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Inleiding 1) 
Voor paus Martinus V op 9 december 1425 op verzoek van hertog Jan IV van Brabant en de Leuvense 
stedelijke magistraat een bul uitvaardigde, die de oprichting van een universiteit, een "studium generale", 
te Leuven bepaalde, waren de bewoners van de Nederlanden voor hun hoger onderwijs aangewezen op 
veel verder gelegen instellingen als die van Parijs of (vanaf 1388) Keulen. De nieuwe instelling die op 7 
september 1426 haar deuren opende, bracht niet alleen universitair onderwijs in de Nederlanden zelf; en 
wel in het centrale gewest Brabant, maar bezorgde de stad Leuven die na de ernstige onlusten van 1378 in 
verval geraakt was, nieuwe welvaart die nog in het stadsbeeld terug te vinden is in het stadhuis en de Sint-
Pieterskerk met haar kostbare interieur, terwijl de stad ook nu nog haar betekenis en karakter grotendeels 
aan de toen gevestigde universiteit ontleent. Na een tamelijk rustige 15de eeuw beleefde de universiteit in 
de eerste helft van de 16de eeuw haar grootste bloei en gold ze in die dagen als een van de eerste van 
Europa. Namen als Erasmus en paus Adrianus VI blijven met de Leuvense alma mater verbonden. Zij was 

de eerste instelling waar de drie "heilige" talen die 
bij de grote beweging van het humanisme in het 
centrum van de belangstelling stonden; Latijn, 
Grieks en Hebreeuws, in het Collegium Trilingue 
(gesticht in 1517) gezamenlijk gestudeerd konden 
worden en dit college strekte andere instellingen tot 
voorbeeld zoals het Franse Collège des lecteurs 
royaux dat nu nog bestaat als het prestigieuze 
Collège de France. Zij was ook de eerste instelling 
die Luther veroordeelde (nog voor de paus!) en 
daarmee in het brandpunt van de pennenstrijd om de 
Hervorming kwam te staan. Leuven was zo een van 
de grote centra van het 16de-eeuwse geestesleven, 
waar ook Andreas Vesalius uit Brussel, grondlegger 
van de moderne anatomie en zo van de Moderne 

geneeskunde, studeerde en waar Utopia, het bekende boek van Thomas More, in 1516 voor het eerst 
verscheen. De onrustige jaren van de tweede helft van de 16de eeuw met hun opstand en 
oorlogshandelingen maakten tijdelijk een einde aan de grote bloei, maar na 1590 en onder de 
aartshertogen Albrecht en Isabella (1598 - 1621) beleefde de universiteit in het kader van de 
contrareformatie weer een bloeiperiode met als voornaamste exponenten de klassiek filoloog Justus 
Lipsius en de theoloog Cornelius Jansenius, de vader van het Jansenisme dat nu nog bij de oud-
katholieken voortleeft. Na die tijd trad er enig verval op, al bleef de universiteit op diverse terreinen een 
belangrijke rol spelen. Zij was de plaats waar de meeste priesterstudenten uit de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, zowel uit de officieel calvinistische gewesten als uit de overwegend katholiek gebleven 
Generaliteitslanden, hun opleiding genoten, terwijl ook diverse geleerden van faam te Leuven doceerden. 
Gedurende de 18de eeuw nam de controle van overheidswege toe en werden diverse goedbedoelde 
hervormingspogingén ondernomen. 
Het onderwijs was traditioneel geworden. Vernieuwde welvaart ten gevolge van opbloeiende handel 
bracht met zich mede dat de meeste universiteitscolleges verbouwd werden tot de barokke of klassieke 
gebouwen die nu nog overal in de stad te vinden zijn. Onder Jozef II (1780 - 1790), keizer van het Duitse 
rijk en heer van alle Habsburgse bezittingen van Oostenrijk tot Vlaanderen, werd de staatsinmenging 
steeds sterker en leidde deze zelfs in 1788 tot de verhuizing van de universiteit naar Brussel. De Brabantse 
Omwenteling van 1789 bracht haar weer terug naar Leuven, waar ze een zekere heropleving, in ieder 
geval een vernieuwd enthousiasme beleefde. Lang duurde het niet: de Fransen die in 1792 en definitief in 
1794 de Oostenrijkse Nederlanden bezetten, sloten de universiteit op 25 oktober 1797, door welke 
supprimatie de oude alma mater met stille trom ophield te bestaan. In 1817 werd door koning Willem I in 
Leuven een rijksuniversiteit opgericht, waarvan de aula nog altijd gebruikt wordt. Het daarbij behorende 
Collegium Philosophicum dat de priesteropleiding moest verzorgen was de bisschoppen een doorn in het 
oog en werd zo een van de oorzaken van de Belgische opstand in 1830. In 1835 werd deze rijksuniversiteit 
opgeheven en vestigden de bisschoppen in de gebouwen van deze en de vroegere instelling hun katholieke 
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universiteit die in 1834 was gesticht als opvolgster van de oude instelling. Deze Katholieke Universiteit 
die zwaar gehavend de twee Wereldoorlogen doorkwam (de rijke bibliotheek werd tweemaal verwoest), 
werd in 1968 gesplitst in een Franstalige instelling die bij Waver een geheel nieuwe stad kreeg, "Louvain-
la-neuve", en een Nederlandstalige universiteit die nog altijd in het oude Leuven zit. De Katholieke 
Universiteit te Leuven heeft zich in de laatste 160 jaar een waardig opvolgster betoond van haar 
voorgangster uit 1425: vele geleerden van faam maken haar tot een van de geestelijke centra van België, 
terwijl de circa 1.000 buitenlandse studenten van dit moment en de grote invloed van de Leuvense 
theologen op het Tweede Vaticaans concilie slechts twee facetten zijn van haar invloed op internationaal 
vlak. 
In deze bijdrage willen we nagaan 
welke aantrekkingskracht de Leuvense 
universiteit op het eveneens Brabantse 
Oirschot heeft uitgeoefend, welke 
banden ze met Oirschot kende en welke 
Oirschottenaren een zekere rol in 
Leuven speelden. Al komen er weinig 
grote namen in dit opzicht voor, toch 
loont deze studie de moeite als 
illustratie van het intellectueel leven in deze eeuwen en de rol die een vrij kleine gemeenschap daarin 
speelt. Wij beperken ons tot de oude universiteit (1425 1797), deels vanuit materiële motieven als 
toegankelijkheid van de bronnen, deels vanuit inhoudelijke motieven aangezien na 1797 de band in feite 
verbroken is en ondergetekende vermoedelijk de eerste is geweest die weer bij de oude traditie 
aanknoopte. 
 
 
Werking van de oude universiteit 
De middeleeuwse universiteit verschilde op vele punten grondig van de hedendaagse. Leuven heeft na de 
middeleeuwse stichting in wezen altijd de oude structuur behouden, al kwamen bij dit systeem wel enkele 
toevoegingen in de vorm van nieuwe vakken zoals de natuurwetenschappen en de wiskunde die in de 
oudere faculteiten geïntegreerd werden, of in de vorm van extra stichtingen, zoals het boven reeds 
genoemde Collegium Trilingue. Op de eerste plaats was het aantal studierichtingen veel kleiner dan nu. 
Leuven had slechts 5 faculteiten die evenzoveel studierichtingen bevatten, waarin de universiteit overigens 
niet verschilde van de andere studia generalia. Deze waren de faculteit van de vrije kunsten of de artes, die 
van het burgerlijk recht, die van het kerkelijk recht, die van de geneeskunde en (sinds 1432) die van de 
theologie. De vier laatste stonden bekend als de "hogere" faculteiten en vormden de eigenlijke studie. 
Voor men echter aan een van deze werd toegelaten, diende men, als een soort voorbereiding, de studie aan 
de faculteit van de artes te hebben besloten. De artesfaculteit verschafte voornamelijk literair en 
filosofisch onderwijs en was als zodanig een afstammeling van de klassieke opvoeding der "vrije 
kunsten". Aangezien studie aan deze faculteit verplicht was, vonden in Leuven de inschrijvingen ook 
alleen in de artesfaculteit plaats. Dat betekent dat we voor alle later te noemen Oirschotse studenten 
slechts kunnen vaststellen dat ze aan de artesfaculteit zijn ingeschreven, maar dat we vaak geen gegevens 
hebben over hun latere studie. 
Verder vormde de universitaire gemeenschap een duidelijk afgescheiden groep in de stad. Niet alleen was 
gedurende een bepaalde periode (tenminste in de 15de eeuw) het dragen van een universitaire kleding 
verplicht, maar de studenten werden ook verondersteld Latijn te spreken, de officiële academische taal. 
Alle studenten, professoren en anderen die op enige wijze bij de universiteit betrokken waren, waren door 
hun inschrijving en de daarbij behorende eedsaflegging onderworpen aan de rechtsmacht van de rector en 
daardoor onttrokken aan de jurisdictie van de stedelijke magistraat. De universiteit had dan ook een eigen 
gevangenis. Dit statuut van "suppoost" (let. "onder (bescherming) geplaatste") betekende dus een 
bescherming van al wie bij de universiteit hoorde en maakte van deze bijna een staat in de staat. 
Het universitaire leven verschilde ook sterk van het huidige. Geen scripties, maar openbare disputen 
vergezelden de colleges. De examens werden voorafgegaan door een eedsaflegging. De eerste graad in de 
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artesfaculteit was die van baccalaureus, waarvoor men tenminste veertien jaar oud moest zijn. De 
artesfaculteit stond dichter bij ons middelbaar dan bij ons universitair onderwijs, zodat een dergelijke 
jonge leeftijd niet al te zeer moet verbazen. De volgende graad, waarvoor de baccalaureus tenminste 
achttien jaar moest zijn, was die van licentiatus (nog altijd de graad die in België het universitair 
onderwijs meestal besluit en gelijk staat met het 
Nederlandse "doctorandus"). 
De derde graad, die van magister, was eerder een 
formaliteit. De uitslagen van de examens vormden 
en officiële lijst waarop alle geslaagde studenten 
in volgorde van hun prestaties werden geplaatst. 
De eerste van die lijst, degene dus met de beste 
uitslag, werd de primus en werd als zodanig 
uitbundig gevierd, zoals in Leuven als in zijn 
geboorteplaats. 2) Na 1568 werd het systeem iets 
ingewikkelder; toen werd het eerst zaak binnen de 
pedagogie waar men toe behoorde, te strijden 
voor een plaats in een van de drie lineae of rangen 
waarna het eigenlijk examen de volgorde binnen 
elke linea uitmaakte. Diegenen die geen plaats in 
een linea hadden weten te bemachtigen, werden 
postlineales genoemd. De rtesfaculteit bestond uit 
vier "paedagogia" of pedagogieën: De Valk, De 
Burcht, De Lelie en Het Varken, waarin de 
student werd ingeschreven en zijn onderwijs 
kreeg van "regentes" of "legentes" die lager in 
rang waren). Voor de andere faculteiten werd het 
onderwijs verzorgd door de "profesores" in de 
vroegere lakenhalle. Daarnaast waren r diverse 
colleges die het best te karakteriseren zijn als 
studiehuizen of internaten, waar dus in principe 
geen onderwijs gegeven werd, zoals dat wel het 
geval was in de pedagogieën, maar waar 
studenten woonden op grond van een beurs of 
stichting. 
De rector werd om het half jaar verkozen door de 
faculteiten bij toerbeurt en bezat uitgebreide 
juridische bevoegdheden. 
Daarnaast waren er vele andere functies, van secretaris ("dictator") tot aanklager bij de universitaire 
rechtbank ("promotor"). De universiteit was een vrije instelling en dus niet, zoals de rijksuniversiteit nu, 
aan de overheid onderworpen. De financiering van de professoren geschiedde deels vanuit kerkelijke 
beneficiën of kanunnikenprebenden, deels ook vanwege de stad, terwijl daarnaast ook de examengelden 
van de studenten, waarvan overigens de 'pauperes" of armen waren vrijgesteld, een bron 
van inkomsten vormden. De studenten werden ofwel van huis uit in hun levensonderhoud voorzien, ofwel 
genoten ze een beurs uit een stichting van een weldoener bij testament of anderszins, al dan niet in het 
kader van een der bovengenoemde colleges. 
Tenslotte bestonden met het oog op de ontspanning, verenigingen op regionale en facultaire basis, die 
echter herhaaldelijk o.m. vanwege de ontgroening in opspraak kwamen. Met het oog op de Oirschotse 
studenten zijn vooral twee van deze verenigingen van belang, nl. de Congregatio Maioratus 
Silvaeducensis die de artesstudenten uit de Meierij buiten de stad 's-Hertogenbosch groepeerde (gesticht 
omstreeks het midden van de 17de eeuw), en de Confraternitas Dominorum Theologorum ex Maioratu 
Silvaeducensi uit 1654 die de Meierijse theologiestudenten verenigde. 
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Van beide verenigingen bezit het Universiteitsarchief zeer fraaie registers. Deze verenigingen waren zeker 
geen massale corpora: bij het honderdjarig bestaan van de Confraternitas Theologorum waren 22 leden op 
het feest aanwezig. Ter vergelijking: dat is evenveel als bij het honderdjarig bestaan van de huidige 
Nederlandse studentenvereniging in Leuven "Hollandia Lovaniensis" in 1986. Ook nu nog zijn de 
Leuvense studentenverenigingen op regionale basis georganiseerd, tellen nu maximaal circa 25 leden en 
kennen ze geen hogere structuur. Soms verandert er in vele eeuwen toch niet zoveel. 
 
