
HERLAER, GHESTEL  en LUIK

DE HEER van HERLAER, LEENMAN van de PRINS-BISSCHOP van LUIK

HERLAER, HERLAER en GHESTEL,  en DE HEERLIJKHEID SINT-
MICHIELGESTEL, OUD en NIEUW HERLAAR en GEMONDE ZIJN GEEN

HERTOGSDORP GEWEEST

Herlaer was een  leen van de prins-bisschop van Luik of zoals soms gezegd wordt
“een leen onder de kerke van Sint Lambrechts onder het bisdom en den cromstaf van Luyck
(Cromstaffs Leen)”. In het oudst bewaard gebleven leenregister van het bisdom Luik verheft
Theodoricus van Herlaer in 1322 de heerlijkheid met de hoge en lage justitie en de huizen van
Herlaer en Oud-Herlaer.
De bisschop van Luik had nog een tweede leen in Sint-Michielsgestel, want Egidius van
Moesamere verheft in 1313  zijn huis en hofstede met land en weiden  in Gestel bij Herlaer,
die hij dezelfde dag opdroeg aan Gerard van Uden en diens vrouw Theodorica.
Hoe deze bezittingen uit Herlaer en Gestel bij de bisschop van Luik terecht zijn gekomen is
niet duidelijk, sommige onderzoekers zien een verband met  de voogdij over goederen uit
Echternach, andere houden het op onafhankelijke goederen.
Het bisdom en prinsdom van Luik zijn twee verschillende geografische kaders, het bisdom is
rond 800 gesticht en het prinsdom van Luik is in 985 ontstaan onder bisschop Notger, het
prinsdom Luik heeft bestaan tot het einde van de 18e eeuw.
In een rechtzaak omstreeks 1770 tussen Jan Heeren, een poorter uit Den Bosch, met de Heren
van Herlaer werd betwist of Herlaar c.q. de heerlijkheid van Sint Michielsgestel, Oud en
Nieuw Herlaar en Gemonde in den boezem van de Hertog van Brabant was geweest, zo ja,
dan hadden de poorters uit Den Bosch vrijdom van de betaling van de houtschat, wat aan hen
was verleend in 1356 door de hertog van Brabant.
Op grond van een privilegie van de hertog van Brabant uit 1437, waarin de naam Ghestel
voorkwam, dacht Jan Heeren een bewijs te hebben dat Ghestel een hertogsdorp was.
 In de voornoemde rechtzaak uit 1772 is uit naam van de Raden en Rekenmeesters van den
doorluchtigen  Huize van Bergen op den Zoom het volgende Ampliatie advertissement (= een
uitgebreid geschrift dat men inlevert voor de beslissing van een zaak , waarin men haar nader
uiteenzet en de bewijsgronden der tegenpartij weerlegt)  van regten aan de Edele Rade en
Leenhoven van Braband overgegeven :
In dit hierna volgende geschrift (Inv. Archief van Raad en Rekenkamer BoZ nr. 2823)
bewijst de Raad en Rekenkamer van de Heer van Herlaar, dat het Ghestel uit het privilegie
niet Sint Michielsgestel maar Moergestel is en dat Herlaar al sinds 1315 onder de Kromstaf
van Luik hoort.
In dit geschrift van de Raad en Rekenkamer wordt in artikel 167 ook gezegd dat Aleid van
Herlaar weduwe  van Gerard van Loen een tweede huwelijk heeft gesloten met Gerard de
Horne, die als sterfman in 1315 met de heerlijkheid is verlijt (art. 176) en dat Theodoricus van
Herlaer bij versterf van zijn moeder in 1322 is verleijt met de heerlijkheid.

