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DE RIJDENDE VELDEN VAN SINT-MICHIELSGESTEL
Nico van Hengstum

Het verhaal van de Rijdende Velden is mij verteld
door Louis DeVerte. Toen ik zei: “Schrijf dat op
Louis” keek hij mij verbijsterd aan; erover schrijven, nee, geen sprake van. Hij heet dus ook
geen Louis DeVerte, dat is een naam die ik maar
gebruik omdat het anders zo moeilijk vertellen
wordt.
Hij had het al eerder over de rijdende velden
gehad, al een jaar of vijf geleden. Toen begon ik
over de Efteling en de vliegende tuinen. Hij
reageerde een beetje pissig dat daar geen
vliegende tuinen zijn, maar vliegende tapijten;
dat ik waarschijnlijk iets gehoord had over de
hangende tuinen van Babylon. En als die hangende tuinen werden beschouwd als een wereldwonder dan mogen de rijdende velden van SintMichielsgestel toch wel een beetje aandacht
krijgen.
Internet over de hangende tuinen
De hangende tuinen van Babylon zouden
hebben gestaan in de buurt van wat tegenwoordig Bagdad in Irak is. Rond het jaar 600
voor onze jaartelling gaf de Babylonische
koning Nebukadnezar opdracht tot de bouw
van dit botanische en architectonische kunstwerk. Het verhaal gaat dat hij dit deed voor
een van zijn vrouwen, Amytes, die uit een
groene, bergachtige streek kwam en niet
kon wennen aan het leven in de grote stad
Babylon.
De rijdende velden in de Ruimelse beemden
Goed, hier het verhaal van Louis DeVerte over
de rijdende velden. Een jaar of tien geleden was
hij begonnen met het bezoeken van het rijksarchief in Den Bosch en het bekijken van zaken
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over Sint-Michielsgestel. De oude aktes waren
indrukwekkend, maar wel moeilijk te lezen en
nog moeilijker te begrijpen. Het eerste boek waar
hij wat van begreep was een overzicht van de
landerijen en velden met de eigenaren. Het
kwam, denkt hij, omdat daarin telkens dezelfde
uitdrukkingen terugkwamen. In dat boek kwam
hij de rijdende velden voor het eerst tegen. Louis
zocht de notitie die hij bij deze eerste ontmoeting
gemaakt had en liet die zien.
Het Maatboek van Sint-Michielsgestel van het
eind van de 18e eeuw bevat alle grondeigenaren uit die tijd en een omschrijving van de
percelen die ze bezitten. Een van de grondeigenaren is Johannes Willem van den Bogaart.
Johannes van den Bogaart bezit vier stukken
grond. De stukken liggen in de Ruimelsche
Beemden, bij Ruimel dus langs de Dommel
richting Den Bosch. Tot zo ver is dit niets
bijzonders totdat je de beschrijving leest:
- Het 1e parceel hooijland van den Ronde
weerd rijdende over 't ander jaar tegen den
langen weerd in de Ruijmelsche Beemden
- Het 2e parceel aldaar, rijdende over jaar
tegen den Lange weerd
- een 1/6 in hooijland aldaar, gen't den lange
Morgen rijdende tegen den ronde morgen,
voor 1/6
- een 1/6 dito aldaar gen't den lange weert,
rijdende tegen den ronde weert
Al de vier percelen rijden. Ze rijden tegen een
ander perceel. Wat kan men daarmee bedoelen
als men zegt dat het perceel de Ronde Weerd
rijdt tegen het perceel met de naam de Lange
Weert?

Voor de zekerheid heb ik in het archief het
Maatboek opgevraagd en het stukje opgezocht.
Het is een prachtig boek, indrukwekkend om zo
iets echt in je handen te hebben en erin te
mogen bladeren en zoeken. Ik heb een foto
gemaakt van de passage.
Toen ik de foto aan Louis liet zien, vroeg hij of ik
hem niet vertrouwde. Maar ja, als onderzoeker
kan je niet nauwkeurig genoeg zijn.
De patroonheilige van de onderzoeker is
dan ook de Ongelovige Thomas: eerst zien dan
geloven.
Rijden oftewel riden in de woordenboeken
In het archief zijn ze heel behulpzaam. Je kunt er
altijd terecht met je vragen. Louis had natuurlijk
informatie opgevraagd bij de deskundigen. Die
wilden het boek zien en de tekst lezen en hij had
niet de indruk dat het een uitdrukking was die ze
echt kenden. Hij kreeg het advies te zoeken in
de woordenboeken. Hij merkte dat het zoeken in
woordenboeken niet gemakkelijk is, zeker niet
naar woorden met de 'ij' erin. In het
Middelnederlandsch Handwoordenboek van
Verdam kon hij het woord 'rijden' helemaal niet
vinden. Maar ja, hij moest niet zoeken bij 'rijden'
maar bij 'riden'. Waar Louis ook zocht, in de oude
Verdam of de moderne Van Dale, de rijdende
velden kwam hij niet tegen.
Ik heb voor dit verhaal natuurlijk ook gezocht in
woordenboeken. Je kunt zien dat er de laatste
jaren veel veranderd is. Terwijl Louis nog naar
archieven en bibliotheken moest gaan om daar
lange rijen woordenboeken in te kijken en notities te maken, kunnen wij nu thuis op het internet
de beste historische woordenboeken vinden. Dat
scheelt een hoop gereis en het zoeken en
maken van notities is ook onvergelijkbaar vereenvoudigd. Op de website van de
Geïntegreerde Taal-Bank (http://gtb.inl.nl) kun je
in één keer vijf woordenboeken doorzoeken:
- Oudnederlands Woordenboek
- Vroegnederlands Woordenboek
- Middelnederlands Woordenboek
- Woordenboek der Nederlandsche Taal
- Woordenboek der Friese taal
Louis heeft in de woordenboeken geen rijdende
velden gevonden en ik ook niet. Hier kort wat de
woordenboeken vertellen over de betekenis van
het woord 'rijden'.
'Rijden' oftewel 'riden' is een oud woord. Niet
verbazingwekkend, want in de tijd van de
Bataven en Romeinen werd al paard gereden.
De betekenissen die je vindt, hebben betrekking
op 'je voort bewegen op een paard of in een

De ongelovige Thomas op een schilderij van Caravaggio.
Bron: www.statenvertaling.nl

Uit: Poppel-Weelde-Ravels
Rei, Reiakker, Reien, Reiense Akker
de rye (17e eeuw): een laag stuk land langs de
Straatseloop tussen het Schoot en de Winkels.
den Rijacker (1452), Reijacker (1643), Rijacker
(1679), rijacker (1681), Reyacker (1682) enz. tot
Reyacker (1736): één van de Straatakkers langsheen
de molenweg.
reyen (1647): de naam komt in 1647 in drie verschillende stukken voor en verder niet meer. Wij denken,
dat hij in verband staat met de vorige.
Rei is duidelijk een Vlaams woord voor "gracht,
waterloop, kanaal". Denk aan de Brugse reien. In de
Kempen komen wij het woord ook (zelfs nu nog)
tegen met de betekenis van "meetlat". Onder meer in
de bouwwereld kent men nog reien.
Tenslotte blijkt in de Kempen ook nog het werkwoord "riden/rijden" te bestaan met de betekenis
"verwisselen" m.b.t. percelen hooiland. Wij
menen evenwel, dat wij te Weelde eerder moeten
denken aan waterlopen.

Dr. Ward Van Osta over de rietbeemden
Een oud landbouwgebruik vinden we weerspiegeld in
de naam Rietbeemden. Deze naam, die we reeds
aantreffen in 1422, heeft niets met riet te maken,
maar ontstond uit riebeemt. Riebeemden of rijbeemden waren zogenaamde “wisselbeemden”, beemden
die jaarlijks wisselden van eigenaar. We staan hier
voor een zeer oud gebruik dat teruggaat op de
periode van gemeenschappelijk grondgebruik, toen
de rechthebbende dorpsbewoners ieder een perceel
uit de zogenaamde “gemene beemden” (= gemeenschappelijke beemden) kregen toegewezen volgens
een jaarlijkse afwisseling, daar niet alle beemden
van dezelfde kwaliteit waren. Dank zij het toponiem
Rietbeemd weten we dat dit systeem ook bij ons in
zwang was.
Uit: Toponymie en Heemkunde (4.8)
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wagen'. Van het paard komt de betekenis 'op en
neer bewegen'. Hiervan afgeleid is natuurlijk de
bekenis van 'paren' en 'het rijden van een schip
op de golven'. Eén betekenis die iets met land te
maken heeft, is: nu eens droogliggen, dan weer
onder water staan. En de Ruimelse Beemden
liepen onder door de Dommel. Bovendien is een
'weert', 'wert' zegt Verdam, de aanduiding voor
een stuk land langs een rivier dat regelmatig
onderloopt. Maar ja, twee stukken land die tegen
elkaar aan rijden doet je toch meer denken aan
twee hondjes.
Louis zijn familie komt uit de omgeving van
Turnhout. Op het gebied van heemkundig onderzoek zijn ze daar heel goed. Men verwees hem
naar een veldnamenonderzoek in PoppelWeelde-Ravels. Het stukje over de Reiakker heb
ik hier bijgesloten, want dat vertelt meer dan de
woordenboeken. Lees dan ook het stukje van dr.
Ward van Osta over de Rietbeemden en wees
gewaarschuwd: riet is niet altijd wat het op het
eerste gezicht lijkt te zijn.
Louis en de deskundigen kwamen op deze
manier niet veel verder dan het maken van
gissingen die, dat moet gezegd worden, niet zo
slecht waren. Hij was wel gespitst op rijdende
zaken anders dan met paarden en wagens en
maakte daar notities van. Toen ik daarnaar
informeerde overhandigde hij mij een verzameling ongeordende notities. Ik heb ze doorgekeken en hier het resultaat.
De rijdende tienden
De meeste notities uit de verzameling van Louis
gaan over rijdende tienden. Tienden rijden veel.
Ze rijden gewoon, rijden tegen elkaar en rijden
ook om. Hier drie voorbeelden uit drie eeuwen.
1. Een akte uit 1474 met een rijdende tiend
onder Gemonde en Sint-Michielgestel “Thede”.
Thede ligt tegenover de Ruimelse beemden aan
de andere kant van de Dommel.
Bron: Provinciaal Genootschap van Kunsten &
Wetenschappen, charters, 1303 -1845
285. Akte van belening, verleden voor mannen
van leen Frederik van Loe en Gerrit van der
Suwen, door Johan van Erp Janszn, stadhouder van de heer van Humbercourt, graaf van
Megen voor Johan Monink Maartenszn met
rijdende tiend onder Gemonde en SintMichielsgestel "Thede", en rente uit goed "De
Pot" in Sint-Michielsgestel
Datering
17 april 1474
2. Een akte uit 1618 met een omrijdende tiend;
de tiende waar het over gaat is al verschillende
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Tienden
Hier even kort over de Tienden in die tijd. Tienden
zijn oud, heel oud. In de bijbel wordt er ook over
gesproken. Ze hebben eigenlijk altijd bestaan.
De Tienden lijkt op een soort belasting maar het is
geen belasting; het lijkt ook op een pacht of huur
maar dat is het ook niet. Net als een belasting of
pachtgeld of huur moest het ieder jaar betaald
worden.
Alleen de boer had er last van. De gewone burger
betaalde geen Tiende. De gewone burger kon wel
eigenaar zijn van Tienden en er van profiteren. Als
de oogst binnen werd gehaald kwam er een man bij
de boer en die man haalde één tiende deel van de
oogst op. Dat is veel. Van elke tien korenschoven
nam hij er één mee. Die was voor de eigenaar van
de Tiende in dat gebied. Waarom? Alleen omdat hij
eigenaar was van de Tiende.
Eigenaar zijn van een Tiende was dus een kostbaar
bezit en waardevast. Je hoefde alleen maar de
spullen op te halen. Een bezitter van de Tienden van
tien akkers, haalde de oogst van één akker binnen
zonder dat hij daar iets voor deed. Ja, hij moest de
oogst ophalen en opbergen. De Tienden werden
geërfd, verkocht en gekocht. En ze konden rijden,
net als velden langs de Dommel. Aan de voorbeelden zie je dat de Tienden en ook de landerijen, in de
loop der eeuwen, door het verdelen van de erfenissen aardig versnipperd raakten.
In de Bataafs-Franse Tijd werden veel oude en
vreemde gewoontes afgeschaft, maar vreemd
genoeg de Tiende niet. In de 19e eeuw had de
Tiende wel zijn vanzelfsprekendheid verloren.
Boeren begonnen massaal te weigeren zomaar
oogst af te staan. In het begin van de 20ste eeuw
kocht de staat de Tienden af en verdwenen ze.

keren opgesplitst want men spreekt over één
derde deel van één vierde.
Tienden in Noord-Brabant, 1642-1948
21 Akte van belening van 1/3 in 1/4 deel van
omrijdende tiend in Sint-Michielsgestel en
Gemonde aan Wilhelm van Haeren, stalmeester graaf Willem van Nassau, hem aangekomen bij titel van vernadering tegen Joost van
Hedikhuysen, drossaard Heeswijk . Datering
1618
3. Een akte uit het jaar 1726 met een klamp
tiende in Gemonde rijdend over het andere jaar
met een klamp tiende op Thede.
Tienden in Noord-Brabant, 1642-1948
26 Akte van overdracht van klamp tiende op
Theede onder Sint-Michielsgestel en klamp

tiende onder Gemonde, thans genoemd klamp
tiende in Gemonde, rijdende over het andere
jaar met klamp tiende op Thede onder SintMichielsgestel, door Johan Christopherus
baron Bertholt de Belver, heer van Ruyff,
Balen, Asten, aan Agnes Driessens
Opheyden, weduwe mr Balthazar van Kessel,
1726
Ook buiten Sint-Michielsgestel spreekt men
over rijdende tienden en velden
Rijdende velden en tienden kwamen in de notities van Louis niet alleen in Sint-Michielsgestel
en Gemonde voor, maar ook in 's-Hertogenbosch, Hilvarenbeek, Nuenen, Tilburg, Asten,
Geldrop, Weelde bij Poppel, enzovoort. In die
notities vinden we soms meer informatie over
hoe die velden en tienden rijden. Hier een paar
voorbeelden.
In het boek van Adriaenssen over Hilvarenbeek
lezen wij over de Tiende van Tulder:
De Tiende van Tulder, die als zijnde een reijdende thiende om het andere jaer wordt verpagt,
kwam in de even jaren toe aan de proost van
Oudeneik en in de oneven jaren aan het kapittel.
(Adriaenssen Hilvarenbeek pag 25)
Bij het Provinciaal Genootschap van Kunsten &
Wetenschappen (charters 1303 -1845) vonden
we een akte van verkoop uit 1561, waarin sprake
is van een rijdend perceel hooiland onder
‘s-Hertogenbosch.
Ook in Nuenen wordt gereden :
4. ...... 1506 Meester Adam van Erpe ontvangt
na de dood van zijn broer Rutger een rijdende
tiende binnen Nuenen in leen.
In Asten rijdt een 1/8e deel van 1/4e deel (dus
1/32e) in een clamptiende, de Witveltse rijdende
tegen de Braselse.
In Bakel: Art van der Egelmeer verkoopt in 1451
rogge uit een beemd geheten „de stockbeempt"
in Bakel gelegen en jaerlics ridende tegen de
erfenis toebehorend aan Jan van Bakel en Jan
van Amstel.
Wat bedoelt men nu met rijdende velden en
tienden?
Rijdende velden/tienden schijnt vroeger een
bekende uitdrukking geweest te zijn; er wordt
immers geen toelichting bij gegeven. Later
gebeurt dat wel af en toe.
De uitdrukking is niet in woordenboeken opgenomen.