 
Stichtingen en prebenden vanuit of in Oirschot 
Een universiteit is geen winstmakende onderneming, integendeel, de financiering vormt voor een 
dergelijke instelling een zaak van groot belang en blijvende zorg. Waar in de gecentraliseerde 
eenheidsstaten die de hedendaagse tijd kenmerken, de nationale overheid zich bezighoudt met de 
subsidiëring zowel van universiteit als van student, namen voor 1800 anderen deze zorg op zich, zoals we 
hierboven al vermeldden. Zowel de hertog als de stad trachtten in de salariëring van de professoren te 
voorzien, waartoe ze in het begin bij voorkeur gebruik maakten van kerkelijke inkomsten. Door aan 
professoren prebenden toe te kennen, d.w.z. de inkomsten die bij de functie van een 
kanunnik horen, trachtten ze een vaste regeling te treffen. Op de eerste plaats werden de prebenden van 
het Leuvense Sint-Pieterskapittel verwerkt. Omdat er echter meer nodig waren, stichtte hertog Philips van 
St. Pol op 9 oktober 1428 reeds enkele nieuwe prebenden. Het valt op dat Oirschot hier niet bij betrokken 
was, terwijl wél prebenden gesticht werden in Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode, naast grotere plaatsen als 
's-Hertogenbosch, Lier, Anderlecht, Brussel en Leuven zelf. 3) Bij de zogenaamde "tweede stichting" was 
Oirschot zijdelings betrokken, in zoverre dat het Oirschotse kapittel het patronaatsrecht bezat te Knegsel, 
dat een van de parochiekerken was, die nu bij besluit van paus Eugenius IV in 1443 geïncorporeerd 
werden in het Leuvense Sint-Pieterskapittell. 4) Tussen de stukken die hierop betrekking hebben, vinden 
we een eerste directe band: in een post uit de stadsrekeningen van Leuven over augustus-oktober 1444 
vinden we nl. een verslag van de omruilingen die t.a.v. bepaalde prebenden plaatshadden. 5) Een zekere 
Meester Jan Drabbekier verruilt zijn prebende van Sint-Servaas te Maastricht voor een altaar in Oirschot 
(en het daarbij behorende beneficie), dat hij later weer afstaat aan de deken van Oirschot. Degene echter 
die de ruil aanging met Jan Drabbekier, m.a.w. degene die het altaar in Oirschot het eerst bezat, was 
Meester Jan van Gronselt, professor te Leuven in het wereldlijk recht en diverse malen rector van de 
Universiteit. Deze Jan van Gronselt was vermoedelijk afkomstig uit de omgeving van Maastricht en werd 
al in 1426 in Leuven ingeschreven. Op 17 oktober 1434 werd hij licentiatus in het burgerlijk recht en op 2 
oktober 1436 doctor in hetzelfde. Vanaf 1 januari 1434 doceerde hij al en vanaf 1444 bezette hij de eerste 
leerstoel van de faculteit van het civiele recht. Hij was gehuwd met Geertruida van Hodenpyl en overleed 
te Leuven op 9 juni 1473. 6) Jan van Gronselt is overigens de enige Leuvense professor van wie bekend is 
dat hij een prebende of beneficie in Oirschot bezat. 
Genoten de professoren inkomsten uit prebenden of van stadswege, de studenten die hun studie niet zelf 
konden bekostigen, waren afhankelijk van beurzen en andere dergelijke stichtingen. Zoals in Oirschot 
slechts één prebende bekend is, zo kennen we ook slechts één stichting vanuit Oirschot en wel vanwege 
Gerardus van Reyden, misschien in Oirschot geboren en er in ieder geval kanunnik 7) Deze stichtte drie 
beurzen in het Groot Heilig-Geestcollege (bestemd voor theologiestudenten), gebaseerd op de inkomsten 
op het moment van zijn dood (9 november 1663), ten bedrage van 331 gulden 171/2 stuiver. Een 
gelijkwaardige stichting deed hij in het College der Oratorianen. 
Dit geringe aantal stichtingen en prebenden wordt voor Oirschot enigszins goedgemaakt door het 
Bruegelcollege uit 1577. 8) Dit college dat bestemd was voor geneeskundestudenten uit de Meierij van 
Den Bosch, en als zodanig het enige college voor geneeskundestudenten, lag in de Nieuwstraat, thans L. 
Van der Kelenstraat, tegenover de huidige Leuvense stadsbibliotheek. Het was gesticht door Pieter 
Bruegel of van Breugel, geboren te 's-Hertogenbosch uit een uit Oirschot afkomstige familie. Na zijn 
artes- en geneeskundestudie te Leuven bekwaamde hij zich verder in Italië, waar hij ook enkele jaren 
doceerde en wel in Padua. Na zijn terugkeer in Leuven werd hij in 1562 door Philips II tot buitengewoon 
koninklijk hoogleraar van de faculteit der geneeskunde benoemd. Hoewel hij bij 
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zijn studenten een goede reputatie genoot, vervulde hij zijn professoraatstaken niet zeer regelmatig en 
verbleef hij vaker in Brussel waar hij bij de adel een gezocht geneesheer was. Hij stierf te Leuven op 22 
mei 1577. Het college, een soort studiehuis, was aanvankelijk bestemd voor vier studenten voor wie 
Bruegel een beurs stichtte, maar later werden er meer beurzen gesticht in het college. Na de supprimatie 
van de universiteit in 1797 werd het college verkocht en verbouwd tot privé-woningen die uiteindelijk in 
1914 door de Duitsers tijdens de brandschatting van Leuven in de as werden gelegd, zodat er nu van het 
Collegium Bruegelianum geen spoor meer te vinden is. 
 
 
Oirschotse docenten 
Een zestal (?) Oirschottenaren hebben in Leuven les gegeven, waarvan tenminste vier (?) aan de 
universiteit. Deze vier doceerden alle in de faculteit der artes. Zoals we boven al hebben geschetst, 
bestond deze faculteit uit vier pedagogieën, die ieder elk hun lessen verzorgden en dus hun eigen docenten 
hadden, regentes en (lager in rang) legentes genaamd. 9) In de praktijk werden hiervoor vaak studenten 
aangezocht, die hun studie aan de artesfaculteit hadden afgesloten en aan een van de "hogere" faculteiten 
waren ingeschreven. Het was dan ook geen wonder dat de meeste regentes en legentes slechts vrij kort 
onderwezen. Het studiepakket bevatte een volledige inleiding tot de filosofie, zowel logica als 
natuurfilosofie of physica, metaphysica en ethiek. In de lijsten die we hebben geraadpleegd werd geen 
verdere specificatie van de onderscheiden vakken gegeven. 
De eerste naam die we in dit verband tegenkomen, is die van Balthasar van Vlierden, 10) die artes 
gestudeerd had in de pedagogie De Valk en in 1498 als eerste (primus) door het examen kwam. Daarna 
doceerde hij in zijn oude pedagogie voor onbekende tijdsduur filosofie en werd later een zeer bekend 
advocates in de Raad van Brabant. Hij stierf op 6 februari 1528. Gezien zijn latere loopbaan zal hij ook 
wel aan de faculteit van het wereldlijk recht hebben gestudeerd en is hij vermoedelijk tijdens die studie 
actief geweest als docent in De Valk. 
 
De drie anderen treffen we in de pedagogie Het Varken aan in een korte periode. Franciscus a Curia (van 
Hove of iets dergelijks?) wordt als "professor philosophiae" in Het Varken genoemd in 1550, Franciscus 
de Oirschot in 1552 en Joannes Goeswini, ook wel Joannes de Oirschot genaamd, in 1557 en 1558. 11) De 
laatste was bij de algemene promotie (examenuitslag) van 1552 als zevende geklasseerd. Het is niet 
uitgesloten dat Franciscus a Curia en Franciscus de Oirschot eigenlijk dezelfde persoon zijn, al zijn ze wel 
afzonderlijk en met eigen nummer in de lijst geklasseerd. Tussen 1550 en 1560 noemt Reusens overigens 
18 docenten in de pedagogie Het Varken, van wie de meesten slechts één of twee jaar doceerden. 
Buiten de vier (of drie?) genoemden vindt men nog twee docenten uit Oirschot in Leuven, van wie echter 
niet vaststaat of ze aan de universiteit hebben gedoceerd. De eerste, Adrianus Crommius, zal later worden 
besproken. Hij doceerde Hebreeuws en theologie aan het Leuvense Jezuïetencollege en in ieder geval niet 
aan de universiteit. De tweede, Goswinus de Metser, werd voor zijn artesstudie in Het Varken 
ingeschreven op 15 februari 1617. 12) Hij promoveerde op 15 november 1618 tot licentiaat in de artes, 
studeerde theologie en werd Jezuïet. Hij zou Hebreeuws en theologie hebben gedoceerd, vermoedelijk ook 
aan het Leuvense Jezuïetencollege. Aan de universiteit is hij niet te vinden. Een apart probleem wordt 
gevormd door Petrus Bode. 13) Een "Petrus Bode, alias de Oerscot" slaagde op 16 april 1431 als 11de (op 
32) bij het artes-examen en werd op 24 april 1431 toegelaten tot het Concilium facultatis 
("faculteitsraad"). 
 
Op 28 juni 1431 werd er een Petrus Bode de Antwerpia tot promotor (hoofd van de universitaire politie en 
openbare aanklager bij de rectorale rechtbank") van de artesfaculteit gekozen. Indien het om dezelfde 
persoon gaat, zoals de naam doet vermoeden en Reusens ook aanneemt, kan het misschien gaan om een in 
Antwerpen geboren Petrus Bode wiens familie uit Oirschot afkomstig was. Denifle daarentegen lijkt 
eerder twee personen aan te nemen en wijst erop dat de Antwerpse Petrus Bode in een van de eerste jaren 
van de universiteit al als magister (dus met diploma) ingeschreven ("geïmmatriculeerd") zou zijn. Indien 
dit waar is, kan het niet om dezelfde persoon gaan, daar een magister niet opnieuw het artes-examen zal 
hebben afgelegd. Een derde Petrus Bode die in 1456 gesignaleerd is en zowel magister in de artes als 
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baccalaureus in legibus ("in de wetten") genoemd wordt, zal wel een van de twee, resp. dezelfde zijn 
geweest. Deze is dan gedurende langere tijd in dienst van de universiteit gebleven. Hoe dit ook zij, buiten 
Petrus Bode, al dan niet rechtstreeks uit Oirschot afkomstig, is er geen Oirschottenaar in een universitaire 
bestuursfunctie te vinden. 
 
 
Leuvense figuren in Oirschot 
Een tweetal figuren uit de Leuvense universitaire wereld hebben hun loopbaan in Oirschot beëindigd. 
Adrianus Baeckx van Baarland uit Mechelen (1574 - 1650) werd in 1606 president van de Collegium 
trilingue dat na de grote bloei in het begin van de 16de eeuw zeer vervallen was en in dit jaar 1606 werd 
"hersteld". 15) Onder zijn bewind werd in 1609 de leerstoel Grieks, in 1612 de leerstoel Hebreeuws 
heringericht en werden de gebouwen hersteld en een nieuwe kapel gebouwd. Van februari tot augustus 
1619 was hij rector van de universiteit. In 1625 verliet Baeckx Leuven en werd hij deken van het 
Oirschotse kapittel, wat hij bleef tot dit in 1648 werd opgeheven. Hij ligt in Postel begraven. 
De tweede is een van de laatste presidenten van het St. Annacollege, Joannes van Erp uit Oss (1757 1821). 
16) Deze bestuurde het in 1553 gestichte Sint Annacollege aan de huidige Naamsestraat17) van 1792 tot 
1796, in welk jaar hij door de Bossche apostolisch vicaris teruggeroepen werd naar de Meierij en benoemd 
werd tot pastoor van Oirschot, wat hij tot zijn dood bleef. Een college was een studiehuis dat door een 
president werd bestuurd, wiens taken per college volgens de eigen statuten geregeld werden. Normaal 
werd er geen les gegeven, al vormde het Collegium trilingue of Drietalencollege, zoals we boven al 
hebben gezegd, een uitzondering. 
De omgekeerde weg volgde de Leuvenaar Fredericus Havens, licentiaat in beide rechten, die in 1617 
deken van het Oirschotse kapittel werd, in 1624 naar Leuven terugkeerde, zijn dekenschap op 2 augustus 
1625 tegen een prebende in de Sint-Pieterskerk te Leuven inwisselde, president van het Collegium 
trilingue werd als opvolger van Baeckx (die op zijn beurt dus naar Oirschot kwam) en in 1648 als 
protonotarius apostolicus stierf. 18) 
 
 
Oirschotse studenten 
Het belangrijkste aspect van de relaties tussen Oirschot en de Leuvense universiteit wordt natuurlijk 
gevormd door de studenten. Om het belang van de Leuvense universiteit voor Oirschot in dezen te 
illustreren, volstaat het om de aantallen Oirschotse studenten aan verschillende universiteiten naast elkaar 
te plaatsen: voor de periode 1550 - 1750 geeft Bots in zijn Noord-Brabantse studenten voor Oirschot in 
totaal 78 studenten, waarvan 66 in Leuven, 2 in Leiden, 3 in Utrecht, 3 in Douai, 1 in Harderwijk, 2 in 
Keulen en 1 in Rome, waarbij we een viertal twijfelgevallen niet meerekenen. De periode die Bots 
behandelt, vormt niet eens de top in de totale studentenpopulatie, maar het Leuvens overwicht hoeft niet 
nader te worden aangetoond. In totaal vinden we tot 1797 151 studenten uit Oirschot in Leuven vermeld, 
19) terwijl het aantal per decennium een duidelijke overeenkomst vertoont met de evolutie van de 
universiteit zelf. In de rustige 15de eeuw vinden we van 1425 - 1479 per decennium") gemiddeld 2 
studenten (11 in totaal), terwijl de bloeiperiode van de universiteit voor de periode 1480 - 1529 het 
gemiddelde per decennium op bijna 10 studenten brengt (49 in totaal). Van 1530 - 1579 volgt een nabloei 
met gemiddeld 5,5 studenten per 10 jaar (28 in totaal), waarna het dieptepunt van de universiteit 
overeenkomt met een gemiddelde van 1,25 per decennium voor 1580- 1619 (5 in totaal). Oirschot volgde 
het herstel van de universiteit wat langzamer en pas vanaf 1620 stijgt het gemiddelde weer tot 5,3 voor 
1620 1689 (37 in totaal). 
Dan volgt de 18de eeuw die voor Leuven een periode van relatief verval betekende, met een gemiddelde 
van 1,5 voor 1690 - 1789 (16 in totaal). Na de terugkeer van de universiteit in Leuven in 1790 breekt een 
periode van problemen, maar ook van nieuw enthousiasme aan: in de laatste zeven jaar van de oude 
universiteit vinden we 6 studenten uit Oirschot in Leuven. De troebelen en onrust rond de universiteit in 
de periode 1785 1797 zijn ook terug te vinden in de curricula van de Oirschotse studenten, van wie 
sommigen eerst elders moesten studeren voor ze in het herstelde Leuven verder konden gaan (vanaf 1790) 
en anderen juist hun studie elders moesten voltooien (na 1797). De decennia met de meeste studenten zijn 
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dan 1500 - 1509 met 12 studenten, 1510 - 1519 met maar liefst 15, 1520 - 1529 met 8, 1550 - 1559 met 9, 
1630 - 1639 met 8 en 1680 - 1689 met 8, terwijl in 1470 - 1479, 1590 - 1599 en 1750 - 1759 geen enkele 
Oirschottenaar als student te vinden is. Topjaren waren 1503 en 1505 met steeds 4 inschrijvingen en 
vooral 1515 met maar liefst 6 inschrijvingen. Alle (bekende) Oirschotse studenten zijn in een bijlage 
opgenomen. 
 
