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Inleiding 
 
 
Tussen Tilburg en Eindhoven ligt het dorp Oirschot dat in vroeger tijden het centrum van de Brabantse 
Kempen was. Hieraan herinnert de, nog steeds imposante, Sint Pieterskerk die in de wijde omtrek het 
dorpsaanzicht van Oirschot bepaalt. Tijdens de middeleeuwen was er aan deze kerk een collegiaal 
kapittel verbonden. 
In de loop van de tijd is er al veel geschreven over kapittels. In de literatuur over dit onderwerp ligt in 
Nederland de nadruk echter op de institutionele geschiedenis van deze instellingen. Met het onderzoek 
naar de mensen die aan de kapittels in Nederland verbonden waren is de laatste jaren pas een begin 
gemaakt. Bovendien beperkt de geschiedschrijving hieromtrent zich vooral tot de grotere kapittels of 
de domkapittels 1.  
In deze studie wordt dan ook ingegaan op een tot dusverre onderbelicht onderwerp: de leefwijze en de 
taakopvatting van kapittelheren, die verbonden waren aan een kleiner kapittel op het platteland, in dit 
geval het kapittel van Oirschot. Leefden deze mannen volgens de regels die voor hen van bovenaf 
opgesteld waren en die zij ook zichzelf oplegden? Namen zij hun taak, de zorg voor het eeuwigdurend 
gebed, serieus? Om dit te kunnen beantwoorden heb ik me bij het onderzoek gericht op de volgende 
vragen: 

- resideerden de kapittelheren in Oirschot? 
- hielden zij zich aan het celibaat? 
- was er sprake van cumulatie van ambten? 
- hadden zij gestudeerd? 

Het onderzoek loopt vanaf het begin van de 13e eeuw, wanneer we de eerste gegevens over het kapittel 
vinden, tot 1559, het jaar waarin de herindeling van de bisdommen plaatsvond. De nadruk ligt op de 
jaren na 1400, vanaf dan worden de bronnen, die ik voor het onderzoek gebruikte, wat guller met 
gegevens over het kapittel. 
Deze scriptie bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte begint met een bespreking van de 
voornaamste bronnen die voor het onderzoek gebruikt zijn. Vervolgens wordt het kapittel in het 
algemeen, als instelling, beschreven. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende functies 
die er binnen een kapittel bestaan en de regels die in vroeger tijden aan het kapittelpersoneel opgelegd 
zijn. In hoofdstuk drie volgt een beknopte geschiedenis van het dorp Oirschot. Hierna komen de 
bovenstaande 
vragen aan bod in hoofdstuk vier en vijf. In hoofdstuk vier ligt de nadruk op de regels die het kapittel 
zichzelf oplegde. In hoofdstuk vijf wordt behandeld hoe de kanunniken omgingen met residentieplicht 
en het celibaat, de cumulatie van ambten en het volgen van een studie komt hier ook ter sprake. In dit 
hoofdstuk wordt bovendien kort ingegaan op de sociale achtergrond van sommige kanunniken. 
In het tweede gedeelte van deze scriptie is een lijst met persoonsbeschrijvingen opgenomen. De tussen 
haakjes geplaatste nummers in de tekst, volgend op een naam, verwijzen naar deze lijst. Na deze lijst 
volgt een overzicht, waarin per jaar aangegeven staat wie er lid waren van het kapittel. Beide 
overzichten vormen een belangrijke aanvulling op het tekstgedeelte omdat de leden van het kapittel 
hier individueel worden beschreven. 
Tot slot van deze inleiding wil ik drs. J. Lijten, werkzaam op het streekarchief in Oirschot, en prof. dr. 
A.J. Bijsterveld bedanken die mij, met adviezen en informatie omtrent het kapittel van Oirschot, veel 
hulp hebben geboden bij het onderzoek voor deze scriptie. 

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld: Bram van Hoven van anderen, 'Kanunniken, kloosters en kerkgebouwen in laatmiddeleeuws 
Utrecht in Utrecht Uwen kaken staat onder redactie van R.E. V. Stuip en C. Vellekoop (Hilversum 1991) 197-
225. 
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1. Korte bespreking van de voornaamste bronnen. 
 
 
Om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen van het kapittel in Oirschot en de daaraan verbonden 
kapittelheren heb ik me vooral gericht op de volgende archieven:  

- het archief van het kapittel van Oirschot in het Rijksarchief van Noord-Brabant te 
'sHertogenbosch (AKO) 

- de schepenprotocollen uit het Rechterlijk Archief van Oirschot in het Streekarchief Regio 
Eindhoven-Kempenland in Oirschot (RAO) 

- de schepenprotocollen van 's-Hertogenbosch, het Bosch' Protocol, te raadplegen op het 
Stadsarchief van 's-Hertogenbosch (BP). 

