schrik bemerkte, dat zijn paard over heel zijn lijf en leden beefde, 

plotseling stilstond en geen voet meer voort durfde. Toen de boer 

het paard bij den kop vatte, om het aldus vooruit te krijgen, ziet hij 

opeens vlak voor zich op den kruisweg het witte paard zich oprich-

ten en voortrennen.“  

Volgens Jacques Sinninghe is deze sage over het spookpaard ver-

bonden met een legende die in Oirschot wordt verteld. Hij beschrijft 

die als volgt: 

“In het midden van de zestiende eeuw heerste te Oirschot de pest die 

vele slachtoffers maakte. Een kluizenaar die op het gehucht Straten 

woonde, smeekte toen zijn patroon Sint Antonius om hulp en zie, 

zijn gebed werd verhoord. Een wit paard verscheen zonder dat ie-

mand wist waar het vandaan kwam.  

Elke keer dat het lijk van een pestlijder met dit witte paard naar het 

kerkhof werd gereden, genazen de zieken in de woning waaruit de 

dode begraven werd. Zo ging het van huis tot huis en toen de ziekte 

overal had opgehouden, verdween het witte paard en werd niet meer 

gezien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(foto JHGS, eigen werk) 
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Ter ere van Sint Antonius werd een kapel gebouwd op de plek waar 

het witte paard het eerst was gezien: in 1648 werd de kapel gesloten 

en later afgebroken, maar in 1853 bouwde men op de fundamenten 

een nieuwe kapel waar een beeld in werd geplaatst van Sint Antoni-

us met het varken naast zich.” 

In deze twee verhalen is de dubbele betekenis die witte paarden in 

het verleden hadden goed terug te zien. Enerzijds zag men een wit 

paard als een mythisch wezen dat over goddelijke krachten beschik-

te, maar anderzijds gold het als een waarschuwing of een voorbode 

van onheil.  

 

Slotwoord 

Hiermee is een einde gekomen aan deze kleine reeks artikelen over 

volksverhalen. Als laatste geef ik de lezers een citaat ter overden-

king van Jonathan Gottshall: 

“We zijn als menselijke soort verslaafd aan verhalen. Zelfs wanneer 

het lichaam gaat slapen, blijft de denkgeest wakker en vertelt zich-

zelf verhalen.” 

 

Maria van Deutekom 

 

 

 

 

Bronnen: 

- “Volksverhalen uit Noord Brabant”, Willem de Blécourt, 

1980 

- “Noordbrabants Sagenboek”, Jacques R.W. Sinninghe, 1964 

- Mythologie, Wikipedia 

- “Volksverhalen uit de Kempen”, Josien Stehouwer en Jan 

Radersma, 2004 

- Nederlandse Volksverhalenbank, items over De Gloeiige en 

Het witte paard 

- Prince Charmant, Wikipedia 

- “De prins op het witte paard”, artikel van Ewoud Sanders in 

NRC, december 2004  
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DE BOUWGESCHIEDENIS VAN DE ST. PETRUSKERK 

TOT 1640 (1) 

 

In aanmerking genomen dat de eerste dertiende-eeuwse St. Pe-

truskerk in 1462 totaal was vernield, is al redelijk snel na de brand 

de, al dan niet gedeeltelijk, herstelde kerk weer in gebruik genomen: 

op 2 februari 1465 moest Wouter van den Dijck een deel van zijn 

schuld betalen, zoals hij die kreeg opgelegd in een zoenovereen-

komst. Dit bedrag betaalde hij op het St. Jorisaltaar in de St. Peters-

kerk.
1
 

 

Uiteraard werden maatregelen genomen om herhaling van de cata-

strofe van 1462 zo mogelijk te voorkomen. In 1489 werd in een keur 

(voorschrift met boetes) vastgelegd dat alle inwoners van iedere 

herdgang de verplichting hadden om vóór Pasen een ladder te leve-

ren die lang genoeg was om tot het dak van de kerk te komen, ‘zodat 

de kerk daarmee beschermd kan worden tegen brand en vuur’.
2
 

 

Volgens Lijten bestonden er vóór de brand in 1462 al concrete plan-

nen om de kerk uit te breiden met een nieuw koor en transept.
3
 Het 

is daarom opmerkelijk dat het wel dertig jaar duurde alvorens de 

nieuwbouw startte, want pas op St. Jorisdag 1492 was het zover dat 

schepenen, H. Geestmeesters en een groot deel van de inwoners bij 

elkaar kwamen op het St. Peterskerkhof om daar machtiging te ge-

geven aan diverse bouwmeesters ‘tot wederopbouw van de kerk’.  