Zoals boven al werd gezegd, schreven de meeste studenten zich in aan de artesfaculteit. Sommigen 
waren hiervan echter vrijgesteld, terwijl anderen 
eerst nog een middelbare opleiding, de "humaniora" moesten volgen. Van de laatste categorie telden 
we 4 Oirschottenaren; voor de eerste is het aantal moeilijker vast te stellen, omdat we niet altijd de 
inschrijvingen kenden,") maar een achttal studenten zijn niet met de Leuvense artesfaculteit in verband te 
brengen. Verder werd in de inschrijvingsregisters een aantal gegevens vermeld, zij het niet altijd volledig, 
terwijl de latere periode meer gegevens biedt dan de vroegste. Zo werd genoteerd of een student "rijk" of 
"arm" (dives, resp. pauper) was, wat gevolgen had voor het betalen van het examengeld, waarvan de 
pauperes waren vrijgesteld. 22) In totaal vinden we dit gegeven voor 64 studenten vermeld, waarvan 22 
pauperes en 42 divites, wat overeenkomt met het Leuvense gemiddelde van 14,1% (op het totaal 
berekend). Ook werd aangegeven of de in te schrijven student minderjarig was (d.w.z. jonger dan 15), 
aangezien in dat geval een ander de eed in zijn naam moest afleggen. Op het einde van de 18de eeuw 
wordt deze aanduiding zo frequent dat het lijkt alsof er een betekenisverschuiving is opgetreden. In totaal 
vindt men 33 vermeldingen van dit feit, waarvan 3 voor 1600 (op 79 inschrijvingen), 15 van 1600 1699 
(op 42) en 15 voor 1700 - 1797 (op 21). Tenslotte geeft men ook vaak de pedagogie aan, d.w.z.  de 
instelling waar de student zijn lessen en disputen volgde. In dit geval beschikken we over de inschrijving 
van 79 studenten, waarvan 50 in Het Varken, 13 in De Burcht, 12 in De Valk en slechts 4 in De Lelie, 
waaruit dus een duidelijke voorkeur voor Het Varken spreekt. De verdeling en combinatie van deze 
gegevens kan de lezer in de bijlage vinden.  
Wat prestaties betreft, moeten we er op wijzen dat vele studenten blijkbaar hun studie niet voltooiden en 
dus niet bij een promotie vermeld worden. De studenten die wel slaagden, werden volgens het 
bovenvermelde systeem hiërarchisch gerangschikt naar prestatie. 
De beste resultaten werden door de primus of eerste gehaald, waarna de promotielijst alle kandidaten op 
volgorde weergaf. Oirschot heeft 2 primi gehad, nl. Balthasar van Vlierden (nr. 22 in de bijlage) in 1498 
en Arnoldus van Heumen (nr. 150) in 1796. Andere, goede resultaten vinden we voor Petrus Arnoldi (nr. 
84; 2de in 1576), Goswinus de Metser (nr. 92; 3de in 1618), Adrianus de Hernasmaker (nr. 86; 5de in 
1578), Joannes Goeswyni (nr. 71; 7de in 1552) en Gerlacus Petri (nr. 61; 10de in 1535). Diverse studenten 
belandden verder nog bij de eerste dertig. Voor zover de resultaten bekend zijn, zijn ze in de bijlage 
opgenomen. 
Met betrekking tot verdere studie zijn voor het begin zeer weinig gegevens te vinden. Pas vanaf 1650 
schijnt er meer licht op deze zaak. Voordien mogen we voor 4 studenten een rechtenstudie concluderen en 
voor 6 een theologiestudie. Een zekere Johannes Jordani (nr. 5) werd in 1439 ingeschreven als student 
kerkelijk recht, terwijl Balthasar van Vlierden (nr. 22) en Guillelmus Petri (nr. 74) als advocaten van de 
Raad van Brabant ook wel een rechtenstudie zullen hebben gevolgd en Petrus van Esch (nr. 88) de titel 
licentiaat in de beide rechten voerde. 
Voor de periode na 1650 vinden we 21 studenten theologie, 1 rechten en 7 geneeskunde (zij het dat de 
laatste studie niet altijd in Leuven gevolgd werd). Hieruit blijkt zowel de functie van Leuven als 
opleidingscentrum voor de Noordbrabantse geestelijkheid, als de bijzondere Oirschotse interesse voor de 
geneeskunde. 23) 
Over de latere loopbaan zijn we meestal ook pas vanaf het midden van de 17de eeuw beter ingelicht. Met 
name vinden we dan gewezen theologiestudenten die in de Meierij parochiale functies waarnemen, en 
daarnaast enkele artsen. Voor de eerste periode (tot 1650) zijn de gegevens schaarser. Er zijn aanwijzingen 
dat een aantal gewezen studenten terugkeerde naar Oirschot of omgeving en daar ofwel een functie in het 
lokaal bestuur waarnam ofwel als priester of kanunnik genoemd wordt. De meest opvallende figuren zijn 
Balthasar van Vlierden (nr. 22), Guillelmus Petri (nr. 74), Bicard van Merode (nr. 76), Wilhelmus de 
Metser, (nr. 100, zie ook hierna) en Petrus van der Achter (nr. 126) die van 1724 tot 1745 abt van 
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Tongerlo was. In de bovenvermelde studentenverenigingen hebben de Oirschotse studenten ook hun rol 
gespeeld. Hoewel de meesten slechts gewoon lid waren, weten we toch van enkelen, met name i.v.m. de 
theologiestudentenvereniging, van een actievere inbreng. Oirschotse bestuursleden van deze 
Confraternitas Theologorum waren Petrus van de Venne (nr. 111), Joannes van Esch (nr. 120), Joannes 
van Elmpt (nr. 123), Arnoldus de Roy (nr. 124) en Franciscus de Roy (nr. 132). Latere vermeldingen van 
functies zijn niet helemaal zeker. Men bedenke i.v.m. deze bestuursfuncties dat ze slechts voor een 
halfjaar werden toebedeeld en dat het aantal leden van deze vereniging eerder kleiner was. 
Een interessant aspect van de studie van de relaties tussen een bepaalde plaats en een universiteit wordt 
gevormd door familiebanden (of in ieder geval gelijke familienamen, aangezien de familieband niet altijd 
gemakkelijk is aan te tonen en zulks het kader van deze bijdrage ook overstijgt). Wij beperken ons er dan 
ook toe te wijzen op een aantal familienamen die regelmatig voorkomen: zo vinden we een drietal Croms 
(nr. 6, 26, 49), de Merodes (nr. 35, 76, 82) en Van Cuijcks (nr. 143, 144, 148); een viertal mensen met de 
naam De Vos (nr. 19, 20, 21, 44), Van Vlierden (nr. 22, 27, 32, 33), De Metser (nr. 92, 100, 106, 117), 
Van den Heuvel (nr. 79, 145, 146, 151) en Van de Ven (nr. 29, 83, 111, 134); een vijftal studenten Van 
Hersel (nr. 13, 41, 54, 103, 107) en De/Van Roy (nr. 124, 132, 138, 142, 149) en tot slot vermoedelijk een 
acht maal Van der Ameyden (nr. 7, 24, 34, 65, 66, 70, 80, 87). Familierelaties zijn verder o.m. aangetoond 
tussen Joannes Braxatoris (nr. 15) en Paulus de Oorschot (nr. 36) en tussen Johannes Goswyni (nr. 62) en 
zijn naamgenoot (nr. 71). Het optreden van sommige namen is beperkt tot een bepaalde periode o.a. de De 
Vossen (3 in 1491), Van Vlierdens (1498 - 1505), De Metsers (1617 - 1666), De Roys (na. 1686), Van 
Cuijcks (1779 - 1791) en Van den Heuvels (3 in 1787 - 1794). De naam Van der Ameyden vindt men 
tussen 1450 en 1600, Van Hersel tussen 1480 en 1650 en Van de Ven in feite over de hele periode van de 
Leuvense universiteit verspreid. 
Het totaal aantal studenten van 151 slaat ook met het oog op de omgeving geen slecht figuur. In de 
periode voor 1550 houdt Oirschot gelijke tred met Oisterwijk, Eindhoven, Hilvarenbeek en 
SintOedenrode, terwijl Bots 24) het voor 1550 - 1750 op dezelfde hoogte plaatst als Tilburg, Helmond, 
Gemert, Asten en de drie eerstgenoemde plaatsen van net. De dorpen in de onmiddellijke omgeving steken 
tegen dit aantal studenten schril af, evenals de plaatsen uit de rest van Kempenland. 
 
 
Een drietal belangrijke Oirschottenaren te Leuven 
Drie Oirschotse figuren in het Leuvense verdienen tot slot nog extra aandacht, ook al was slechts één van 
hen bij de Universiteit zelf betrokken. De eerste is Henricus de Merica of van der Heyden, geboren te 
Oirschot waarschijnlijk rond 1404 of volgens andere geleerden rond 1420. 25) Nadat hij zijn opleiding in 
's-Hertogenbosch genoten had, trad hij op 6 november 1436, eigenlijk tegen de wil van zijn ouders in, in 
het klooster Bethleem te Herent bij Leuven, een klooster der reguliere kanunniken van Windesheim. Hij 
was prior van dit klooster van 1450 tot 1456 en opnieuw van 1459 tot zijn dood op 2 september 1473. 
Toen hem werd aangeboden abt van de abdij van Park, aan de andere kant van de stad Leuven, te worden, 
weigerde hij. Bethleem is gedurende een bepaalde tijd geïncorporeerd geweest in de universiteit, zodat de 
monniken er dezelfde rechten hadden als de andere "suppositi", maar of dit tijdens de Merica zo was, is 
ons niet bekend. 26) Daarnaast schijnt hij tijdens zijn verblijf contact te hebben gehad met Heimeric de 
Campo, professor theologie te Leuven van 1435 tot 1460, die af en toe op Bethleem kwam en daar ook 
uiteenzettingen gaf (of volgde de Merica af en toe ook college in de stad?). 27) 
Henricus schijnt, ook bij de Leuvense professoren, een goede naam te hebben gehad, zowel om zijn 
vroomheid als om zijn geleerdheid. Afgezien van zijn mogelijk verloren gegane twee toespraken tot de 
algemene kapittelvergadering van Windesheim en zijn preken bleven van hem bewaard: een brief met 
adviezen voor een hervorming van de Parkabdij 28) en een beschrijving van de verwoesting van Luik door 
Karel de Stoute in 1468. 29) 
Het laatste werk is geschreven in een vrij helder en doorzichtig Latijn dat hier en daar wat retorischer of 
pathetischer is uitgewerkt. 
Adrianus Crommius of Crom, de tweede van het triumviraat, werd te Oirschot geboren rond 1590. 30) Hij 
studeerde eerst aan het Jezuïetencollege te Antwerpen (humaniora) en vervolgens filosofie (= artes) in 
Douai, eveneens bij de Jezuïeten, waarna hij in 1609 in de orde intrad. Volgens Bots was hij eerst 
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werkzaam aan het Jezuïetencollege in Roermond, en kwam hij pas daarna naar Leuven, de andere 
biografen maken geen melding van een verblijf in Roermond. Hoe het ook zij, hij doceerde 
achtereenvolgens filosofie, H. Schrift en Hebreeuws (1619 - 1630) en scholastieke theologie (1630 - 1632) 
aan het Jezuïetencollege te Leuven (dus niet aan de universiteit!) en werd toen prefect van de hogere 
studies aldaar. Hij overleed op 11 mei 1651. Hij vervaardigde theses over diverse bijbelboeken en, in het 
Nederlands, een tractaat Van de opperhoofdigheyt petri onder het anagram Casimirus Dousman 
(Antwerpen, 1634; later ook in Amsterdam gedrukt). Of Crommius die om zijn stichtelijke levenswandel 
geroemd werd en door velen als adviseur in gewetenszaken werd gebruikt, ook, zoals Bots wil, de 
Jansenisten bestreed, is ons niet duidelijk. Zijn publicaties dateren in ieder geval van voor 1640, 
verschijningsjaar van de Augustinus van Jansenius. 31) 
Tot slot vestigen wij nog de aandacht op enkele naamgenoten van Crommius, nl. Theodricus Crum 

(bijlage nr. 6), Johannes Crom (nr. 26) en 
Theodricus Crom (nr. 49), die alle in Leuven 
gestudeerd hebben, zij het ruim voor de geboorte 
van Crommius. 
De laatste figuur is Willem de Metser, geboren in 
Oirschot op 18 juli 1614. 32) Hij studeerde aan de 
Leuvense universiteit en werd na zijn promotie tot 
licentiaat in de artes op 14 november 1634 student 
in de theologie. Op 14 maart 1641 werd hij 
assistent (desservitor) in Leefdaal, een dorp ten 
zuidwesten van Leuven, tegenwoordig 
deelgemeente van Bertem, en in 1642 werd hij er 
zelf pastoor. 
Hij schreef diverse godsdienstige gedichten en 
liederen in het Nederlands. 33) Ook hij wordt 
geroemd om zijn begaafdheid en zijn goed bestuur. 
Na de dood van zuster Maria Margareta der 
Engelen werd hij belast met een onderzoek naar en 
beschrijving van alle gegevens over haar leven en 
dood. Hij schijnt dus toch nog contact met Oirschot 
te hebben gehad. De beschrijving, zo ze al is 
voltooid, schijnt in ieder geval verloren. Mogelijk 
ontving hij ook nog familie die bij hem verbleef en 
vanuit Leefdaal naar Leuven ging studeren. Zulks 
schijnt het geval te zijn voor Joannes de Metser 
(bijlage nr. 117). Willem de Metser overleed te 
Leefdaal op 13 april 1683. 
 
 

Epiloog 
Wanneer we nu, nadat alle aspecten aan bod zijn gekomen, trachten de balans op te maken, constateren we 
dat Oirschot met zijn 151 studenten en 2 primi geen slecht figuur slaat in vergelijking met veel andere 
plaatsen. Er kwamen weliswaar geen grote professoren uit Oirschot, maar figuren als Balthasar van 
Vlierden, Guillelmus Petri van Breugel, Willem de Metser, Petrus van der Achter en, buiten de 
universiteit, Henricus de Merica en Adrianus Crommius, vormen toch een aardige bijdrage tot het 
politieke, religieuze en culturele leven van hun tijd. Interessant is het duidelijke verband tussen de 
Oirschotse inschrijvingen en de geschiedenis van de universiteit, al moeten we daar aan toevoegen dat 
zulks natuurlijk over het algemeen zal gelden. De hoogbloei van de universiteit ging gepaard met het 
grootste aantal inschrijvingen, ook uit Oirschot. De betekenis van de universiteit voor Oirschot evolueerde 
eveneens. Werd zij in haar grootste bloei bezocht door een gevarieerd publiek, waarvan een groot gedeelte 
later functies waarnam in de religieuze én politieke kaders van de eigen gemeenschap, in de loop van de 
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17de eeuw echter werd ze vooral tot opleidingsinstituut voor de pastorale geestelijkheid. Bijzonder voor 
de Meierij lijkt de Oirschotse belangstelling voor de geneeskunde te zijn, welke tot aan het einde van de 
18de eeuw tot uiting komt. De moeilijkheden die de universiteit in die slotjaren ondervindt, vinden we ook 
weerspiegeld in de curricula der Oirschotse studenten. Verder lijkt de dominantie van bepaalde families, 
zoals de Van der Ameydens, Van Vlierdens, De Vossen, De Roys, De Metsers, Van de Vens, Van Cuijcks 
en Van den Heuvels ook typerend: niet alleen ging men in bepaalde families eerder studeren dan in 
andere, ook lijkt een directe stimulans vanwege broers of neven voor de hand te liggen. Tijdens het 
bestaan van de oude universiteit (1425 - 1797) is er dus een duidelijke band geweest vanuit Oirschot met 
Leuven: Leuven was veruit de belangrijkste universiteit voor Oirschot, zodat aan de ene kant de evolutie 
van de universiteit in de Oirschotse studentenpopulatie is terug te vinden en anderzijds de universiteit door 
de veranderde politieke, sociale en culturele situatie voor Oirschot een gewijzigde functie ging vervullen. 
Moge de oude band, nu de grenzen van de 19de eeuw vervagen en Europa het ideaal van eenheid 
herontdekt, weer een kans op herstel krijgen en moge de aloude alma mater in gewijzigde omstandigheden 
voor Oirschot weer een nieuwe functie gaan vervullen! 
 