Wat bedoelde men nu met rijdende beemden en
tienden?
Bij de notities van Louis zitten er een paar die
iets vertellen waarom tienden en velden reden.
Jan Mikkers was archivaris bij het voormalig
Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel . Hij
schrijft bij de 'Stukken betreffende de erven
Ludoricus van der Strijp':
425 Akte van transport voor schepenen van
's-Hertogenbosch door Walterus en Petrus
broeders, zone wijlen Goeswinus, zoon van
wijlen Johannes, genaamd Dircxss, aan
Lodevicus genaamd van der Strijpt, van 2
twaalfde delen in twee morgen land gelegen in
de parochie van Gestel bij Herlaar, ter plaatse
geheeten Die Tederbeemden, in een beemd,
die jaarlijks verdeeld wordt: zoo gezegd "rijdt".
1481, 1 februari 1 charter
Eén gebruik van rijdende beemden is dus een
aanduiding van beemden waarvan de ligging
ieder jaar opnieuw wordt vastgelegd. Ze kunnen
dus veranderen van plaats.
Bij tienden ziet men deze betekenis niet. Bij
'rijdende tiende' is het vaak meer de eigenaar die
'rijdt'. Een tiende had dan eigenlijk twee eigenaren, het ene jaar mocht de ene eigenaar de
tiende innen het volgende jaar de andere eigenaar en zo ging dat door. Vaak spreekt men dat
over de even jaren en de oneven jaren. De
tiende werd dan verdeeld maar niet in de ruimte
maar in de tijd.
Hier een duidelijk voorbeeld uit het archief
Tiendcommissies in Noord-Brabant, 1910-1916:
583. Novale tienden onder Tilburg, 1e klamp,
kadastrale secties A, B, I en N. Deze rijdende
tienden werden in oneven jaren geheven door
de Staat als opvolger abdij van Tongerlo en in
even jaren door Christelijke Boerenbond als
opvolger D.J.F. van Hogendorp van Hofwegen.
Zie ook inventarisnrs 427 en 613 - 615.
Ook velden worden zo in de tijd verdeeld tussen
twee eigenaren. De redenen om dat te doen zijn
hetzelfde als bij de tienden: onduidelijke ligging
of om verdere opdeling van een stuk tegen te
gaan.
Een derde gebruik van rijdende tienden en
velden is dat twee stukken tegen of met elkaar
rijden. Dat wil zeggen dat twee eigenaren jaarlijks wisselen van eigendom. De rijdende percelen van Louis in de Ruimelse beemden waren
van deze soort: de Ronde weert rijdt daar tegen
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de Lange weert en de Lange morgen tegen de
Ronde morgen.
Datzelfde gebruik van rijdende tienden zie we
ook bij de rijdende klamp tiende, die rijdt met
klamp tiende op Thede onder SintMichielsgestel. Johan Christopherus baron
Bertholt de Belver en Agnes Driessens
Opheyden hebben jaarlijks afwisselend het recht
om de tienden te heffen van de ene danwel de
andere klamp.
Wordt de uitdrukking rijdende beemden nog
gebruikt?
Ik heb bij Wim Veekens geïnformeerd naar
rijdende velden. Wim houdt zich in Boxtel bezig
met onderzoek van veldnamen en is daarvan
zeer goed op de hoogte. Hij vertelde mij dat in de
eerste helft van de vorige eeuw de uitdrukking
nog echt gebruikt werd.
In het Glossarium van de historische perceelsnamen in Schijndel lezen wij dat de rijdende beemden in onze eeuw, dat is nu dus de vorige eeuw,
nog bestaan hebben. Ik neem aan dat dat betekent dat men de uitdrukking nog gebruikte.
Het schijnt wel een uitdrukking uit deze streek
geweest te zijn. Bij de notities van Louis vinden
wij geen vermeldingen van buiten Brabant.
Volgens de mensen uit de omgeving van
Turnhout is het een uitdrukking uit de Kempen. In
Amersfoort vertelt de Genealogische Vereniging
dat de rijdende beemden een typische uitdrukking uit de Meierij is en aanwijzingen kan geven
voor het genealogisch onderzoek.

6

Den heertgang jaargang 17, februari 2011

Caravans avant la lettre?
Tot slot, in de grote stad van 's-Hertogenbosch
lieten ze, misschien bij gebrek aan beemden, de
huizen rijden:
Akte van verkoop, verleden voor Jacob van
Casteren en Jacob Focanus, schepenen van
's-Hertogenbosch, … van huis, staande aan
Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch over
Geerlingsebrughuis, grenzende … en zich
uitstrekkende vanaf straat ter breedte van
halve Gekstraatje, rijdende recht door tot aan
het water , met kamers (éénkamerwoningen)
gemerkt nrs. 15, 16 en 17, en afkomstig van
abdij van Berne.

Wim Veekens over RIJDENDE BEEMDEN
"Ryende tegen" wil zeggen dat het gebruik van de
beemd om het jaar wisselt tussen de eigenaar van
het ene en die van het andere perceel.
Door dit roulatiesysteem hadden de boeren om de
beurt goede en minder goede stukken hooiland in
gebruik. Het maakt kwalitatief veel uit of men een
perceel dichtbij of ver(der)af van een waterloop had
liggen, immers hoe dichter het hooiland bij het water
lag hoe slechter (lees: zuurder) het hooigras was!
Een vijftiental jaren geleden vertelde mij een
Boxtelse boer van toen ongeveer 65 jaar oud dat
diens vader het begrip “rijende bimt” nog kende en
gebruikte voor enkele beemden die hij op Onrooi aan
de Dommel had liggen. Onrooi ligt heden ten dage
voor een groot deel onder Boxtel-Oost.

VAN KNOLLENVELD TOT KUIPJE
Piet Donders

In 2004 bracht de R.K.V.V. Sint-Michielsgestel vanwege het 75-jarig bestaan een jubileumboekwerk uit
onder de titel: “Van Korenveld tot volwaardig sportpark Zegenwerp” (1929-2004). Daarvan werden 350
exemplaren gedrukt en verkocht, voornamelijk door leden en oud leden van de voetbalclub. Uit dit
boek, samengesteld door Tiny van den Oetelaar, komt onderstaande foto.
Bestuur en 1e elftal in 1954.

Achter v.l.n.r. Jo van Kessel, Geert Venrooij, Piet Mulder, Piet Moggré, voorzitter Wim Pennings, Frans de Leijer, Piet
v.d.Ven, Theo v.d.Oetelaar en Jan van Hout.
Midden v.l.n.r. Gerrit van Vugt, Bert van Breugel, Martin Groenendaal, Mies Gabriëls en Willy van Vessem.
Voor v.l.n.r. Toon Gabriëls, Frans Groenendaal, Gerard Blummel, Frans van Zandvoort, Huub van Buuren, Gerrit
Blummel, Mies Blummel, Jan van Pinxten.

Deze zilveren-jubileumfoto was aanleiding tot
een gesprek met twee van de voetballers, de
gebroeders Martien (79j) en Frans Groenendaal
(76j). De beide mannen waren meteen bereid om
te buurten over de sfeer van toen.
Hun relaas:
De jubileumfoto is gemaakt op het veld aan de
Spijt, waar nu verzorgingshuis De Beemden
staat. Maar dat was niet het eerste Gestelse
voetbalveld. Toen de club in 1929 werd opgericht
lag dat voetbalveld, of was het meer een knollenveld, "in de Hei" tegenover, in de volksmond, "de
vier uitersten", een viertal huizen bewoond door

de familie van Eijndhoven. Nu zou het veld van
toen liggen aan de Ericastraat en de
Cypressenlaan zou er midden overheen lopen.
In de veertiger jaren speelde de club op een
tweede veld dat bij Café Victoria, ofwel "D'n
Immens" lag. Thans is daar supermarkt
Jumbo.Het toemalige veld lag achter dat café,
vanaf de pastorietuin tot aan de andere kant van
de huidige Victoriastraat. Dat was wel een echt
voetbalveld met aan de kant van de kerk een
dijk, waarop je de wedstrijden goed kon volgen.
De kleedaccommodatie was een klein hokje,
zonder wasgelegenheid. Vergeleken met sommi-
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Frans (L) en Martien
Groenendaal staan in de
Cypressenlaan ongeveer op de
plaats waar de middenstip van
het eerste voetbalveld was. Op
de achtergrond de T-splitsing
Cypressenlaan-EricastraatCampanulastraat en daarachter
het torentje op het hoofdgebouw
van het Instituut voor Doven (nu
Kentalis). De “vier uitersten”
stonden ongeveer waar de
huizen op de achtergrond staan.

ge tegenstanders al een luxe, want omkleden
langs de slootkant was echt geen uitzondering.
Begin jaren vijftig werd verhuisd naar "De
Beemden". Daar werden twee velden aangelegd
en een houten keet met betonvloer herbergde de
kleedlokalen, met waterkraantjes, en een heus
barretje. Het echtpaar Van Asfeld runde de bar
en waste de toen ook al geel-zwarte shirtjes. En
dat was meteen ook alles waar de club voor
zorgde.
Trainingspakken? Nooit van gehoord! De schoenen, sokken en scheenbeschermers kwamen
voor eigen rekening. Hoge schoenen met een
twaalftal noppen, opgebouwd uit een aantal
ronde leertjes bovenop elkaar en bijeengehouden door spijkers. Scheenbeschermers van
linnen met daarin houten baleinen. De leren bal
bestond uit een aantal aan elkaar gestikte lappen
met daarin een binnenbal. Om deze binnenbal
eventueel te kunnen repareren, maar ook om
hem echt binnen te houden, werd een leren veter
als sluiting gebruikt.
Voetballen gebeurde al in competitieverband
tegen de ploegen uit de omliggende gemeenten,
maar een reis naar Waalwijk, Tilburg of Drunen
hoorde er ook bij. “Het eerste” reisde, op kosten
van de club, met de bus, maar de lagere elftallen
zorgden voor eigen vervoer wat vaak inhield dat
er gefietst of gebromd moest worden.
En getraind werd er, zelfs twee keer per week,
o.l.v. een heuse trainer. Ook toen al had je
buitenlandse trainers, maar het verbaast wel dat
Gestel onder de hoede stond van de Engelsman
Jackson. Van dichter bij huis kwam Bob van
Kessel, een fanatieke, Gestelse trainer die er de
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wind goed onder had. Zo werden de senioren
regelmatig weggestuurd voor een duurloop, met
oefeningen onderweg, via de Spijt, Nieuwstraat,
Michielstraat, Hoogstraat, Zandstraat, Woudse
Weg, Zijweg Dungen en de Schijndelseweg
terug naar het veld. De trainer zelf bleef op het
veld om daar de spullen voor de voetbaltechnische training klaar te zetten.
"En denk maar niet dat er onderweg met de pet
naar werd gegooid, want wij waren brave kerels,
die deden wat opgedragen werd. Daar moette
nou eens mee aankomme". Frans was, samen
met Gieltje van Vessem, vaak de winnaar van
die duurloop.
Martien en Frans speelden pas vanaf hun 16e
jaar in clubverband. Frans als spits in het eerste
en Martien als snelle linksbuiten veelal in het
derde. Eén keer speelden ze samen tegen
Gemonde, maar Frans stond toen op goal! Hun
vader zij wijselijk: "Als gij er eentje inschiet,
Martien en onze Frans houdt alles tegen dan
winnen we vanzelf met 1-0". En aldus geschiedde, ook al ging dat ten koste van de knokkels
van Frans, "want ik had er alles uitgebokst en
toen stonne doar de bloajers op".
Frans voetbalde tot zijn 23e en moest toen
stoppen vanwege een blessure. Martien tot zijn
22e en moest toen stoppen vanwege de liefde…………voor de golfsport. "Daar moet je nou
eens mee aankomen".
Sinds 1961 speelt RKVV Sint-Michielsgestel, tot
volle tevredenheid, haar wedstrijden in haar
eigen Kuipje en op de andere velden van
Sportpark Zegenwerp.

INTERESSANTE WEBSITES: HTTP://WWW.HEEMKUNDEDENDUNGEN.NL
Internet is voor mensen die in heemkunde en geschiedenis zijn geïnteresseerd een waar snuffelparadijs. Er is enorm veel informatie te vinden. Maar als je de weg niet weet, is internet als een bibliotheek
waar ze alle boeken op een hoop hebben gegooid. Probeer dan maar eens te vinden wat je zoekt.
Bovendien kan iedereen alles op internet zetten. Je weet nooit zeker of de gevonden informatie juist
en volledig is. In deze rubriek zullen we steeds een website bespreken, waarvan we denken dat die
voor leden van de heemkundekring interessant is.