De vroegste stukken uit het archief van het kapittel van Oirschot stammen van het einde van de 13e 
eeuw. De inhoud van het archief is zéér divers en de vele stukken zijn van de hand van verschillende 
oorkonders, zoals van de schepenen van 's-Hertogenbosch en van Oirschot, het kapittel zelf, 
geestelijken uit Luik en Utrecht en van de hertogin van Brabant Johanna. In dit archief vinden we ook 
de statuten van het kapittel. De statuten die in deze scriptie ter sprake komen zijn opgesteld in de jaren 
1293, 1416, 1435, 1446 en 1472. Het statuut van 1446 heeft twee bijvoegsels uit 1499 en 1501. 
Eén stuk uit dit archief dient hier even apart besproken te worden: het liber aniversariarum ofwel het 
jaargetijdenboek Dit wordt vooral bij de persoonsbeschrijvingen vaak aangehaald. Het is bijgehouden 
van het begin van de 14e eeuw tot aan het begin van de 17e eeuw. Het is vooral van belang als 
bronvermelding van sommige kanunniken die leefden voor 1400 en die niet in andere bronnen 
voorkomen. 
De statuten en andere belangrijke stukken uit dit archief zijn beschreven in een 
documentenverzameling van A. M. Frenken 2. Tijdens het onderzoek voor mijn scriptie werd het 
archief van het kapittel opnieuw geïnventariseerd. De door mij vermelde inventarisnummers die 
betrekking hebben op het archief zijn dus van voorlopige aard. 
De schepenprotocollen uit het Rechterlijk Archief van Oirschot vormden, mede door de 
toegankelijkheid, een waardevolle bron voor mijn onderzoek De protocollen bestaan uit akten die 
betrekking hebben op de vrijwillige rechtspleging, ze bevatten alle mogelijke contracten van transport, 
koop en verkoop, ruil, pacht, geldlening, erfdeling en zo meer. De protocollen lopen vanaf 1463 en 
zijn in de landstaal geschreven. Van de akten lopend van 1463 tot en met 1542 zijn regesten gemaakt 
3, naamregisters vormen de toegang hierop. Van de jaren na 1542 zijn de regesten nog niet gereed, wel 
bestaat er een lijst met alle in de akten voorkomende personen uit deze periode. Het was voor mij 
mogelijk om met deze toegangen te werken omdat archiefmedewerker, J. Lijten, aan mij fiches 
beschikbaar stelde, waarop alle kanunniken die hij en anderen in de protocollen hadden gevonden, 
vermeld stonden. 
Het Bosch' Protocol bevindt zich in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch is hier raadpleegbaar op 
microfiches. Het begint in 1367 en loopt door tot 1811. Op de protocollen van voor 1500 zijn er 
verschillende ingangen door middel van fiches. Eén daarvan is de sortering van fiches van akten op 
naam van een dorp of parochie, waardoor het archief voor mijn onderzoek bruikbaar werd. De 
protocollen van het jaar 1500 en daarna zijn in de 19e eeuw van een zeer summiere, voor mij niet 
bruikbare, index voorzien. De protocollen van na deze tijd heb ik dus niet in mijn onderzoek 
betrokken. Het Bosch' Protocol vormde een aanvulling op de schepenprotocollen van Oirschot omdat 
veel Oirschottenaren akten op lieten stellen voor de schepenbank in 'sHertogenbosch. Deze 
schepenbank bezat voor alle burgerlijke zaken en zaken van vrijwillige rechtspleging een 
concurrerende bevoegdheid met alle lagere gerechten van de Meierij. Krachtens dit recht kon men op 
grond van een akte opgetekend in de protocollen 'ingeboden' worden voor de schepenbank in 's-
Hertogenbosch. De betrokkene moest dan voor deze rechtbank ter verantwoording komen 4. 
Bovenstaande archieven vormden de belangrijkste bronnen voor mijn onderzoek. Ze zijn rijk aan 
gegevens over de persoonlijke situatie van de Oirschotse kanunniken. 

                                                 
2 A.M. Frenken, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek Sint Oedenrode en Oirschot ('s-
Hertogenbosch 1956). 
3 De regesten zijn opgesteld door P. van Gemert, archiefmedewerker in Oirschot. 
4 M.H.M. Spierings, Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 (Tilburg 1984) 
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2. Het kapittel als instelling. 
 
 
2.1. Inleiding 
 
De term 'kapittel' is afgeleid van canitultant, het is een hoofdstuk uit de regel, dat werd voorgelezen. 
De plek waar dit geschiedde én de vergadering van de kanunniken op die plek, wordt ook met kapittel 
aangeduid. 
De term 'kanunnik' is afgeleid van het latijnse woord canonicus. Hierin komt het woord canon terug. 
Canon betekent 'wet', dit is de wet die het leven van de clerici (geestelijken) regelt. Het woord 
betekent ook 'lijst', hiermee wordt de lijst bedoeld waar de clerici van een bepaalde kerk in zijn 
opgenomen. Een kanunnik is dus een clericus die op de lijst van een bepaalde kerk staat en leeft 
volgens een vastgestelde wet. De kanunniken zijn lid van een kapittel 5. 
De termen 'kapittel' en 'kanunnik' worden pas aan het einde van de 12e eeuw algemeen gebruikt. Vóór 
deze tijd wordt een kapittel meestal een constrezatio of confraternitas genoemd en de kanunniken 
fratres, zoals in een kloostergemeenschap 6. Het gebouw bij de kerk waar zij hun gemeenschappelijk 
leven leiden wordt aangeduid met claustnmi of monasterium 7. 
De kapittels hebben hun oorsprong in groeperingen van geestelijken die in de Merovingische en 
Karolingische tijd, onder leiding van een bisschop of een aartspriester, verbleven in de 
bisschopssteden bij de kathedraal. Deze kapittels worden aangeduid als kathedraalkapittel of 
domkapittel. Groeperingen van geestelijken vormden zich ook op het platteland rond de doop- of 
moederkerken. Dit worden collegiale kapittels genoemd. De overgrote meerderheid van 
laatstgenoemde kapittels stamt echter niet rechtstreeks af van zulke vroeg-middeleeuwse geestelijke 
groeperingen. Zij werden soms gesticht door bisschoppen, andere aanzienlijke geestelijken of 
kloosterlingen, maar meestal door adellijke heren en vrouwen. Men zocht door deze 'goede werken' 
aflaat voor zonden en zaligheid voor de ziel van henzelf en hun voor- en nageslacht 8. Daarbij 
verzekerde men zich op deze manier van de aanwezigheid en de hulp van een aantal behoorlijk 
opgeleide geestelijken, die konden helpen bij bestuur, rechtspraak en boekhouding 9 
Kanunniken die deel uitmaakten van de kathedraal- of domkapittels en de collegiale kapittels 
onderhielden sedert 816 de regel van Aken, waarover later, zij werden rgalsta (regulieren) genoemd. 
Net zoals kloosterlingen leefden zij volgens bepaalde voorschriften. Door de toenemende rijkdom in 
de 10e en 11e eeuw van de kerk en dientengevolge van de kapittels, waarvan de leden niet gebonden 
waren aan een gelofte van persoonlijke armoede zoals kloosterlingen, kregen de kanunniken steeds 
meer macht en persoonlijke bezittingen, zij verwijderden zich verder en verder van een 
gemeenschappelijke levensvorm. De gemeenschappelijke, reguliere, levensvorm, zoals die in Aken in 
816 verplicht gesteld werd, werd opgegeven. 
In de tweede helft van deze eeuw komt er vanuit Reims en Rome een nieuwe stroming van 
kanunniken op gang. Hierbij wordt, op basis van het werk van kerkvader Augustinus, het accent 
gelegd op een gemeenschappelijk leven in een claustrum en persoonlijke armoede. Uit deze stroming 
ontstaan verschillende orden en congregaties van kanunniken die kloostergeloften aflegden. De 
aanduiding 'regulier' betekent nu dat een kanunnik een gemeenschappelijk leven leidde volgens de 
regel van Augustinus 10. De leden van de kapittels die de regel van Aken bleven volgen, worden als 
'seculiere', wereldlijke kanunniken aangeduid. Een dergelijk kapittel was dat van Oirschot. 
 