AMPLIATIE ADVERTISSEMENT

Art.1 Na dat aan den impetrant bij interlocutoire sententie (tussenvonnis) van dezen Edele
Rade en Leenhove in dato 7 july 1772 was  ge-injugeert (bevolen) te bewijzen,
2 dat de heerlijkheid van St. Michielsgestel, Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde in den jaare
1356 geweest zij in den boesem van de Hertog van Braband,
3 Welk jaar de epoque (het tijdstip) was van het prvilegie waar bij de Poorters van ’s Bosch
van ’S Hertogs Houtschat in de Meijerije waren ge-eximineert en vrijgestelt,
4 en welk privilegie ’t praetens fundamentum pitendi voor hem uitleeverde



5 dan ’t welk U Ed. Mog. door welgenoemde interlocutie hadden begreepen niet te komen
werken ten aanzien van den houtschat, die buiten des Hertoghs handen zich ter dier tijd in die
van andere particulieren bevonden;
6 is hij eindelijk na verloop van derde half jaar,
7 en na dat hij daarvan reets judicieel (gerechtelijk) verstooken was, onder beneficie (gunst)
van request civiel te voorschijn gekoomen met een acte vanden jaare 1437 op zijne ampliatie
van inventaris geteekent met de letter L. (zie bijlage 01 07 1637 Philips hertog van …. en
Johanna van der Leck  en dorp van Ghestel)
8  Waar op zo ooit met alle regt het partuniuur montes van applicatie mag gemaakt worden.
9 betrekkelijk tot het employ, ’t geen hij daar van bij de middelen zijne ampliatie van
inventaris agter dat produkct gemaakt heeft,
10 namentlijk omdaar mede , zo hij voorgeeft, te bewijzen dat-geene,
11 ’t welk bij de voornoemde interlocutoire sententie aan hem is geordonneert,
12 en ’t geen dan, uitwijzen de eige woorden van welgenoemde sententie daar in zoude
moeten bestaan
13 dat de Heerlijkheid van St. Michielsgestel, Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde in den
jaare 1356 geweest zij in den boezem van de Hertog van Braband.
14 als sustineerende (ondersteunende) ook aldaar  uit hoofde van ’t gereclameerde privilegie
van den houtschat, vrij en exempt (onttrokken aan) te weezen,
15 Schoon nu een acte, die ruim tachtig jaaren jonger in datum is, hier toe gantsch niet
geschikt of eigen schijnt,
16 en het in allen gevallen zeker is, dat zo een posterieur instrument daar toe niet  dan bij
illatien en consequentien van applicatie zoude kunnen gemaakt worden,
17 vermits deze heerlijkheid in den jaare 1437 in de boezem des Hertogs zoude kunnen
geweest zijn
18 zonder dat even daar uit zou volgen, ergo is die ook reets zo veel vroeger en wel in den
jaare 1356 in diezelve boezem geweest
19 zullen egter de gedaagdens daar van voor het tegenwoordige geen gebruik maaken,
20 en zij willen ter contrarie na de gulde lesse : quo soustra sit per pluxa, quod fieri  potest par
pauciora, en om de attentie van U Ed. Mog. niet nutteloos te occupeeren, met den imparant
wel vooronderstellen,
21 dat de hooge jurisdictie of Heerlijkheid van Gestel,
22 waar van in dit instrument ( ’t geen de Imp. Quasi met verlies van zo veel tijd  eindelijk
gelukkig heeft opgespeurt en magtig is geworden) gesproken word
23 waarlijk en met er daat in, ja zelfs voor den jaare 1356 al bereits in de boesem van den
Hertog van Braband zou zijn geweest
24 vermits met dit aan den Impt.  toe te geeven in geenrleij opzigt eenigzints verbeterd kan
worden zijne sustenu (?), en genome conclusie
25 om namentlijk bij sententie (uitspraak) van dezen Edelen Raden en Leenhoven te hebben
verklaart,
26 quasi als poorter der hooftstad ’S Bosch ten eeuwigen dage te zijn kwijt en vrij van den
hotschat binnen de Meijereije van  ’S Bosch,
27 en mitsdien ook onder de Heerlijkheid van St. Michielsgestel, Oud en Nieuw Herlaar en
Gemonde
28 was Edele Mog. Heeren de benaming van Ghestel in deeze acte voorkomende zo
distinctief (onderscheidend), als die van Amsterdam, Londen of Parijs,
 29 waaren er buiten de heerlijkheid van St. Michielsgestel, geen andere dorpen of
heerlijkheden onder den naam van Gestel in de Meijereije vindbaar of bekent,
30 het but, het oogmerk, de vantise van den Impt. om daar mede te bewijzen, datgeene ’t welk
hem bij U Ed. Mog. welgem. sententie is geinjugeerd zoude als dan noch eenige schijn of
glimp hebben?
31 Maar dit niet zijnde en in tegendeel bekent zeeker en buiten alle contestatie,