 
Noten: 
1. De gegevens voor deze inleiding werden ontleend aan De universiteit te Leuven 1425 - 1985, (Fasti 

academici, 1), Leuven, 1986, waar een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van deze instelling te 
vinden is. 

2. CE J. Lijten, Een Oirschotse primus: Arnoud van Heumen, in: Campinia, 10 (1980), p. 135-139. 
3. Cf. E. Reusens, Documents relatifs a l'histoire de l'université de Louvain (1425 - 1797),L Louvain, 

1893 - 1902, p. 81-90. 
4. Cf. Reusens, Documents, I, p. 128-208 waar alle stukken rond deze incorporatie samengebracht zijn. 
5. CE Reusens, Documents, I, p. 198. 
6. Zie over hem: Valerius Andreas, Fasti academici, Lovanii, 1650, p. 170; E. Reusens, Documents, II 

(1903), p. 188: Mogelijk bezat van Gronselt dit beneficie vanaf 1436, als men de tekst van Valerius 
Andreas tenminste letterlijk uitlegt. Zie ook L. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-
Hertogenbosch, V, p. 365. 

7. Cf. Reusens, Documents, III (1881 - 1885), p. 53. Zie bijlage nr. 99. 
8. Cf. Reusens, Documents, III, p. 324-337, waarna nog het testament van Bruegel en de statuten uit 

1766 volgen. 
9. Zie voor het onderwijs van de artesfaculteit De universiteit te Leuven, p. 71-79. 
10. Cf. Reusens, Documents, IV (1886 - 1888), p. 392, die hem als negende "professeur" van De Valk 

noemt. Van Vlierden was tenminste in 1505 nog in De Valk (zie Bijlage, nr. 33). 
11. Cf. Reusens, Documents, IV, p. 124-125, respectievelijk als nummer 48, 52 en 59. Zie voor Joannes 

Goeswini ook de bijlage onder nr. 71. 
12. Cf. H. Bots - I. Matthey - M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550 - 1750, Tilburg, 1979, nr. 3532 

in de lijst studenten en onze bijlage nr. 92. 
13. Cf. Reusens, Documents, 1, p. 343; II, p. 144; id., Promo tions de la Faculté des arts de 1'Université de 

Louvain, in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 1 (1864), p. 400; Denifle, 
"Rotulus" ou liste de professeurs et de suppóts de 1'Université de Louvain demandant des bénéfices au 
SaintSiège, en 1449, in: Analectes ..., 26 (1896), p. 308. MUL, I, p. 205, nr. 34: Magister Petrus Bode 
de Antwerpia. 

14. Cf. De universiteit te Leuven, p. 36. 
15. Cf. Reusens, Documents, IV, p. 500; Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V, p. 

369 - 370. Zie voor het Collegium trilingue ook de inleiding hierboven. 
16. C£ Reusens, Documents, III, p. 256; Schutjes, Geschiedenis, V, p. 357-358. 
17. CE De universiteit te Leuven, p. 62. 
18. Cf. Schutjes, Bisdom, V, p. 369; Reusens, Documents, IV, p. 501. 
19. N.B. Enkele studenten zullen hier overgeslagen zijn, deels omdat in de oudste registers de plaats van 

herkomst niet altijd vermeld werd, deels omdat de inschrijvingsregisters van 1569 1616 verloren zijn 
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gegaan. Hoewel enige voorzichtigheid voor deze periode dus geboden is, kunnen we toch wel in 
principe uitgaan van deze gegevens, mede omdat tussen 1570 en 1615 de universiteit een terugval 
meemaakte. 

20. We laten een decennium hier lopen van 0 tot 9, hoewel officieel volgens onze (Romeinse) kalender de 
afbakening van 1 tot 0 moet zijn. De gegevens die hier worden genoemd, berusten deels op Bots, 
Noordbrabantse studenten, deels op eigen onderzoek in de archieven. Een overzicht van deze bronnen 
vindt de lezer in de toelichting op de bijlage, waarin alle Oir-schotse studenten worden opgevoerd met 
individuele bronopgave. Voor een vergelijking met de totaliteit der inschrijving, zie: De universiteit te 
Leuven, p. 52-57. 

21. De inschrijvingsregisters voor 1569 - 1616 zijn verloren gegaan. Bovendien duiken ook in de andere 
perioden studenten op zonder inschrijving. De data of jaartallen in de bijlage zijn steeds die van de 
oudste vermelding van een student, die we konden vinden. 

22. Cf. De universiteit te Leuven, 57. 
23. Zie hierover J. Lijten, De medische school van Oirschot, elders in dit boek, en Bots, Noordbrabantse 

studenten, p. 101103. 
24. Noordbrabantse studenten, p. 17; kaart 2. 
25. Men zie over Henricus de Merica: Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica, Lovanii, 1643, p. 363-364; 

Van der Aa, Biographisch woordenboek (Gorinchem, 1852 - 1878, M, P. 195, Biographie Nationale, 
IX, (Bruxelles, 1886 - 1887), k. 207-209; Nieuw Nederlandsch Biografisch woordenboek, VI (Leiden, 
1924), k. 780-781; Nationaal biografisch woordenboek, 2 (Brussel, 1966), k. 327-329; Coppens, 
Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch, III, 2 ('s-Hertogenbosch, 1843), p. 162-
163; Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, V (St. Michiels-Gestel, 1876), p. 380-
381. Voor verdere literatuur zie men met name de bijdrage in het Nationaal biografisch woordenboek. 

26. Zie Reusens, Documents, V, (1889 - 1892), p. 571. 
27. Biographie nationale, IX, k. 207; (Heimeric de Campo) De universiteit te Leuven, p. 46. 
28. Uitgegeven door P-F. Lefevre, L'"Epistola reformatoria" du prieur de Bethléem Henri van der Heyden 

pour l'abbaye du Parc au XVe siècle, in: Analecta Praemonstratensia, III (1927). 
29. De Compendiosa historia de cladibus Leodiensium werd uitgegeven door P.F.X. De Ram in 

Documents relatifs aux troubles du pays de Liège (Bruxelles, 1844), p. 135-183 en door S. Balau in 
Chroniques Lièegeoises, I (Bruxelles, 1913), p. 211-308. 

30. Men zie over Crommius: Foppens, Bibliotheca Belgica, I (Bruxellis, 1739), p. 12; Pawuot, Mémoires 
pour servir à l'histoire littéraire, II (á Louvain, 1768, in folio), p. 397; Coppens, Nieuwe beschrijving, 
III, 2, p. 163; Van der Aa, Biographisch woordenboek, C, p. 268; Biographie nationale, IV (1873), k. 
517-518; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, V, p. 381; Bots, Noordbrabantse studenten, nr. 2970. 

31. Zie over de strijd tussen de Jezuïeten en de universiteit: De universiteit te Leuven, p. 133-138. 
32. Nr. 100 in de bijlage, alwaar de literatuur is opgegeven. 
33. In het artikel van Brumagne, p. 75 worden alle bekende uitgaven genoemd, w.o. enkele kerstliederen 

en lofzangen op het H. Sacrament (1663, 1664) en op St. Hubertus (1671, een tekst bij een 
bedevaartprentje). Wij citeren: Den vermaerden Om-ganck der Stadt Loven (Leuven, 1681) en uit een 
bundel van vier teksten (Leuven, 1682) Lof-sangen ter eere van 's Alder-heylighste Sacrament ende 
van Onse Lieve Vrouwe en Verheffingh ende Uytstortingh des herte tot Godt op verscheyde Psalmen 
van David. 
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Bijlage 
In deze bijlage bieden we een lijst van alle studenten uit Oirschot van 1425 tot 1797, voor zover ze in de 
diverse bronnen te vinden zijn. De enkele studenten die als afkomstig uit Best zijn aangeduid, hebben we 
ook opgenomen deels omdat Best in deze periode deel uitmaakte van Oirschot, deels omdat de aanduiding 
"Best" slechts vanaf circa 1700 voorkomt, zodat bij de "Oirschotse" studenten van de daarvoorliggende 
periode wellicht enkelen te vinden zijn, afkomstig uit wat nu Best is. Als we de lateren weg zouden laten 
zou men o.i. een licht vertekend beeld krijgen. Onze lijst is chronologisch, zodat de samenhang per 
periode duidelijk behouden blijft. Diverse malen treft men zelfs identieke inschrijvingsdata aan voor 
sommige Oirschotse studenten, die dan wellicht ook samen gereisd en zich ingeschreven hebben. Wij 
geven steeds de inschrijving in Leuven voor zover bekend, de promotie voor zover bekend en de latere 
loopbaan, indien van deze laatste iets was te achterhalen. Voor de periode 1550 tot 1750 volgen we over 
het algemeen H. Bots - I. Matthey - M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550 - 1750, Tilburg, 1979, dat 
een alfabetisch geordende lijst van alle studenten uit het huidige Noord-Brabant bevat. De alfabetische 
ordening hebben we in een zinvollere chronologische omgezet. Overigens, hoe nuttig dit werk ook is, zijn 
zowel geografische als chronologische afbakening van het werk van H. Bots volledig arbitrair. Immers, 
Noord-Brabant is historisch gezien samengesteld uit delen van Brabant en Holland die hun eigen structuur 
vertoonden, zodat spreken over Noord-Brabant voor 1814 een onhistorische constructie is. Ook de 
grenzen 1550 en 1750 beantwoorden in genendele aan een historische realiteit, integendeel: men zal zelfs 
zien dat de bloeitijd qua aantallen studenten voor Oirschot, zoals ook voor de rest van het Brabantse deel 
van de huidige provincie, gelegen is juist in de eerste helft van de zestiende eeuw. Naast het werk van 
Bots, dat steeds wordt geciteerd als "Bots", gevolgd door het nummer in de alfabetische lijst van 
studenten, raadpleegden we ook E. Reusens - J. Wils - A. Schillinge, Matricule de l'Université de Louvain, 
Bruxelles, 1905 - 1967, het register der inschrijvingen, geciteerd als MUL (zoals bij Bots), gevolgd door 
deel, pagina en nummer van inschrijving (voor 1550); E. Reusens, Documents relatifs à l'histoire de 
l'université de Louvain (1425 - 1797), Louvain, 1881 - 1903; E. Reusens, Promotions de la Faculté des 
arts de l'Université de Louvain, verschenen in: Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la 
Belgique, steeds geciteerd als Reusens, Prom, gevolgd door jaargang en pagina. Het laatstgenoemde werk 
bevat de uitslagen der examens tot 1569. De andere uitslagen zijn volgens Bots, terwijl we voor de periode 
vanaf 1750 een beroep deden op de Promotiones generales Philosophiae et artium, Bruxellis, s.a. 
Waar mogelijk werd ook de linea of rang aangegeven. In Brabantse leeuw, jaargangen 1958 en 1959 
publiceerde H. Hens de lijst van Meierijse studenten, zoals die te vinden was in de registers van de 
studentenverenigingen. Wij overliepen de registers zelf en citeerden dan ook uit die registers, nl. LCMS = 
Liber Congregationis Maioratus Silveducensis, lopend vanaf 1693 met enkele fragmenten uit het oudere 
register, dat de studenten van de artesfaculteit bevatte; CT = Confraternitas Dominorum Theologorum ex 
Majoratu Sylveducensi Lovanii studentium, het register der theologiestudenten vanaf 1654; LCMS2, het 
Liber Congregationis, opnieuw begonnen vanaf 1790. Hier volgen we qua paginering steeds de 
nummering (van latere datum) die nu in het handschrift te vinden is. 
Al deze manuscripten bevinden zich thans in het Universiteitsarchief te Leuven, dat wij vriendelijk danken 
voor alle medewerking die we er ondervonden in het bijzonder van G. Cloet en M. Derez. Andere 
literatuur of bronnenmateriaal kan men bij Bots vinden. 0. wijst op voorkomen in het Oirschotse archief in 
de schepenprotocollen, voor zover deze reeds zijn doorgewerkt en in fiches zijn na te trekken. De eerste en 
laatste jaartallen van voorkomen zijn steeds vermeld. Wij danken het personeel van het depot Oirschot van 
het Streekarchief Regio Eindhoven Kempenland en met name de heer J. Lijten voor de ondervonden hulp 
en de aan ons gespendeerde en hopelijk niet verkwiste tijd. 
De tabel is als volgt opgebouwd: na het registratienummer eerst de datum of het jaartal van inschrijving 
(of eerste getuigenis indien geen inschrijving bekend), dan naam, verdere gegevens i.v.m. de inschrijving, 
verder studieverloop en carrière (voorzover bekend) en tenslotte bronverwijzing. Bij de inschrijving werd 
slechts de studie aangegeven, als die niet de artesfaculteit betrof; verder signaleerden we pedagogie en 
statuut (dives, pauper, minderjarig). Bij het studieverloop noteerden we ook het aandeel in de 
studentenverenigingen. Werd iemand boven behandeld, dan kan met een verwijzing naar de bijlage 
worden volstaan. Bij de promoties betekent A.L. artium licentiatus en S.T.L. sacrae theologiae licentiatus 
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(afkortingen van Bots). Bij twijfel over Oirschotse identiteit e.d. werd achter de naam een vraagteken 
geplaatst. 
 
N.B. Vele namen bestaan slechts uit een voornaam en de naam van de vader met de Latijnse 
genitiefuitgang (Henrici = Henrici filius = zoon van Hendrik). Deze namen werden zo uit het register 
overgenomen en niet vertaald. Ook bij andere namen is het goed te onthouden dat ze in het Latijn 
"omgewerkt" zijn: de Vlierden = van Vlierden; de Venne = van de Venne. 
 
1. 1427 JOHANNES DE OERSCOT, 

MUL,I, p. 91, nr. 29 (Dezelfde als Jan van Oerscot, 3 februari 1419 kanunnik te 
Hilvarenbeek, daarvoor pastoor te Loon op Zand, (G. Juten, Concilium de Beke, p. 
275)?) 

2. 1431 PETRUS BODE ? Zie boven onder 
Oirschotse docenten. N.B. Het jaartal is dat van de promotie op 16 april 1431 tot 
A.L. als 11de op 32 kandidaten, (Reusens, Prom, 1, p. 400). 

3. 1435 EGIDIUS MULTORIS (= de Mulder), 
MUL, I, p. 36, nr. 17. 

4. 1436 GODEFRIDUS JOHANNIS DE MERICA (= van der Heiden), Promoveerde 28 
maart 1439 tot A.L. als 15de van 50 kandidaten. MUL, I, p. 55, nr. 8; Reusens, 
Prom., 2, p. 223 (N.B. daar "Godefridus de Aerschot" genaamd). 

5. 1439 JOHANNES JORDANI, Ingeschreven als studens in decretis m.a.w. in het 
(kerkelijk) recht. Heeft vermoedelijk in Oirschot als priester gefunctioneerd, + voor 
1471. MUL, I, p. 140, nr. 42; 0. (alleen na zijn dood: vanaf 1471); Schutjes, V, p. 
359 (?). 

6. 1446 THEODRICUS CRUM, later kanunnik in St. Oedenrode, MUL, I, p. 241, nr. 2; 0. 
(1463 - 1486). 

