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Beste lezers


Ditmaal hebben we uit onze heemruimte naar informatie gezocht over kasteel 
Oud-Herlaar. Dat is nu actueel omdat de provincie aan het eind van dit jaar het 
grondgebied van Oud-Herlaar verkoopt aan het Brabants Landschap. Die heeft 
grote plannen met dit buitengebied. Lees er meer over in deze uitgave.

__________________________________________________________________


Van de Bestuurstafel 
De web-site van onze vereniging heeft onlangs een update ondergaan. Er zijn 
meer foto’s zichtbaar en bij de bidprentjes (4032) wordt zo mogelijk ook de 
partner/relatie vernoemd.


Uit ons Heem 

Oud-Herlaar was een kasteel aan de Dommel, gelegen in Sint-Michielsgestel, 
vrijwel tegenover het Vughtse kasteel Maurick. Het kasteel verkreeg de naam Oud-
Herlaar pas toen een kilometer stroomopwaarts opnieuw een kasteel verrees, dat 
Nieuw-Herlaar werd genoemd. 
Eens was dit kasteel de zetel 
van de belangrijke heerlijkheid 
Herlaar (Herlaer), die zelf ook 
weer leengoederen uitgaf. De 
Lijst van heren en vrouwen van 
Herlaar omvat een aantal 
aanzienlijke adellijke geslachten. 
Uiteindelijk werd de heerlijkheid 
bezit van de markiezen van 
Bergen op Zoom, die nog tal 
van andere bezittingen hadden. 
Door dit alles werd het kasteel 
verwaarloosd en uiteindelijk 
gesloopt.


Geschiedenis

Van het geslacht Van Herlaar zijn 
al leden bekend uit het eind van de elfde eeuw. In deze familie kwam de naam Dirk 
bijna twee eeuwen geregeld voor. Het is vooralsnog niet zeker dat de familie Van 
Herlaar een burcht liet bouwen aan de samenvloeiing van Dommel en Essche 
Stroom. Voorlopige gegevens wijzen op het bestaan van een burcht eind 13e, 
begin 14e eeuw. Belangrijk is dat rond 1340 reeds het bestaan van een “Nieuw 
Herlaar” wordt gemeld. Dan is de familie Van Herlaar al van het toneel verdwenen 
en is het machtige geslacht van Horn of Hoorne, dat de heerschappij over Oud-
Herlaar heeft, overgenomen.
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De oudst vermelde heer van Herlaar uit dit geslacht is Gerard van Loon. Hij was getrouwd met 
de laatste telg van het geslacht van Herlaar, namelijk Aleit van Herlaar en zij hebben de 
heerlijkheid verkocht aan Gerard van Horne in 1314. De naam Dirk duikt in het midden van de 
14e eeuw weer op bij een heer van Horn, Perwijs en Cranenburg, zodat de Hornes mogelijk 
door huwelijk en overerving in het bezit van Oud-Herlaar zijn gekomen. Dit is echter slechts 
een veronderstelling. Tegen het eind van de 16e eeuw komt Oud-Herlaar in het bezit van de 
belangrijke Brabantse familie De Merode. Het kasteel is dan als vesting niet belangrijk meer. 
Later komt het nog toe aan de graaf Van den 
Bergh en in handen van minder roemrijke 
geslachten. Mogelijk is het kasteel door 
Gerard van Horne gebouwd op grondvesten 
van een nog oudere burcht, wellicht een ronde 
waterburcht? Hoe deze waterburcht er uit 
heeft gezien is niet bekend. Van het latere 
kasteel zijn in de loop der tijden afbeeldingen 
gemaakt die een rondlopende ringmuur met 
hoofdtoren (Dieventoren) laten zien.