2.2. De inrichting van het seculiere kapittel 
 
 
                                                 
5 W. Nolet en P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen (Amsterdam 1951) 180. 
6 Ibidem, 179. 
7 Ibidem, 181. 
8 W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vffir de Hervorming i (Utrecht 1866-1869) 348. 
9 J. van Moolenbroek, Vital l'ermite. Drédicateur itinérant, fondateur de l'abbaye minnende de Savigny (Assen 
1990) 154-155. 
10 Nolet, Boeren, Kerkelijke instellingen, 182. 



 

4 
 
 
 

2.2.1. Kanunnik. 
Iemand mocht zich kanunnik noemen wanneer hij in het bezit was van een canonia, een stem in het 
kapittel, en wanneer hij een vaste plaats toegewezen had gekregen in het koorgestoelte, een stallum in 
ghoro 11. 
Het aantal kanunniken lag voor de meeste kapittels in het begin van de 13e eeuw vast. Doorgaans 
waren dat er 7, 10, 12 of meer per kapittel. Vóór deze tijd wilde het aantal kanunniken nog wel eens 
stijgen naarmate de inkomsten uit de kapittelgoederen stegen. Doordat met de plaats in het kapittel 
steeds vaker een vast inkomen gemoeid was werd het aantal kanunniken bepaald door het aantal van 
dit soort vaste inkomens 12. Zo'n inkomen heette een prebende, deze werd betaald uit de inkomsten van 
het kapittel of vloeide voort uit aan bepaalde personen toegewezen goederen, renten en tienden 13. 
Soms hadden er meer mannen stemrecht in het kapittel dan het vastgestelde aantal kanunniken. Zij 
werden met extra-numerarii of supra-numerarii aangeduid en beschikten niet over een prebende. 
Clerici aan wie een prebende was toegezegd werden expectantes genoemd14. Wanneer een kanunnik 
stierf of anderszins afstand deed van zijn prebende, duurde het vaak een of twee jaar voor zijn plaats in 
het kapittel werd opgevuld. De inkomsten, verbonden aan de functie, kwamen dan voor een bepaalde 
tijd toe aan de erfgenamen van de voorganger (annus gratiae), en/of aan het kerkgebouw, het 
kapittelgoed of kerkelijke belastingen. Zo'n periode van inkomensderving heette annus carentiae 15. 
Bij hun intrede in het kapittel moesten de kanunniken een eed afleggen en geschenken in de vorm van 
wijn, maaltijden en soms geld geven. Eenmaal lid van het kapittel werden zij geacht die 'canonieke 
uren te onderhouden in het koor en missen te lezen of te zingen zoals dat in die statuten bepaald stond. 
Zij droegen ook zorg voor de aan hun kerk verbonden parochies, waarvan de zielzorg aan één of 
meerdere priesters uit hun midden was opgedragen en voor het beheer van de goederen van de kerk 16. 
Kanunniken van een kathedraal- of domkapittel stonden daarnaast de bisschop bij in het bestuur van 
het bisdom. 
In de statuten van de kapittels stond doorgaans precies aangegeven hoeveel dagen per jaar de 
kanunniken van bovenstaande verplichtingen ontslagen konden worden. Zij behielden gedurende deze 
'vakanties' hun inkomsten. Van paus Innocentius DI (1198-1215) verkregen zij daarenboven het 
privilege om met behoud van de prebende afwezig te zijn in verband met hun studie 17. Zo kon het 
voorkomen dat sommige kanunniken voor langere periode van hun residentieplicht ontslagen waren en 
niet aanwezig waren in het kapittel. De aan hun opgelegde taken werden dan overgenomen door 
vicarii. 
 
2.2.2. Vicarius 
De vicarii namen de koordiensten over van afwezige kanunniken. Zij werden of door het kapittel in 
zijn geheel óf door een afzonderlijke kanunnik aangesteld. Vicarii waren geestelijken die geen lid 
waren van het kapittel, zij hadden dientengevolge geen invloed op het bestuur van de kerk 
Daarentegen werden zij wel strenger aan de residentieplicht gehouden. De altaristae, die gefundeerde 
missen lazen aan een bepaald altaar, en de capellani, die dit in een bepaalde kapel deden, waren ook 
vicarii. 
Vanaf de 11e eeuw namen vicarii de diensten van de kanunniken waar wanneer die afwezig waren. 
Sedert de 12e eeuw namen vicarii ongeacht de aan- of afwezigheid van de kanunniken taken van hen 
over; deze vicarii werden vicarii perpetui (voor hun hele leven) genoemd. In de 13e eeuw is het ambt 
een beneficie geworden, er zijn dan vaste inkomsten aan verbonden 18.  
 

                                                 
11 Ibidem, 185. 
12 Ibidem, 186. 
13 Ibidem, 185. 
14 Ibidem, 186. 
15 Ibidem, 187. 
16 Moll, Kerkgeschiedenis II i, 349. 
17 Ibidem II i, 297. 
18 Nolet, Boeren, Kerkelijke instellingen, 190-191. 
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2.2.3. Proost en deken. 
De bevoegdheden van de proost en/of de deken staan in de statuten van de afzonderlijke kapittels 
beschreven en kunnen dus per kapittel verschillen. In het algemeen kan gesteld worden dat de proost 
aan het hoofd van een kapittel stond. Hij had het opperste beheer over de goederen, en wanneer er 
geen deken was had hij ook de zielzorg over de leden van het kapittel en de leiding van de koordienst 
19. Toen de taken van de proost te veelomvattend werden, om redenen waar ik hier verder niet op in zal 
gaan, nam de deken een deel van zijn werk over. Hij ging nu zorg dragen voor de zielzorg van de 
kapittelleden en nam de leiding van de koordienst op zich. Wanneer er geen proost was nam hij ook 
het beheer van de goederen op zijn rekening. De deken bad verder het recht om kanunniken verlof tot 
afwezigheid te geven en hij mocht de kanunniken ook straffen. Vaak moest hij in het laatste geval wel 
eerst het kapittel raadplegen 20. 
In de Luikse kapittels en in andere streken gingen de proosten hun bevoegdheden echter steeds vaker 
te buiten. Daarbij leefden zij vaak niet meer samen met hun medebroeders en trokken zij inkomsten, 
bedoeld voor het kapittel en de armen, naar zich toe. De proosdij werd een begeerlijke prebende: er 
waren geen zware lasten aan verbonden en het stond hoog in aanzien, daarbij waren de inkomsten 
redelijk. In de 13e eeuw zien we dat alle Brabantse kapittels dientengevolge over zijn gegaan tot het 
afschaffen van de proosdij en het uitbreiden of oprichten van het dekenaat 21. 
 