7. 1450 JOHANNES DE AMEYDEN, zoon van Gosswinus, MUL, I, p. 168, nr. 27. 
8. 1450 WILHELMUS PETERSEM, + ca. 1501, armmeester te Oirschot, 1498 - 1501, 

MUL, I, p. 255, nr. 29; 0. (1478 - 1501). 
9. 30-09-1458 JOHANNES NOLL (= Arnoldi), MUL, II, p. 56, nr. 3. 
10. 24-11-1464 FRANCO DE GRUNENDAEL, later scholasticus in St. Oedenrode, MUL, II, p. 

143, nr. 79; Schutjes, V, p. 324. 
11. 27-02-1466 GOSSWYNUS ALDENHOVE, MUL, II, p. 166, nr. 92. 
12. 16-05-1480 ROMOLDUS, zoon van Theodricus, MIJL, II, p. 416, nr. 51. 
13. 31-08-1480 PHILIPPUS HERSEL (pauper), MUL, II, p. 426, nr. 316. 
14. 17-03-1482 JASPAR DE OORSCOT, MUL, II, p. 454, nr. 5. 
15. 14-09-1484 JOHANNES BRAXATORIS (= de Brouwer), schepen van Oirschot in 1497 en 

1505, + ca. 1522, natuurlijke zoon van Jacob (priester). MUL, II, p. 490, nr. 10, (Cf. 
infra nr. 38). 

16. 01-10-1484 WILHELMUS DE MERICA (= van der Heiden), MUL, II, p. 491, nr. 20.  
17. 22-02-1487 ZEBASTIANUS DE RIVO (= Verbeke) (De Burcht), MUL, III, p. 26, nr. 199.  
18. 15-05-1487 JOHANNES DAESDONC, (vermoede lijk minderjarig, aangezien Michael Dansor 

uit Breda voor hem de eed aflegde), MUL, III, p. 29, nr. 43. 
19. 26-05-1491 HAPPO DE VOS, zoon van Johannes, armmeester te Oirschot, 1503-

05.152224.1530-33, MUL, III, p. 73, nr. 40; 0. 
20. 11-06-1491  WILHELMUS VOES, zoon van Wilhelmus, MUL, III, p. 73, nr. 54. 
21. 20-11-1493 THEODRICUS DIE VOS, zoon van Antonius, MUL, III, p. 103, nr. 64. 
22. 05-09-1495 BALTHAZAR VAN VLIERDEN (De Valk), zoon van Daniel. Promoveerde in 

1498 tot A.L. als lste (primus!) van 70 kandidaten. Studeerde vermoedelijk ook 
rechten. Zie boven onder "Oirschotse docenten". In een bundel brieven van 
Franciscus Craneveldius en zijn humanistische kennissen (o.m. Erasmus, Mores, 
Vivus), die op 26 oktober 1990 aan de K.U. Leuven zou worden overgedragen, 
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bevindt zich brief 113 van Craneveldius aan Balthazar van Vlierden die 
Craneveldius' oud-professor in Leuven schijnt geweest te zijn. 
(cf. H. De Vocht, Litterae vivorum eruditorum ad Franciscum Craneveldium 1522 - 
1528, Louvain, 1928, p. XXXV). Een editie wordt in Leuven voorbereid. Reusens, 
Documents, IV, p. 392; Reusens, Prom., 2, p. 245; Coppens, Nieuwe beschrijving, 
III, 2, p. 165; MIJL, III, p. 129, nr. 4; Schutjes, V, p. 381-382. Cf infra nr. 33. 

23. 01-08-1498 MICHAEL EGIDII, MUL, III, p. 172, nr. 123. 
24. 17-08-1498 ARNOLDUS VERMAYEN (= van der Ameyden?) (de Burcht), MUL, III, p. 175, 

nr. 225. 
25. 17-08-1498 HENRICUS AMISY (De Burcht), Regu lier kanunnik van Averbode, pastoor van 

Hooge Mierde, + 1532, MIJL, III, p. 175, nr. 227; 0. (1524 - 1526); Schutjes, IV, p. 
632. 

26. 02-09-1501 JOHANNES CROM, zoon van Johannes (De Valk), + 1536, priester te Oirschot. 
MUL, III, p. 224, nr. 4; 0. (1519 - 1536). 

27. 22-03-1503 WILHELMUS DE VLIERDEN (= van Vlierden), Was clericus bij zijn inschrijving. 
MUL, III, p. 252, nr. 8. 

28. 13-05-1503 GODEFRIDUS ARNOLDI, Clericus. MUL, III, p. 254, nr. 46. 
29. 13-05-1503 THOMAS ARNOLDI DE VENNE (= van de Venne) (pauper), priester, later notaris 

te Oirschot, + 1544-45. MUL, III, p. 254, nr. 47; 0. (1519 - 1544). 
30. 13-05-1503 JOHANNES LENONII LAMBERTI, clericus, MUL, III, p. 254, nr. 48. 
31. Febr. 1505 SERVATIUS BIERKENS (Het Varken, pauper), MUL, III, p. 290, nr. 236. N.B. 

Als plaatsbepaling staat "de Oescot", waar schijnlijk schrijffout voor Oerscot. 
32. Juni 1505  GODEFRIDUS VLIEDEN, MUL, III, p. 294, nr. 80. 
33. Juni 1505  ALBERTUS VLIEDEN, (minderjarig, voor hem legde Magister Balthazar (van 

Vlierden) uit De Valk de eed af). MUL, III, p. 294, nr. 81. N.B. Mogelijk is 
"Vlieden" schrijffout voor "de (= van) Vlier den". 

34. 31-08-1505 CORNELIUS DE MEYERE (= van der Ameyden?) (De Valk, dives), MUL, III, p. 
301, nr. 376. 

35. 07-07-1506 BALTHAZAR DE MIRRODE (= de Merode?), broer van Johannes de Mirrode (als 
uit 's-Hertogenbosch genoemd) die net voor hem in het register staat. MIJL, III, p. 
316, nr. 112. 

36. 19-05-1509 PETRUS DANIELIS, priester, MUL, III, p. 370, nr. 24; 0. (1524 1531). 
37. 31-08-1509 MICHAEL GODEFRIDI (Het Varken, pauper), MUL, III, p. 378, nr. 256. 
38. 01-01-1510 PAULUS DE OORSCOT, zoon van Joannes Braxatoris (= nr. 15), priester, MUL, 

III, p. 385, nr. 79; 0. (1522 1553). 
39. 11-08-1510 HENRICUS GESTEL, (minderjarig, voor hem legde zijn vader Joannes Gestel de 

eed af), MUL, III, p. 394, nr. 110. 
40. 28-08-1511 SYMON VAN DER RIET, MUL, III, p. 415, nr. 142. 
41. 13-12-1512 GUILLERMUS DE HEERSCHEL (= Wilhelmus of Guillelmus), MUL, III, p. 454, 

nr. 106. 
42. 05-02-1515 WILHELMUS KAROLI, MUL, III, p. 503, nr. 111. 
43. 22-05-1515 AMBROSIUS AMBROII, MIJL, III, p. 511, nr. 63. 
44. 22-05-1515 HENRICUS DE VOS, MUL, III, p. 511, nr. 64. 
45. 10-08-1515 ARNOLDUS DE CROUIJ (= de Croy?), MUL, III, p. 513, nr. 125. 
46. 06-09-1515 JOANNES VAN GHELOEVE, zoon van Judocus, priester, MUL, III, p. 520, nr. 2; 

0. (1525 - 1530) N.B. Achter de naam staat i.p.v. het bisdom Luik vermoedelijk als 
vergissing vanwege de omliggende nummers in het register het bisdom Kamerijk 
genoemd. In MUL staat "van Gheloene". 

47. 16-11-1515 EVERARDUS DE ANOVEN (= van Aldenhoven of Oudenhoven?) MUL, III, p. 
522, nr. 47. 

48. 29-02-1516 JOANNES GISBERTI VAN DEN SPIKER, priester, studeerde mogelijk eerst in 
Keulen, waar een oom van hem kanunnik geweest was, verbleef later buiten Oir-
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schot, + voor 1530. MUL, III, p. 524, nr. 147; 0. (1500 - 1530). 
49. 30-05-1516 THEODRICUS CROM, MUL, III, p. 530, nr. 59. 
50. 08-11-1516 GHYSBERTUS DE VIVARIO (= van de Wijer), priester, verbleef later 

waarschijnlijk buiten Oirschot. MUL, III, p. 543, nr. 59; 0. (1511 - 1518). 
51. 23-10-1518 HENRICUS VAN DE VELDE, Ingeschreven met de titel M. = Magister (van 

andere universiteit afkomstig?), priester, + ca. 1547, woonde te Oirschot, 1508 
rector van het altaar van de H. Drievuldigheid, 1532 een van de kapelaans. MUL, 
III, p. 597, nr. 43; 0. (1532 - 1547). 

52. 11-12-1518 JOHANNES GELENS, MUL, III, p. 597, nr. 72. 
53. 28-08-1520 JOANNES GOYMERT (= Goyaerts) (Het Varken, pauper), MUL, III, p. 634, nr. 

279. 
54. 27-02-1521 JUDOCUS DE HERSSEL (Het Varken, dives), priester en enkele malen 

kerkmeester te Oirschot, MUL, III, p. 640, nr. 102; 0. (1527 - 1559). 
55. 20-08-1524 PHILIPPUS HERSTEL, (expliciet 'maior" = meerderjarig genoemd), MUL, III, p. 

725, nr. 131. 
56. 31-08-1525 JODOCUS COOREMANS (Het Varken, dives), priester en rector van het Maria-

altaar te Oirschot, MUL, III, p. 732, nr. 352; 0. (1532 - 1565). 
57. 24-06-1525 HENRICUS GOERTS (= Goyaerts?), zoon van Henricus, MUL, III, p. 744, nr. 96. 
58. 26-01-1526 ANTHONIUS BRUYNINX (De Burcht), MUL, III, p. 755, nr. 116. 
59. Sept. 1526 DANIEL DE OORSCHOT DICTUS DE LEEU, MUL, III, p. 767, nr. 5. 
60. 31-08-1529 LAMBERTUS HENRICI (Het Varken, pauper, misschien woonachtig op het 

Standonckcollege), chirurgijn, MUL, IV, p. 29, nr. 265; 0. (1564). 
61. 29-08-1532 HERLACUS PETRI, zoon van Guilielmus (= Wilhelmus) (De Lelie, dives). 

Promoveerde op 18 februari 1535 tot A.L. als 10de in de prima linea (op 108 
kandidaten), dan in het register Gerlacus Roverius genoemd. MUL, IV, p. 77, nr. 
210; Reu-sens, Prom, 2, p. 303. N.B. Gerlacus Petri is in MVL ingeschreven als "de 
Horscot", dus blijkbaar met enkele spellingsfouten, wat op zich de afwijkende 
spelling "Herlacus" verklaart. O.i. zijn Herlacus Petri en Gerlacus Roverius 
identiek. A. 27-07-1534 ELISABETH VAN DER HEYDEN, dienstmaagd van 
Magister Jodocus van Maldegem. Zij was geen stu dent, maar als personeelslid van 
een suppo situs zelf ook supposita en dus onderworpen aan de rechtsmacht van de 
rector. MIJL, IV, p. 108, nr. 135. 

62. 31-08-1534 JOHANNES GOSSWYNI (Het Varken, dives). Promoveerde 22 maart 1537 tot 
A.L. als 17de op de 108 (dus in de secunda linea, studeerde later theologie (S.T.L.) 
en werd kanunnik te Oirschot, waar hij 6 augustus 1561 stierf. MUL, IV, p. 111, nr. 
237; Reusens, Prom, 2, p. 311; Schutjes, V, p. 366; Bots, sub.nr. 1753; 0. 

63. 26-02-1535 JOANNES VERMOLLE (Het Varken, pauper), MUL, IV, p. 119, nr. 167. 
64. 28-02-1537 ARNOLDUS HERBERIUS (= (van) Heerbeken (Bots)). (De Lelie, pauper). 

Promoveerde op 27 maart 1539 als 125ste van 126 kandidaten tot A.L. Nieuwe 
inschrijving als magister in 1558. MUL, IV, p. 151, 577; Reusens, Prom, 2, p. 322; 
Bots, nr. 2006. 

65. 27-08-1539 ROELANDUS VERMEYDERE (Het Varken, dives), Vermoedelijk identiek met 
Roeland van der Ameyden, + 1584, secretaris van Oirschot van 1551 - 1559 en 
opnieuw van 1567 - 1584, MUL, IV, p. 198, nr. 295; 0. 

66. 24-10-1539 DANIEL VAN DER MAYEN (= van der Ameyden?), misschien identiek met 
Daniel, zoon van Aert van der Ameyden. MUL, IV, p. 200, nr. 15; A.M. Frenken, 
Genealogieën van eenige voorname ... Meierijse geslachten ('s-Hertogenbosch, 
1918), p. 7. 

67. 31-07-1540 GERARDUS VAN DEN SCHOUT, priester en kanunnik te Oirschot op moment 
van inschrijving, mogelijk uit Antwerpen afkomstig, ook kanunnik in 's-
Hertogenbosch, bestuurder van het Amelricus Bootsgasthuis. MUL, IV, p. 210, nr. 
141; 0. (1508 - 1562); Schutjes, V, p. 367. 
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68. 28-08-1543 JACOBUS GESTEL (Het Varken, dives), MUL, IV, p. 268, nr. 251. 
69. 25-06-1547 LAURENTIUS GEORGII (pauper), MUL, IV, p. 345, nr. 139. ("Laurentius 

Georgii, Horscot, ut pauper"). 
70. 1550 ARNOLDUS AMEDEUS (=van der Ameyden (Bots)). (Het Varken, dives), zoon 

van Daniel. Bots wijst op enkele familiebanden met 's-Hertogenbosch, had kinderen 
te Leuven en is daar mogelijk blijven hangen. MUL, IV, p. 419; Bots, nr. 116; 
Frenken, Genealogieën, p. 5-7. 

71. 23-02-1550 JOANNES GOESWYNI (Het Varken, dives), Oomzegger van nr. 62. Promoveerde 
op 26 maart 1552 als 7de op 177 kandidaten in de prima linea tot A.L., later 
kanunnik te Boxtel. Zie ook onder: Oir-schotse docenten. MIJL, IV, p. 405; 
Reusens, Documents, IV, p. 125, nr. 59; Reusens, Prom, 3, p. 355; Bots, nr. 1753; 0. 
(1566 - 1589). 

72. 23-02-1550 JOANNES PETRI (Het Varken, dives), MUL, IV, p. 405; Bots, nr. 4050. 
73. 27-08-1554 ARNOLDUS PETRI (Het Varken, dives), Door Bots geïdentificeerd met Arnout 

van Breugel, zoon van president-schepen Petrus van Breugel. Hij was kanunnik te 
Oirschot en daar kerkmeester in 1570 en 1572. Na 1576 wordt hij in Oirschot niet 
meer vermeld. Hij was in ieder geval niet, zoals Frenken (cf. Bots) beweert, schepen 
van 's-Hertogenbosch. MUL, IV, p. 499; Bots, nr. 819; Frenken, Genealogieën, p. 
21; Schutjes, V, p. 351, 367; Frenken, Documenten betreffende de kapittels van 
Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en Oirschot ('s-Hertogenbosch, 1956), p. 185-187. 