Die bouwmeesters waren: 

- meester Daniel van Hersel,  

- Daniel van der Meijden,  

- Henrick van de Venne,  

- Henrick van den Dijck,  

- Gielis Lucassen (van de Schoot),  

- Jacop Henricks  

- Aelbrecht van den Maerselaer.  

 

Zij kregen bij die gelegenheid officieel opdracht om de ‘St. Pe-

truskerk van Oirschot weer op te bouwen, het dak te dekken, te re-
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pareren etc. en om daarvoor hout en kalk te kopen, nagels etc. en 

alles wat daarvoor nodig is’. Ten aanzien van de noodzakelijke gel-

den daarvoor beloofden de schepenen en H. Geestmeesters samen 

met de aanwezige inwoners de gemachtigden te vrijwaren tot we-

deropzegging. Na afloop van de werkzaamheden moest rekening en 

verantwoording worden afgelegd.
4
  

 

 

Acte waarin opdracht werd verleend. 

In de marge staat: nit scabt. = geen betaling voor deze schepen-acte. 
 

Al vlug heeft het bouwteam van Henrick van Dijck assistentie nodig 

omdat ‘die het niet zelf kan doen’. De deken, het kapittel en enkele 

vooraanstaande inwoners machtigen daarom heer Jan Nataels pries-

ter, Aelbrecht van de Maerselaer, Aernden Jacops, Aernden Ber-

naerts en aan Jacop Keijmps om als hulp voor Henrick hout, stenen, 

kalk, leijen en andere materiaal te kopen voor de kerk. Voor het be-

nodigde geld moeten ze een lening afsluiten. 
5
 

 

In 1500 wordt ten behoeve van de kerk een stuk tuin, dat achter het 

koor van de kerk ligt, van het kapittel gekocht. Er wordt de conditie 

bijgemaakt dat de koper (is de kerkfabriek) op de kerkmuur daar 

mag timmeren voor zover dat op de eigen grond gebeurt. Bovendien 

mogen ze ‘over de muur een schop en overhang hebben en dat moet 
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goed worden onderhouden en men moet het perceel of de schop om-

heinen voor alle vee’. De kerk moet uit het stuk tuin 12 stuivers 

jaargeld betalen.
6
  

 
Op deze tekening van Hen-

drik Verhees uit 1799 is te 

zien dat er achter het koor 

een huisje tegen de kerk aan 

was gebouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw van de kerk verliep niet zo voorspoedig als gehoopt. In 

1503 stortte de (mogelijk provisorisch herstelde) kerk in. Dat moest 

natuurlijk weer hersteld worden en de kerkfabriek raakte daardoor in 

grote financiële problemen. Het dorpsbestuur springt in en de sche-

penen nemen een plechtige verklaring op in hun protocol ‘dat het zo 

is dat de gemeente Oirschot 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’.
7
 Ze beklagen zich erover dat 

het geld dat over de inwoners van de acht herdgangen was omgesla-

gen voor de reparatie en herbouw van de kerk door de kerkmeesters 

nauwelijks kan worden ingevorderd en veel van dat geld door ‘on-

willigen’ onbetaald is gebleven. Zodoende hebben de kerkmeesters 

geen geld om bouwmaterialen te kunnen betalen.  
 

Kerkramen 

Desondanks komt de kerk in 1507 zover klaar, dat gedacht kan wor-

den aan de ramen. In dat jaar vermoordde Andries Aerts van de 

Laeck iemand. Volgens een van de bepalingen in het daarop-

volgend overeengekomen zoenakkoord wordt hij, zoals in die tijd 
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gebruikelijk, verplicht om een bedevaart naar de St. Petrus en Pau-