2.2.4. De overige functionarissen. 
De cantor of praecantor had de leiding over de liturgie, hij bepaalde wat er door ieder van de 
koorleden gezongen moest worden. Daarbij zorgde hij voor het zangonderwijs aan de kapittelschool. 
De scholasticus droeg zorg voor het onderwijs in zijn geheel aan de school. Hij moest diaken zijn en 
geprebendeerd kanunnik. Het onderwijs zelf liet hij vaak geven door de rector scolarum (rector van de 
school). De scholasticus nam wel zelf examen af bij zijn leerlingen. Wanneer hij verbonden was aan 
een collegiaal kapittel had hij doorgaans ook het toezicht over de lagere scholen van de aan het 
kapittel verbonden parochies. 
De matricularius zorgde voor de relikwieën, de heilige vaten en de liturgische gewaden. Vaak liet hij 
zijn bedieningen weer waarnemen door ondergeschikten. 
De camerarius deed de administratie van de goederen van de kerkfabriek. De kerkfabriek bestond uit 
het kerkgebouw en het daaraan verbonden vermogen. 
De cellarius droeg zorg voor de uitdelingen in naturalia, later, in de loop van de 12e eeuw, in geld aan 
de leden van het kapittel 22. 
 
2.3. De kapittelschool. 
 
Aangenomen wordt dat er al vanaf het ontstaan van de kapittels jongens opgeleid werden om later deel 
uit te gaan maken van het kapittel. Op de kapittelscholen werd de toekomstige clerus opgeleid. Tot 
diep in de 12e eeuw was dit de hoogste opleiding die iemand kon volgen. Toen de universiteiten in 
opgang kwamen vervielen de kapittelscholen tot Latijnse scholen, het hoger onderwijs werd nu 
genoten op de universiteiten 23. 
De juniores (jongeren) in een kapittel ontvingen hun opleiding van de scholaster of rector scolarum en 
de cantor. Zij leidden een strikt gemeenschappelijk leven. Een jongen begon zijn schoolloopbaan als 
scolaris beneficiarus, wat inhield dat het kapittel voor zijn onderhoud en zijn onderwijs zorgde. 
Vervolgens kreeg hij een halve prebende, hij werd canonicus scolaris genoemd. Uiteindelijk werd hij 
geëxamineerd door de scholaster, wanneer hij dan slaagde werd hij door deze man ter emancipatie aan 
de deken gepresenteerd. De normale leeftijd voor emancipatie was 20 jaar, er was een halve prebende 
met een supplement aan verbonden. Hierna kon hij als kanunnik in het kapittel opgenomen worden 24. 
De kwaliteit van het onderwijs en de omvang van een school zal sterk afhankelijk zijn geweest van de 
grootte en de macht van het kapittel waaraan het verbonden was. Zo zal het er in de praktijk op een 
                                                 
19 Ibidem, 191-193. 
20 Ibidem, 193-194. 
21 J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant vanaf het bezin der 4e tot in de 16e eeuw of van het aartsbisdom 
Mechelen I (Antwerpen 1935-1936) 276-278,286. 
22 Ibidem, 194-197. 
23 Ibidem, 195. 
24 Ibidem, 189. 
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domkapittelschool toch heel anders aan toe zijn gegaan dan op een school die verbonden was aan een 
meer bescheiden kapittel zoals dat van Oirschot. 
 
2.4. De regel 
 
Al eerder kwam de regel van de kanunniken ter sprake, die in 816 in Aken vastgesteld werd. Deze 
regel was gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Chrodegang van Metz. Al in de 8e eeuw had 
Chrodegang, bisschop van Metz, voor zijn eigen clerus een regel geschreven waarbij hen enige mate 
van gemeenschappelijk leven werd opgelegd, hij liet zich hierbij inspireren door het werk van 
Eusebius en Augustinus. Chrodegangs werk en de bestaande regels van de kerkvaders vormden de 
basis voor het werk De institutione canonicorum. De verordeningen, zoals die in dit boek vermeld 
staan, werden van kracht voor het hele Rijk toen ze op de grote Rijksdag-synode in Aken in 816 onder 
leiding van Lodewijk de Vrome werden aangenomen. 
Voor ons is het het meest interessant om te weten wat er in Aken voor nieuwe regels aangenomen zijn. 
De eerste 113 kapittels uit bovengenoemd boek behandelen de regelvorming door de kerkvaders. 
Vanaf kapittel 114 vinden we een beschrijving van de nieuwe verordeningen die gaan gelden voor de 
kanunniken. Deze zijn gebaseerd op het werk van Chrodegang. Daarbij is het belangrijk om even stil 
te staan bij de verandering van de regel van Chrodegang vóórdat hij in Aken werd afgekondigd. Bij 
Chrodegang lag het accent op het gemeenschappelijk leven en op de armoede. In de regel zoals die mi 
Aken ging gelden stond het gemeenschappelijk uitoefenen van het officie centraal en werd elke vorm 
van persoonlijk bezit toegestaan, zoals blijkt uit de onderstaande verordeningen, die vermeld zijn in 
hoofdstuk 114 tot en met 145 van het boek De institutione canonicorum. In 816 werden zij van kracht, 
ze golden voor alle kanunniken 25. 
114 De uitspraken in het Heilige Schrift over een streng leven gelden voor alle gedoopten. 
115 De kanunniken mogen linnen dragen, vlees eten en eigendom hebben, dit is aan monniken 

verboden. Beiden moeten echter even ijverig zijn in het vermijden van zonden en de 
uitvoering van de boetedoening. 