74. 27-08-1554 GUILLELMUS PETRI (Het Varken, dives), Volgens Bots broer van nr. 73 en dus 
Wilhelmus van Breugel geheten, advocaat en vanaf 17 augustus 1572 raadsheer in 
de Raad van Brabant te Brussel, alwaar hij 9 juni 1603 overleden zou zijn. 
Guillelmus van Breugel schijnt op een of andere, zij het nog duistere, manier aan de 
befaamde filoloog Justus Lipsius verwant te zijn geweest en met hem in 
correspondentie te hebben verkeerd. Brieven van Lipsius aan hem zijn bekend van 
29 september 1575, 28 februari 1586, 1 juni 1591, 3 november 1592, 18 december 
1593, 25 januari 1594, 16 oktober 1594, 13 juli 1597 en 10 augustus 1600. (zie: A. 
Gerlo H. Vervliet, Inventaire de la correspondance de Juste Lipse 1564 - 1606, 
Anvers, 1968. De brieven van Lipsius worden op dit moment uitgegeven te Brussel: 
Juste Lipsi Epistulae (3 delen zijn reeds verschenen). Wij hopen later op deze relatie 
dieper in te kunnen gaan. MUL, IV, p. 499, Bots, nr. 847; Coppens, Nieuwe 
beschrijving, III, 2, p. 164-165; Schutjes, V, p. 351. 

75. 31-08-1558 MATHIAS ADRIANI (Het Varken, pauper), Promoveerde op 13 februari 1561 tot 
A.L. als laatste van 153 kandidaten. MUL, IV, p. 576; Reusens, Prom, 4, p. 244; 
Bots, nr. 50. 

76. Feb. 1559  RICARDUS MERODIUS (= van Merode) (Het Varken, dives), Broer van nr. 82. 
Heer van Oirschot (1559 - 1587). Hij was lid van een Staatse bezending naar 
Frankrijk in 1585. MUL, IV, p. 580; Bots, nr. 3523; J. Lijten, De Merodes in 
Oirschot, in: Campinia, 11 (1981), p. 74. 

77. Feb. 1559  JUDOCUS WELLENS (Het Varken, dives), Promoveerde op 13 februari 1561 (cf. 
nr. 75) tot A.L. als 62ste van 153 kandidaten. MIJL, IV, p. 580; Reusens, Prom, 4, 
p. 242; Bots, nr. 5785. N.B. Geïmmatriculeerd als Jodocus Joannis. 

78. Aug. 1562  THEODORICUS VERHAGHEN (Het Varken, dives), MIJL, IV, p. 642; Bots, nr. 
5399. 

79. 15-04-1563 MELCHIOR GISBERTI van den Heuvel, priester te Oirschot, 1583 rector van het 
altaar van de H. Drievuldigheid. MIJL, IV, p. 654; Bots, nr. 1652; 0. (1567 - 1593). 

80. 21-12-1563 DANIEL VAN DER AMEYDEN (De Burcht, pauper), MUL, IV, p. 668; Bots, nr. 
117. 

81. 31-08-1564 RUTGERUS JOANNIS (Het Varken, pauper), Promoveerde op 8 maart 1567 als 
63ste op 148 kandidaten tot A.L. MUL, IV, p. 682; Reusens, Prom, 5, p. 398; Bots, 
nr. 2543. 
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82. 23-01-1566 MAXIMILIANUS MERODIUS (= van Merode) (nobilis), zoon van Richard, heer 
van Oirschot, en broer van nr. 76. Heer van Hilvarenbeek. MIJL, IV, p. 706; Bots, 
nr. 3522. 

83. 27-02-1569 ADRIANUS DE VEN (= van de Ven) (Het Varken, pauper), MUL, IV, p. 746; 
Bots, nr. 5333. 

84. 1576 PETRUS ARNOLDI (Het Varken), Promoveerde 12 februari 1576 tot A.L. als 2de 
van 147 kandidaten en werd 13 februari 1577 artium magister. Bots, nr. 181. N.B. 
De immatriculatieregisters van 1569 tot 1616 zijn verloren, zodat de jaartallen van 
de Oirschotse studenten berusten op andere gegevens, op promoties enz. Dat 
betekent dat in principe de mogelijkheid bestaat dat hier enkele studenten ten 
onrechte worden overgeslagen, omdat ze wel ingeschreven waren, maar niet zijn 
gepromoveerd. Wij volgen voor ons overzicht hier het werk van Bots c.s.  

85. 1577 JOANNES LEEMANS, Promoveerde 12 februari 1577 als 80ste van 147 
kandidaten tot A.L. Bots, nr. 3143. 

86. 1578 ADRIANUS DE HERNASMAKER (Het Varken), Promoveerde 6 maart 1578 (zie 
nr. 87) als 5de van 157 kandidaten tot A.L. Bots, nr. 2119. 

87. 1578 THEODORUS VAN DER AMEYDEN (Het Varken), Promoveerde 6 maart 1578 
(zie nr. 86) als 16de van 157 kandidaten tot A.L. Mogelijk identiek met Dirck, 
stichter van het Van der Ameyden's-gasthuis, + 1611. Bots, nr. 120; Frenken, 
Genealogieën, p. 7; Schutjes, V, p. 374.  

88. 1588 PETRUS VAN ESCH (Het Varken), Promoveerde in november 1588 als 19de van 
23 kandidaten tot A.L. en studeerde in 1595 blijkbaar rechten. Hij voerde later de 
titel Juris utriusque licentiatus (licentiaat in de beide rechten). Hij was zoon van Jan 
van Esch, president-schepen, en Theodora van Breugel. Hoewel hij op 6 november 
1584 in 's-Hertogenbosch tot kanunnik werd benoemd, trad hij daar niet in functie. 
Wel aanvaardde hij in juni 1602 een benoeming tot kanunnik in Gent, waar hij in 
1636 nog als cantor van het kapittel wordt genoemd. Schutjes, IV, p. 276, V, p. 360-
367; Bots, nr. 1430 (met literatuur). 

89. 1603 WILHELMUS DIJKE, Promoveerde 27 november 1603 als 28ste van 146 
kandidaten tot A.L. Bots, nr. 1156. 

90. Okt. 1609 GISBERTUS ISEBRANTS (Het Varken), Promoveerde op 24 november 1611 als 
181ste van 192 kandidaten tot A.L. Bots, nr. 2468. 

91. 1617 EGIDIUS JOANNES (De Burcht), Promoveerde op 23 oktober 1617 als 111de van 
167 kandidaten tot A.L. Bots, nr. 2522. 

92. 15-02-1617 GOSWINUS DE METSER (Het Varken, dives), Promoveerde 15 november 1618 
als derde van 165 kandidaten tot A.L. (Zie boven onder "Oirschotse docenten"). 
MUL, V, p. 15; Bots, nr. 3532.  

93. 14-12-1620 JOANNES (van) AUDENHOVEN (De Valk, dives), Studeerde later theologie en 
voerde de titel S.T. Baccalaureus. Was vanaf 1627 assistent te Best en later aldaar 
pastoor, in welke hoedanigheid hij het eerst vermeld wordt in 1639. Hij overleed 
vermoedelijk in 1661 te Best. Hij was vermoedelijk tevens ook scholaster te St. 
Oedenrode. MUL, V, p. 76; Schutjes, III, p. 269; Bots, nr. 3977; 0. (1659). 

94. 20-01-1624 ELIAS SCHILDERS (De Valk, dives), zoon van Leendert Elias en Jenneken van 
Dijck. Geb. 02-02-1603 + 11-07-1690. Op 8 december 1627 ingetreden te Tongerlo, 
later kapelaan te Herselt en pastoor te Zammel en Oevel van 1639 tot 1645. MUL, 
V, p. 121; Schutjes, V, p. 121.347.991; Bots, nr. 4615. 

95. 1626 FLORIS VAN GREVENBROECK (16-01-1603/09-08-1652, zoon van Floris van 
Grevenbroeck en Clara de Bever). Deed zijn humaniora in 's-Hertogenbosch, 
studeerde artes in Douai en vanaf ca. 1626 te Leuven theologie, al is het niet zeker 
of hij dit laatste aan de universiteit studeerde dan wel elders, bijv. bij de Jezuïeten, 
bij wie hij in april 1627 intrad. Trad daarna op als aalmoezenier en als rector en 
novicen-meester te Mechelen. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, IV, 



 

Pagina 19 van 27 

p. 675; Bots, nr. 1805. 
96. 26-11-1626 DIONYSIUS LEGIUS (De Valk, dives), Promoveerde 20 november 1628 als 98ste 

van 237 kandidaten tot A.L. (Cf. nr. 97). MUL, V, p. 179; Bots, nr. 3132 (onder de 
naam: Legins, Legims). 

97. 1628 ANTONIUS CORNELII, Promoveerde op 20 november 1628 als 14de van 237 
kandidaten tot A.L. Bots vermeldt dat hij identiek is met Antonius Cornelii die op 
26 november 1627 als "Hoocstratanus" (= van Hoogstraten) werd ingeschreven. (De 
Burcht, dives). (Cf. nr. 96). MUL, V, p. 175; Bots, nr. 2875. N.B. Een dergelijke 
fout of vergissing of verwarring bij de inschrijving is weliswaar mogelijk, maar 
komt ons nogal zwaar over. Een verwarring tussen de dialectisch uitgesproken 
namen Oirschot en Aarschot zou, in het algemeen, aannemelijker zijn en is 
overigens ook voorgekomen (zie nr. 4).  

98. 25-11-1631 NICOLAUS SNELLAERTS (Het Varken, dives), Promoveerde op 7 november 
1633 als 121ste van 222 kandidaten tot A.L. MUL, V, p. 248; Bots, nr. 4823.  

99. 16-08-1632 GERARDUS VAN REYDEN ? Werd op deze datum ingeschreven voor de studie 
van de theologie en voerde later de titel S.T. baccalaureus formatus. Kannunik te 
Oirschot. Zie boven onder "Prebenden en stichtingen in en vanuit Oirschot". Zijn 
Oirschotse afkomst staat niet vast (wel vol gens Schutjes, II, p. 260), ook Woensel 
en Eindhoven worden genoemd. Bots, nr. 4261; Reusens, Documents, III, p. 53.  

100. 10-12-1632 WILHELMUS DE METSER (Het Varken, dives, minderjarig), broer van nr. 106, 
Promoveerde op 14 november 1634 als 16de van 209 kandidaten tot A.L. en 
studeerde daarna theologie: Zie boven bij "Een drietal belangrijke Oirschottenaren 
te Leuven". MUL, V, p. 262; Van der Aa, Biografisch woordenboek der 
Nederlanden, M, p. 221.223; Biographie Nationale, V (1876), k. 519-520; Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, VI, (1924), k. 1019-1020; W. Brumagne, 
Willem de Metser, pastoor van Leefdaal 1641 - 1683, in: Meer schoon heid, (1978), 
nr. 3, p. 72-76; Bots, nr. 3534; 0. (1643 - 1648); Coppens, Nieuwe beschrijving, III, 
2, p. 161; Schutjes, V, p. 360. 

101. 16-02-1636 JACOBUS VAN HORN ? (De Lelie, dives, minderjarig), MUL, V, p. 302; Bots, nr. 
2324. N.B. In het immatriculatieregister ingeschreven als "Ogeschotanus". 

102. 24-02-1636 HUBERTUS WINTELROY (De Burcht, dives, minderjarig), Promoveerde op 5 
november 1637 als 116de van 141 kandidaten tot A.L. MIJL, V, p. 306; Bots, nr. 
5905. 

103. 15-02-1637 WILHELMUS VAN HEERSEL (De Burcht, dives, minderjarig), MUL, V, p. 324; 
Bots, nr. 2030. N.B. Ingeschreven als "ab Heessel". 

104. 15-02-1637 CORNELIUS SCHILDERS (De Burcht, dives, minderjarig), MUL, V, p. 323; Bots, 
nr. 4615. 

105. 15-12-1637 LEO GOOSSENS (Het Varken, dives, minderjarig), zoon van Gerard, die van 1626 
tot 1646 secretaris van Oirschot was, broer van nr. 109. MUL, V, p. 330; Bots, nr. 
1750. 

106. 20-01-1643 DANIEL DE METSER (Het Varken, dives, minderjarig), zoon van Joannes, die van 
1618 tot 1626 secretaris van Oirschot was, broer van nr. 100. Promoveerde 15 
november 1644 als 28ste van 172 kandidaten tot A.L. MUL, V, p. 412; Bots, nr. 
3531. 

107. 11-12-1643 ADRIANUS VAN HERSSEL (Het Var ken, pauper), Promoveerde op 14 november 
1645 als 107de van 171 kandidaten tot A.L. Pastoor van Best (?), op 1 januari 1653 
te Oirschot overleden. MUL, V, p. 424; Schutjes, V, p. 361; Bots, nr. 2125. N.B. In 
het immatriculatieregister ingeschreven als "Andrianus van Hersel". 

108. 17-01-1647 ARNOLDUS HOPPENBROUWER (Het Varken, pauper), zoon van Daniël, geb. 
1624 + 08-05-1670. Promoveerde 12 november 1648 als 104de van 192 kandidaten 
tot A.L. Later kapelaan te Oirschot, in welke hoedanigheid hij in 1670 overleed. 
MIJL, V, p. 468 ("Hoppenbrawer"), Schutjes, V, p. 360-361; Bots, nr. 2307. 
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109. 14-01-1648 JOANNES GOSENS (Het Varken, pauper), broer van nr. 105. MUL, V, p. 488; 
Bots, nr. 1748. N.B. In het immatriculatieregister vermeld als "Girschotanus", wat 
door Bots terecht begrepen wordt als "Oirschotanus". 

110. 1649 WILHELMUS ZIJKENS, Promoveerde op 9 november 1649 als 164ste van 216 
kandidaten tot A.L. Studeerde daarna theologie en was lid van het in 1654 
opgerichte genootschap van Meierijse theologiestudenten, de Confraternitas 
Theologorum. Werd later kapelaan van de St. Gaugericus te Brussel, maar wordt in 
1658 en 1661 ook vermeld in de Oirschotse doopboeken. Hij stierf in 1662. CT, p. 
4; Schutjes, V, p. 357; Bots, nr. 4729. 

111. 260-1-1651 PETRUS VAN DE VENNE (Het Varken, pauper), Promoveerde op 14 november 
1652 als 92ste van 201 kandidaten tot A.L. Studeerde daarna theologie en werd lid 
van de in 1654 gestichte Confraternitas Theologorum, waar hij een actieve rol 
speelde: bij de 3de electio (04-11-1655) werd hij receptor, bij de 5de (begin 
december 1656) en de 8ste (04-04-1658) definitor en bij de 7de (begin oktober 
1657) decanus. Eind 1658 werd hij kapelaan te Neerijse en in april 1662 pastoor 
aldaar. Hij overleed in 1667. MUL, V, p. 529; CT, p. 3; Schutjes, V, p. 361; Bots, 
nr. 5344. 