De heemkundevereniging “Op die Dunghen” uit, hoe kan het anders, Den Dungen, heeft een overzichtelijke website. Via zeven knoppen, die steeds in beeld blijven, is er veel informatie te vinden over de
heemkundevereniging en over Den Dungen. Interessante informatie is te vinden onder de knop
Publicaties, prachtige en raadselachtige foto's onder de knop Foto's. Fotoverslagen van de activiteiten, de agenda met vergaderingen en activiteiten, alles wat een bezoeker wil weten over de heemkundevereniging is gemakkelijk te vinden.
De afleveringen van vóór juni 2007 van “Het Griensvenneke”, het blad van de heemkundevereniging zijn
niet via de website te lezen. Van de afleveringen
vanaf juni 2007 zijn samenvattingen te lezen en de
interessante nummers zijn nog na te bestellen. Een
aardig idee voor onze eigen heemkundevereniging.
Een ander periodiek met heemkundige verhalen over
Den Dungen is “Dungense Historiën”, dat door een
aparte redactie gemaakt wordt. Dit blad is wel te lezen via
internet. De afleveringen vanaf juli 2007 zijn te vinden op
de website van het Brabants Historisch Informatie
Centrum.
Ga naar www.bhic.nl, lokale geschiedenis, klik op de
gemeente Sint-Michielsgestel, klik op Den Dungen, klik
op Dungense Historiën.
Hier vindt de liefhebber veel interessante en goed gedocumenteerde artikelen over Den Dungen en zijn geschiedenis.
Boeiend zijn zonder meer de themanummers, bijvoorbeeld over de Poeldonk en over de Jacobuskerk.
Den heertgang jaargang 17, februari 2011
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VAN DUIFHUIS TOT SPREEUWENBOS
Thijs Braam / Ruud van Aart

Wie komend vanaf Den Dungen Gestel binnenrijdt, ziet meteen na het oversteken van de Bossche
Baan aan de rechterkant een boerderij staan, waar tot voor kort de familie van Hedel woonde. Daar, bij
die boerderij stond eens een duifhuis. In diverse oude aktes wordt de boerderij zelf ook aangeduid met
de naam Duifhuis. Dat verklaart waarom het eeuwenoude weggetje vanaf de Ruwenbergstraat naar dit
punt de Duifhuisstraat heet.

Foto 1: Kruising Bossche Baan en Hoogstraat met de boerderij, die ooit Het Duifhuis heette. De Brandsestraat is verlegd
in noordelijke richting. De oorspronkelijke loop is nog goed te zien. (foto: internet/Google)

Alles op deze plek lijkt hier veranderd door de
aanleg van de Bossche Baan en alle nieuwbouw.
Frappant is echter, dat enkele wegen hier nog de
zelfde loop hebben die ze al eeuwenlang hebben. Op de kaart uit 1769 van landmeter Th. de
Weyer (fig. 2) en op de eerste kadastrale kaart
uit 1832 (fig. 3) kunnen we gemakkelijk de
Hoogstraat en de Duifhuisstraat terugvinden. De
weg waaraan het Duifhuis ligt heette in 1832 nog
Brandsche Straat! Met de aanleg van de
Bossche Baan rond 1965 is de aansluiting op de
Hoogstraat in noordelijke richting opgeschoven.
De oorspronkelijke aansluiting is op foto 1 nog te
herkennen.
Het duifhuis moet gestaan hebben bij een “boerderij van stand”. In een taxatieakte uit 1758 wordt
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die boerderij als volgt beschreven: “…een woonhuijs, schuer en speelhuijs het Duijffhuijs
genaamt met aangeleegen hoff, boomgaardt en
ackerland, groot te samen ontrend neegen loop:
en 25 roeden…” Op de kaart uit 1769 staat ter
plaatse een stijltuin afgebeeld. Het duifhuis staat
op de hoek van het perceel (bij de letter “d”). Op
die kaart zien we ook een cirkel. Dat lijkt een
grachtje te zijn, maar op de kadastrale kaart van
1832 is te zien dat het om een ven gaat. Omdat
de boerderij een “boerderij van stand” moet zijn
geweest, valt bij het ven te denken aan een
visvijver. Op de kaart van 1832 staat de naam
Duifhuis bij het betreffende perceel, maar nader
onderzoek leert dat daar alleen nog een woonhuis en een schuur staan. Het duifhuis is dan al
afgebroken.

Figuur 2: Fragment uit de kaart van Th. de Weyer uit 1769.

Figuur 3: Aan elkaar geplakte fragmenten
uit de kadastrale kaarten uit 1832.
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Tegenover het Duifhuis staat in 1769 een boerderij getekend. Dat is de enkele jaren geleden
verbouwde boerderij waarin nu de familie Van
Huigevoort woont.
Vóór 1832 is er tegenover het Duifhuis nog een
woning bijgekomen, vlakbij het ven. Op die
plaats woonden in 1955 Driek en Kaat Otterdijks
(foto 4).
Begin vijftiger jaren van de twintigste eeuw zijn
er plannen gemaakt om behalve de Bossche
Baan nog een tweede weg aan te leggen, die het
centrum van Gestel moest ontlasten van doorgaand autoverkeer.
Die weg zou, komend vanaf de Theerestraat, via
de Kapelbergstraat vlak langs het Duifhuis gaan
en de Bossche Baan kruisen om even verder
aan te sluiten op de Hoogstraat. Bij de molen in
het Maaskantje zou de Hoogstraat rechtdoor
getrokken worden en het autoverkeer met een
boog om Den Dungen heen naar de Dungense
brug leiden. Deze omleidingsweg is er nooit
gekomen.
Maar de voorbereidingen waren al vergevorderd.
De familie Van Beek heeft aan de
Ruwenbergstraat zelfs een garagebedrijf
gebouwd, vooruitlopend op de aanleg. En tegenover het Duifhuis onteigende de gemeente in
1955 de familie Otterdijks. Hun boerderij is in
1960 afgebroken.

WAT IS EEN DUIFHUIS?
Een duifhuis is doorgaans een stenen toren, waarin
duiven werden gehouden voornamelijk om hun
vlees en voor de duivenmest. In vroeger tijden
werden ook wel postduiven gebruikt, zodat ook die
soms in een duifhuis gehouden werden. In
Nederland was het hebben van een duifhuis aanvankelijk voorbehouden aan de hogere standen, de
adel en de kloosters. Dat blijkt althans uit een akte
van 1290. Vanaf de zestiende eeuw mochten ook
boeren en burgers duiven houden. De bloeitijd van
de duifhuizen liep van de dertiende tot de achttiende
eeuw.
Duifhuizen stonden op vele plaatsen, onder andere
op De Brouwmeer in Sint-Michielsgestel (1674).
In een onderzoekje over de Stokhoek schrijft Jef van
Veldhoven in juni 2010:
In Sint-Michielsgestel stonden omstreeks 1700 meer
dan 10 duifhuizen, waaronder één op de Stokhoek
(Duifhuisstraat). In het cijnsboek van 1750 als volgt
beschreven:
“Wouter Schuurmans, deselve, uijt een huijs,
schuur, hof en aangelegen erffenisse, groot omtrent
een mudsaats, genaamt het Duijfhuijs, gelegen
onder Mich. Gestel, aan de Stokhoek, d'eene sijde
aan de gemeene straat, d'ander sijde aan eijgen
erven, 't eene eijnde aan de wed. Michiel Clomp,
‘t ander eijnde aan de gemeente.”
Als opvolgende eigenaren staan vermeld juffr. Maria
Mechtilda van Beugen, Nicolaas Ruth Groenendaal.

Foto 4: De situatie begin 50-er jaren. Op de achtergrond het Duifhuis, op de voorgrond de
boerderij van de familie Otterdijks (foto uit archief van Jan Brekelmans)
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Fig. 5: op de topografische kaart van 1967 zijn de trajecten van de Bossche Baan en van
een nieuwe weg van de Theerestraat naar Den Dungen ingetekend. De laatste kwam er
niet, maar er werd al wel een boerderij voor gesloopt.

Wat opvalt is, dat de boerderij van Otterdijks op
de topografische kaart van 1967 (kaart 45D
Schijndel, een paar jaar eerder verkend;
zie fig. r) nog is ingetekend. Daar was intussen
een populierenbos aangeplant.
Interessant op deze kaart is, dat zowel de
Bossche Baan als de weg van de Theerestraat
naar de Dungense brug met zwarte stippellijnen
zijn ingetekend. Op deze kaart is ook het begin
van de Brandsestraat al opgeschoven in de
richting van Den Dungen om de aanleg van de

Bossche Baan mogelijk te maken.
In de herfst van 1983 streken enorme aantallen
spreeuwen neer in het populieren- en dennenbos. In grote wolken zwermden zij in de omgeving rond, wat veel kijkers trok.
Het woonwagenkampje dat nu tussen garage
Willekens en het gebouw van de Rabobank
geklemd ligt, heeft zijn naam te danken aan dit
natuurverschijnsel. Het populierenbos werd in
1986 gekapt en daar werd garage Willekens
gebouwd.
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Foto 6: het Duifhuis rond 1980. (foto uit archief van Jan Brekelmans)

Foto 7: het populierenbos werd in 1986 gekapt. (foto uit archief van Jan Brekelmans)
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Foto 8: situatie in het voorjaar 2010. (foto heemkundevereniging; Thijs Braam)

RECTIFICATIE
Door een technische fout is op pagina 19 in de vorige Den Heertgang een deel van de laatste alinea
weggevallen in het artikel met aanvullingen op “De Spar”. Om de schrijvers en de lezers niet tekort te
doen, volgt hier de volledige tekst van die alinea.
Toen eindelijk het grote moment was aangebroken en we oog in oog met Sinterklaas stonden, zei de
man, terwijl hij Jans' handje vasthield: “Lief zijn voor vader en moeder!” Waarop kleine Jan antwoordde
met de hete adem van Stien in zijn nek: “Ja, en voor de meid ook!”
Stien vertelde dit verhaal met veel plezier bij ons thuis, waar het in de ongeschreven, maar vaak
geciteerde familieannalen terecht kwam.
Het is vooral voor ons moeder wel even wennen geweest, toen de familie van Zon stopte met hun
Sparwinkel. Gelukkig kwam in die periode de SRV-winkel in zwang en moesten we voor de rest naar
de supermarkt in “Törp”, zoals wij het dorp altijd noemden.
Den heertgang jaargang 17, februari 2011
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KOEJE-HUJERS RIJM
Jan van den Broek

Keuterboertjes hadden maar een paar koeien. Als ze thuis te weinig grasland hadden, lieten ze de
koeien langs de kant van de zandwegen grazen. Koeienhoeders, koej-hujers in het Brabants, waren in
het begin van de twintigste eeuw nog een vertrouwd beeld in de Brabantse dorpen.
Langs veel zandwegen stonden dichte houtwallen, waardoor je niet ver weg kon kijken. Als een koeienhoeder vermoedde dat er een collega in de buurt was, begon hij of zij (vaak werden vrouwen en
meisjes met de koe te veld gestuurd) te roepen: “Jora, jora, rikke, hedde gè oew koej al dikke”. Als er
antwoord kwam, gingen beide hujers verder met de rijm, er beurtelings al improviserend een zin aan
toevoegend. In principe kon de rijmelarij eindeloos doorgaan, zo lang de hujers geïnspireerd waren en
elkaar konden verstaan.
De koeje-hujers rijm is welbeschouwd een vroege variant op de moderne rap-battle, waarin rappers
met elkaar de woordenstrijd aangaan.
Hieronder een voorbeeld van zo'n rijm, opgetekend door Jan van den Broek.
Jora jora rikke hè de gè oew koei al dikke
Jora jora rie ikke nie
Jora jora rè wie bende gè
Jora jora roek ik ben Jan van den Broek
Jora jora rè wie bende gè
Jora jora rie ik ben Janus de Bie
Jora jora rè hoeveul koei hedde gè
Jora jora reen ik heb er mar een
Jora jora reen ik heb er ôk mar een
Jora jora rijke mèn koe moet schijte
Jora jora roos ik go naor hoos
Jora jera rook dan go ik ook
Jora jora pir ik go merge wir
Jora jora ri dan ben ik er ôk wir

Jora jora ral ben de gé d'r al
Jora jora tuur ik ben d'r al 'n uur
Jora jora rè hoe oud ben de gé
Jora jora bè ik ben nét zo oud es gè
Jora jora gaonde gè woar woande gè
Jora jora poat ik woon in de Spekstroat
Jora jora muis men koe hi luis
Jora jora rie ik zie ze nie
Jora jora half mén koe hi 'n kalf
Jora jora rie mén koei hi dè nie
Jora jora rug ik heb 't in mènne rug
Jora jora tug ik zie hier wel 'n mug
Jora jora ras ons Hanne hi 'ne nèje jas
Jora jora sas ons Drieka hi 'ne nèje das
Houdoe.