32 dat boven en behalven St. Michiels Gestel, oudtijds alleen onder den naam van Oud en
Nieuw Herlaar bekend,
33 (Zoo als het ook om die rede in oude beschijden, als die van den jaare 1452 en 1466 aan
deze zijde sub. G 4. E
n 5. bevorens is overgelegt met den naam van Gestel bij Herlaar, gedesigneen word) (zie
bijlage 02 33 G4 Bepooten der voorhoofden binnen Michiels Gestel 4 oktober 1452  en G5L
Privilegie van het Leen van Segenwerp 26 mey 1466)
34 in de Meijerije van ’S Bosch van ouds noch exsteeren en gevonden worden twee andere
dorpen of heerlijkheden Ghestel genaamd,
35 Het eene geleege bij Eindhoven gehorende tot de domeinen van het doorluchtige huis van
Oranje en Nassau,
36 en het andere geleegen in ’t quartier van Oosterijk, hedendaags gedistingeert, en van de
twee andere onderscheiden met den bijnaam van Moergestel, mede releverende  van den
Hertog van Braband
37 welke beide dus van St. Michielsgestel bij Herlaar moeten onderscheiden worden,
38 zoo vervalt hier door mitidien (?) funditus het geaffecteert en gewaant voordeel, ’t geen  de
Imp. uit de voornoemde acte van 1437 tragt te elicieeren
39 Ende gedaagdens zouden daar jegens kunnen volstaan met eenvoudig te negeren de
identiteit van het dorp of hooge heerlijkheid van Ghestel daar in voorkomende
40 met het dorp en hooge heerlijkheid van St. Michielsgestel , Oud en Nieuw Herlaar en
Gemonde, de quo hic agitur
41 en welk laatste hij om te voldoen aan ’t geen hem bij interlocutie door U Ed. Mog. is
geinjugeerd, zoude moeten bewijzen in den jaare 1356 in de boesem van den Hertog van
Braband geweest te zijn,
42 dan ’t geen als tegen alle evidentie van zaaken direct inlopende voor een volstrekte
onmogelijkheid moet worden opgenomen
43 edoch om het bij die enkele negatieve niet te laaten, en schoon ongehouden op een
demonstratieve wijze te doen zien,
44 dat Gestel bij Herlaar nimmer in den boezem des Hertogs geweest is,
45 dat het zelve ter contrarie van de oudste tijden af is ter leen gehouden geweest van den
Crommen Staff te Luijk,
46 en dat mitsdien de acte van den jaare 1437 door den Impt. te voorschijn gebragt geen de
alderminste betrekking heeft of hebben kan tot Gestel bij Herlaar
47 of tot de heerlijkheid van St. Michielsgestel , Oud en Nieuwe Herlaar en Gemonde
48 van welk alles de Impt. even als die van zijne Raade in hun gemoet moeten wezen
overtuigt,
49 zo behoeft maar te worden  geremarqueert uit de authentique bescheiden sub G. 1.3.4. en 5
50 mitsgaders die onder ampliatie Inventaris ter obedientie van U. Ed. Mog. interlocutie sub
M. en N. omnibus locis aan deeze zijde overgelegt :
51 voor éérst : dat Gestel bij Herlaar albereits zedert den jaare 1313 en zo voorts
consecutivelijk van ’t bisschoppelijk Leenhof of den zogenaamden Crommenstaff te Luijk ter
leen is gehouden geweest,
52 en in de tweede plaats dat aldaar volgens ’t extract authentieq sub M.2. met die
heerlijkheid in den jaare 1315 is verlijt Gerardus Heere van Horne
53 dat bij dat zelve Leenhoff  ingevolge ’t vornoemde produkt sub G.1. en dat sub. M3. In den
jaare 1322 met de heerlijkheid Herlaar is verleijt Theodorus de Herlaar, zoon van wijlen den
voornoemde Gerard van Loen
54 in den jaare 1324 Gerardus de Vorsler off Borsker  als momboir zijner gemalinne dogter
van wijlen Arnoldus bij successie van den voornoemde Theodorus de Herlaar haren broeder
55 uitwijzend het gemaakte extract sub G.1. en de verleijbrief sub. M4
56 en uit dezerzijds produkt sub. N.1. dat in den jaare 1306 vrouwe van Herlaar was Alit met
haar man en momboir Govert van Loon,