De volgende bepalingen hebben voornamelijk betrekking op de taak van de proost. 
116 Hierin staat beschreven waartoe het kerkelijk vermogen gesticht is. Het vermogen mag 

uitsluitend aan de armen, de verzorging van de kanunniken en de kerk besteed worden. De 
proost mag het niet aanwenden voor eigen doeleinden. 

117 De proosten hebben een geestelijke taak die bestaat uit de zielzorg van de onderhorigen en 
zij hebben een stoffelijke taak. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat iedereen 
voldoende te eten heeft. Iedere proost moet zorgen dat het claustrum, waarin zijn clerus leeft, 
met een muur van de buitenwereld afgesloten wordt, zodat er niemand ongecontroleerd in- 
of uitkan. 

118 Een proost mag niet meer clerici opnemen dan het kapittel kan onderhouden. 
119 Vele proosten nemen in hun clerus alleen lijfeigenen van hun kerk op. Zij durven niet over 

een slechte behandeling te klagen omdat ze anders geslagen worden of weer tot knecht 
gemaakt worden. Geen prelaat mag echter de adellijke stand uitsluiten. 

120 Clerici die enig eigen vermogen en kerkelijke inkomsten hebben en de kerk 
goed dienen, zullen in de gemeenschap (congregatie) enkel één maaltijd en een aandeel van 
de aalmoes behouden. Hebben ze geen privé-eigendom, dan behouden ze ook kost en 
kleding. 

121 In iedere congregatie van kanunniken moet aan alle clerici, evenveel eten en drank gegeven 
worden, want tot dusver kregen de nietsdoeners vaak het meeste. 

122 Iedere kanunnik moet bij rijkere kerken dagelijks 5 pond wijn of drie pond wijn en drie pond 
bier krijgen. Anne kerken delen in verhouding minder uit. Op feestdagen moet er meer 
geschonken worden. Rijke clerici moeten in tijden van nood hun college ondersteunen. 

123 De proosten moeten hun ondergeschikten, zoals ook in hoofdstuk 117 gesteld werd, op twee 
manieren leiden. Ze moeten hun namelijk niet alleen de benodigde levensmiddelen 

                                                 
25 J.F.A.M. van Waesberghe, De Akense renels voor canonici en canceicae uit 816 (Assen 
1967) 129-136. 
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verstrekken, maar ook letten op hun gedrag. De proost moet de tucht binnen het kapittel 
handhaven en voor de geestelijke vorming van zijn onderhorigen zorgen. 

De volgende hoofdstukken zijn weer gericht op de kanunniken zelf. 
124 De kanunniken moeten sober gekleed zijn, niet te voornaam uit ijdelheid en niet te armoedig 

uit huichelachtigheid 
125 Ze mogen niet, zoals monniken doen kovels dragen, iedere stand heeft zijn eigen kleding. 
126-133 Beschrijven de dagindeling en geeft richtlijnen voor het gedrag van de kanunnik tijdens de 

kanonieke uren. De kanunniken mogen tijdens het koorgebed niet zitten, ze moeten staan en 
mogen daarbij niet op een stok leunen. Ook moeten zij zorgen dat zij de gebeden van het 
koorgebed en van de Heilige Mis in de geest volgen. 

134 Beschrijft de straffen die, door de bisschop aangestelde, prelaten aan de aan hun 
ondergeschikte kanunniken op mogen leggen. Wie zich, na meerdere waarschuwingen, niet 
verbetert zal enige tijd op water en brood worden gezet. Wanneer iemand dan nog hardleers 
blijkt, moet hij van de gemeenschappelijke tafel geweerd worden en van het koor. Hij krijgt 
een aparte strafplek in de kerk Helpt dit nog niet dan mag hij, wanneer zijn leeftijd dit 
toelaat, geslagen worden. Wanneer dit vanwege zijn ouderdom of functie (bijvoorbeeld 
priesterlijke waardigheid) niet mogelijk is, dan zal hij openlijk berispt en met streng vasten 
belast moeten worden tot hij zich betert. Een nog zwaardere straf is de gevangenneming, de 
zwaarste echter is het voorleiden voor de bisschop, zodat deze beschikt. 

135 De jongens, die in het kanonikaat opgroeien moeten goed beschermd en onderwezen 
worden. Zij moeten onder de hoede staan van een oudere kanunnik en in een gebouw binnen 
de muur samenwonen. 

136 Na de completen moeten alle kanunniken zich direct naar de slaapzaal begeven, ieder moet 
een eigen bed hebben. Er moet één lantaarn blijven branden. Niemand mag in de slaapzaal 
iets onfatsoenlijks doen of de anderen verontrusten. 

137 De zangers moeten bij het zingen niet uit willen blinken, degenen die niet goed zingen, 
kunnen beter zwijgen dan storen. De psalmen moeten eenvoudiger gezongen worden dan de 
andere liederen. 

138-140 Hierin staan de eigenschappen en plichten van de proost, de keldermeester en hun 
ondergeschikten beschreven. 

141 Iedere bisschop moet een hospitaal voor armen en vreemdelingen inrichten en de middelen 
daarvoor verschaffen. De clerici moeten hiertoe een tiende afstaan van hun inkomsten. In de 
vastentijd, liefst vaker, moeten de clerici de voeten van de armen in het hospitaal wassen. 

142 Kanunniken mogen eigen woningen hebben. Voor de ouderen en zieken moet er woonruimte 
zijn binnen het kanonikaat zodat ze hier door hun broeders getroost en verzorgd kunnen 
worden. 

143 Beschrijving van de plichten van de portier. Na de completen wordt de poort gesloten en de 
sleutel bij de overste gebracht. 

144 Vrouwen mogen de verblijven van de kanunniken en het claustrum niet betreden, behalve de 
kerk. Hebben ze aalmoezen nodig dan kunnen ze deze verkrijgen in een lokaal buiten het 
claustrum, daar mag geen kanunnik zonder getuigen met hen spreken. 