Vrouwen en meisjes die de koeien moesten hoeden, namen soms breiwerk mee. (BHIC fotocs.1448)
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Herlaar en Vught, onderzoek aan een vermoeden (4).
Ruud van Aart

Inleiding.
In deze laatste bijdrage sluit ik het onderzoek naar de verhouding tussen Vught en
Herlaar af, een onderzoek dat werd ingegeven
door het vermoeden dat het grondgebied dat
vòòr het jaar 1000 aan de abdij van Echternach
werd geschonken, samenviel met het grondgebied waar de Van Herlaars bezit hadden. Dat
grondgebied van de abdij bestond uit Datmunda,
Ruimel, Thede, Leuetlaus en Hesc, en moet
geïdentificeerd worden als het gebied van VughtSint-Michielsgestel-Esch. Mijn stelling is dat
Datmunda identiek is aan Vught met - aan de
overzijde van de Dommel - het gebied rondom
Oud Herlaar. In dit gebied werd ook een enclave
gevormd dat aan de Utrechtse Sint Paulusabdij
kwam. Het was een uithof van die abdij en
omvatte behalve die uithof ook enkele aanhorigheden in de directe nabijheid die nodig waren
voor de exploitatie ervan. Het daar omheen en
doorheen gelegen Vughtse gebied moet aan de
Echternachse abdij zijn gebleven. Het belangrijkste deel daarvan was het gebied van de
Taalstraat met de St. Lambertuskerk, de minder
belangrijke delen Wergashuyse en Baerschot.
Tesamen met Ruimel, Thede en Esch, vormde
dat het gebied waarover de Van Herlaars rond
1050 voogd werden.
Het is onzeker of de huidige Gestelse
dorpskom in aanvang ook tot het Echternachse
gebied behoorde. Gestel, dat haar naam ontleent
aan “gestell”, de stellingbrug over de Dommel,
komt immers niet voor in het rijtje van schenkingen aan de abdij van Echternach.1 Maar het lijkt er
op, dat de huidige dorpskom vòòr 1200 wel tot
het gebied is komen te behoren. Het waren
immers in 1201 de Sint-Michielsmannen, de
dienstlieden in de parochie Sint Michiel, die
samen met de Sint Lambertsmannen uit Vught
zich tegen de hertog verzetten.2 Toch lijkt die
samenvoeging vòòr 1200 in strijd met het leenverhef van Gestel bij Herlaar door ene De
Moersamere in 1313.3 Vooralsnog kom ik daar
niet goed uit en moet ik dat later nog eens trachten uit te zoeken.
In de eerste twee afleveringen werd
ingegaan op de oudste geschiedenis van het
bedoelde gebied. In de derde aflevering is sterk
ingezoomd op de enclave waarover Boudewijn
van Vught in de eerste helft van de dertiende
eeuw de scepter zwaaide. Nu is het zaak het

overige gebied te bespreken dat de Van Herlaars
hier bestierden.
De economie van het gebied.

Afb. 1: impressie van havenactiviteiten in Zwolle rond
1500. Zo groot zullen de handel en de haven in
Vught/Sint-Michielsgestel niet zijn geweest!”

Voor de Van Herlaars moet de handel
een belangrijke bron van inkomsten zijn
geweest. De lieden van het Echternachse
domein hielden zich onder meer bezig met de
vlasverwerking en linnenproductie, die vooral
geconcentreerd was op de Plaats en het Loo,
oudtijds Leuetlaus (Lieu-'t Loo) genaamd.4 De
Van Herlaars creëerden op Zegenwerp een
opslagplaats van vlas. Elders, op de
Wedehamer, hadden zij opslag van wede, een
kleurstof voor linnen. Nabij Ruimel, maar ook
daarbuiten, op de drassige gronden langs
Dommel en Essche Stroom werd gerot, gebraakt
en geweven. In Ruimel stond aanvankelijk een
watermolen voor het malen van graan en aan de
overzijde een stampmolen die werd ingezet bij
de linnenproductie. Later, vermoedelijk in de
veertiende eeuw zouden deze molens worden
verplaatst naar het huidige Halder. De bijbehorende handelsfunctie was vooral geconcentreerd
in Vught, waar zich een marktplaats met bijbehorende tol en munt ontwikkelde. Om die eenheid
van productie en handel te bevorderen werd op
enig moment de uitmonding van de Dommel in
de Essche Stroom in zuidelijke richting verlegd,
zodat ze dichterbij de Vughtse villa kwam te
liggen. In Vught verknoopten zich ook de landwegen naar het zuiden - Keulen, Mechelen,
Antwerpen, Brugge en Gent -, naar het noorden 's-Hertogenbosch, Tiel en verder -, en naar het
westen - Loon op Zand, de Langstraat,
Geertruidenberg.
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Zo ontwikkelden zich in dit gebied twee
centra: het productiecentrum in het lint Tede ‘t Loo - de Plaats en het handelscentrum Vught.
Vlas werd vrij algemeen op het platteland verbouwd en tot linnenwaad geweven. De
ontwikkeling van de stad heeft ongetwijfeld de
linnenproductie op het platteland bevorderd.
Analoog aan de situatie in Vlaanderen, zal ook
hier het weversambt in de stad het alleenrecht
hebben gehad op het weven van wollen lakens
en mocht op het platteland alleen linnen geweven worden.5 De omgeving van 's-Hertogenbosch was al vroeg een centrum van linnenproductie.6
In tegenstelling tot de stad, had Herlaar
achterland. De Van Herlaars controleerden een
flink deel van de nijverheid tot diep langs de
Essche Stroom en haar zijriviertjes en van de
Dommel (tot aan Boxtel). Verder waren de bossen van Heukelom, Berkel en Udenhout voor
hen bereikbaar en ook de daar aanwezige leemgebieden. Herlaar en de stad moeten elkaar in
de weg hebben gezeten. Mogelijk heeft hierin de
bron van het - in een van de vorige afleveringen
besproken - conflict van omstreeks 1200 gelegen.
Toch had Herlaar ook de stad nodig. De
stad controleerde met haar overkluisde “Dissena”, de lange afstandshandel.7 De Dieze was
letterlijk de enige waterpoort naar het noorden.
Naarmate de stad zich als een veste ontwikkelde, werd ook de veilige op- en overslag van
handelsgoederen mogelijk. Dat voordeel had
Herlaar niet. Hoewel de Van Herlaars ongetwijfeld de economische ontwikkeling van Tede en
Vught trachtten te stimuleren, op de lange termijn
konden zij niet op tegen de voordelen die de stad
's-Hertogenbosch genoot. Daar kwam bovendien
nog bij dat de hertog zich voor de stad sterk ging
maken.
Rond 1230 ving hij aan met het rechtstreeks ingrijpen in het bestuur en beheer van de
plaatsen in de regio door het vestigen van halve
heerlijkheden en het ontmoedigen van het systeem van eigenkerken, waarbij de rechten van
de oorspronkelijke heren werden beknot. Dat
lukte hier beter dan daar. Voor de Vughtse enclave van Boudewijn van Vught is dat met de eerder
besproken overeenkomst van 1232 goed gedocumenteerd, maar van de Van Herlaars is het
minder goed te zien. Zij hebben zich waarschijnlijk wel verzet en getracht met compromissen er
het meest gunstige uit te slepen, maar het was
een ongelijke strijd. Het is niet onmogelijk dat
hun vertrek uit hun Berlicumse goederen ten
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behoeve van de abdij van Berne in het begin van
de veertiger jaren van de dertiende eeuw zo'n
compromis is geweest. Uiteindelijk konden de
Van Herlaars de heruitgifte door de hertog van
gemene gronden op de grens van Esch en Vught
in 1301 niet verhinderen.
Luik.
In Herlaar werd Luiks recht toegepast.
Dat is uitzonderlijk, want in de omgeving werd
ander recht Brabants of Keuls - gehanteerd. Het
leenverhef van Herlaar vond plaatst tegenover
het leenhof van de prinsbisschop van Luik (als
bisschop en niet als heer van Loon, zo luidt de
formele regel8) en na 1559 voor het leenhof van
Brussel, genaamd de “Crommenstaf van Luyk”.9
Die unieke positie hing uiteraard samen met de
zelfstandigheid van de heerlijkheid, maar waarom
was het Luiks recht? Met andere woorden, waarom verbonden zij zich met de Luikse bisschop?
Het antwoord is complex. Er is in ieder
geval geen verbinding aan te wijzen tussen de
bisschop en (de kerk) van Gestel-dorp, bijvoorbeeld omdat zich daar een Luiks kapittel bevond.
In 1155 blijkt de Luikse bisschop onder vele
andere plaatsen bezit te hebben in Hilvarenbeek,
respectievelijk voogd te zijn voor het kapittel
aldaar (met Diessen, Riel en Westelbeers),
Herewaarden, en Zuilichem.10 Aangezien de heer
van Herlaar ook heer was van Hilvarenbeek moet
ervan worden uit gegaan dat hij voor de bisschop
aanvankelijk als plaatsvervangend voogd, later
als zijn leenman op is gaan treden. We kennen
het leenverhef pas vanaf het begin van de veertiende eeuw, zodat moet worden verondersteld
dat de voogdschappen pas in de loop van de
dertiende eeuw werden omgezet in leenverhoudingen. Er is geen formeel leenverhef van de
heren van Herlaar voor Hilvarenbeek bekend,
hetgeen overigens niet wil zeggen dat er zo'n
acte niet is geweest. Het verklaart echter niet de
leenopdracht voor Luik van Herlaar zelf.
De leenband moet vòòr 1314 zijn aangegaan, want toen de overdracht van Herlaar door
Gerard van Loon aan Gerard van Horne plaats
vond, waren twee van de drie getuigen Luikse
kanunniken. Ook in de overdrachtsakte van Tede
van 1281 was er een vertegenwoordiger van de
bisschop van Luik.11 Luik moet dus ook in Herlaar
iets in de melk te brokkelen hebben gehad, maar
wat dat is geweest, is onduidelijk. Het enige dat ik
kan bedenken is dat de bisschop van Luik die de
voogd was van de abdij van Echternach, en uit
dien hoofde in Herlaar het juridisch toezicht hield,
dit toezicht uiteindelijk delegeerde aan de Van

Herlaars als hun ondervoogd.
Behalve het kapittel van Sint-Lambertus,
het kapittel waar de bisschop de voorman van
was, had ook het Luikse kapittel van Sint Jan
bezit in onze regio, bezit dat zij in of voor 1147
had verworven. Dat bezit bestond uit de villa
(Moer)Gestel (met de kerk, neem ik aan) en
aanhorigheden (gelegen in Haaren, Belveren),
de begeving van de Lambertuskerk van Engelen,
en die van de kerken van Hedikhuizen en
Oudheusden. Dit bezit ligt in het gebied waar de
heren van Heusden actief waren. Later moet het
kapittel ook goederen in Berlicum hebben gekregen, eveneens gebied van de heren van
Herlaar.12
Het kapittel van Sint Jan is na enkele
decennia uit haar goederen getrokken: die in
Berlicum werden verkocht en de goederen te
Gestel en Haaren raakten in handen van ridder

Willem van Gestel. In 1285 heeft zijn erfopvolger
Jan ze in handen. Enkele decennia later krijgt
Willem van den Bossche, de zoon van Aleit van
Heusden en Gerlach van den Bossche
Moergestel opgedragen. Het is om die reden niet
onwaarschijnlijk dat Moergestel in bezit was van
de heer van Heusden. Mogelijk zijn er (familiale)
banden geweest tussen de families van Van
Heusden en Van Herlaar.13
Van Tede naar Taalstraat.
De Van Herlaars zijn de naamgever aan
Halder, dat daarvoor Tede of 't Haye werd
genoemd. Er mag vanuit worden gegaan dat die
plaats aanvankelijk, vanaf hun komst omstreeks
1050, hun residentie was. De beste kandidaat
voor hun woning is een heuvel tussen Halder en
het Loo (zie fig. 2).
De heuvel waarvan de ligging op een

Afb. 2: vermoedelijke locatie van de Gestelse motte en voorburcht
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hoogtekaart, maar ook in het landschap nog wel
te zien is, zou best eens een zeer oude motte
kunnen zijn geweest. Zij is direct gelegen naast
het oude Echternachse cijnsgoed De
Brouwmeer. Het gehucht Halder is zelf van
Romeinse oorsprong. De heuvel lag op een
krappe 200 meter van Halder en kijkt men naar
de structuur en onderlinge ligging, dan lijken
heuvel en gehucht bijna het prototype van een
motteburcht. Ook aan de noordelijke zijde van de
Dommel lag trouwens een “berg”, mogelijk een
van het type collenberg. 14
De motte lag er nog in 1806, gelet op
hetgeen Anthonius van Gils, president van het
Groot Seminarie op Nieuw-Herlaer, optekende:
„Men begon (zij het onwettig) zand aan te voeren
van de nabijgelegen Wijngaerdberg, een heuvel
(tumulus) vlak bij de oostzijde van het seminarie
ongeveer bij de graanmolen; in 1806 had men
immers een nieuwe serre gebouwd langs de
Dommel in de buurt van de Wijngaardsberg,
terwijl de Dommel er vlakbij tussendoor stroomde. De heuvel schijnt het werk te zijn van vroegere soldaten, misschien van Romeinen, opgericht
als gedenkteken voor een of andere krijgsoverste. Maar het is al zover, dat de heuvel binnen
korte tijd verdwenen zal zijn, daar aan alle zijden
zand vandaar is weggevoerd naar allerlei richtingen. Toen het seminarie hier werd opgericht
(1799), was het nog een gave ronde heuvel,

ongeveer 30 voet hoog en met een middellijn
van wel 180 voeten; er was een omheining (wal)
omheen van ongeveer 5 voet breed en 8 voet
hoog, geheel begroeid met struiken en hakhout".15
Het mottekasteel is waarschijnlijk geruime tijd in gebruik geweest, maar hoe lang precies is met geen mogelijkheid te zeggen.16 Met
het toenemen van de handel hebben de Van
Herlaars omgezien naar een andere locatie die
strategischer lag en dichterbij de Gent en de
Taalstraat lag: Autherlaer.17 Het is wel merkwaardig de nieuwe locatie "oud" te noemen, maar dat
is mogelijk het gevolg van de neerlandisering
van Haut-Herlaar, Autre- of Outre-Herlaar: het
ten opzichte van Halder noordelijk of aan de
andere zijde van de Dommel gelegen Herlaar.
Aangezien Oud Herlaar ooit het blokhuis werd
genoemd, ga ik ervan uit dat de eerste versie
van dit kasteel een houten exemplaar is
geweest.
De term “blokhuis” suggereert een
houten verdedigingswerk, een bolwerk. In 1397
stond er ook een blokhuis nabij Engelen.18 Hoe
zo'n blokhuis eruit kan hebben gezien, leert het
blokhuis dat in 1405 bij Vianen werd gebouwd.
Het was een houten gebouw dat werd omgeven
door een aarden wal, voorzien van een wand
van horden die waren gemaakt van gevlochten
wilgentenen, een zogenaamde `tuin`. In Vianen