57 mitsgaders uit het produkt sub. G.3.(zie bijlage pag 49) in den jaare 1381 Willem van
Hurne
58 dat wederom, als te zien is uit het bovengenoemde produkt sub. G.1. in den jaare 1399 (zie
bijlage pag 49) met dezelve heerlijkheid bij den Crommenstaff te Luijk is verleijt geweest
Maria van Duffele, dochter wijlen Willem van Duffele
59 dat volgens de gedaagdens produkt sub. G.4.(zie bijlage pag 49) in den jaare 1452 Heere
dezer Heerlijkheid Herlaar was Hendrik van Hurne of Hoerne,
60 en in 1466 noch dezelve Hendrik Heere van Perweijs volgens dat sub. G.5.(zie bijlage pag
49)
61 terwijl voorts uit het verlij van den jaare 1616 door de gedaagdens overlegt bij apliatie van
inventaris sub. M.5. is te zien
62 dat Herlaar, waar van in de eerste uitgiften alleen word gesprooken, mitsgaders Gestel St.
Michiel Oud Herlaar , en St. Michiels Gestel evenwel synonima zijn, en een endezelve
heerlijkheid betekenen.
63 ‘t welk ten allersterkste bevestigd word, niet alleen  uit de uitgifte van de Tederheide door
den voornoemde van Hurne sub. G.3. (zie bijlage pag 49)
64 die zegt daar bij qualificeert Heere Perweijs, van Duffele en van Herlaar zonder bijvoeging
van Gestel,
 65 en egter de in en opgezetenen van Gestel, even als die van Herlaar en van Thede, noemt
zijne goede luijden van Gestel,
 66 maar wel zonderling mede uit de situatie van Gestel te midden in Oud en Nieuw Herlaar,
 67 volgens dezerzijds Caarte figuratef,
68 Sub. N3. overlegt
 69 waarom U Ed. Mog. dan ook het point dat Gestel Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde zijn
een en dezelve heerlijkheid buiten verder dispuut hebben gestelt,
 70 met bij derzelver interlocutoire sententie aan den Imperant. te injungeeren te bewijzen,
 71  iet slegts dat Gestel of zich zelfs alleen,
 72 maar dat St. Michiels Gestel Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde  in dier wege als een en
dezelfde Heerlijkheid gecombineerd in de boezem des Hertogs geweest zij
 73 want is dit alles, en is ons Gestel van ouds altoos een gedeelte van Herlaar geweest,
 74 of hebben die onderscheide gehugten met dat van Gemonde, altoos eene heerlijkheid
uitgemaakt
 75 Hoe kan men dan met alle eerbied gezegt eenigzints twijffelen,
 76 dat deze heerlijkheid , waar van Gestel een gedeelte ewas,
 77 in den jaar 1322 heeft gereleveert van den Crommen staff avn Luijk,
 78 of hoe kan, of om beter te zeggen, hoe durft men dan langer voorwenden,
 79 dat de heerlijkheid van St. Michielsgestel Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde in den jaare
1356 zoude zijn geweest in den boesem van den Hertog van Braband,
 80 om uit dien hoofde aldaar , quasi voor een poorter der Hooftstad ’S Bosch vrijdom van
den houtschat te sustineeren.
 81 welke Wenceslaus (zie bijlage) in dat zelve jaar aan hen ten aanzien des Heerlijkheden in
de Meijerije van ’S Bosch tot zijne domainen behoorende verleent hadde!
 82 want vermits hier zo ontegenzeggelijk (?) , wat persoonen zedert 1313 tot den jaare 1466
una seria de meergenoemde heerlijkheid van den Prins-bisschop van Luijk ter leen gehouden
hebben,
 83 zonder dat daar bij van den Hertog vab Braband in ’t minste gezegt og geroert word,
 84 en zonder dat daar bij insgelijks eenige mentie  occuneert van Vrouwe Johanna van de
Leck, Vrouwe van Hoogstraaten, van Heeswijk van Dinther en van Asten,
 85  welke zich volgens die Impedants produkt sub. L zo hooglijk tegens den Hertog van
Braband  vergrepen hadde,
 86 dat zij tot beter…. van dien had moeten overgeeven onder anderen zekere pandbrieven
spreekende van de hooge  heerlijkheid van de Hertogs dorp van Ghestel,



