
4000 JAAR OERLE 
100 JAAR HEERLIJKHEID OERLE 

(7) Heerlijkheid Oerle 

Circa een eeuw, namelijk gedurende de periode 1561-1658 was Oerle, ook een heerlijkheid. 

De hertog van Brabant bezat veel gronden en domeingoederen, onder meer de Meierij van Den Bosch 
behoorde geheel tot het gebied van het hertogdom Brabant, was betekende dat de goederen en rechten 

ervan in handen waren van één persoon, indertijd hertog Filips II. Hij kon een bepaald deel van zijn 

goederen, rechten en bevoegdheden losmaken en ze tegen betaling van een geldbedrag in leen (door-

gaans heerlijkheid genoemd) uitgeven aan een leenman. De rechten bestreken onder andere het be-
stuur en de rechtspraak over de heerlijkheid. De hertog bleef echter bekleed met het oppergezag over 

zijn gehele gebied. De ontvanger van het leen, de zogenoemde leenman, noemde zich heer van de 

heerlijkheid. In het uitgestrekte domeingoed van het bestuurlijk district Den Bosch lagen meerdere 
dorpen die geschikt bevonden werden om als heerlijkheid te worden uitgegeven. Waarschijnlijk 

wegens geldgebrek had de Brabantse hertog Filips II in 1557 aan de Staten van Brabant toestemming 

gevraagd (en gekregen) om een aantal dorpen in de Meierij als heerlijkheid te verkopen of te 
verpanden (met recht van terugkoop). De koper van het heerlijk goed, de pandheer/leenheer, mocht de 

heerlijkheid exploiteren en ermee handelen alsof het zijn eigen goed was, totdat het koopbedrag aan 

hem werd terugbetaald.  

Onder meer Oerle - met nog vier dorpen die ressorteerden onder de bank van Oerle - kwam in de ver-
koop. Zo werd het ressort van de bank van Oerle in vijf afzonderlijke pandheerlijkheden uitgegeven, 

te weten: Meerveldhoven, Zeelst, Zonderwijk (Veldhoven), Blaarthem en uiteraard Oerle. Een gevolg 

hiervan was dat de schepenbank van Oerle uiteenviel in meerdere nieuwe banken (Vessem, Wintelre 
en Knegsel bleven hertogdorpen met één gezamenlijke schepenbank). Elke nieuwe heerlijkheid kreeg 

zijn eigen schepenbank. De grenzen van deze heerlijkheden vielen samen met die van het dorp, van-

daar dat ze ook wel dorpsheerlijkheden werden genoemd. 

In een heerlijkheid waren de inwoners verplicht aan allerlei heerlijke rechten te voldoen, zoals hand- 
en spandiensten ten behoeve van de heer, onderhoud van wegen en waterlopen, het betalen van hef-

fingen, boetes, jacht- en visrechten, cijnzen, et cetera. Voorts genoot de heer de inkomsten uit de 

houtschat (belasting op houtopbrengst) en uit de warande (jacht op zowel vliegend als loslopend wild 
en de visserij). De handhaving van deze rechten en eventuele privileges was opgedragen aan een 

rechtsprekend college (de schepenen met de heer als centrale persoon), dat doorgaans voor een jaar 

werd beëdigd door de heer of door de schout als plaatsvervanger van de heer, waarna herbenoeming 
mogelijk was. 

Al snel bleek dat de uit de Oerlese schepenbank afgesplitste heerlijkheden te arm waren, een te gering 

aantal inwoners hadden en te klein van omvang waren om een gunstig bedrag aan inkomsten te gene-

reren, waardoor deze dorpen niet aantrekkelijk waren voor een geïnteresseerde koper. In 1560 kwam 
Oerle (met de hoge, middelbare en lage justitie, met de houtschat, de warande, vogel- en visserije, 

ceure en breuken) in de verkoop.
1)

 Op 28 augustus 1561 ging Oerle naar Willem de Borchgrave. Hij 

had kort daarvoor al Meerveldhoven gekocht waardoor nu beide heerlijkheden in feite werden samen-
gevoegd. Zeelst, Zonderwijk (Veldhoven) en Blaarthem werden ook al snel (5 oktober 1562) samen-

gevoegd en kwamen in bezit van Rodolf van Eyck. (Waarschijnlijk waren Vessem, Wintelre en Kneg-

sel zo oninteressant voor een koper dat deze dorpen daarom onderdeel van het domein van de hertog 
bleven.)   

