
HERLAAR

Herlaar wordt als plaats- en familienaam al in de 11e en 12e eeuw genoemd in het
Oorkondenboek van Camps (1).
Camps vermeldt hierbij de volgende schrijfwijzen voor de naam Herlaar :

De naam Herlaar komt ook voor in diverse andere oorkondeboeken, onder andere van
Utrecht, Holland en Zeeland,  Gelre en Zutphen en van de Sint Michielsabdij  Antwerpen.

1. Het toponiem Herlaar

Herlaar is  door Kunzel, Blok en Verhoef (2) opgenomen als een Nederlands toponiem
van voor 1200.  De tekst is als volgt :

Herlaar (19e e.)
3 km ten nw van Sint Michielsgestel (Noord Brabant)

1076-1081 vervalst? “cop. 2e helft 12e e. : interfuere testes…. Theodricus de Herlar et
filius eius Poppo (OBUtr I 233; OBNB I 32 ) II 1087 cop. 12e e. : Theodericum de Herlár
….advocatum fecimus (DHIV 394) II 1167 cop. midden 14e e. : attestatione…nobilium…
Theodorici de Hirlar (OBStMichAntwerpen I 20) II 1196 or. : in presentia honorabilium
virorum ….. Theoderici de Herlar  (OBNB I 85) II  <1108> schijnbaar or. 4e kwart 12e e.
: presentibus….principibus … Theoderico de Herlar (Kock, OBHZ I 95) II 1173 – eind
13e e. aut. : a domino T[heoderico] de Herlarh (OBNB I 69 I)

onl. Lar “intensief benut bos” wellicht met her “leger

Door Gysseling (3) is  Herlaar ook opgenomen als een toponiem van vóór 1226. Zijn tekst
is als volgt :

HERLAAR [Sint-Michielsgestel : Nb] ::

Herlar, (1075-81), vals?, kop. midden 12e, U B 43, 41 r ; 1087 kop. 12e, PL 9307/2;
(1109), H T 24 ; 1196, Berne. – Hirlar, 1167 kop. midden 14e, W Mc 22. – Herlarh,
1173, Po. – Herlare, 1217, D Kp ; 1218, K DO 1.

Germ. hirn “hagebeuk”(cf. Herent) + hlaeri- ‘bosachtig moerassig terrein”.

In het Hertogdom Brabant komt het toponiem Herlaar nog een keer voor  en wel Herlaar
bij Herenthout in de provincie Antwerpen.

Het toponiem Herlaar zou dus volgens bovenstaande uitgaven staan voor een “bosachtig
terrein”.

2. De familienaam : van Herlaar

De Herlaars uit Sint-Michielsgestel zijn uitgebreid behandeld door Kuys (4) in zijn artikel
: “De Herlaars : van Brabantse tot Gelderse adel”. De van Herlaar’s zijn  rond 1300 uit
Herlaar (Sint-Michilesgestel) vertrokken , als Gerard van Loon de echtgenoot van Aleidis
van Herlaar de heerlijkheid Herlaar verkoopt aan Gerard van Ho(o)rne.



Op de website : http://home.wanadoo.nl/an-jan-herlaar/1075.html staat een stamboom van de van
Herlaar’s vanaf 1075 vermeld , de gegevens zijn een mix uit de Herlaar Herauten van
1961/1968 en de beschrijving van Paul van Bockstaele uit Antwerpen in zijn uitgave
“Sandelyntje”. Sandelyn is de naam van de heemkunde vereniging uit Herenthout.

3. Kasteel Oud-Herlaar

M. Spierings (5) heeft uitvoerig over het “Sterke huis van Oud-Herlaar” geschreven .
In het grondcijnsboek  van de hertog van Brabant van Vught staat opgetekend :. “uyt het
Blochhuys van Out Herlaer, eertijds Goossen Cock”.
In een oorkonde van 1246 verklaren Dirck, heer van Herlaer, en Aernt zijn eerstgeboren
zoon, dat zij aan Dirck van Thede een goed in Reuzel dat deze van hen in leen had, in
eigendom hebben opgedragen. Zoon Aernt beschikt nog niet over een eigen zegel en
vraagt daarom aan Goossen Coc, ridder, dat deze voor hem zou willen zegelen, aan welk
verzoek Goossen Coc voldoet.
Uit deze oorkonde blijkt duidelijk dat er een relatie bestond tussen Goossen Kock, ridder,
eigenaar van het Blockhuys van Oud Herlaer en Dirck, heer van Herlaer, en zijn zoon
Aernt..
In 1341 woont Vrouwe Ermgart van Cleve, die zich noemt Vrouwe van Cranenborch en
van Herlaer op kasteel Oud Herlaer, zij  is de weduwe van Gerard van Ho(o)rne, die in
1314 “het goedt van Herlaer” kocht van Gerard van Loon en Aleyd van Herlaer.
In 1420 verblijft Jan IV hertog van Brabant een nacht op het kasteel
 In 1475 wordt  het kasteel Oud Herlaer  bewoond door een rentmeester van de Heer van
Herlaer en wordt er gesproken over “den kastelleynshuys van Out Herlair” dit zal zo
blijven  totdat het kasteel na een brand wordt afgebroken in 1736.