145 Samenvatting van plichten voor kanunniken en aansporing aan de kanunniken om volgens de 
institutio te leven. 

 
2.5. Het koorgebed of de getijden 
 
De centrale plicht van de kanunniken was het onderhouden van het koorgebed. In de oudheid vonden 
de nachtelijke gebeden en de daguren, evenals het samenkomen van de gelovigen, alleen op zon- en 
feestdagen plaats. Vanaf de vierde eeuw echter, trokken leken zich terug uit het wereldlijk leven en 
werden, als monniken, de bevorderaars en dragers van de gebedsuren (getijden). De gebedsoefeningen 
werden nu dagelijks verricht. Zij bestonden uit het matutinum (de metten), lauden (het lof), prima (het 
eerste uur), (het derde uur), sexta (hot zesde uur), nonen. (het negende uur), vest:genie (de 
vespers) en het completorium (de completen). Deze oefeningen werden ook door de 'seculiere' 
kanunniken gemeenschappelijk gebeden 26. 

                                                 
26 Nolet, Boeren, Kerkelijke instellingen, 244-245. 



 

8 
 
 
 

3. Beknopte politieke en economische schets van het dorp Oirschot 
 
 
Oirschot was een gedeelde heerlijkheid. Dit hield in dat het dorp twee heren had: de hertog van 
Brabant en de heer van Oirschot. In de loop van de tijd werd de macht van één heer, de hertog, steeds 
groter. Aan het begin van de 12e eeuw speelde de locale adel in de Kempen een grote rol. Met het 
aantreden van graaf Godfried I van Leuven die in 1106 de titel 'hertog van Lotharingen' kreeg werd er 
een begin gemaakt met de indamming van de zelfstandigheid van de locale adel in het machtsgebied 
van deze hertog en zijn opvolgers, de latere hertogen van Brabant 27. Om de plaatselijke heren van zich 
afhankelijk te maken en aan zich te binden namen de hertogen hen op in hun ambtenarenapparaat. 
In 1232 vormden Vught en Oirschot samen nog één heerlijkheid die in bezit was van de heren van 
Vught. Hier kwam snel verandering in toen de hertog zich met dit stukje Kempen ging bezighouden. 
Binnen de heerlijkheid Vught bestond in die tijd een zekere tweedeling. Heer Boudewijn van Vught 
trad op in Vught en zijn jongere broer Daniel hield zich, met zijn eigen personeel, vooral bezig met 
Oirschot 28. Boudewijn kwam in hertogelijke dienst en vervulde zijn functie blijkbaar niet naar 
behoren, want kort na zijn opname in het ambtenarenapparaat kon hij weer vertrekken, een 
heerlijkheid armer. Zijn jongere broer Daniel bleef dit lot, om onduidelijke redenen, bespaard zodat 
Oirschot nog net even buiten de directe hertogelijke inmenging bleef. Daniels kleinzoon Wouter 
bracht hierin verandering. Hij verkocht in 1320 zijn deel van de heerlijkheid aan Roger van Leefdael, 
functionaris aan het hertogelijk hof 29. 
Wegens de grote politieke belangen van Roger van Leefdaal en zijn opvolgers, bijvoorbeeld aan het 
hof in Brussel, waren de plaatselijke bestuurders erg op zichzelf aangewezen. De locale adel van 
Oirschot liet zijn belangen doorgaans behartigen door voogden, die zich op hun beurt weer 
voornamelijk bezig hielden met het innen van de heerlijke inkomsten. Oirschot was één van de vele 
bezittingen van de plaatselijke heren en niet eens zo’n belangrijke 30. Toch was er één aspect aan 
Oirschot dat de heren wel degelijk interesseerde: het kapittel. Rijke families met meerdere zonen 
probeerden een kanunniksprebende voor hun jongsten te bemachtigen zodat zij zich hierdoor 
gedeeltelijk in hun levensonderhoud konden voorzien. Omdat er voor het verkrijgen van een prebende 
geen priesterwijding nodig was, bleven de personen in kwestie beschikbaar voor het huwelijk 
Wanneer hen dan, bijvoorbeeld door sterfte van een oudere broer, toch nog een redelijke erfenis 
toekwam, konden zij hun prebende opgeven en alsnog in het huwelijk treden. Zo vinden we heel wat 
familieleden van de plaatselijke heren, genaamd Van Petershem en Van Merode, terug als lid van het 
kapittel. 
Met de vorming van het hertogdom Brabant in de 12e eeuw brak er een periode van economische 
ontwikkeling aan voor het door de hertog overheerste gebied. Oirschot lag in het kwartier Kempenland 
dat samen met de kwartieren Peelland en Maasland de Meierij van 's-Hertogenbosch vormde (zie 
kaartje). De streek werd beheerst door de stroomgebieden van de rivieren de Dommel en de Aa. De 
Meierij was erg onvruchtbaar in de middeleeuwen en vooral in het zuiden, in de Kempen, lagen er 
grote stukken onontgonnen heidegrond tussen de dorpjes. De geringe ontginning hier hing samen met 
het voorkomen van natuurlijke weiden en beemden 31. 
Oirschot was waarschijnlijk lange tijd de grootste plaats van Kempenland. In 1374 worden er in 
Oirschot 375 draagkrachtige personen geteld, en in 1437 worden 659 huizen bij de haardtelling 
genoemd. De, op Oirschot na, grootste plaats van Kempenland, Eindhoven, telde in 1374 slechts 200 
draagkrachtige personen en in 1437 werden er 248 huizen geteld 32. 
De handel in landbouw- en vee teeltproducten breidde zich in de 12e eeuw sterk uit en bovendien 
kwamen er steeds meer producten op de markt die gefabriceerd werden in de primitieve huisindustrie. 
De hertog gaf bepaalde plaatsen, waaronder Oirschot, het recht om een markt te houden 33. In Oirschot 