Hieronder volgt een chronologisch overzicht van de heren (en vrouwe) gedurende de vrij korte peri-

ode, waarin Oerle als heerlijkheid was verpand. 

 

Heren (en Vrouwe) van Oerle 

De eerste heer van de namiddeleeuwse heerlijkheid Oerle - gecombineerd met de heerlijkheid Meer-

veldhoven - was Willem de Borchgrave. Hij werd door vererving opgevolgd door zijn nazaten. De 
familie de Borchgrave had haar hoofdverblijf in de stad ’s-Hertogenbosch, waar zij teruggaan tot circa 

1400. De vroegst traceerbare gegevens over de familie de Borchgrave (Burchgrave) voeren naar het 
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 Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Oud Rechterlijk archief Oerle en Meerveldhoven, R 293, p. 140-141, (kopie van origineel, 

geschreven door de secretaris van Oerle E. Duijtz, d.d. 20 mei 1689). 



land van Altena, een streek gelegen tussen Maas en Rijn, noordelijk van Texuandrie, in het noorden 

begrensd door het Land van Gorkum, ten oosten door de Maas, ten westen door de Biesbosch en ten 
zuiden door het Land van Heusden. De naar deze streek verwijzende familienaam d’Altna komt reeds 

voor in aktes van 1145, 1152, 1155 en 1172, en  hierin is sprake van Thierry d'Altena. Op de zegels 

van deze charters zijn ook wapenschilden te zien, namelijk een veld van zilver, beladen met twee 

afgewende zalmen van sabel, identiek aan de wapenafbeelding van de Borchgrave. 
 

Links: Familiewapen De Borchgrave: twee 
afgewende zwarte 

zalmen (of zeebaarzen?) op een zilveren 

schild. 
 

Rechts: Rouwschild in de St. Martinuskapel te 
Bovelingen. Het wapenschild gehouden door 

twee wildemannen, omkranst en omgord met 

loof, houdende een knots in de buitenste hand,   

alles van natuurlijke kleur (verwijzing naar 

het gemeentewapen van Den Bosch, waar de 

familie eeuwenlang haar domicilie had). 

(foto: Irène Rijkse-Jansen) 

 

De familie de Borchgrave ontleende haar naam aan de stamvader die als bevelhebber van het fort 
ALTEN-AA (aan het oude water of op de oude Maas) de BORCHGRAEF werd genoemd. 

10 mei 1639 werd een telg van dit geslacht, Jan Baptiste Everhard de Borchgrave (~1615-1684), zoon 

van Michiel de Borchgrave (~1580-1630) in de adelstand verheven en vanaf die tijd heet de familie de 

Borchgrave-d’Altena.(De toevoeging d’Altena refereert aan de oude heerlijkheid Land van Altena.) 
In 1616 kocht Michiel de Borchgrave van zijn oom de goederen van Bovelingen (onder Meche-

len/Marlinne, België), waardoor hij in het bezit 

kwam van het kasteel van Bovelingen, om er 
vervolgens in 1620 te gaan wonen. Zijn hierboven 

genoemde zoon en erfgenaam van het kasteel, Jan 

Baptiste Everhard, liet in de parochiekerk van 
Mechelen-Bovelingen een familiegrafkelder 

bouwen, waarin de stoffelijke resten van hem en 

van zijn echtgenote werden begraven. 

Na de afbraak van de kerk in 1913 kreeg de 
deksteen een plaats op het pleintje tegenover de 

kerk met de tekst Graf van de zeer edele en 

illustere heren de Borchgrave, gesproten uit het 
geslacht van de graven van Altena. De zeer edele 

en illustere heer Johannes-Baptista de 

Borchgrave, wereldlijke heer van Marlens, 

Ryckelingen, Pepingen en Bovelingen alias 
Scholchoven, die stierf op 22 maart 1684 en zijn 

zeer edele dame Catharina van Woelmont hebben 

deze steen hier geplaatst ter nagedachtenis van 
hun voorouders. 

Grafsteen de Borchgrave-d’Altena te Mechelen-Bovelingen. 

 

Omstreeks 1868 liet de toenmalige kasteelheer te Bovelingen, graaf Francois Henri Michel de Borch-
grave d’Altena (1835-1902), een klooster met school bouwen om het onderwijs aan de meisjes van het 

dorp mogelijk te maken, waarvoor hij religieuzen wist te aan te trekken. Bij deze gebouwen liet hij op 

zijn kosten een kapel bouwen met daaronder een crypte die moest dienen als begraafplaats voor zijn 
gestorven familieleden. 