luskerk in Rome te houden. Zeer uitzonderlijk is vervolgens de be-

paling dat hij in plaats daarvan in de St. Peterskerk hier een glas-

raam moet laten zetten. Ook de afbeelding die daarop moest komen, 

werd voorgeschreven: een afbeelding van O.L. Heer met de door 

Andries vermoorde Henrick Michiels van der Waerden in geknielde 

positie ervoor. Dat glasraam moest binnen 17 weken ‘behoorlijk 

worden gemaakt zoals de arbiters zullen aangeven’. 
8
  

Een ander raam werd geplaatst in opdracht van de schepenen van 

Oirschot. Daarvan weten we dat o.a. schepen Rutger van der Hoe-

ven zijn wapen erin heeft laten zetten en hoe dat wapen eruit zag: 

drie witte molenijzers in een zwart veld.
9
  

Dergelijke dure en kwetsbare onderdelen als ramen zullen pas ge-

plaatst zijn toen de bouw klaar was. Daarom is het aannemelijk te 

concluderen dat in 1509 het einde van de bouwactiviteiten in zicht 

geweest was. De fabrieksmeesters kregen toen van de kanunnik An-

tonis Bruijninks een bedrag van 166 gulden en 13
1/3

 stuiver in con-

tant geld voor de kerk. Dat is waarschijnlijk een lening want ze be-

loven dat, zodra de kerk ‘is afgebouwd en in redelijke staat van on-

derhoud is’, ze dan die rente van 10 gulden per jaar aan heer Anto-

nis Bruijnincks of diens erfgenamen zullen aflossen.
10

 Mogelijk was 

dat geld voor het meubilair en de afwerking.  

 

Koorbanken 

Tussen 1508 en 1511 werden ook de koorbanken gemaakt en in de 

kerk geplaatst. Uit het contract waarin de voorwaarden worden om-

schreven en uit overgebleven rekeningen weten we dat de opdracht 

is verleend aan en uitgevoerd door meester Jan Borchmans: Anno 

XVC VIII op Sunte Peter en Pauwelsdacht heeft meester Jan 

Borchmans screynmaeker van Eyndoven dit gestoelte ingeset nae 

inhoud deser cedullen. We kennen ook de daaraan verbonden kos-

ten: 300 Rijnsgulden (..) en 25 kwarten wijn.
11

 Bij de uitvoering 

moest Borchmans de koorbanken van de St. Jans-kerk als voorbeeld 

nemen. Het eerste werk was het in elkaar timmeren van de waar-
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schijnlijk 52 stoelen. Dat hoefde hij niet alleen te doen, maar hij was 

wel de eindverantwoordelijke.  

Kunsthistorici zijn er al lang van overtuigd, dat Jan Borchmans het 

werk niet alleen heeft uitgevoerd, maar hulp moet hebben gehad van 

beeldsnijders en knechten. Ook in de laatste studie over de koorban-

ken was hierover nog niets naders bekend, en zeker geen namen. In 

ieder geval heeft Borchmans bij de afwerking hulp gekregen van 

meester Cornelis de Neve, van beroep beeldhouwer. Deze heeft 

waarschijnlijk als forens gewerkt, want ‘hij heeft onder ede gezwo-

ren dat hij nimmer een beroep zal doen op poorterschap [bewoner 

binnen de poorten van Oirschot], clerkdom of op andere privileges, 

noch ander verweer zal doen, maar dat hij meester Jan [Borch-

mans], ‘stoelmaker’ te Oirschot in alles zal voldoen hetgeen ze in 

een overeenkomst met elkaar waren overeengekomen.’ Meester 

Cornelis de Neve verklaarde bij die gelegenheid dat hij voor zijn 

deel volledig door meester Jan was betaald.
12

  

 

Meester Jan Borchmans was alleen verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring, voor de aankoop van het materiaal zorgde het kapittel. Het 

hout voor de koorbanken kwam voornamelijk uit Riethoven, maar 

ook uit Bergeijk en Dordrecht werd materiaal aangeschaft.  