                                                 
27 J. Lijten, ‘De heren van Oirschot' in Oog op Oirschot (Oirschot 1991) 52. 
28 Ibidem, 56. 
29 Ibidem, 61. 
30 Ibidem, 75. 
31 H.P.H. Jansen., Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw (Assen 1955) 25-26. 
32 In 1464 worden bij haardtellingen 728 huizen genoemd, in 1526 zijn dat er 782. J. toelier, Les dénambrements 
de foyers en Brabant (Brussel 1912) 14 en 480. 
33 H. van Velthoven, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch (Amsterdam 1935) 70. 
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werd er, buiten de weekmarkten, vier maal in het jaar een grote markt gehouden. Het belang van deze 
markten verminderde in de loop van de tijd doordat er in steeds meer en kleinere plaatsen markten 
werden toegestaan én door de ontwikkeling van het nabijgelegen Eindhoven als handels- en 
ambachtscentrum34. 
De voortdurende strijd die door de hertogen van Brabant geleverd werd om hun grenzen te 
consolideren of hun bezit uit te breiden, vooral richting Geldt; eiste een zware tol van de inwoners van 
het noorden van de Meierij. De rest van de streek had het ook zwaar te verduren, dat blijkt onder 
andere uit de maatregelen die genomen werden als gevolg van een verslag van een raadsordinaris van 
Karel V uit 1515. De lasten voor de bewoners van de Meierij werden gedurende tien jaar aanzienlijk 
verlicht. De Peel- en Maaslanders hoefden nog maar de helft van de opgelegde lasten op te brengen, 
de mensen die in de Kempen en in het kwartier Oisterwijk woonden moesten voor tweederde van de 
beden zorgen 35. 
In de tweede helft van de 15e eeuw wordt de economie in de Nederlanden ernstig verstoord, in 
Oirschot begint eerst aan het einde van de 15e eeuw een moeilijkere periode. Dit blijkt onder andere uit 
een geschil dat de ingezetenen van het dorp hadden met de deken en andere heren van het kapittel. De 
Oirschottenaren vonden dat de kapittelheren ook wel eens een steentje bij mochten dragen aan de 
bedes die van hen door de hertog verlangd werd 36 de ingetreden armoede blijkt ook uit een 
verandering in de zoenaccoorden, hierin werd de verzoening tussen twee partijen geregeld. Een zoen is 
een boete die een overtreder moet voldoen. Buiten de gebruikelijke opgelegde bedevaarten werd hier 
in de tweede helft van de 16e eeuw doorgaans ook een 'spynde', een uitdeling van brood en andere 
zaken aan de armen, aan toegevoegd. Dit hing waarschijnlijk samen met de sterk teruggelopen 
inkomsten van de Tafel van de Heilige Geest die met de armenzorg in Oirschot was belast. In de 15e 
eeuw kon zij, vanwege de vele overschotten, nog als een soort bank fungeren. In de 16e eeuw kon zij, 
vanwege een tekort aan inkomsten, de behoeften van de armen in het dorp niet voldoende tegemoet 
komen. De giften waren in aanzienlijke mate afgenomen en er werd naar aanvullende inkomsten 
gezocht om de armenzorg te kunnen garanderen. De 'spynde' is hier een voorbeeld van 37. Uit de 
noodzaak van dit soort maatregelen wordt de toegenomen armoede in het dorp duidelijk.  
Uit het bovenstaande blijkt dat Oirschot in economisch en politiek opzicht geen noemenswaardige rol 
speelde in het leven van haar twee heren, de hertog van Brabant en de heer van Oirschot. Beiden 
bezaten meerdere en belangrijkere gebieden. Het kapittel van Oirschot had, vooral voor de plaatselijke 
heren, wel enig nut. Het kon dienen als standplaats voor hun jongere zonen, die, wanneer dat nodig 
bleek, weer in het politieke spel ingezet konden worden. 
 

                                                 
34 Lijten, 'Kermis en markt' in Oog op Oirschot, 193. " Van Velthoven, Stad en Meierii. 76. 
35 Van Velthoven, Stad en Meierij, 76. 
36 Parochie-archief Oirschot (PAO), Register van Van Dooren- Van Baar H, folio 290. 
37 Lijten, 'De Oirschotse zoenaccoorden', Camoinia 19 (1989) 146-164 en 157-158. 



 

10 
 
 
 

4. Het kapittel van Oirschot 
 
 
4.1. Inleiding 
 
Het bisdom Luik was vóór 1559 onderverdeeld in acht aartsdiakenaten. Het grootste aartsdiakenaat, 
Kempenland, bestond uit zeven dekenaten. Het bestreek het tegenwoordige Noord-Brabant en 
Limburg 38. De parochie van Oirschot viel onder het dekenaat van Hilvarenbeek. Van de parochiekerk 
van Oirschot waren meerdere parochies afhankelijk. 
Over het ontstaan van het kapittel bieden de bronnen geen uitsluitsel. Opvallend is dat er in de 
documenten nergens sprake is van een stichter. Uit een charter, van na 1207, blijkt voor het eerst dat er 
in Oirschot een kapittel is. Hierin staat beschreven dat "G” (24), proost van Oirschot, optreedt als 
getuige 39. In 1216 wordt er voor het eerst een kanunnik vernield. Apollonius (4), kanunnik van 
Oirschot, verkoopt dan cijns en smaltienden aan het klooster van Postel, gelegen in het zuiden van 
Kempenland 40. Vervolgens is er een oorkonde uit 1219 waarin drie kanunniken als getuigen worden 
genoemd 41. Uit 1240 stamt de eerste oorkonde van het kapittel zelf 42. 
Tot diep in de 13e eeuw zetelde het kapittel in de Mariakerk in Oirschot, het had Sint Petrus als 
beschermheilige. De nieuwe kerk die in de 13e eeuw gebouwd werd en de naam droeg van de patroon 
van het kapittel werd tevens de nieuwe parochiekerk 43 In 1462 brandde deze kerk af en werd er een 
nieuwe Sint Pieterskerk gebouwd. 
Het patronaat van de kerk en het kapittel berustte bij de hertog van Brabant en de heer van Oirschot 
die samen, zoals eerder beschreven is, de heerlijkheid Oirschot bezaten 44. Wanneer er een prebende 
vrijkwam hadden zij, om beurten, het recht om een nieuwe kanunnik te benoemen. Het kapittel zelf 
had het patronaatsrecht over de geestelijke aanstellingen in Bladel, Middelbeers, Best en Wintelre en 
Vessem 45. 
Aan het einde van de middeleeuwen werd het beneficie van de Cantorij van het hoogaltaar van de Sint 
Pieterskerk in Oirschot gesticht. De Oirschotse priester Engelbert van den Spijker, kanunnik in 
Keulen, stond aan de basis hiervan. In een codicil, toegevoegd aan zijn oorspronkelijk testament uit 
1490, sticht hij het beneficie. Eerst op 23 juni 1501, een kleine tien jaar na zijn dood, word de cantorij 
van Oirschot een feit 46. 
In de onderstaande paragrafen ga ik nader in op de taken en het leven van de leden van het kapittel. 
Daarbij bespreek ik de statuten die het kapittel opstelde in 1293, 1416, 1435, 1446, 1472, 1499 en 
1501 (de statuten uit 1499 en 1501 zijn een toevoeging aan het statuut van 1446): 47 De bepalingen 
hieruit worden, waar dat mogelijk is, naast de regel van Aken gelegd. 
 