112. 14-01-1653 ARNOLDUS HERMANS (Het Varken, dives, minderjarig), 1636/24-01-1712, zoon 
van Hermannus Sebastianus en Elisabeth Rijsbosch. Promoveerde op 17 november 
1654 als 63ste van 222 kandidaten tot A.L. Trad op 22 mei 1657 te Tongerlo in 
(kloosternaam: Norbertus) en was achtereenvolgens kapelaan te Wijnegem (1663 - 
1664), Tilburg (1664 - 1667) en Duffel (1667 - 1672) en pastoor te Heus-den 
(N.Br., 1672 - 1680), Ravels (1680 1697) en Klein-Zundert (1697 - 1712). MUL, 
VI, p. 18; Bots, nr. 2114; Schutjes, IV, p. 576. 

113. 14-01-1653 THEODORUS ZIJKENS (Het Varken, pauper), Promoveerde op 17 november 
1654 als 71ste van 222 kandidaten tot A.L. en was van 1675 tot 1677 provisioneel 
pastoor te Oirschot, was franciscaan. MUL, V, p. 20; Schutjes, V, p. 357; Bots, nr. 
4728; 0. 

114. 1664 - 166  ADRIANUS KEMPS (Het Varken, pau per), Promoveerde 9 november 1666 als 
112de van 154 kandidaten tot A.L. Studeerde daarna theologie en werd lid van de 
Confi-aternitas Theologorum, waarvan hij bij de 30ste electio (15-10-1669) 
definitor werd. Verliet Leuven in 1671 en werd kapelaan in Leefdaal en vervolgens 
pastoor in Best (1674 - 1686), + 10 juni 1692. MUL, VI, p. 230; CT, p. 11; 
Schutjes, III, p. 269; Bots, nr. 2647; 0. (1678 1691). 

115. 1664 - 166  EGIDIUS VAN COLLENBERCH (of Collenburg), (De Valk, dives, minderjarig). 
Bots stelt twee mogelijke doopdata voor, nl. 24 november 1641 als zoon van 
Lambertus en Cornelia, of 28 november 1649 als zoon van Wilhelmus van 
Collenburg en Maria Bruyskens. Gezien zijn immatriculatie als minderjarig gaat 
onze voorkeur uit naar de tweede mogelijkheid. MUL, VI, p. 222; Bots, nr. 2832. 

116. 30-01-1666 CYPRIANUS VAN DER ACHTER (humaniora, Drievuldigheidscollege, 
minderjarig). Gedoopt in november 1650, zoon van Matthias van der Achter en 
Maria de Metser. Promoveerde op 18 november 1671 als 141ste van 170 kandidaten 
tot A.L. MUL, VI, p. 237; Bots, nr. 64. 

117. 1666 JOANNES DE METSER (Het Varken), gedoopt 27-06-1645, zoon van Theodricus 
de Metser en Paulina Haubraken. Promoveerde op 9 november 1666 als 58ste van 
154 kandidaten tot A.L. Bots identificeert hem op goede gronden met een Joannes 
de Metser die op 25 januari 1663 in Leuven werd geïmmatriculeerd (humaniora, 
Drievuldigheidscollege, dives, minderjarig) als "Vivisvallensis" (= van Leef-daal). 
Men vergete niet dat op dat moment Willem de Metser (nr. 100) pastoor van 
Leefdaal was. Joannes was oomzegger van Willem en verbleef zo enige tijd in Leef-
daal om van daar uit naar Leuven te gaan. MUL, VI, p. 196; Bots, nr. 3533; 0. 
(rechterlijk archief, voorl. inv. 41-17); register beneficies aartsbisdom Mechelen. 
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118. 21-01-1667 HUBERTUS VAN ANDENSONE (HetVarken, dives, minderjarig). Bots stelt i.p.v. 
"Andensone" de lezing "Audenhove" voor en acht het mogelijk dat deze Hubertus 
identiek is met Heribertus van Audenhove, notaris te Oirschot van 1676 tot 1734. 
MIJL, VI, p. 261; Bots, nr. 127 (met literatuur over Heribertus van Audenhove). 

119. 21-01-1667 ADRIANUS VAN KERCKHOFF (humaniora, Drievuldigheidscollege, dives, 
minderjarig), gedoopt 10 juni 1648, overleden te Postel op 15 mei 1726, zoon van 
Joannes van Kerckhoff en Isabella Rijsbosch. Was in 1668 lid van de "Congregatio" 
van artesstudenten uit de Meierij (in dat jaar misschien fiscus?) Trad op 8 november 
1671 te Postel in en werd op 23 september 1673 te Luik priester gewijd. Was 
pastoor van Sint-Oedenrode van 1675 tot 1726. MUL, VI, p. 263; LCMS, p. 559; 
LCMS2, sub 1688; Bots, nr. 2652. 

120. 09-01-1670 JOANNES VAN ESCH (De Valk, pauper), gedoopt 20 oktober 1651, overleden te 
Oirschot, zoon van Antonius van Esch en Arnolda Eeckerschot. Promoveerde 18 
november 1671 als 48ste van 170 kandidaten tot A.L. en studeerde daarna 
theologie. Op 28 maart 1675 behaalde hij de graad van Baccalaureus biblicus en 
was vervol - gens kapelaan in Oirschot. Tijdens zijn theologiestudie was hij lid van 
de Confraternitas Theologorum, waarvan hij bij de 41ste electio (lente 1674) fiscus 
werd en bij de 42ste (27 september 1674) definitor. MUL, VI, p. 299; Schutjes, V, 
p. 361; CT, p. 15; Bots, nr. 1429. N.B. In het inschrijvingsregister abusievelijk "van 
Elloch" genoemd. 

121. 19-12-1673  PAULUS VAN DEN BERCK (Het Var ken), gedoopt op 20 november 1656, zoon 
van Theodorus Adriani en Adriana Arnoldi van Achel. Was lid van de Meierijse 
artesstudentenvereniging. MIJL, VI, p. 367; LCMS, p. 571, LCMS2, sub 1673; 
Bots, nr. 405. N.B. Bots noemt hem "van den Berg"; in de Liber congregationis heet 
hij "van den Berck". 

122. 1681 PAULUS CROONENBURCH, gedoopt te Best op 10 mei 1655 als zoon van Gijs 
bert en Maria, afkomstig uit een familie van dorpsnotabelen. Bezocht volgens Bots 
de Latijnse School van Oirschot en ging in 1676 in Douai studeren. Kwam later 
naar Leuven, studeerde daar theologie en werd in 1681 als "Oirschotanus" 
ingeschreven als lid van de Confraternitas Theologorum. Werd vervolgens kapelaan 
te Oirschot (tot 1693), alwaar hij in 1708 overleed. CT, p. 26; Schutjes, V, p. 361; 
Bots, nr. 2972. 

123. 1686 JOANNES VAN ELMPT, Werd in 1686 vermoedelijk lid van de artesvereniging 
(zij het ingeschreven als "Joannes van Lempt") en studeerde vervolgens theologie. 
Werd toen lid van de Confraternitas Theologorum, waar hij bij de 77ste electio (10 
april 1692) definitor en bij de 78ste electio (10 oktober 1692) decanus werd 
verkozen. Werd achtereenvolgens kapelaan in Heeze (vermeld in 1694), pastoor van 
Vlierden (1696 - 1705) en pastoor van Waalre (tot zijn dood in 1741). LCMS2, sub 
1686; CT, p. 31; Schutjes, IV, p. 109, V, p. 824.868; Bots, nr. 1370. 

124. 1686 ARNOLDUS DE ROY, gedoopt ofwel11 januari 1662 als zoon van Joannes de Roy 
en Maria Petri Stoop ofwel op 24 januari 1664 als zoon van Leonardus de Roy en 
Helena van Doorn. Werd in 1686 lid van de Confraternitas Theologorum, waar hij 
bij de 72ste electio (25 oktober 1689) fiscus werd, bij de 73ste (6 april 1690) en-de 
74ste (8 oktober 1690) definitor, bij de 76ste (22 oktober 1691) decanus en bij de 
77ste (10 april 1692) en de 79ste (2 april 1693, dan foutief Adrianus genoemd) 
opnieuw definitor. Was later kapelaan in Best. CT, p. 30; Schutjes III, p.271; Bots, 
nr. 4363. 

125. 1686 HENRICUS VERBRAKEN (Het Varken, dives, minderjarig), Werd in 1687 lid van 
de artesvereniging. Zou volgens Bots ook theologie gestudeerd hebben, maar was 
blijkbaar geen lid van de Confraternitas Theologorum. MUL, VII, p. 31; LCMS, p. 
591; LCMS2, sub 1687; Bots, nr. 5367. N.B. In het immatriculatieregister 
ingeschreven als "Vorbraecken". Wij nemen hier de spelling uit LCMS, waar hij 
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ondubbelzinnig als Oirschottenaar is aangetekend. Toch plaatst Bots naast Oirschot 
ook Liempde als plaats van herkomst, evenals zijn theologiestudie op ons 
onbekende gronden. Er is in CT geen Oirschottenaar Verbraken opgenomen. 

126. 1689 PETRUS VAN DER ACHTER (De Valk, dives, minderjarig), geboren 20 
november 1670, + Tongerlo 27 november 1745. Studeerde eerst in Rome, voor hij 
in 1689 te Leuven werd ingeschreven. Studeerde daarna theologie en behaalde de 
graad S.T. baccalaureus formatus. Trad op 8 december 1693 te Tongerlo in onder de 
kloosternaam Josephus. Werd penitenciarius te Duffel, lector theologie te Tongerlo 
en Postel, proost te Diest (1707) en in 1724 abt van Tongerlo en vicaris-generaal 
van de Norbertijnenorde in Brabant. MIJL, VII, p. 67 (als "van der Achten"), 
Schutjes, I, p. 260-261, V, p. 381; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 
V, k. 2; Bots, nr. 65. 

127. 1689 EGIDIUS SMETS (De Valk, pauper), MUL, VII, p. 71; Bots, nr. 4783. 
128. 1689-1690  PETRUS WUIJTS (humaniora, Drievuldigheidscollege, dives, minderjarig). MUL, 

VII, p. 78; nr. 5946. 
129. 1689-1690  JOANNES VAN WAMEL (humaniora, Drievuldigheidscollege), geboren te 's-

Hertogenbosch, maar op het moment van zijn inschrijving woonachtig in Oir-schot, 
neef van Arnoldus Fey en broer van nr. 130. Studeerde later rechten en voerde de 
titel Juris utriusque licentiatus. + Oir-schot, 26 februari 1717. MUL, VII, p. 72; 
Bots, nr. 5742; P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische 
Gedenk waardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant (Utrecht, 
1924), 2, p. 111. 

130. 1697 ARNOLDUS VAN WAMEL, broer van nr. 129, geboren te 's-Hertogenbosch, maar 
op het moment van zijn inschrijving woonachtig te Oirschot. Studeerde (na zijn 
artes) in Leiden geneeskunde vanaf 1698. Vestigde zich te Oirschot, waar hij in 
1732 ongehuwd overleed. MUL, VII, p. 145; Bots, nr. 5741. 

131. 1701 JOANNES BAPTISTA VAN OUDENHOVEN, Werd in 1701 lid van de 
Confraternitas Theologorum en later kapelaan te Oirschot (vermeld in 1708, 1740 
en 1755), + 30 april 1755. Was invloedrijk man. CT, p. 47; Schutjes, V, p. 361; 
Bots, nr. 3979. 

132. 1702 FRANCISCUS DE ROY (De Burcht, dives, minderjarig), Werd in 1703 lid van de 
artesstudentenvereniging. Studeerde vervolgens theologie en werd lid van de 
Confraternitas Theologorum, waarvan hij in april 1707 tot decanus en in november 
1707 tot (enige) definitor verkozen werd. Was achtereenvolgens kapelaan in 
Liempde, kapelaan in Oirschot (ca. 1710 - 1719) en pastoor van Middelbeers (tot 
zijn dood op 13 september 1756). MUL, VII, p. 201; LCMS, p. 27; CT, p. 49; 
Schutjes, V, p. 93.361; Bots, nr. 4376; 0. (1743 1748). 

133. 1716-1717  JOANNES JOSEPHUS VAN MIERLO (Het Varken, dives, minderjarig), gedoopt 
op 13 december 1697 als zoon van Judocus van Mierlo en Clara Hermans. Werd in 
1717 lid van de artesstudentenvereniging, studeerde vervolgens theologie en werd 
toen (1718) lid van de Confraternitas Theologorum. Later pastoor van Liempde 
(1722 - 1763). MUL, VII, p. 350; LCMS, p. 73; CT, £33r; Schutjes, IV, p. 697; 
Bots, nr. 3565. 

134. 1718-1719  FRANCISCUS VAN DE VEN (Het Varken, dives, minderjarig), gedoopt ofwel 7 
september 1700 als zoon van Simon van de Ven en Elisabeth Lutsenburgh ofwel 11 
november 1700 als zoon van Joannes van de Ven en Anna van Gestel. Was in 1719 
lid van de artesstudentenvereniging, waar hij waarschijnlijk ook decanus en fiscus 
geweest is. Promoveerde op 17 november 1720 als 107de van 139 kandidaten tot 
A.L. Studeerde vervolgens theologie en werd lid van de Confraternitas 
Theologorum. Werd kapelaan in Oirschot (genoemd in 1729) en pastoor van Aarle 
(bij Rixtel, vanaf 1739 tot zijn overlijden op 9 juli 1775). Werd in 1756 genoemd 
als kandidaat voor apostolisch vicariaat van 's-Hertogenbosch. MIJL, VII, p. 371; 



 

Pagina 23 van 27 

LCMS, p. 79; CT, £36r; Schutjes, III, p. 53; V, p. 361; Bots, nr. 5334. 
135. 1725 JOANNES VAN DER CAMME, uit Best, Studeerde theologie en werd in 1725 lid 

van de Confraternitas Theologorum. Was later achtereenvolgens kapelaan te Best 
(1740 - 1745) en pastoor van Netersel (1745 - 1749). CT, £40 ter; Schutjes, III, p. 
271; V, p. 180; Bots, nr. 2595; 0. (1731 - 1751). 

136. 1732 GASPAR DE VISSCHER, Werd in 1732 lid van de artesstudentenvereniging, 
studeerde daarna theologie en werd toen lid van de Confraternitas Theologorum. 
Verbleef in het Van Dalecollege (Naamsestraat). Was later achtereenvolgens 
kapelaan in Goirle (1741 - 1745) en pastoor van Vessem (tot zijn dood op 24 januari 
1777). LCMS, p. 139; CT, £43r (noemt 1776 als sterfjaar); Schutjes, III, p. 772, V, 
p. 815; Bots, nr. 5551; 0. 

137. 1742-1743  AEGIDIUS DE LAURE (Het Varken, dives, minderjarig), gedoopt op 18 
november 1721, als zoon van Joannes Leonarduszn de Laure en Jacoba Johannesdr. 
Hessels; broer van nr. 139. Werd in 1744 lid van de artesstudentenvereniging, 
volgens welker register hij "medicinae expertissimus" (zeer bekwaam in de 
geneeskunde) was. Of en zo ja, waar hij geneeskunde gestudeerd heeft, is niet 
bekend. MUL, VIII, p. 103; LCMS, p. 184; Bots, nr. 3326. 