 87 die Vrouwe Johanna van Braband des Hertogs oud (?) aan Hendrik van der Leck gegunt
hadde,
 88 wat (?) dan kan doch  (?) Hertogs Dorp van Ghestel, of deszelfs hooge heerlijkheid,
 89 welke door Hertoginne Johanna van Braband aan Hendrick van der Leck in pand was
gegeeven
 90 eenigzints hebben met de heerlijkheid van St. Michiels Gestel, Oud en Nieuw Herlaar en
Gemonde
 91 die zo lang voor en na den genoemde jaare 1437 door geheel andere persoonen niet van
den Hertog van Braband , maar van den Cromme staf te Luijk ter leen was gehouden
 92 of was terminis habilis zijn er met mogelijkheid te vinden
 93 dat deze laatstgenoemde in den jaare 1437 of bevorens immer in den boezem des Hertogs
van Braband zoude geweest zijn
 94 en door hoogst dezelve onderschijden quasi van Herlaar aan Hendrik van der Leck in pand
zoude zijn uitgegeven ?
95 alles vervolgens tot éen convincant bewijs dat Ghestel in des imperantes brieven van den
jaare 1437 vermelt,
 96 geheel onderscheiden en niet te confundeeren is met Gestel bij Herlaar, of de heerlijkheid
van Sint Michiels Gestel
 97 De quo hic agitur, en welke de impetrant zoude moeten bewijzen in den jaare 1356, in de
boezem des Hertog van Braband geweest te zijn.
 98 zulks hiertoe van applicatie of employ te willen maken de meergenoemde brieven van
Hertog Philips van Bourgogne en van Braband niets anders beduit, dan cum pestinacia tueri
eurorems
 99 of overwonnen evenwel geen kamp te willen geeven, en zijn ongelijk te erkennen !
100 om hier noch verder van overtuigt te zijn is mede aannemelijk uitwijzens die zelve brieve
van den jaare 1437.
101 Voor eerst : dat de hooge heerlijkheid van ’s Hertogs Dorp Gestel afzonderlijk van de
middelbaare en laage jurisdictie aldaar ter leen is uitegeeven geweest
102 want dus gewaagde de aldaar vermelt opene brieven aan den Hertog ter zoen
overgegeeven enkelijk en alleen  van de hooge heerlijkheid
103 welke Hertoginne Johanna aan wijlen Hendrik van der Leck verpand hadde,
104 daar intusschen met opzigte tot Gestel bij Herlaar of St. Michiels Gestel nee umbra nee
vestiguim exsteert,
 105 dat de hooge heerlijkheid van dit dorp immer van de middelbaare of laagen zoude zijn
onderschijden geweest
 106 en in de tweede plaats, dat het in deeze brieven genoemde dorp en hooge heerlijkheid
van Ghestel aan de voornoemde vrouwe Johanna van der Leck, nadat de de zelve een jaar in
’s Hertogs handen gebleeven was,
 107 uit zonderlinge gratie wederom ter leen is uitgegeeven.
 108 doch onder dat speciaal en expres beding dat zulks alleen was voor haar leeven
 109 dat na haar dood dezelve hooge heerlijkheid tot Ghestel, en ook het dorp van Schijndel
 110 wederom aan den Hertog en zijne erven en nakomelingen zoude komen,
 111 en aan zijne domaien van Braband vergadert blijven ten eeuwige dage,
 112 zonder dat die erfgenaamen der voornoemde vrouwe Johanna eenig regt daar aan zouden
genieten in eenige manieren.”
 113 Daar intusschen wederom geen  de minste traces van iets dergelijks bij doode van
meergenoemde Johanna te aanzien van de Heerlijkheid van Herlaar of St. Michiels Gestel
voorkomen,
 114 en vermits die anderzints in de archives te Brussel zouden te vinden zijn,
 115 ingevalle namentlijk ons Herlaar of St. Michiels Gestel na doode van meergenoemde
Johanna van der Leck uit kragte dezer opene brieven aan den Hertogs Domainen was
vervallen,