De kapel, toegewijd aan St-Martinus en uitgevoerd in gotische stijl, werd op 6 augustus 1872 plechtig 

ingezegend. De grafkelder is volledig gemetseld in baksteen en bestaat uit twee compartimenten van 



elk dertig nissen die in drie rijen boven elkaar zijn geplaatst. De ingang bevindt zich aan de noordoost 

zijde buiten de kapel. 
Onmiddellijk na de inzegening werden de stoffelijke resten van de familieleden (die rond de oude 

kapel van Pepingen waren begraven) opgegraven en overgebracht naar de nieuwe grafkelder. Later op 

2 oktober 1902, werd ook de bouwheer in ’zijn’ kelder begraven.  

Alhoewel de adellijke  familie het kasteel en dus ook het dorp omstreeks 1920 definitief verliet om 
zich in Brussel te gaan vestigen, 

keerden sommigen  toch nog voor 

hun laatste tocht naar Mechelen-
Bovelingen terug. De laatste 

bijzetting vond in 1996 plaats. 

Momenteel zijn er nog 30 
plaatsen beschikbaar. 

De grafkelder gaat open bij elke 

bijzetting en blijft dan gedurende 

enkele dagen toegankelijk voor 
geïnteresseerden. 

 

 
 

 

 
              Ingang crypte.(foto:Irène Rijkse-Jansen) 

 

I. Jonker Willem de Borchgrave (zoon van jonker Pierre de Borchgrave, schepen van Den Bosch en 

hoofdschout van het Land van Altena, en Maria van Bruhesen), geboren omstreeks 1520, overleden 

1 februari 1589, gehuwd 1e met jonkvrouw Everarda van Nieulant (Nulants), dochter van Everard 
van Nieulant en Ida Berwouts, gehuwd 2e met Gertrude van Kessel, dochter 

van Antoon van Kessel en Jossine Back. 

Uit het eerste huwelijk: 
1. Everard. (volgt) 

2. Jan. (volgt) 

3. Anna, overleden op 16 april 1648, gehuwd met jonker Richard van 

Vlierden, schout van Den Bosch. 

4. Ida, gehuwd met Gerard van Berkel. 
Wapenzegel van 

 Willem de Borchgrave. 
Willem de Borchgrave woonde in de Sint-Jorisstraat in Den Bosch (naast het huis De Berenbijt), en 
was in Den Bosch achttien maal benoemd tot schepen in de periode 1543-1580, waarvan tussen 1568-

1570 als schepenpresident. Werd in 1589 genoemd als procureur aan de Raad van Brabant. 

Hij kocht op 5 juni 1559 van Filips II het pandschap van de heerlijkheid Meerveldhoven Mirefelt en 
op 28 augustus 1561 verhief hij de heerlijkheid Oerle met de hoge, middelbare en lage justitie, waar-

door hij heer werd van OERLE en MEERVELDHOVEN. 

Na zijn dood gingen beide lenen bij successie over op zijn zoon Jan. 

 
 

II. Jonker Jan de Borchgrave (zoon van jonker Willem de Borchgrave en 

Everarda van Nieulant), overleden waarschijnlijk in 1591, ongehuwd. 
Schepen van Den Bosch in de jaren 1581, 1584, 1585 en 1590. In 1589 werd hij 

benoemd tot kapitein van een compagnie stadssoldaten van Den Bosch. 

Jan de Borchgrave ontving op 20 december 1590 bij successie de heerlijkheden 

OERLE en MEERVELDHOVEN.              
Het leen ging op 14 januari 1592 door erfopvolging over op zijn broer Everard.  
                                 Wapenzegel van 

                Jan de Borchgrave. 



III. Jonker Everard de Borchgrave (zoon van jonker Willem de Borchgrave en Everarda van 

Nieulant), overleden in augustus 1617, gehuwd in 1577 met jonkvrouw Johanna Schroots, overleden 
in 1612, dochter van Michiel Schroots, heer van Bovelingen, Quadmechelen en Pepingen, en Barbe 

de Bochgrave. 

Uit dit huwelijk twee 2 kinderen: 

1. Michiel de Borchgrave. (volgt) 
2. Janna Mathilda. kinderloos. 

 

Everard de Borchgrave was schepen van Den Bosch in 1587, 1591, 1594, 
1602 en 1603. In 1599 wordt hij vermeld als kapitein van de compagnie 

schutterij van het blok Beursstraat, een van de negen schutterijen van Den 

Bosch. Hij was zwanenbroeder van de illustere Lieve-Vrouwe-Broederschap 
van Den Bosch. 