Kasteel Nieuw Herlaar, 1683, onbekende auteur. Bron: Brabant Collectie Universiteit van Tilburg
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was het voorzien van schietgaten en had op het
terrein nog twee geschutsopstellingen. Het
blokhuis in Vianen moet vrij groot zijn geweest,
want het kon het grootste deel van een leger van
400 huurlingen huisvesten.19
Ook in Liessel, bij Deurne, stond een
blokhuis. Dat was een in baksteen gebouwd huis
van hetzelfde type als Oud Herlaar. Met het huis
in Liessel is in 1516 begonnen, maar er was een
oudere voorloper, waarvan in 1509 gewag werd
gemaakt. In 1516 was het huis in Liessel "een
legher redoutte, daer garnisoen op gelecht
wierde ende oock de boueren by beurten op
quamen waecken".20 Deze functie als legerplaats
komt overeen met die van het houten blokhuis
van Vianen en dat van Engelen. Het blokhuis
van Liessel had wellicht ook een houten voorloper.
Voor zover mij bekend heeft er nooit een
archeologisch onderzoek naar Oud Herlaar
plaats gevonden. De ouderdom van het kasteel
zal dus langs andere weg moeten worden afgeleid. Mechelien Spierings denkt dat het kasteel
rond 1320 werd gebouwd.21 Op basis van haar
stijlkenmerken, en vergelijkend met de structuur
van Nieuw Herlaer, dat ook in die periode werd
gebouwd, is dat niet onlogisch. Houdt dat in dat
er tot die tijd een houten versie is geweest? Dat
hoeft niet per se. Maar heel veel ouder kan de
bakstenen versie niet zijn geweest.
Baksteen werd in onze regio aan het
begin van de dertiende eeuw geïntroduceerd.
Vanaf het einde van die eeuw, maar vooral in de
loop van de 14e eeuw werd in 's-Hertogenbosch
in korte tijd een groot gedeelte van de eerste,
pre-stedelijke bebouwing vervangen door bakstenen stadshuizen.22 Nieuw Herlaer werd aan
het begin van de veertiende eeuw gebouwd en
dat was wel in baksteen gebeurd. Het is toch
tamelijk onvoorstelbaar dat Oud Herlaar dat ook
de nodige verbouwingen moet hebben gekend,
zo lang in houtbouw heeft bestaan. Als het dus in
aanvang als blokhuis is gebouwd, zal het toch
zeker in de loop van de dertiende of begin veertiende eeuw geheel of gedeeltelijk in steen zijn
opgetrokken, tot het rond 1320 haar laatste vorm
kreeg. Een mogelijk eerste, houten versie, zal
niet veel eerder dan het eind van de twaalfde
eeuw zijn opgetrokken, omdat in de twaalfde
eeuw, toen de rivieren nog grotendeels onbedijkt
waren, hoewel op een terp, het kasteel jaarlijks
enkele maanden lang onbereikbaar midden in
het overstromingsgebied lag.
De ligging van het blokhuis Oud Herlaar
was strategisch. Het had lange zichtlijnen over

de Dommel en maakte een controle van de
scheepvaartbewegingen over Dommel en
Essche Stroom in de richting van 'sHertogenbosch mogelijk, maar het was niet
mogelijk de belangrijke landroute te controleren
van het handelsverkeer naar het zuiden. Daarom
was het misschien bedoeld als tolhuis voor de
scheepvaart, naast de landtol die elders in Vught
geheven werd.
En Maurik dan?
Zou de residentie van de Van Herlaars
misschien ook ooit in Vught gelegen kunnen
hebben? Men moet immers alles willen onderzoeken. Er zijn in Vught een paar locaties die tot
de verbeelding spreken: Zionsburg, Het Eendje,
de Caluwenberg, maar vooral Maurik. Zionsburg,
dat aan de overzijde van de weg lag, was dan
weliswaar een Herlaars cijnsgoed, maar het was
vooral ook de commanderij van de Duitse Orde.
Zij heeft haar naam ontleend aan de kruistochten, maar is pas later gebouwd. Het commandeurshuis wordt voor het eerst genoemd in
1432.23
Het Eendje, dat een verbastering is van
"Enode", dat Duits is voor een achteraf gelegen,
eenzame plaats, is interessant omdat dat ongeveer de plaats was waar de Vughtse tol lag. In
dat gebied ligt Voorburg en dat roept direct
associaties aan het kasteel met voorburcht zoals
dat ook in Meerwijk in de twaalfde eeuw werd
toegepast.24 Men kan zich niet voorstellen dat er
een tol en munt heeft gelegen zonder dat er een
versterkt huis bij was. De Van Herlaars hadden in
1306 een leenman, "Otten van Wendenburgh,
die men heet Otte van Huekelem", waarvan de
naam “endeburg”-"enodeburg" zijn woonplaats
lijkt te verraden en "van Heukelom" zijn herkomst. Hij werd in dat jaar beleend met het vis
en jachtrecht rondom Zegenwerp.25
In Vught roept bovendien de "berg waar
een huis op staat" de belangstelling op. Moes en
Sluyterman denken dat het hier om Maurik
gaat.26 Zij wijzen naar een vermelding in het
leenregister van hertog Jan III, dat spreekt over
een Johannes, respectievelijk Ghiselbrecht
Liscep die in 1312 respectievelijk 1355 “eenen
weerd te Vucht met eenen bergh ende met eenre
visscerien met eenen beemde” bezat.27 De
volgende vermelding van deze goederen, nu met
de toevoeging dat op de berg een huis staat,
dateert van 1421 en die goederen blijken dan
eigendom van Vrouwe Katheline van Mauderic.28
Daaruit wordt door Moes en Sluyterman vervolgens geconcludeerd dat op die berg Maurik was
Den heertgang jaargang 17, februari 2011
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Afb. 4: Kasteel Herlaar te Herenthout, midden 17e eeuw, kopergravure van Franc Erlinger, opgenomen in: Phillipe de Cantillion
(uitg): Vermakelijkheden van Brabant en deszelve onderhoorige landen, Amsterdam, 1670.

gesticht en dat Liscep dus de stichter van Maurik
moet zijn geweest. Maar dat is onterecht: Maurik
ligt niet op een “berg” en het feit dat Kathelijn van
Mauderic die goederen bezat, houdt nog niet in
dat daar Maurick lag.29
Moes en Sluyterman zullen de akte van
1367 niet hebben gezien. Daar staat immers dat
de visserij, de oude fuiken van Ghysbrecht
Liscap, nabij de Caluwenberg stonden.30 Dat lag
in de parochie van de St Lambertus.31 Liscep
bezat in 1312 en 1355 dus de weerd waarop de
Caluwenberg lag, waarlangs de heer van Herlaar
ergens vóór 1367 de haven liet graven.32 Een
eeuw ervoor, in 1243, was deze Caluwenberg
nog het bezit van een leenman van de heer van
Herlaar.
De naam Maurik komt uit het Duits, en
“Maurick” of “Mauwerick” staat eenvoudigweg
voor “stenen huis”. Het is net als Nieuw Herlaar
een moated house uit de veertiende eeuw,
gebouwd in de tijd dat de Hanze in Vught actief
was.33
Geen van de vier genoemde locaties
geeft aanleiding om te veronderstellen dat hier
een residentie van de heren van Herlaar heeft
gelegen, zodat ik mijn veronderstelling dat zij van
Halder verhuisden naar Oud Herlaar, gestand
kan houden.
Nog even een terzijde: in de acte van
1367 werd gemeld dat de weerd waar een gracht
doorheen gegraven werd, een leen was van de
hertog. Dat maakt het vermoeden dat naast
Boudewijn van Vught, ook de heer van Herlaar in
1232 werd gedwongen in zijn gebied te delen
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met de hertog te meer waarschijnlijk. Dat vermoeden wordt daarnaast nog eens versterkt
door het feit dat de Duitse Orde omstreeks 1340
ook delen van de oude tiend in leen hield van de
hertog.34
Het gebied van Herlaar.
Het gebied van de heren van Herlaar is
volgens mij nergens zo goed af te leiden als uit
de akte van 1243. Daarin staan zijn leenmannen
bij naam genoemd. Behalve Dirks broer Godfried
passeren in deze akte zijn kastelein Gerardus
Cock en verder: Gerard van Esch, uit Esch,
Giselbertus de Kaldenberge (Caluwenberg) uit
Vught, Gerardus en Henricus Tympel uit Tede,
Arnoldus de Buchouen uit Bokhoven, Johannes
de Beke uit Hilvarenbeek en Theodoricus
Prepositus, welke laatste ik voor de proost van
Berne houdt.35
Godfried was in 1235 reeds naar
Herenthout vertrokken, en had daar zijn eigen
domein gekregen. Langs de lijn van Godfried
ontwikkelde zich een Belgische tak, waarin we
ook Willem van Herlaar, die 1301 meier van
Tienen en in 1304/1305 kamerling bij de hertog
was, als nazaat tegenkomen.36 In 1270 is Gerard
van Tienen pastoor van de St. Lambertuskerk in
Vught. De banden tussen de Van Herlaars in
Vught, en de Van Herlaars in Herenthout en
Tienen zijn kennelijk blijven bestaan.
Na het vertrek van Godfried bleef Dirk
(B) van Herlaar voorlopig achter in Herlaar, maar
omstreeks 1255 werd hij er verbannen. In een
conflict, waarvan we de achtergrond niet kennen,

had hij “gedaen eenen dootslach an den heere
van Boxtel”.37 Dirk vertrok naar Ameide en vulde
daar een opengevallen plaats in, ontstaan doordat de heer van Goor die voogd en banierdrager
van het Sticht Utrecht was en die door de bisschop van Utrecht met Ameide beleend was, uit
zijn functie was gezet.38 Herlaar bleef achter en
werd bestemd voor de twee zoons: Arnout in
Tede, Dirk (C) in Vught en Oud Herlaar als
beheerder van de Ordesgoederen.39 Vooralsnog
waren zij te jong, tieners waarschijnlijk, om er
zelfstandig te gaan wonen en lieten zij zich er
vertegenwoordigen door Gozewijn Cock en
Diederik van Tede.
Dat het gebied inderdaad werd gesplitst
blijkt uit het cijnsregister van de Echternachse
abdij. Dat register, dat in het oorkondenboek van
Camps is opgenomen, althans voor zover het op
onze regio betrekking heeft, geeft bij nadere
analyse meerdere cijnslijsten uit verschillende
perioden. Eén lijst, van ca 1225, meldt bezit van
de abdij in Esch, Herlaar en Driel.40 De tweede
lijst, van ca 1275 meldt bezit in Esch, Tede,
Vught en Driel. Het lijkt er dus op dat het
Echternachs domein zoals we die hiervoor
hebben beschreven, in deze periode werd
gedeeld: Herlaar werd Tede plus Vught.
De splitsing is dan tevens de verklaring
voor het feit dat in 1310 Gerard van Loon en Dirk
van Herlaar afzonderlijk van elkaar als heer van
Herlaar worden aangeduid.

Het is niet onmogelijk dat ter genoegdoening voor de doodslag op de heer van Boxtel,
gebied uit Tede aan de heer van Boxtel moest
worden afgestaan en het zou een verklaring
kunnen vormen voor de splitsing van Gemonde.
Aanleiding tot dat vermoeden is het feit dat het in
Liempde gelegen Wedehamer tot het bezit van
de Van Herlaars behoorde.41
Gozewijn dictus Coc, Coquus of Koch,
komen we in de oorkonden gedurende een lange
reeks van jaren tegen, te beginnen in 1238, toen
hij als schepen van de stad 's-Hertogenbosch
voor de abdij van Berne getuigde. In 1246 bleek
hij een leenman van Jan II van Heusden te zijn,
en hield hij goederen in Geffen van hem te leen.
In 1249 trad hij weer op als schepen. Er moet
een generatiewisseling hebben plaats gevonden
als in 1272 Gozewijn Coc optreedt als woordvoerder van de abdij van Echternach over de
tienden die de abdij in Oss hief en hij kennelijk in
deze kwestie de heer van Herlaar verving.
In 1274/1276 was deze Gozewijn schepen in de stad. Hij werd "viri domini" en "militis",
ridder genoemd, net als in 1293 toen hij bemiddelde bij een kwestie in Gemert tussen de commandeur van de Duitse Orde en de heer van
Gemert. Hij werd in 1295 voor het laatst
genoemd.42 Alles overziend lijkt het erop dat
vader en gelijknamige zoon Gozewijn Coc na
1255 de rentmeester annex kasteelheer zijn
geweest op Oud Herlaar, hetgeen strookt met de