Op 8 februari 1511ondertekende meester Jan een verklaring dat de 

laatste betaling aan hem door het kapittel was gedaan.
13

 Of alle werk 

toen klaar was of dat er nog een contract voor bijvoorbeeld het ok-

saal of de preekstoel liep, is niet bekend. Wel verkocht jaren later 

een tweede beeldsnijder Werner Janssen, als wettige man van Aleijt 

wettige dochter van wijlen Joerden die Metsere en Elisabeth dochter 

van Jans Sronden, in 1539 een stuk land in Spoordonk, genoemd de 

Soperdonk in de buurt van ‘’t Banensveld’. Het is niet aannemelijk 

dat Werner Janssen in de eerste helft van de zestiende eeuw al als 

zelfstandig, autonoom beeldsnijder in Spoordonk zijn brood kon 

verdienen. Hij zal zeker in opdracht hebben gewerkt.
14

 

 

Nu na de oplevering van de koorbanken de afwerking aan de bin-

nenkant zo goed als klaar mag worden verondersteld, was het tijd 
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om aandacht te besteden aan de buitenkant: in 1518 verkocht mees-

ter Gerard Gijsbrechts, als gemachtigde van zijn dochters Agatha en 

Aleijt en hun echtgenotes (resp. Jan Aems en Willem Rutgers), aan 

de St. Petruskerk een schuurtje met de grond en toebehoren om daar 

een kerkhof van te maken voor de kerk.
15

  

 

Het orgel 

In 1555 verklaren de zes schepenen, de vier gezworenen, de acht-

mannen en vertegenwoordigers van de inwoners van Oirschot plech-

tig dat ze de fabrieksmeesters machtigen om namens hen een aan-

bod voor een betalingsregeling te doen aan een orgelmaker in Den 

Bosch, vanwege bepaald geld dat die heeft te vorderen. Daarvoor 

mogen de gemachtigden als onderpand de tienden en het bezit van 

de St. Peterskerk verbinden. Helaas is de grootte van de achterstand 

en de aard van het aanbod niet bekend. Van deze orgelmaker is al-

leen bekend dat hij Gijsbert heette.
16

  

 

Leidekken 

Vijf en zeventig jaar nadat er opdracht is gegeven voor de start van 

de bouw van de vergrote St. Petruskerk is er een afrekening voor het 

dekken van het dak. De fabrieksmeesters zijn daarvoor 158 gulden 

schuldig aan de leidekker Jacop Jacops (ook Jacop van de Ven ge-

noemd), te betalen met kerstmis a.s. op onderpand van het bezit van 

de kerk.
17

 Vijf jaar later beloven ze weer om aan ‘Jacop Jacopssn. 

die Leidekker een bedrag van 188 gld te zullen betalen per a.s. 

Kerstmis met een rente van den penning zestien’. Daarbij wordt de 

aantekening gemaakt dat alle eerdere betalings-beloftes ter zake van 

de kerk van Oirschot komen te vervallen.
18

  

Het leidekken neemt een hele tijd in beslag, of het zijn herhaalde 

werkzaamheden die voortvloeien uit de grote brand, die in 1566 een 

groot deel van het centrum van Oirschot in de as legde. Pas in de 

kroniek van 1594 is op 13 mei te lezen: ‘op deze tijd zijn de kerkto-

ren, de kerk en het raadhuis met nieuwe leien gerepareerd’. Kenne-

lijk is dus ook het raadhuis, dat dateert van 1513, dan aan een 

(nieuw?) dak toe.  
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Als het dak klaar is, is leidekker Jacop Jacops van de Ven overle-

den. Zijn dochter Mariken meldt dan dat er nog een vordering van 

139 gulden en tien cent openstaat en geeft een machtiging af aan 

Henrick van der Sterre om die voor haar van de kerkmeesters te in-

nen.
19

 Dat gaat niet erg vlot. Pas vier jaar later verklaarde Henrick 

van der Sterre dat heer Henrick Verbeeck als kerkmeester aan hem 

een bedrag van 125 gulden en nog van 14 gulden en 10 stuivers 

heeft betaald, welke bedragen wijlen Gijsbert van der Schout en 

Joorden Jan Brouwers als kerkmeesteer indertijd op 2 november 

1577 met de handtekening van Aerden Sgraets als notaris, vanwege 

het dakdekken van de kerk aan Jacop hadden beloofd. Henrick ver-

klaarde dat hij met deze betaling akkoord gaat, ofschoon het nog 

niet voldoende is. Maar ‘vanwege bepaalde overwegingen heeft hij 

het restant kwijtgescholden’ en geeft op 15 juni 1598 volledige 

kwijting.
20

  

 

Hanneke van den Bogaart-Vugts, hbogaartvugts@zonnet.nl 
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