14 januari 1592 ontving hij bij verhef het pandschap van de heerlijkheid 

OERLE en MEERVELDHOVEN. 

Na zijn overlijden ging het leen door erfopvolging over op zijn zoon Michiel. 
Johanna Schroots werd door erfenis van haar ouders Vrouwe van Pepingen. 
                Wapenzegel van 

Everard de Borchgrave. 

 
 

IV. Jonker Michiel de Borchgrave (zoon van jonker Everard de Borchgrave en Johanna Schroots), 

geboren omstreeks 1580, overleden in 1630, gehuwd omstreeks 1612 met jonkvrouw Maria de 

Jeger, overleden in 1650, dochter van Wouter de Jeger, slotheer van het kasteel Lochtenburg te St. 
Oedenrode, en Helwige van Roesen. Uit dit huwelijk vier kinderen: 

1. Johanna Mathildis de Borchgrave, gehuwd in 1653 met jonker Johan 

Charles de Jeger. (zie hierna) 
2. Jan Baptiste Everard de Borchgrave, heer van Bovelingen, Marlens, Ruc-

kelingen, Pepingen en Quaedmechelen, gehuwd met Catharina van 

Woelmont. 

3. Anna-Maria de Borchgrave, overleden vóór 1653, gehuwd met Arnold 

van Mombeek, heer van Haebrouck en van Terlaemen. 

4. Michel Robert de Borchgrave, kanunnik van St. Gertrude te Leuven, 

pastoor te Neerlanden, overleden 1679.                     Wapenzegel van 

                      Michiel de Borchgrave. 

Michiel de Borchgrave was van 27 juli 1613 drossaard van het land van Megen en schepen in Den 

Bosch in de jaren 1617 en 1620. 

Hij ontving bij dode hand van zijn vader op 30 september 1617 de heerlijkheid OERLE en MEER-
VELDHOVEN in leen, en van zijn moeder ontving hij de heerlijkheid PEPINGEN. Op 14 april 1616 

kocht hij van zijn oom Guillaume Schroots, broer van zijn moeder, de goederen van BOVELINGEN; 

hierdoor kwam Michiel in het bezit van het kasteel van Bovelingen, om er in 1620 zijn intrek te 
nemen. (Het kasteel, waarschijnlijk 

omstreeks 1525 gesticht door Arnould 

Schroots, de grootvader van Johanna, zou 

tot 1920 in handen blijven van nazaten van 
Michiel.) 

18 december 1619 kreeg hij van de prins-

bisschop van Luik, Ferdinand van Beieren, 
als pand de heerlijkheid van 

QUAEDMECHELEN en RUCKELINGEN 

voor de som van 460 rijksdaalders. 
 

Kasteel van Bovelingen 

(thans gemeente Heers, tussen 

Tongeren en Sint Truiden). 



  
V. Jonkvrouw Maria de Jeger weduwe Michiel de Borchgrave  

Maria de Jeger weduwe Michiel de Borchgrave verhief op 26 oktober 1633 de heerlijkheid Oerle en 

Meerveldhoven. Na haar overlijden erfde haar dochter Joanna Mathildis de Borchgrave, gehuwd met 

(neef) Johan Charles de Jeger, bij verhef de heerlijkheden Oerle en Meerveldhoven. 
  

 

VI. Jonker Johan Charles de Jeger (zoon van Godart de Jeg(h)er en Johanna 
Spierinck van Well), overleden omstreeks 1675, gehuwd in 1653 met (zijn 

nicht) Joanna Mathildis de Borchgrave (dochter van Michiel de Borchgrave 

en jonkvrouw Maria de Jeger). 

Johan Charles de Jeger was tussen 9 oktober 1653 en tot kort na 21 mei 1658 
heer van Oerle en Meerveldhoven en woonachtig Den Bosch. 

                 Wapenschild van 

               Johan Charles de Jeger. 

 

 

 

 
Grafzerk, in de Sint Jan van Den Bosch, 

van Godart de Jeger († 5 december 1624) 

en Johanna († 26 december 1618), 

de ouders van Johan Charles 
 
 
 

 

In 1658 werd de verpanding van Oerle (en Meerveldhoven) geheel vrijgemaakt door de Staten, 
waardoor Oerle (en Meerveldhoven) onder het bestuur van de schout van Kempenland werd gesteld.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