Afb. 5: kopergravure uit ca. 1690 van Oud Herlaar. Bron: BHIC, FOTOSM.2590, gravure opgenomen
in 'Groot Werreldlijk Tooneel des Hertogdoms van Braband', beschreven door Jacob le Roy
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uitspraak dat Oud Herlaar het blokhuis van
Gosewijn Coc was. Het geslacht Coc zal trouwens nog lang in de omgeving van de Van
Herlaars blijven. Misschien is hij ook de
Gosewinus ostiario (huisbewaarder), die in 1323
bij het leenverhef van Dirk van Herlaar aanwezig
was. Maar zelfs in 1363 staan zij nog aan de
zijde van de Van Herlaars als een ridder
Giselbertus Coc dominus temporalis wordt
genoemd voor Bokhoven, waar op dat moment
ook een Van Herlaar heer is.43
In 1281, waarschijnlijk kort voor zijn
overlijden, is Dirk aanwezig in Herlaar-Tede, zijn
stamgoed, bij zijn eerstgeboren zoon Arnout.44 In
dat jaar werd leenman Diederik van Tede heengezonden. Aan hem werd goed te Reusel in
allodiaal bezit overgedragen, welke overdracht
werd medebezegeld door Gozewijn Coc. Het is
een plechtige oorkonde, waarbij behalve de
plebaan van de kerk van Gestel en Boudewijn,
de kapelaan van Herlaar, ook een vertegenwoordiger van de bisschop van Luik, en enkele inwoners van Tede aanwezig waren. Ik denk dat de
heenzending van Diederik gebeurde ten behoeve van Arnout die verder dit deel van Herlaar zou
blijven besturen. Arnout moet ook in Ameide zijn
opgevolgd, maar dit vrij spoedig hebben overgedragen aan zijn zoon Dirk (D).
Dirk (C) zou als tweede zoon en
Ordesridder zijn vader opvolgen in Vught en Oud
Herlaar. Het is waarschijnlijk deze Dirk die in het
Obituarium van de Sint Jan voorkomt als
Diderick van Authelaer en zijn vrouw Mabeel van
Autherlaer.45 In 1305 moest Dirk (C) leenverhef
doen voor de tol van Dordrecht en een klamp

tienden aan de Houtghiesene, waarmee hij in
1303 door graaf Jan II van Holland beleend
was.46 Op dat tijdstip echter kon hij niet naar
graaf Willem III van Holland komen omdat hij
"van ziecheden selve tot jv niet comen mach,
alse mijn leen van jv tontvane". Waarschijnlijk is
Dirk in 1305 overleden, want vanaf 1306 zien we
Gerard van Loon en Aleit van Herlaar in Vught
verschijnen. Gerard van Loon was waarschijnlijk
ook Ordesridder en commandeur.
Gerard van Loon.
De meest gezochte figuur in de Gestelse
geschiedenis is genoemde Gerard van Loon.
Waar hij vandaan komt was altijd een nog onopgelost dilemma. Een zoektocht naar hem leverde
een aantal alternatieven op, die echter één voor
één afvielen.
Om Gerard van Loon te traceren neem
ik daarom de vermelding van ca 1312 als uitgangspunt: Gerardus de Loen, filius domini
Johannis, Skocs de Herlaer, decimam de Eimpel
et de Merwyc, que sibi successit ex morte paterna. Gerardus van Loon, zoon van heer Jan,
beheerder van Herlaar, tiendheffer in Empel en
Meerwijk, die opvolgde bij de dood van zijn
(schoon)vader.47 “Deleatur”, staat er nog achter:
in memoriam. Deze "heer Jan" kan er eigenlijk
maar één zijn en dat is de in de regio overbekende Jan II van Heusden. Een extra argument
hiervoor is dat Gerard tiendheffer was in Empel
en Meerwijk, waarvan de inwoners in 1348
vonnis mochten gaan halen in Heusden. Op
zichzelf vind ik dat voor zijn afkomst bewijs
genoeg.48

Afb. 6: kasteel van Loon op Zand ca. 1690, gravure opgenomen in 'Castella eet Praetoria Mobilum Celebriora',
beschreven door Jacob le Roy
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Gerard komt in mijn optiek uit Venloon,
de oude naam voor Loon op Zand. Dat lijkt een
akte van 1306 ook aan te geven, waar Gerard
van Loon de broer wordt genoemd van Gijsbert
Coc van Loon,49 de kasteelheer van Loon op
Zand. Gerard is waarschijnlijk omstreeks 1260
geboren. Hij was dus nog jong toen Willem II van
Horne in 1269 door de hertog van Brabant met
Loon op Zand werd beleend.50 Voor die tijd was
Loon op Zand in bezit van de hertog, misschien
als buit uit de Loonse Successieoorlog van het
begin van die eeuw.51
Willem II was gehuwd met een
Margareta. In de literatuur wordt verondersteld
dat Margareta door haar huwelijk Loon op Zand
aan haar man zou hebben gebracht.52 Dat komt
mij logisch toe, want hoe zou Willem anders aan
de belening met Loon op Zand moeten zijn
gekomen?53 Margareta van Loon moet een zus
van Gerard zijn geweest, dochter van Jan II van
Heusden, heer van Loon op Zand en voor die
plaats leenman van de hertog. Ook dit is aannemelijk te maken.
Niet alleen de akte van 1306 wijst naar
Loon op Zand, maar ook het feit dat de Duitse
Orde in 1432 moergronden te Loon op Zand
bezat. Delen van die gronden werden door de
commandeur van de Duitse Orde verkocht of
verpacht en er zijn delen die daarna nog in
eigendom en erfcijns werden verworven.54 In
1624 moest over een complex van 12 bij 215
Bossche roeden het symbolische bedrag van
één penning betaald worden. Dat is geen koopsom, maar een gift, die gebaseerd moet zijn op
oude rechten in Loon op Zand.55
Kortom de stelling dat Gerard van Loon
afkomstig is uit Loon op Zand wordt door het
omgevingsbewijs zo waarschijnlijk dat de relatie
voor mij vaststaat. Daarmee wordt de overdracht
van Herlaar aan Gerard van Horne dus niet de
over-dracht aan een volstrekte vreemde, maar
aan een neef, de zoon van zijn zus Margareta.
Dat Gerard van Loon Ordesridder was,
zoveel is wel zeker. We kunnen het opmaken uit
zijn interventies te Bokhoven.
Gerard van Loon als ordesridder:
Bokhoven
Uit de voorgaande aflevering is duidelijk
geworden dat Boudewijn van Vught voor de
Duitse Orde kon beschikken over bezit in
Hedikhuizen, meer speciaal in Bokhoven, dat in
de dertiende eeuw deel uitmaakte van
Hedikhuizen.56 Het was alleen niet zijn eigen
bezit, maar bezit dat door de Van Herlaars aan

de Duitse Orde was geschonken.
De omvang van de Duitse Orde in Vught
was gering. Het convent zal hooguit uit enkele
geestelijken hebben bestaan. Ook het aantal
lekenleden was beperkt: Daniël van Meerwijk en
Dirk van Herlaar behoorden ertoe, later gevolgd
door Gerard van Loon en waarschijnlijk ook hun
leenmannen. Deze riddermatigen moeten de
betrokken belangenverdedigers zijn geweest van
de Vughtse broederschap en waren voor derden
de aanspreekpunten van de orde.
Bokhoven was waarschijnlijk een deel
van het Echternachs domein Wordragen, waaruit
Ammerzoden zou groeien.57 Boudewijn had,
zoals eerder betoogd, wederrechtelijk de rechten
in Bokhoven vermaakt, of niet onwaarschijnlijk:
ingebracht bij zijn intrede in de kloostergemeenschap van Berne.58 Het recht daartoe werd in
1278 door een van de lekebroeders, Daniël van
Oirschot bestreden, omdat het goed toebehoorde aan de Duitse Orde. Welk resultaat zijn tussenkomst opleverde, weten we formeel niet.
Gelet op de latere, 18e eeuwse interventies is
daar in ieder geval niet altijd duidelijkheid over
geweest.59 Ik neem aan dat in 1278 een schikking zal zijn overeengekomen, die dan in overeenstemming met latere gegevens zal hebben
ingehouden dat het collatierecht aan Berne
kwamen, maar de overige rechten, zoals de
tienden en de hoge en lage justitie in het bezit
van de Orde zou blijven, welk recht door de Van
Herlaars werd uitgeoefend.
In 1285 werd het patronaatsrecht van de
kerk van Hedikhuizen aan de abdij van Berne
toegewezen. Er is in de akte geen sprake van de
tienden. Logisch niet, omdat de tienden van
Hedikhuizen en het van haar afhankelijke
Bokhoven niet aan de abdij behoorden.60 In 1304
en vervolgens in 1307 ontstond hierover weer
een conflict en zou Gerard van Loon en hij moet
dat hebben gedaan als ordesridder of commandeur, de tienden gewapenderhand komen opeisen, hetgeen uitliep op een hoog conflict, waarbij
met excommunicatie werd gedreigd. Het pleit
moet geheel of gedeeltelijk zijn beslecht ten laste
van de abdij en ten voordele van de Van
Herlaars. Deze tienden zijn na het overlijden van
Gerard van Loon niet overgenomen door Gerard
van Horne, maar zijn aan de Van Herlaars als
oorspronkelijke inbrengers en rechthebbenden
gebleven. We zien immers in 1365 Arnt van
Herlaar, heer van Ammerzoden, en Jan van
Herlaar, heer van Ameide, in dat jaar de heerlijkheid Bokhoven met tienden, cijnzen, “hoghe en
leghe gherechten, also als die gelegen sijn op
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beijde zeijden van den Masen” aan Jan Oem
verkopen.61 In een akte van leenverhef van 1390
wordt nog eens gestipuleerd dat de Van Herlaars
altijd de leenheer zijn geweest.62
De overdracht aan Gerard van Horne: bron
van een conflict.
Gerard van Loon en Aleyt van Herlaar
hadden twee zoons: Gerard “nostro primogenito
et heredibus nostris”, onze eerstgeborene en
onze erfgenaam, en Dirk.63 Gerard senior verkocht in 1309 de tollen te Zuilichem en Driel en
het gericht van Mook, waarbij hun oudste zoon
aanwezig was. Van Gerard junior wordt na deze
datum niets meer vernomen.
In de periode tot 1315 sommigen noemen, afhankelijk van de jaarstijl die bij de datering wordt gebruikt, het jaar 1314 - is Gerard van
Loon nog in enkele zaken actief geweest. Zo
werden in 1310 de uitgaven van het kapittel van
Hilvarenbeek, zoals die aanvankelijk door zijn
schoonvader waren geregeld, door hem, als één
van de drie houders van de rechten, herschikt.
In hetzelfde jaar is hij als zijn “vrind en drogen”
nog getuige bij het leenverhef van het kasteel
van Hemert door Jan van Hemert aan Reinald
van Gelder.64 In 1312 zegelt Gerard als heer van
Herlaar nog mee in het charter van de
Kortenberg, naast Gerard van Horne, Hendrik
(Berthout?), heer van Duffel en Geel, en Gerard
van der Aa, die als vertrouweling in 1323 nog
een belangrijke rol zou spelen. Het jaar
1314/1315 is het laatste jaar waarin Gerard van
Loon senior genoemd werd, zodat hij in dat jaar
zal zijn overleden.
Bij zijn overlijden moest de overdracht
van zijn commandeurschap met bijbehorende
rechten en de overdracht van Oud Herlaar
worden geregeld. De overdracht vond plaats
aan Gerard van Horne, die daarvan in 1315
leenverhef deed in de St. Goedelekerk te
Brussel. Het leenverhef van het dominium
gebeurde ten overstaan van enkele Luikse
kanunniken en lijkt daardoor de instemming van
de bisschop te hebben gehad. Zij omvatte de
hoge en lage justitie en "necnon", dus uitdrukkelijk ook de huizen Herlaar en Oud Herlaar, en de
bijbehorende villa's (let op de meervoudsvorm)
en verdere afhankelijkheden. Beide, Gerard van
Loon en Aleit hadden daarmee ingestemd.65 Er is
in één afschrift van de akte sprake van een
verkoop, in een ander van een acquisitie.66
Hiervoor heb ik getracht aannemelijk te maken
dat er geen sprake was van een verkoop, maar
van overdracht en wel een in de familiekring.
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De teksten van de twee afschriften
suggereren dat het de keuze van Gerard van
Loon zelf was om de goederen in handen van
Gerard van Horne te stellen. Gerard van Loon
moet als eerst verantwoordelijke ridderbroeder of
als commandeur van de Duitse Orde hebben
gemeend de functie over te dragen aan zijn
verwant Gerard van Horne, die zich al elders als
Ordesridder verdienstelijk had gemaakt.67 Dat
zou in het belang van de Orde zijn geweest.
Hier moet de kwestie die ontstond om
zijn gegaan: droeg Gerard van Loon de
Ordesgoederen over of moest er worden vererfd
in de lijn van Gerard van Horne danwel in de lijn
van Aleit van Herlaar? Over het conflict zelf
horen we niets, maar zij kan wel de verklaring
zijn van op het oog moeilijk met elkaar verenigbare gegevens. In 1315 namelijk werd Herlaar
door Gerard van Horne in leen verheven en
volgens Klaversma overigens zonder bronvermelding - in 1325 weer, terwijl Marina van
Herlaar in 1324 daar met een zelfde leenverhef
tussendoor kwam. Verder werd in 1323 nog
leenverhef gedaan door Dirk van Loon.68
Tegen de overdracht van de
Ordesgoederen in Vught kan de familie van
Herlaar geen bezwaar hebben gehad. Hun
bezwaar moet zich hebben gericht tegen de
aanhorigheden: Bokhoven en Meerwijk, waarvan
de vraag kan worden gesteld of die ooit aan de
Orde in eigendom dan wel in leen waren gegeven. Ten slotte was er ook Herlaar-Tede. Konden
deze goederen vererven naar Gerard van Horne
of moesten die terug naar de Van Herlaars? In
Tede huisde op dat moment waarschijnlijk
Marina, de dochter van wijlen Arnout van
Herlaar, welke laatste tussen 1290 en 1302 was
overleden. Vóór 1302, want in dat jaar noemde
Dirk zich heer van Herlaar en van Ameide.
Marina kan niet de eigendomstitel van Tede
hebben gehad, want de vererving vond gebruikelijk plaats in mannelijke lijn. Nieuw Herlaar
dateert uit deze tijd, zodat mag worden aangenomen, dat zij dit kasteel, als een moated house,
heeft gebouwd.
De details van het conflict kennen we
niet, maar voorstelbaar is dat Gerard van Horne
heeft opgeworpen dat Herlaar-Tede en HerlaarVught terug in één hand dienden te komen en
dat Bokhoven en Meerwijk bij de Ordesgoederen
behoorden. Aanvankelijk werd hij bij zijn opvattingen door de familie Van Herlaar in het ongelijk
gesteld. Dirk (D) zal hem in 1315 op zijn rechten
in Tede hebben gewezen.
Hij overleed waarschijnlijk voor 1323, het jaar

Tabel: opvolgingsgeschiedenis.
Oud Herlaar

Dirk C (1282) 1305
Gerard van Loon 1306 -1315
Gerard van Horne
1315 - 1325

Gerard van Horne
(betwist)
Dirk D van Herlaar
van Loon 1323

Tede
Gosw Cock (Kastelein)