 116 ’t geen dan door den Imperant aldaar even zo wel als deze brieven van den jaare 1437
zouden hebben komen gedeterneert en te voorschijn gebragt worden
 117 geeft dat gebrek genoegsaam te kennen,
 118 vermits buiten allen twijffel te Brussel niet zal verzuimt zijn aantekening te houden van
den tijd, wanneer deeze brieven door de dood van voornoemde Johanna haar effect bekomen
hebben,
 119 dat aan den imperant daar uit zal zijn gebleeken dat deeze geen zints op St. Michiels
Gestel toepasselijk
 120 maar enkel haare relatie hadden tot het dorp en de hooge heerlijkheid van Moergestel
 121 welke in wege voorsch. Na doode van de voornoemde Johanna van de Leck aan de
domainen vervallen,
 122 door Philips Koning van Castilien, Hertog van Braband in den jaare 1560 publycq
verkogt en erffelijk, is overgegeeven aan Jasper Schots.
 123 waar van een simpele copie voor handen is,
 124 uiit allen ’t welke de gedaagdens vervolgens veilig en gerust aan het en aeqeutabel
oordeel van U. Ed. Mog. Overlaaten,
 125 of zodanige handelswijze als de imperant abs initio in deeze proceduures gehouden heeft,
en als noch blijft houden
 126 met meriteert een allezints billijke condematie van kosten
127 Ten dien einde zal het ook niet nodig zijn zorgelijk te ingadeeren, wat er zij van de
refertes voorkomende bij de middelen van des imperantes ampliatie van inventaris , achter het
meergenoemde product sub. Lit. L. (zie bijlag pag. 7)
128 Tot het Chronicon Ducum Brabantiae door Antonius Matthaeus in den jaare 1707
uitgegeeven
129 mitsgaders tot de Annales Brabantiae van Haraeus,
130 en tot het werk van Butkens, genaamt Les Trophés de Braband.
131 op de respective plaatzen aldaar aangeweezen
132 Want de fides historica, die men daar aan zoude moogen verschuldigt zijn, kan immers
tegens de van deeze zijde geproduceerde authenticque stucken niet effectueeren,
133 dat de heerlijkheid van Herlaar, of van Gestel bij Herlaar
134 nu bekent onder den naam van St. Michiels Gestel Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde,
135 welke blijkens die stukken ’t zedert  den jaare 1313 en speciaal in den jaare 1322
136 en zo wijders successievelijk tot den huidigen dag toe,
137 van den Crommen staf te Luijk gereleveert heeft,
138 in den jaare 1356 zoude zijn geweest inden boezem van den Hertog van Braband, of ooit
bevorens door een der Hertogen of Hertoginne van diezelve provincie ter leen zoude zijn
uitgegeeven,
139 alles ten gevolge , dat wanneer bij die schrijvers, of in stukken door hen aangehaald,
140 evenals in des imperants nu te meermalen gemeld produkt van den jaare 1437
141 mentie (melding, gewag) word gemaakt van een dorp of heerlijkheid genaamt Ghestel,
142 ’t welk tot des Hertogs Domainen behoort zoude hebben, of door hem ter leen zoude zijn
uitgegeeven,
143 zulks met te verstaan zij van de heerlijkheid Herlaar of St. Michiels Gestel,
144 maar van die heerlijkheid wel degelijk onderscheiden,
145 en daar mede niet behoort geconfundeert te  worden
146 waardoor dan de applicatie van des Imperants auctoriteiten  uit Matthaeus Haraeus, en
Butkens op dit laastgemelde dorp of heerlijkheid van zelfs komt te vervallen
147 evenals die van de opene brieven bij den Imperanten quasi ter voldoening van U Ed.
Mog. interlocuterie sententie overgelegt
148 en Edele Mogenden Heeren , dit is dan ook de reden waarom de ondergetekende na
eenige dewinen(?), om het Chronicon Ducum Brabantiae, of de Annales Brabantiae magtig te
worden, te vergeefs had aangewend, zijne verdere moeite gespaart heeft