We maken een sprong in de geschiedenis. De 
vereniging Het Brabants Kasteel bracht in 
1979 een bezoek aan de Gemeente Sint-
Michielsgestel om de toestand van kasteel en 
kasteelterrein in ogenschouw te nemen, 
waarvan Jacob van Oudenhoven reeds in 1670 
schreef: “Sint-Michielsgestel leijt seer vermackelijck op de riviere de Dommel ende liggnen daer 
de slooten Oudt-Herlaer ende Nieuw-Herlaer ende meer andere slooten van Eedelen, ...”. 
Op de boerderij woont dan de familie Van Berselaar en die vertelt dat Oud-Herlaar niet zomaar 
een boerderij op een natuurlijke hoogte (een donk) is, maar dat onder het erf zich nog vele 
muren zouden bevinden. Bij het graven van een put zijn nog een aantal waardevolle oude 
voorwerpen naar boven gebracht. Waarmee aangeduid werd dat het terrein nog van grote 
archeologische waarde is. Bij de rondgang over het terrein bleek dat de vrijwel rondlopende 
gracht, een der kenmerkende details van het vroegere kasteel, voor een groot deel was 
gedempt. Men stond op het punt de gracht geheel te dempen. Reden voor de demping was 
tweeerlei: ‘s zomers had men last van vliegen en ander ongedierte en de gedempte gracht 
leverde extra weiland op, wat voor het bedrijf aantrekkelijke kanten had. De vereniging Het 
Brabants Kasteel had de intentie om het gebied op de lijst van “Terreinen met oudheidkundige 
betekenis” te plaatsen. Het verzoek dienaangaande werd door de Gemeenteraad van Sint-
Michielsgestel afgewezen. Wel werd het bezwaar ten aanzien van de gracht gegrond verklaard. 
(Bezwaarschrift 12 juli 1979). Ook een beroep op Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
leverde geen resultaat op. 


Brabants Buitenmuseum op Oud-Herlaar

Na jaren van voorbereiding is de kogel eindelijk door de kerk. Landgoed Oud-Herlaar wordt 
door de provincie verkocht aan Brabants Landschap. Er is een openbare inschrijving geweest 
waar geïnteresseerden konden intekenen. Brabants Landschap heeft de voorkeur gekregen 
door “met een compleet en uitdagend plan” te komen, aldus vermeldt de web-site van 
Brabants Landschap. Het plan berust op drie belangrijke pijlers: kunst, natuur en cultuur-
historie. Nadrukkelijk wordt gekozen voor een publieke bestemming. Oud-Herlaar wordt 
onderdeel van een museaal landschap waarbij verschillende tijdlagen zichtbaar worden 
gemaakt. Het wordt een expositieruimte en werkplek voor kunstenaars, waar mogelijk 
archeologische resten te voorschijn komen. De kenmerkende driedeling (burcht, voorburcht en 
boomgaard) die op oude kaarten zichtbaar is, wordt in ere hersteld. Leidraad bij het herstel van 
de natuurwaarden is de oude loop van de Dommel. Door de aaneengesloten grondpositie kan 
nu natuurherstel op landschapsschaal plaatsvinden. Bij de plannen zijn diverse partijen 
betrokken. Een geweldige uitdaging, aldus Brabants Landschap, “waar we de komende jaren 
enthousiast mee aan de slag gaan.”


Bronnen:

Het Brabants Kasteel, jaargang 4 dec. 1981. Oud-Herlaar, Wikipedia. Web-site Brabants 
Landschap. Jef van Veldhoven.




In onze Heemruimte vindt U tijdschriften, boeken, kaarten en een computer met daarop kopieën van 
stukken uit archieven en databanken met gegevens. U kunt daar ook tijdschriften en periodieken van 
andere heemkundeverenigingen inzien waarop de vereniging geabonneerd is of een ruilafspraak mee heeft. 

Lezing over de bevrijding van Sint-Michielsgestel door Dirk Paagman 
op dinsdag 28 november 2017 om 20.00 uur in de Huif.  

Dirk Paagman, geboren en getogen in Schijndel, is leraar Geschiedenis op het Maurick College 
te Vught. Al meer dan twee jaar is hij bezig met een historisch onderzoek naar de bevrijding van 
Schijndel tijdens de roemruchte maanden september en oktober 1944. Hoe is de bevrijding 
precies verlopen? Wie waren de bevrijders? Op deze en tal van andere vragen geeft hij 
antwoord door in 2018 zijn onderzoek in boekvorm te presenteren. Op 23 oktober 1944 werd 
Schijndel door de 5th Black Watch van de 51st Highland Division bevrijd tijdens “Operation 
Colin”. Na Schijndel trokken de geallieerden verder naar o.a. Sint-Michielsgestel. Het was de 
bedoeling Brabant tot aan de Maas te bevrijden. 


Tijdens de lezing  op 28 november zal Dirk een reconstructie geven van de bevrijding van 
Schijndel en Sint Michielsgestel tot Boxtel, Esch, Halder, Vught en Den Dungen. Tevens zal hij 
het belang van bijvoorbeeld het bruggenhoofd bij de brug over de Dommel uitleggen en ingaan 
op enkele andere opvallende zaken. De lezing duurt ongeveer twee maal een uur met een 
kwartier pauze en start om 20.00 uur in de Huif. Voor leden is de toegang uiteraard gratis. Niet-
leden betalen 2 euro.  

Een 17 Ponder passeert de Dommelbrug in Sint-Michielsgestel. 