Vught

Arnout (1282) (1290/1302)
Dirk D zn van Arnout (1290/1302) -1324
(Dirk of Marina laat
Nieuw Herlaar bouwen +/- 1310)

Marina dr van Arnout 1324 - 1325
Gerard van Horne 1325 - 1330
waarin aanvankelijk het geschil werd beslecht.
Het was niet alleen een langslepend
conflict, het moet ook een diepgaand conflict zijn
geweest, waarbij niet alleen de Van Herlaars
partij waren, maar ook de hertog als halfheer van
Vught.
Het conflict liep in de nasleep van een roerige
periode, die van de Gulden Sporenslag, de
oorlog om Heusden en de Bossche kwestie van
de Knodelingen en Dickbieringen. De gegoede
burgerij roerde zich daarbij tegen de gevestigde
orde.69 Gerard van Horne moet zich gesteund
hebben gevoeld door de hertog. Het was immers
zijn broer, Willem III van Horne, die in de Gulden
Sporenslag aan de zijde van de Brabantse
hertog was gesneuveld.70
De hertog had in 1321 al gebied van
Herlaar-Vught voor de stad geannexeerd, zodat
een definitieve en integrale regeling nodig
werd.71 Die werd met de hertog en de stad in
1323 na interventie door Gerard van der Aa en
Jan Dijckerssoon, bereikt.72 Hoe de regeling eruit
heeft gezien, weten we aan het resultaat ervan.
Er werd ten behoeve van de stad waarschijnlijk
afstand gedaan van goederen in Deuteren en de
Vughterdijk. Oud Herlaar werd toegevoegd aan
Tede en de afscheiding van de goederen van de
Duitse Orde werd een feit. Bokhoven en
Meerwijk vielen terug aan de Van Herlaars. Zo
goed moet de regeling overigens niet zijn
geweest, want de onduidelijkheid spitste zich nu
toe op het nieuw afgebakende gebied. Kort na
de interventie, in 1324, deed de man van Marina
leenverhef over de rechten en goederen met de
beide huizen Oud- en Nieuw Herlaar.73 Dirk van
Herlaar (van Loon) deed in 1323 hetzelfde, hij
verhief het "dominium de Herlaer" uitdrukkelijk in
zijn recht als opvolger van zijn moeder en van de

Ameide

Zoons van Dirk D
1324 -

tienden van Zuilichem als erfopvolger van zijn
vader.74
Beiden zijn echter in het ongelijk gesteld.
Klaversma zal gelijk hebben gehad met zijn
overigens onvindbare bron: het was Gerard van
Horne die in het afgeslankte Herlaar de rechten
mocht uitoefenen. Of Marina en haar man direct
daarna naar Vorsselaar zijn getrokken, zij kort
nadien is overleden of dat zij zich elders heeft
gevestigd, hoop ik nog eens te achterhalen. Na
haar vestigde zich Gerard van der Aa op Nieuw
Herlaar en werd Tede of beter, Nieuw Herlaar,
een onderleen van de leenhof van Oud Herlaar.
Het oorspronkelijk Echternachse gebied was nu
zo ver in verschillende handen geraakt en de
Van Herlaars waren nu zo ver uit beeld, dat een
zelfstandige ontwikkeling onder leiding van
Gerard van Horne en zijn opvolgers mogelijk
werd. Gerard van Horne heeft zelf ook niet lang
van zijn aanwinsten kunnen profiteren, want hij
overleed in 1330. Met hem en zijn opvolgers trad
voor Herlaar en Vught een nieuw tijdperk in.
Hoe het verder ging.
De commandeurspositie in Vught werd
na het overlijden overgenomen door een verwant
van Gerard van Horne, Dirk Berthout.75 De
opvolger van Gerard van Horne, Dirk van Horne
zal Vught in de vaart der volkeren meenemen. Er
zijn duidelijke aanwijzingen dat er Hanzecontacten ontstonden, en dat de handel er in de
veertiende eeuw bloeide.76 Ook SintMichielsgestel profiteerde daarvan mee.
In figuurlijke zin zijn de Van Herlaars nog
heel even teruggeweest, doordat Arnt van
Herlaar op zijn sterfbed en met instemming van
zijn vrouw Aleit Pieck in 1484 met een gift ten
laste van hun goederen te Zuilichem, Cuijk en in
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de Bommelerwaard, de stichting van het
Kartuizer klooster aan de Taalstraat mogelijk
maakten, een gift overigens die in 1486 door een
nichtje, Elisabeth Pieck, werd aangevochten.77
De Van Herlaars hadden op dat moment in Vught
alleen nog maar herinneringen liggen, geen
bezit.
Slot
Met de overname van Herlaar door
Gerard van Horne moet ook het voogdschap
over de Echternachse goederen zijn overgegaan. De vraag is echter wat dat nog betekende.
De indruk bestaat dat het in de praktijk erop
neerkwam dat oorspronkelijke gebiedsrechten
van de abdij niet meer werden erkend en dat
slechts de cijnsopbrengsten van de abdij moesten worden gegarandeerd. De abdij moet zich in
de loop van de tijd van andere functionarissen
dan een voogd zijn gaan bedienen. Maar hoe dat
proces is verlopen, is onduidelijk. Bijsterveld
meent dat de heerlijkheden zoals we die na 1315
kennen in de periode 1282-1315 zijn gevormd,
en wel als gevolg van de omzetting van voogdijrechten in heerlijke rechten.78 Ik deel zijn mening
zeker voor Herlaar.
In Herlaar is aan het einde van de dertiende eeuw weliswaar geen sprake (meer) van
een officieel voogdschap, maar de Van Herlaars
hebben toch zorg gedragen voor de
Echternachse goederen, of beter: voor de de
inkomsten daaruit. Daarnaast hebben ze niet
nagelaten eigen bezit op te bouwen. Naarmate
de invloed van de hertog en zijn vertegenwoordigers toenam en de drang van de inwoners van
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Herlaar-Vught om deelachtig te worden aan de
vrijdom steeg, moet de neiging om daaraan toe
te geven bij de vaak afwezige Van Herlaars zijn
toegenomen. Zij waren aan het eind van de
dertiende, begin veertiende eeuw vooral bezig
hun eigen belangen veilig te stellen. Het is dus
goed voorstelbaar dat de woonkernen zich meer
autonoom ontwikkelden, waardoor een zekere
mate van desintegratie van het oorspronkelijke
Echternachse domein ontstond. De splitsing
tussen Herlaar-Vught en Herlaar-Tede is het
ultieme bewijs van het niet meer bestaan van de
notie van het Echternachs domein.
In deze reeks van vier bijdragen was het
doel na te gaan of Vught oorspronkelijk bij
Herlaar hoorde. Het antwoord is duidelijk positief.
Achterliggend doel was een kader te vinden voor
het ontstaan van het kasteel Nieuw Herlaar en
de komst van het geslacht Van der Aa dat daar
vanaf het begin van de veertiende eeuw kwam te
wonen. Er zal nog wel wat tijd overheen gaan
voordat ik daarover verder kan publiceren. Bij
deze artikelen behoren enkele korte ondersteunende onderzoekjes die zijn opgenomen op de
website van de heemkundevereniging. Zij kunnen daar geraadpleegd worden.
Aloïs van Doremalen werkt op dit
moment aan een dissertatie over het geslacht
Van Herlaar. Hij werkt de Gestelse geschiedenis
dus op een andere manier uit. Dat kan ertoe
leiden dat dit artikel verder in discussie moet
worden gebracht. Met die intentie ben ik een flink
aantal maanden geleden ook aan dit vierdelige
artikel begonnen, in de hoop een bijdrage te
kunnen leveren.