138. 1742 - 1743  BERNARDUS DE ROIJ (De Valk, dives, minderjarig), gedoopt op 8 oktober 1720 
als zoon van Bernardus Danielis de Roij en Ursula Joannis van de Ven. Werd in 
1743 lid van de artesstudentenvereniging. Studeerde vervolgens theologie en werd 
toen lid van de Confraternitas Theologorum, wat hij mogelijk in 1748 nog was. Was 
achtereenvolgens kapelaan in Zeelst (vermeld in 1750), pastoor van Stratum (1753 - 
1763) en pastoor van Helvoirt (tot zijn overlijden op 5 december 1779). MUL, VIII, 
p. 106; LCMS, p. 189; CT, £49v; Schutjes, IV, p. 146, V, p. 694, p. 1005; Bots, nr. 
4365; 0. (1761 - 1778). 

139. 1745 - 1746  ADRIANUS AEGIDIUS DE LAURE (De Lelie, dives, minderjarig), gedoopt op 1 
januari 1727, broer van nr. 137. Werd in 1745 lid van de artesstudentenvereniging 
en studeerde vervolgens geneeskunde. Voerde de titel "Medicinae licentiatus". Later 
geneesheer te Tilburg. MUL, VIII, p. 142; LCMS, p. 211; Bots 3325, 

140. 1747 - 1748  LAURENTIUS VAN DER AA (Het Varken, pauper), uit Best, gedoopt op 25 
augustus 1719 als zoon van Joannes van der Aa en Cornelia van Dijck. Werd in 
1748 lid van de artesstudentenvereniging, waarvan hij waarschijnlijk tevens decanus 
en fiscus geweest is. Studeerde daarna theologie. Later achtereenvolgens pastoor 
van Veenendaal-Renswoude (1757 1759) en Eemnes (1759 - 1782). Stichter 
fundatie in Best. MIJL, VIII, p. 160; LCMS, p. 257; Bots, nr. 8; Mijland, in: 
Campinia, 16 (1986), p. 59-61. 

141. 19-01-1761 A ADRIANUS VAN LIEMDT (De Burcht, minderjarig), Was lid van de 
artesstudentenvereniging (al onder 1760 genoemd) en zou volgens dat register als 
derde in de tertia linea (= als 27ste) tot A.L. gepromoveerd zijn, al is dat niet in de 
promotielijsten te vinden. MUL, VIII, p. 302; LCMS, p. 333. 

142. 21-01-1766 LEONARDUS VAN ROIJ (De Burcht, minderjarig), Was lid van de 
artesstudentenvereniging en promoveerde in 1767 als 83ste van 142 kandidaten tot 
A.L. Studeerde daarna geneeskunde te Leuven en practiseerde eerst te Schijndel en 
later te Oirschot. LCMS noemt hem "expertissimus" (zeer bekwaam). MUL, VIII, p. 
373; Promotiones, p. 50; LCMS, p. 365. 

143. 13-01-1779 JOANNES VAN CUIJCK (Het Varken, minderjarig), Was lid van de 
artesstudenvenvereniging en promoveerde in 1780 als 26ste van 114 kandidaten 
(2de van de tertia linea) tot A.L. Studeerde vervolgens theologie, werd lid van de 
Confraternitas Theologorum en verbleef in 1781 in het Groot-Heilige Geestcollege. 
Rond Pasen 1785 vertrok hij naar Turnhout, waar hij eerst leraar van de Rhetorica 
(het vak of de klas?) en daarna "gymnasii rector" (rec tor van het gymnasium; of 
betekent rector leraar?) werd. In 1790 werd hij kapelaan in Schijndel, in 1803 
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"rector" van de kerk in de Kerkstraat in 's-Hertogenbosch, terwijl hij dezelfde 
functie ook in de Bossche Sint Jan vervulde vanaf 1814, na de val van Napoleon; + 
4 januari 1829. MUL, IX, p. 35; LCMS, p. 433; Promotiones, p. 87; CT, f.78 ter; 
Schutjes, IV, p. 318. 

144. 07-01-1785 PETRUS VAN CUIJCK (De Valk, minderjarig), Was lid van de 
artesstudentenvereniging, maar woonde blijkbaar thuis en verbleef dus niet in 
Leuven. Waarschijnlijk studeerde hij later te Leiden geneeskunde en practiseerde hij 
vervolgens weer in Oirschot waar hij in 1790 in het huwelijk trad. MUL, IX, p. 120; 
LCMS, p. 443. 

145. 13-01-1787 HENRICUS VAN DEN HEUVEL (Het Varken, minderjarig), Was lid en tevens 
misschien fiscus en decanus van de artes-studentenvereniging. Studeerde 
vervolgens eerst in Sittard theologie en kwam in 1791 weer naar Leuven om deze 
studie af te ronden. Hij verbleef toen in het Groot-Heilige Geestcollege en was lid 
van de Confraternitas Theologorum. In 1792 zei hij de studie vaarwel. MUL, IX, p. 
144; LCMS, p. 445; CT, f 86v; 0. (1791). 

146. 1790 ARNOLDUS VAN DEN HEUVEL, broer van nr. 151, Was in 1790 lid van de 
Confraternitas Theologorum, studeerde toen dus theologie en verbleef in het Groot-
Heilige Geestcollege. Was kapelaan in Schijndel vanaf 1795 en werd 22 januari 
1810 pastoor van Veghel, + 24 maart 1840. CT, f.86r; Schutjes, V, p. 788. 

147. 10-08-1790 JOANNES VISSERS (Het Varken of De Valk, minderjarig), Volgde een deel van 
de logica-studie in Douai, maar keerde na het herstel van de universiteit naar 
Leuven terug. Was lid van de artesstudentenvereniging, misschien ook fiscus en 
decanus (tenzij dat, net als bij nr. 145 en hierna de aanduiding is van een voldaan 
hebben van rekeningen áán de fiscus en de decanus). Promoveerde in 1791 als 17de 
op 117 kandidaten (5de van de secunda linea) tot A.L. en studeerde vervolgens 
theologie in het Pauscollege. Was achtereenvolgens kapelaan in de Sint-
Catharinaparochie in 's-Hertogenbosch, kapelaan in Schijndel (1803 - 1814) en 
pastoor van Waspik en deken van Sint-Geertruidenberg (vanaf 1814), + 17 juni 
1832 te Oirschot tijdens een familiebezoek. MUL, X, p. 7; LCMS, p. 450; 
Promotiones, p. 108; CT, £87r; Schutjes, V, p. 903. 

148. 19-01-1791 ARNOLDUS VAN CUIJK (Het Varken, minderjarig), Was lid, misschien ook 
fiscus en decanus van de artesstudentenvereniging en promoveerde in 1792 als 
38ste van 128 kandidaten tot A.L. Wordt in het register van de artesvereniging 
"secundus academicus" genoemd. Studeerde later geneeskunde te Keulen, maar 
practiseerde in zijn geboortestreek. MUL, X, p. 15; LCMS, p. 452; Promotiones, p. 
116. 

149. 1792 ARNOLDUS DE ROOIJ, uit Best. Was lid van de artesstudentenvereniging. 
Studeerde later theologie, doch stopte klaarblijkelijk en studeerde toen geneeskunde 
in Leuven. Verbleef als practiserend geneesheer te Oirschot. LCMS, p. 454; 
LCMS2, sub 1792. 

150. 1794-1795 ARNOLDUS VAN HEUMEN (Het Varken, minderjarig), Was lid van de 
artesstudentenvereniging en werd bij de voorlaatste promotie van de oude 
universiteit in 1796 tot A.L. gepromoveerd als eerste (primus). Studeerde 
vervolgens theologie in het Groot Heilige Geestcollege en, na de supprimatie van de 
Leuvense Alma Mater, in het Bossche seminarie waar hij tegelijkertijd les gaf. Was 
lid van de Confraternitas Theologorum. In 1804 kapelaan van Sint-Michielsgestel 
geworden, stierf hij al op 13 juni 1805. MUL, X, p. 52; LCMS, p. 456; 
Promotiones, p. 116; CT, £90r. Lijten, in: Campinia, 10 (1980), p. 135-139; 
Coppens, Nieuwe beschrijving, I, p. 342; III, 2, p. 165; Schutjes, II, p. 200; V, p. 80, 
382. 

151. 1794-1795  WILHELMUS VAN DEN HEUVEL (Het Varken, minderjarig), broer van nr. 146. 
Was lid (en decanus?) van de artesstudentenvereniging en promoveerde in 1796 bij 
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dezelfde promotie als nr. 150 als 27ste (3de in de tertia linea) tot A.L. Studeerde 
daarna nog theologie, werd in 1803 kapelaan te St. Michielsgestel en in 1804 te 
Woensel (tot 1813). Stierf te Veghel op 15 mei 1817. MUL, X, p. 52; LCMS, p. 
456; Promotiones, p. 117; 0. (1801); Schutjes, V, p. 80, 994. N.B. Bij een aantal 
namen (nr. 140, 145, 147, 148, 151) staat steeds vermeld "fiscus et decanus" 
(LCMS). Dit kan betekenen dat zij deze functies hebben uitgeoefend, maar kan ook 
wijzen op het voldaan hebben van bepaalde betalingen, ten bewijze waarvan de 
decanus en fiscus de naam parafeerden met de aanduiding "fiscus et decanus". In 
die zin gelieve men de wending "misschien decanus en fiscus" te begrijpen. 

 



 

Pagina 26 van 27 

Appendix 1 
 
 
Oirschotse studenten elders (volgens Bots, periode 1550 - 1750). 
LAURENTIUS VAN OORSCHOT, ? in 1575 als toekomstig hoogleraar geneeskunde te Leiden genoemd, 
maar niet in functie geweest. Bots, nr. 3907. 
JOANNES OERSCHOTANUS, ? Keulen, 08-10-1576. Bots, nr. 3906. 
CORNELIUS ORSCHOTIUS, ? Deken van de artesfaculteit te Trier (maart 1579 - februari 1581). Bots, 
nr. 3904.  
GOSWINUS ORSCHOTANUS, ? Keulen, 29-10-1582. Bots, nr. 3905. 
ADRIANUS CROMMIUS, Douai, voor 1609. Zie "Een drietal belangrijke Oirschottenaren in Leuven", 
hierboven. Bots, nr. 2970. 
SILVESTER LINTERMANS, Douai. Bots, nr. 3243.  
JACOBUS VAN DE VENNE, Rome (Norbertijnencollege), 1634. Bots, nr. 5338. 
HENRICUS NAHUYS, Utrecht, 1679. Bots, nr. 3739.  
DAVID IMMENS, Utrecht, 1685. Bots, nr. 2441. 
PETRUS IMMENS, Utrecht, geen immatriculatie. Bots, nr. 2443. 
ANTONIUS VAN GREVENBROECK, Leiden, 30-101715. Bots, nr. 1803. 
FRANCISCUS VERHEYEN, Douai, 1732. Bots, nr. 5412.  
GIJSBERTUS FERDINANDUS AEGIDIUS DE LOURE, Harderwijk, 31-07-1747. Bots, nr. 3333. 
CAROLUS HENRICUS JACOBUS SWEERTS DE LANDAS, Leiden, 31-09-1748. Bots, nr. 5088. 
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Appendix 2 
 
 
Niet-Oirschotse studenten in Leuven die later in Oirschot een rol hebben gespeeld (voor de periode tot 
1750 volgens Bots). 
1602 VALERIUS STIPHOUTIUS. Is dit dezelfde als Mr. Wouter van Stiphout, rector van 

de Latijnse school te Oirschot (1629 - 1637)? Bots, nr. 4994; J. Lijten, in: 
Campinia, 19 (1989), p. 94. 

1606 RENERUS DE HEE ('s-Hertogenbosch), pastoor van Oirschot 1619 - 1622, 
Schutjes, V, p. 356; Bots, nr. 2003. 

1607 - 08 FOLCARDUS (van) REYS, 1585 - 1626, per 24 januari 1611 kanunnik te Oirschot, 
Schutjes, V, p. 369; Bots, nr. 4305. 

1613 PETRUS BALENUS (Riethoven), pastoor van Oirschot 1618 - 1619, Schutjes, V, 
p. 355-356; Bots, nr. 262. 

1616 PHILIPPUS VAN DER STRATEN (Eindhoven), ca. 1623 kanunnik te Oirschot, 
Bots, nr. 5017. 

12-12-1616 CORNELIUS POIRTERS (Oisterwijk), in 1633 vermeld als scholaster van het 
kapittel te Oirschot, + 1651. MUL, V, p. 12; Schutjes, V, p. 370; Bots, nr. 4112. 

06-12-1655 LANIBERTUS VAN HELVOORT ('s-Hertogenbosch), medicinae licentiatus, 
practiseerde vanaf ca. 1675 te Oirschot, MUL, VI, p. 76; Bots, nr. 2067. 

1698 - 1699 JOANNES VAN MIERLO (Gemert), in 1705 vermeld als kapelaan te Oirschot, 
MUL, VII, p. 163; Schutjes, V, p. 361; Bots, nr. 3564. 

1704 - 1705 ANTONIUS DE HEE ('s-Hertogenbosch), eigenaar pand karmelitessenklooster te 
Oirschot, MUL, VII, p. 211; Bots, nr. 2001. 

1712 - 1713 HENRICUS VENNIX (Beers), in 1725 kapelaan te Oirschot, MUL, VII, p. 304; 
Schutjes, V, p. 361; Bots, nr. 5347. 

1729 - 1730 PETRUS VAN HELMONT (Gestel), pastoor en deken van Oirschot van 1740 
1778, MUL, VII, p. 484; Schutjes, V, p. 357; Bots, nr. 2058. 

1746 - 1747 ADRIANUS OLIVIERS (Besoijen of Waalwijk), volgens Bots mogelijk identiek met 
een Adrianus Oliviers, kapelaan te Oirschot in 1755, MUL, VIII, p. 155; Schutjes, 
V, p. 361; Bots, nr. 3888. 

24-01-1753 JOANNES WIJTENS (Hilvarenbeek), 1762 - 1768 kapelaan te Oirschot, MUL, 
VIII, p. 212; CT. £54r; Schutjes, V, p. 361. N.B. Schutjes noemt hem Adrianus. 

01-02-1757 THOMAS DEELEN (Heeze), 1763 -1779 kapelaan te Oirschot, MUL, VIII, p. 249; 
LCMS, p. 303; Schutjes, V, p. 361. 

31-01-1759 JOANNES HELSEMANS (Bladel), 1768-1782 kapelaan te Oirschot, MUL, VIII, p. 
279; LCMS, p. 327; CT.f.58v; Schutjes, V, p. 362. 

04-02-1767 LAMBERTUS VAN DEN BOOME (Lierop), 1779 - 1786 kapelaan te Oir-schot, 
MUL, VIII, p. 387; CT.f.64r; Schutjes, V, p. 362. 

20-01-1774 MATTHEUS BURGERS (Veghel), 1786-1796 kapelaan te Oirschot, MUL, VIII, p. 
483; CT.f.72v; Schutjes, V, p. 362. 

04-01-1787 ADRIANUS DAMS (Tilburg), 1795 -1804 kapelaan te Oirschot, MUL, IX, p. 142; 
CT.f.85v; Schutjes, V, p. 362. 

1790 PETRUS VAN DER GAMMEN (Berlicum), 1796 - 1808 kapelaan te Oirschot, 
Ct.f.86v; Schutjes, V, p. 362. 

 