149 als zeer gerust en verzekert, dat al wat daarin mogt voorkomen vaneeen dorp of
Heerlijkheid Gestel, door de Hertogen van Braband ter leen uitgegeeven,
150 geen betrekking heeft of hebbeb kan tot die van St. Michielsgestel Oud en Nieuw Herlaar
en Gemonde
151 of eenigzints strekken zoude kunnen ten betoog van ’t geen  aan den Imperant
geordonneert is te bewijzen,
152 dat namentlijk deze heerlijkheid in den jaare 1356 geweest zij in de boezem des Hertogs
van Braband,
153 en wat doch is er des aangaande bij Butkens te vinden, ’t geen des Imperantens ?urterni
eenigzints zoude kunnen adminieuleeren,
154 op de aangehaalde plaats Fol. 611 noteert hij
155 “dat Gerard de Hornes in ’t jaar 1302 was Heere van Herlaar.”
156 fol 620 “dat deeze gestorven is 1333”
157 in de daar agterstaande  ?reuven fol 222.
158”dat hij getrouwt is geweest met Johanna de Gaasbeek
159 en dat hem door den Hertog gepermitteerd is geweest zijn vrouw te bevoordeelen, met het
vrugtgebruik van alle zijne heerlijkheden
160 uit welk laatste de Imperant mogelijk zal willen besluiten, ergo heeft deze als vasal den
hertog voor zijn leenheer erkent,
161 en bij verder gevolg, ergo is ook zelfs de heerlijkheid uit zijn boeken voortgekomen
162 maar hoe deerlijk voor eerst Butkens den bal hier mis slaat, als hij zegt  dat Gerard de
Horne in 1302 Heer van herlaar zoude zijn geweest,
163  blijkt uit de gedaagdens beschijden sub. M. 2.3.( zie bijl. Pag. 52 en 53) vermits hij dien
conform eerst in 1315 met de Heerlijkheid verleijt is
164 als dezelve verkregen hebbende van Gerard de Loen en van Alid zijn huisvrouw,
165 van welke laatste deze goederen waren afgekomen
166 en uit N3 dat reets in den jaare 1322 in deszelfs plaatse  met die heerlijkheid is verleijt
Theodorus de Herlaer, zoone van den voornoemde Gerard de Loen, bij versterff van zijne
moeder,
167 welke, zo als uit deze twee produkten is af te neemen met den bovengenoemde Gerard de
Horne een tweede huwelijk had aangegaan,
168 uit welken hoofde hij in den jaare 1315 met de heerlijkheid van Herlaar zal zijn verleijt
geweest
169 welke dus bij de dood zijner voornoemde huisvrouw op haar zoon en leenvolger den
voornoemde Theodorus de Herlaar heeft moeten devolueeren
170 gelijk nu deze authenticque bescheijden notoirlijk moeten opweegen de autotiteit van
Butkens,
171 is vervolgens ook niet veel staat te maaken op deszelfs verder verhaal,
172 betrekkelijk tot de permissie  door den voornoemde Gerard de Hornes van den Hertog
van Braband verkreegen.
173 om zijn huisvrouw met het vrugtgebruik van alle zijne leengoedern te mogen
benificieeren,
174 immers niet voor zo verre de Imperant daaruit eenig gezag of leenpligtigheid aan den
Hertog van Braband over de Heerlijkheid Herlaar of Gestel bij Herlaar zoude willen
metieeren
175 want deze  niet aan hem maar aan zijne huisvrouw, eerdere weduwe van Gerard van Loen
competeerende
176 en hij in die wegen daar mede slegts als sterfman verlijt zijnde,
177 spreekt het vanzelfs, dat deeze permissie geen betrekking had tot de meergenoemde
heerlijkheid van Herlaar of Sint-Michielsgestel
178 maar alleen tot aandere leengoedern die bij hem van den Hertog van Braband ter leen
gehouden wierden