Bijlage: Geconstrueerde genealogie Van Herlaar
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1. Gestel komt overeen met het Duitse “Gestell”, stellage, frame, een (houten) brug en vormt een betere verklaring dan het
onzinnige “Geest-Lo”, de verklaringen van Gysseling ten spijt. Zie ook: J Verdam: Middelnederlandsch woordenboek. Deze
naamsverklaring sluit aan bij de herkomstnaam van Vught (Vogtei) en van Boxtel - oorspronkelijk "Buchestelle" - Duits voor
"houten brug"; Buche = beuk. Zie ook deel 2, noot 3 van deze bijdrage. Deze reeks van Duitse toponiemen kan verklaard
worden uit het feit dat de abdij van Echternach hier bezit had.
2. In de oorkonde is sprake van "homines". Zie voor een uitgebreide behandeling van het begrip: D Enklaar: De Ministerialiteit in
het Graafschap Holland (1943), waar hij ook een vergelijking trekt met de Brabantse situatie.
3. E Poncelet: Le Livre des Fiefs de l'eglise de Liège sous Adolphe de la Marck, 1898, pag 1.
4. Zie R van Aart: Een theorie over enkele Gestelse toponiemen. De Hertgang oktober 2008.
5. De eerst bekende formele bepaling hierover dateert van 1335. Van den Heuvel: De Ambachtsgilden. Rechtsbronnen, B12. Zie
ook: G van Gurp: Brabantse stoffen op de Wereldmarkt, 2004, pag 32 ev.
6. E Sabbe: De Belgische Vlasnijverheid, 1975, pag 183 noemt 's-Hertogenbosch en Herenthals als de belangrijkste vanouds
(vóór 1600) bestaande Brabantse centra.
7. In de naam zit een verwijzing naar de mythische "Dis" dat de onderste wereld aangeeft. Dissena is zo de overkluisde Aa.
8. De statuten van de leenrechten geven: ierst is te wetene ende te presupponeren, dat een Heere van Herlaer off Gestel,
ontfanght ende houdt te Leene de voors Heerlijkheijt van den Heere van Ludick als van den Crommen Staff, te weetene als
heere Bisschop van Ludick, ende van der kercke tot Ludick, niet als hertoghe van Boullon, off grave van Leon, welk heerlijckheden naemaels aen Bisschop sijn gecomen (25-8-1746)
9. R Peeters: De Heerlijkheid Hilvarenbeek en het heerlijkheidsarchief, pag 21.
10. JL Kupper : Liège et l'église impériale XIe XIIe siècles. 1981, pag 524. Bijsterveld: Van Texandrië naar de Kempen, In
Brabants Heem, pag 75 en zijn verwijzing naar Kupper. Diessen en Sint-Michielsgestel (Leuetlaus), waren in 712 als één gift
aan Echternach geschonken.
11. Camps, ONB pag 470.
12. Theuws suggereert dat de Van Herlaars steeds eigen goederen verwierven naast bezit van de Luikse kapittels, zo ook naast
die van St. Jacob te Bergeyk. FC Theuws: Middeleeuwse parochiecentra in de Kempen. 1000-1350. Pag 139 ev.
13. Camps, ONB pag 520 en 533. In 1288 was Jan van Heusden de precipue (praeceptor), de leenman voor de Heusdense
bovendorpen.
14. Zij werd de Haanwijkse berg genoemd. Even verderop richting Ruimel lag de Ruimelse berg, die ook de Kapelberg werd
genoemd.
15. Bossche Bijdragen 28, 1965, p. 14-15. Hendriks meent dat er een verband is tussen hoogte van de motte en ouderdom. De
hoge mottes (7-9 meter) zouden 12e eeuws zijn. Hij wijst er tevens op dat mottes geen primaire verdedigingsfunctie hadden,
maar eerder een statussymbool waren. JPCA Hendriks: Archeologie en bewoningsgeschiedenis van het Land van Heusden en
Altena, 1990, pag 116 e.v..
16. Mogelijk tot aan de bouw van Nieuw Herlaar omstreeks 1310.
17. De Gent en de Taalstraat zijn beide uit het Duits afgeleide namen die wijzen naar de Hanze-nederzetting die in Vught
ontstond. Zie de website van de heemkundevereniging.
18. CJ Gudde, Geschiedenis van vesting en forten, 1974, pag 99.
19. MJ Waale, De Arkelse Oorlog, pag 185 en 189.
20. HN Ouwerling: Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Lissel en Vlierden, 1924, pag 651 ev
21. M Spierings: In en om de Vrijdom van Den Bosch, pag 51 ev.
22. H. Strijbos. Stad en achterland, een wereld van verschil. In H Willems e.a.: De onderste steen boven, 25 jaar bouwhistorie in
's-Hertogenbosch, 2000, pag 84. HW Boekwijt, HL Janssen: Bouwen en wonen. In de schaduw van de St. Jan. 1997. pag 193.
23. ACM Kappelhof: Inventaris van de Archieven van de Duitse Orde te Vught, pag 10.
24. Het is niet zeker dat "Voorburg" is afgeleid van "voorburcht". Zij kan ook zijn afgeleid van "Vorstenbergh" (zoals die er in
1392 een lag te Esch bij de Swijmmel aan de Haarense kant), wat kan worden opgevat als “vooraan gelegen heuvel” of ook wel
als de heuvel die wordt gezien als opgericht door een (oude) vorst . Bosch Protocollen BP Esch R1179 fol 411 en R1179 fol 693.
25. HPH Camps: ONB pag 866 ; In 1312 werd deze Otto, heer van Asperen genoemd. A.Kemps: Het leven de doorluchtigen
heeren van Arkel, Gorcum, 1656.
26. EW Moes, K Sluyterman: Nederlandsche Kasteelen en hun historie, 1912, pag 83 ev.
27. Livre de feudateurs de Jean III (Casselboek), respectievelijk Stootboeck.
28. Moes en Sluyterman, pag 88.
29. Bas Aarts gaat zelfs zover ter plaatse van Maurik een motteburcht te veronderstellen en dat is echt onzin.
30. HJM van Rooij: Het Oud Archief van het Groot Ziekengasthuis, 1963, deel II R 82. Later: “Koudenberg”.
31. In 1621 wordt nog een “berchsken” genoemd, gelegen in de parochie St. Lambert. Van Rooij: Oud Archief GZG nr I 3278
32. Ook de heer van Herlaar had daar nog bezit: in 1445 immers vergunde de heer van Herlaar van de Langdonck bij de
Caluwenberg aan de stad 1200 pleiten aarde te leveren. HJ van Rooij: Inventaris GZG deel II, R 981.
33. Zie noot 17.
34. A Kappelhof, Inventaris Duitse Orde, pag 8.
35. HPH Camps ONB pag 276. In de context kunnen dit alleen leenmannen zijn, behalve natuurlijk “Henricus scultutus in
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Buscho et scabini s(c)ilicet”. “Ruch” moet een verkeerde lezing zijn van Kuch, Cock; er zijn verschillende schrijfwijzen. Zie ook:
“(S)tempel, leenman van Herlaar” op de website van de heemkundekring.
36. HPH Camps, ONB, 1243: pag 276; In 1281 worden Godfried en zijn zoon Willem genoemd: pag 468. Dat de zoon Willem
het tot Meier van Tienen brengt, is niet nader onderzocht. 1301: ONB pag 734 en 744; 1304/1305: pag 800 en 816.
37. WF Andriessen: Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda,etc., 1983, pag 105. De tekst komt uit een handschrift dat “de Mierop-Serie” wordt genoemd en dat dateert uit omstreeks 1537. Butkens: Trophées, dl II, pag 215 meldt echter
dat Willem van Boxtel door Jan van Herlaer, heer van Ameyde in 1350 werd gedood.
38. Volgens Pellikaan in 1258. Kuys noemt ca 1255 onder verwijzing naar AJ Maris: Van voogdij naar Maarschalkambt in
Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechts bisschoppelijke staatsinstellingen pag 9-10.
39. Het uitzoeken van de opvolging is door de vele dragers van de voornaam “Dirk” lastig. De hier opgenomen geconstrueerde
stamboom is daarom niet definitief.
40. Camps, ONB, pag 203. Beide jaartallen moeten met enige marge genomen worden. De analyse van deze cijnslijst is
opgenomen op de website van de heemkundekring.
41. FW Smulders: Wedehage en wedehamer. In: Brabants Heem IV, pag 18/19. Wede is een plant die werd gekweekt voor haar
kleurstof. Amer is een opslagplaats. Zie voor de verklaring van de naam ook R. van Aart: Een theorie over enkele Gestelse
Toponiemen, in: Den Hertgang, oktober 2008.
42.1238 Gosuinus Coquus, 1246 Goeswinus dictus Cocus, 1249 Goswuini Coci, 1272 Goswinus dictus Coquus, 1274
Goswinus dictus Coc, 1276 Goswinus dictus Coc, 1281 Gosvini dici Coc, militis, 1293 Gosewinum dictum Koch, militem, 1295
Gossuino dicto Coc milite (alle uit: Camps ONB) 1363 Ghiselbertus dictus Coc, miles, filius quondam Domini Ricoldi Coc, militis,
Dominus temporalis de Bochoven.
43. G van der Velden: Het patronaatsrecht over Bokhoven, een proces te Brussel 1769-1770, pag 195. Van de Velden denkt
trouwens dat de grootvader van deze Gisilbertus de broer was van Gerard van Loon.
44.HPH Camps ONB, pag 470.
45. M Spierings: Het obituarium of dodenboek van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch (1280-1435). In: Boschboom Bladeren
dl 23, 1979. Het kan niet om Dirk van Horne gaan. Volgens de Europaïsche Stammtafeln, tafel 62, huwde deze Dirk immers in
1350 met Katharina Berthout, van wie hij Duffel, Geel en Oosterloo ontving.
46. JWJ Burgers. De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs, 1999, pag 409, 418, 423.
47. De vermelding wordt aangetroffen in Galesloot: Livre feudateures, pag 77-78 en 133, het hertogelijke leenboek dat van ca
1312 tot ca 1350 loopt. De vermelding moet vroeg in deze periode worden geplaatst, gelet op de datum van overlijden van
Gerard van Loon. De komma tussen Johannis en Skocs staat niet in de tekst van het leenboek, hetgeen op een schrijffout moet
berusten, het is immers Gerard die Oud-Herlaar bewoont. Ook in Van de Velden, pag 195
48. Een meer uitgebreide beschouwing is te vinden op de website van de heemkundevereniging.
49. GM van der Velden: Het Patronaatsrecht over Bokhoven, pag 195.
50. HPH Camps, ONB pag 402. Er was in 1232 bij de akte mbt Vught, ook een Egidius Berthout aanwezig, maar door het
periodeverschil is dit waarschijnlijk niet dezelfde. De Berthouts waren overigens alle de Duitse Orde aangedaan. De hertog
beschikte vóór 1267 ook over het patronaatsrecht van de kerk van Loon op Zand. H Camps: ONB pag 390.
51. Bekend is dat graaf Lodewijk van Loon (Borgloon) Boxtel als leengoed had, en dat hij ook leengoederen had in Heusden.
Baerten meent dat dit het Belgische Heusden is, maar het is een nader onderzoek waard of hij zich hierin niet vergist (J
Baerten: Het graafschap Loon, 11e - 14e eeuw, 1969, pag 107/108). Smulders merkt in ieder geval op dat de heer van Boxtel
leengoederen had in het land van Heusden (Het leengoed op 't Gommelaer. In De Kleine Meijerij, jan 1949), zodat een (indirecte) band tussen Heusden en de graaf van Loon niet uitgesloten kan worden. Er wordt wel geopperd dat Lodewijk van Loon
Venloon als uitvalsbasis gebruikte in de oorlog van 1202 en 1204 tegen Holland. (Lodewijk van Loon verbleef vóór 1204 wel in
Altena. De heren van Horne en Altena waren voor Horne leenman van de graaf van Loon (JWJ Burgers: Allinus, grafelijk
kapelaan en Egmonds geschiedschrijver, in: In het spoor van Egbert, 1997)). Zo zou Venloon aan zijn naam gekomen kunnen
zijn en kan een relatie hebben bestaan tussen de graaf van Loon, Venloon en Heusden, i.c. Jan van Heusden kan voor Venloon
leenman van de graaf van Loon zijn geweest. Jan van Heusden was voor Heusden leenman voor de graaf van Kleef.
52. Korteweg meent dat de echtgenote van Willem II, Margaretha, met Van Loon tekende, maar is daarvan niet zeker. Daris
daarentegen (pag 147) twijfelt er niet over. Volgens de Stammtafeln was hij gehuwd met Agnes van Borne. Ik ga uit van de
juistheid van Korteweg en Daris. Loon op Zand heette oudtijds Venloon en ik neem aan dat Margaretha van het daar gevestigde
riddergeslacht afstamde. In de literatuur wordt overigens ook een andere herkomstverklaring gegeven. Zo zou Dirk van Altena
goederen hebben bezeten in het graafschap Loon en is hij er zelfs kasteelheer geweest in het belangrijkste centrum van dit
graafschap, in Brusthem. J.Daris, Eglises du Diocèse de Liège, dl X, pag 143: Dirk van Altena bezat verschillende lenen die hij
hield van de graaf van Loon (ca 1205). Loon op Zand zou dan via de Van Altena's zijn ontstaan. Zie ook LAGA Voermans en JM
van Winter: Van Baarzen, horens en karbonkels, in Gedenkboek D Blok. Er is over de huwelijksrelatie veel verschil van mening.
Voermans/Van Winter menen op basis van redeneren dat Willem II van Horne met Agnes van Heinsberg huwde.
53. Een andere mogelijkheid is dat Loon op Zand al reeds tot de familie Van Horne-Altena behoorde. Deze benadering werd
gekozen door M van Asseldonk: De tol van Venloon en het gezag in de regio Drunen-Dongen omstreeks 1230, in
Noordbrabants Historisch Jaarboek 2005/2006, pag 235 e.v. Hij neemt als hypothese (pag 246) dat de tol van Venloon die werd
geheven in Drunen, Loon op Zand, Gansoijen en Waalwijk, één eigenaar had en in 1200 -1230 reeds in handen was van Van
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Horne-Altena als belangrijkste heer in de regio en tracht dat te bewijzen. In zijn vooronderstellingen neemt hij onterecht niet
mee in overweging dat Drunen, Loon op Zand en Gansoyen, in handen kunnen zijn geweest van (bijvoorbeeld) Jan van
Heusden. Als vervolgens wordt aangenomen dat Loon op Zand en Gansoijen zijn inbegrepen bij de verkoop in 1232 van
Drunen en Waalwijk (pag 251), krijgt het betoog het karakter van een drogredenering en houdt dan geen steek. Gansoyen is in
1262 hertogelijk bezit (H Pirenne, Le livre de l'abbe Guillaume de Ryckel, pag 161)
54.A Kappelhof: Archief pag 11
55. JCA Hezemans: De Commanderij der Duitsche Orde, 1887, pag 71.
56. De Heusdense bovendorpen waren tot 1339 bezit van de graaf van Gelder. Zij werden in dat jaar geruild tegen Tiel,
Zandwijk en Heerewaarden, bezit van de hertog van Brabant. In 1335 werd Sophia van Heusden bij het overlijden van Jan V
van Heusden met de Heusdense bovendorpen beleend. Ik vermoed dat Jan V de leenrechten hierover heeft verworven via
Gansoyen. Zoals ook Van Asseldonk aanneemt (zie noot 53) behoorden Gansoyen en Loon op Zand voor die tijd bij elkaar.
57. Bokhoven, oorspronkelijk "Buchouen" is als toponiem het meest plausibel op het Frans te herleiden (Bûche = hakhout,
bûcheron = houthakker), evenals het tegenover Bokhoven liggende Wordragen (Vurdragen, Wirdragen. "Vur" wordt doorgaans
aangezien voor "Woerd", maar zou ook "wir, vir" kunnen zijn; in combinatie met "d'argent(ier)" = rentmeester, kan het verwijzen
naar de tolplaats. Bokhoven lag volgens de akte van 1365 aan twee zijden van de Maas. Tezelfdertijd is Jan van Herlaar heer
van Bokhoven en Arnt, respectievelijk Gerard van Herlaar heer in Wordragen/Ammerzoden.
58. Zie deel 3 van deze artikelen, pag 25.
59. Zie Van der Velden: Het patronaatsrecht over Bokhoven..
60. HPH Camps, pag 520. Het bezit van de tienden werd de abdij in 1306 en 1307 bestreden. Van Bavel: Regesten Abdij van
Berne 1134-1400, pag 28, 29. Gerard van Horne, respectievelijk Gerard van Herlaer (van Loon) moeten er vanaf blijven.
61. Van Bavel: Regesten Abdij van Berne, pag 66.
62. Hoe omstreden de kerkelijke rechten waren blijkt opnieuw in een geschil in 1769 tussen de abt van Berne en de toenmalig
heer van Bokhoven, de Prins van Robecq over het patronaatsrecht. Bij de bewijsvoering in dat geschil werd teruggegrepen naar
de veertiende eeuw. GM van der Velden: Het patronaatsrecht over Bokhoven.
63. Nijhoff: Gedenkwaardigheden dl I nr 106
64. Nijhoff: Gedenkwaardigheden dl I nr 110.
65.Ed.Poncelet: Livre des Fiefs Adolph de la Marck, pag 62. Zie ook Klaversma: De Hornes, in Publications, pag 31 e.v.
66. Resp in JM Heeren: Inventaris van het Huisarchief van Helmond, 1926, pag 104 en E Poncelet, pag 62.
67. Zo was de heerlijkheid Kortessem in 1277 door Willem van Horne in vruchtgebruik gegeven bij Raso van Holt, die op zijn
beurt verschillende goederen vermaakte aan de Duitse Orde. Gerard heeft hem daarin gevolgd. M van der Eycken: Inventaris
Balije Biesen van de Duitse Orde, 1996, pag526 ev.
68. Zie ook M Spierings, In en om de vrijdom, Heren en vrouwen van Herlaar, pag 93. Volgens Klaversma vond door Gerard
van Horne opnieuw leenverhef plaats op 21 april 1325 (De Hornes, pag 46) maar hij noemt geen bron. Spierings noemt het jaar
1325 overigens niet.
69. Zie P Th Kuyer: 's-Hertogenbosch, Stad in het Hertogdom Brabant, ca 1185-1629, pag 69 ev. Zie ook H Conscience: De
Leeuw van Vlaanderen, die de op het slagveld overleden Willem van Horne noemt, maar ook zijn neef, ridder Gerlach van den
Bossche, die voor zijn inzet in 1304 door de hertog werd beloond met vrijstelling van hertogelijke lasten op al zijn goederen, die,
opvallend, alle gelegen zijn in het gebied waar ook de Van Herlaars actief waren (Camps, ONB, pag 787)
70. Dat stelt althans het verslag van de Gulden Sporenslag door H. Concience: De Leeuw van Vlaanderen.
71.
72.Zie deel 3 van deze artikelen, pag 32.
73. E Poncelet, pag 57.
74. E Poncelet, pag 81. Dirk van Herlaer deed het leenverhef, maar uit de acte blijkt dat hij een zoon was van Gerard van Loon
en Aleit van Herlaar. Hij zou dus feitelijk Dirk van Loon moeten heten. Dirk heeft Oud-Herlaar, zijn ouderlijk huis geclaimd. De
overige goederen in Zuilichem waren in 1309 al vervreemd en het dominium Zuilichem was al bezet.
75. Gerard van Horne werd ook heer van Duffel en Geel, een oorspronkelijk bezit van de Berthouts.
76. Onder andere op basis van toponiemen. Zie de bijlage bij dit artikel, opgenomen op de website van de heemkundekring.
77. BHIC, KSDV 95 (regest 2). Inventaris (Notaris van Soemeren?), regest 181.1, 181.3 en 304.3. Zie ook JJS Baron Sloet:
Register Leenaktenboeken, Kwartier van Nijmegen, 1924, pag 658, waarin Arnt blijkt overleden te zijn vóór 1481. Ook nicht
Magriet van Herlaar schenkt aan de Karthuizers (Sloet: Register op de leenaktenboeken, pag 719).
78. AJ Bijsterveld: Het domein van de abdij van Echternach in Waalre en Valkenswaard. Ontwikkeling en beheer ca 1100-1400,
pag 37.
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