Bron : Archief Raad en Rekenkamer van de Markies van Bergen op Zoom ARR D384
            Kaarte Figuratief van de Rivier de Dommel en de situatie daar omtrent boven en
            Beneden ’t kasteel van Outhalder 1736 (kasteel als detail uit deze kaart genomen)



Ook in Herlaar bij Herenthout in de provincie Antwerpen staat een kasteel genaamd
Herlaar dat vroeger ook bewoond is door de familie van Herlaar . Op de bovengenoemde
website (http://home.wanadoo.nl/an-jan-herlaar/kastelen.html ) staan foto’s van de
kastelen waarin de Herlaer ’s woonden.

Ook in Ameide  ( bij Tienhoven aan de Lek gelegen) stond een Slot Herlaer wat in  1258
werd bewoond door  Dirck van Herlaer.

4. De Heren of Vrouwen van Herlaer

Bij de term Heer van Herlaer moet onderscheid worden gemaakt in :

1. De Heer van Herlaer  behorende tot de familie van Herlaer
2. De Heer van Herlaer, als eigenaar en/of bewoner van Oud-Herlaer
3. De Heer van Herlaer, die  leenman is van de prins-bisschop van Luik en die later

ook Heer van de heerlijkheid Sint-Michielsgestel, Oud en Nieuw Herlaer en
Gemonde is.

In het archief van de Raad en Rekenkamer van de Markies van Bergen op Zoom zijn
enkele kopien uit het leenregister van de prins-bisschop van Luik aanwezig waarin de
aktes van het leenverhef van de heerlijkheid  Herlaer zijn opgenomen vanaf 1322.
 Het oudst bewaarde leenverhef  van Herlaer in 1322 is van Theodoricus van Herlaer ,
zoon van wijlen Gerardus van Loon, ridder. Hij verklaart de heerlijkheid  te hebben
verheven bij opvolging van zijn moeder, evenals de de oude tiende van Zuilichem.

Voor Theodoricus van Herlaer leenverhef deed in 1322 voor de prins-bisschop van Luik,
deden in 1313 Egidius van Moersamere en Gerardus van Uden en zijn echtgenote
Theodorica (na overdracht van Egidius van Moersamere van zijn goederen aan hen)  al
leenverhef van zijn huis en hofstede met land en weiden te  Gestel bij Herlaar.

Het laatste leenverhef van de heerlijkheid vond plaats in 1772 door Karel Philip
Theodoor van Pals Sulzbach, deze was tot 1798 Heer van Sint-Michielsgestel, Oud en
Nieuw Herlaar en Gemonde, toen de heerlijkheid door een staatsregeling van de Bataafse
Republiek werd opgeheven.

5. Het leenhof van Herlaar

De heer van Herlaar, die  leenman was van de leenheer de prins-bisschop van Luik, was
zelf ook leenheer en had in die hoedanigheid ook een groot aantal leenmannen onder



zich. Mechelien Spierings (6) somt 49 leengoederen van Herlaar op. Deze goederen
liggen wijd verspreid van Chaam bij Breda tot Middelaar bij Kuik, en van het land van
Altena tot voorbij Bergeik.
Het leenhof van Herlaar was opgebouwd uit  leengoederen van Herlaar, Nieuw Herlaar
en de erfenis van Willem van den Bossche.
Op het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) is nog aanwezig het derde
perkamenten Leenboek (BHIC 304, inv nrs 131 – 141). Op het Heemhuis is een
schaduwarchief op CD-ROM aanwezig van het Leen- en laathof van Oud_Herlaar.
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