179 waardoor dan de twee bovengenoemde illatien of consequentien van den Imperant
dadelijkevanteeren en inrook verdwijnen
180 Hiermede met vertrouwen  de gedaagdens gants eerbiediglijk van niet alleen meer als
genoegzaam gereprocheert te hebben,
181 alwat de Imperant ter voldoening  praetenselijk van het ten zijnen opzigte geopende
poinct van officie heeft weten op te schomelen en á tort et travers bij elkander te rapen,
182 maar ook daar bij teffens op een volledige wijze beweezen te hebben uit de daar toe
gesuppediteerde authentique bescheiden,
183 dat Gestel bij Herlaar onderscheiden is van twee andere dorpen van gelijke naamin de
Meijerije geleegen,
184 dat ons Gestel van outs altoos heeft behoort onder en een gedeelte heeft uitgemaakt van
de aloude heerlijkheid van Herlaar
185 en dat dus in allen opzigten constant en zeker is,
186 dat de heerlijkheid van St. Michielsgestel Oud en Nieuw Herlaar en Gemonde zo voor als
in den jaare 1322 van den Cromme Staff te Luijck is ter leen gehouden geweest,
187 gelijk aan hem bij  interlocutorie sententie was geinjugeert
188 en dat er dienttengevolge geen termini habiles exsteeren, dat de voornoemde heerlijkheid
in den jaare 1437 in de boesem van den Hertog van Braband kunnen geweest zijn,
189 weshalven zij deezen dan ook besluiten in die onder reverentie gefundeerde verwachting,
190 dat U. Ed. Mog. bij finale decisie aan den Imperant zijnen eisch en conclusie zullen
ontzeggen,
191 met condemnatie van kosten

Imploreerende hier toe en op alles als noch
Uwer Edel. Mog. nobile officium

N. J.J. de Roy

Sint Michielsgestel, 28 juni 2006

Jef van Veldhoven