4.2. De deken 
 
In het kapittel van Oirschot zetelden normaal elf kanunniken. In de eerste jaren van het bestaan van het 
kapittel heeft er een proost aan het hoofd gestaan. In 1282 oorkondt Jan I, hertog van Brabant, dat het 
kapittel voortaan een deken zal hebben en dat deze deken tevens pastoor van Oirschot zal zijn. Omdat 
de kanunnikenprebenden te mager zijn om in een passend levensonderhoud te voorzien, verbindt de 
hertog het pastoraat met het nieuwe dekenaat. Sommige inkomsten van de deken zullen dan tot 
verbetering van de inkomsten van de kanunniken moeten dienen. De bisschop van Luik keurt de 
oorkonde op 29 september 1283 goed. Pas in 1288 stemt heer Daniél van Oirschot, de andere patroon 

                                                 
38 Voor overzicht kapittels zie: R. Forgeur, 'Chapitres de chancrines dans l'ancien diocese de Liège' in: Trésors 
de rut au Dave; de Visé et Saint Hadelin (Visé 1988) 215-221. 
39 H.P.H. Camps, Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 13121,1 ('s-Gravenhage 1979) 208-209. 
40 Ibidem 1,1, 182. 
41 Ibidem 1,1, 184-185. 
42 Ibidem 1,1, 270-271. 
43 Lijten, 'De oudste documenten betreffende het Oirschotse kapittel' Campinia 9 (1979) 190. 
44 Drenken, Documenten, 166. 
45 Lijten, 'Bemoeienissen van de Oirschotse schepenen met pastoorsbenoemingen' in Qog op Oirschot, 236. 
46 J.W.M. Peijnenburg, 'De Cantorij van Oirschot' in: De Comme geopend. Geschiedkundige opstellen uit de 
Kempen (Eindhoven 1983) 61-62. 
47 Zie ook: Liften, 'De Oirschotse kapittelstatuten tot 1500' Camninia 17 (1987) 5-30. 
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van het kapittel, niet de bepaling in. Wellicht was hij in eerste instantie nogal gekrenkt omdat de 
hertog het deed overkomen dat hij de enige patroon van het kapittel was, door op eigen houtje over zo 
een belangrijke zaak te beslissen 48. 
De procedure bij het aanstellen van een deken verliep als volgt: de gewijde kanunniken kozen de 
deken en droegen de kandidaat voor aan de bisschop ter goedkeuring; daarna presenteerden zij hem 
aan de hertog die hem het pastoraat kon verlenen. De aartsdiaken van Kempenland ten slotte, stelde 
hem als pastoor aan 49. De kanunniken kozen vaak iemand uit hun midden als deken. Soms echter 
werd hen door de hertog of bisschop iemand met sterke drang aanbevolen en ontstond er een conflict. 
Op één zo'n situatie zal bij de bespreking van de dekens nader in worden gegaan. 
In de eerste periode na de instelling van het dekenaat werd het pastoraat doorgaans persoonlijk door de 
deken uitgeoefend. In latere tijden vinden we steeds vaker een vice-deken. Hij was plaatsvervanger 
van de eigenlijke deken-pastoor 50. De vice-dekens waren ook kanunnik. 
Hieronder volgt een overzicht van de door mij gevonden proost en dekens. De aangegeven ambtsduur 
kan in werkelijkheid langer geweest zijn. Ik ben namelijk uit gegaan van de oudste en de jongste bron 
waarin ze als deken vermeld stonden. 
 
Proost 
eerste kwart 13de eeuw, na 1207 'G’(24) 
 
Dekens 

1301 Theodericus (77) 
1359 Jan van Heersel (39) 
1368, 1385 Henrik Bac (8) 
Vóór 1400 Arnoldus (5) 
1401-1416 Anselmus van Baest (9) 
1416-1426 Gerardus de Heere (36) 
1427-1444 Johannes Oem van Buchoven (64) 
1444-1472 Frank van Boert (15) 
1476-1503 Willem Arts (6) 
1503-1533 Willem van den Bogaert (ofwel: De Pometio) (16) 
1533-1552 Jacob van Geldrop (26) 
1557-1559 Jan Goossens (31) 

(In het tweede deel van deze scriptie is een uitgebreid overzicht met persoonlijke gegevens over deze 
mannen en de bronnen waarin ze vermeld staan opgenomen) Zoals duidelijk blijkt uit de bovenstaande 
opsomming zijn de gegevens van vóór 1400 verre van compleet. Over proost 'G'(24) en de dekens 
Theodoricus (77) en Arnoldus (5) is mij, behalve hun naam, niets bekend. Zij vallen dus 
noodgedwongen buiten de benedenstaande opmerkingen over de dekens. 
De kanunniken en deken van Oirschot behoorden de al eerder besproken regel van Aken te volgen. In 
de loop van de tijd hebben zij echter ook zelf regels opgesteld in statuten. Sommigen daarvan waren 
speciaal gericht op de dekens van het kapittel, zoals in het statuut van 1416. Er moest toen een nieuwe 
deken gekozen worden, maar vóórdat het kapittel hiertoe overging bepaalden vice-deken en 
kanunniken eerst dat de toekomstige deken moest zweren alle statuten, privilegiën en vrijheden, 
verbonden aan de kerk, te zullen onderhouden. Bovendien werd bepaald dat hij geen novale tienden, 
die aan het kapittel als geheel toekwamen, voor zichzelf zou opvorderen 51. In 1472, wanneer het 
kapittel het weer even zonder deken moet stellen, wordt de gelegenheid aangegrepen om de rechten en 
plichten van de toekomstige dekens wat nader te omschrijven. Van de deken werd van toen af 
verwacht dat hij alle apostolische brieven of mandaten van het bisdom die aan hem geadresseerd 
waren, eerst aan het kapittel zou voorleggen en daarna pas zou reageren. De deken (als pastoor) mocht 
niet meer op eigen gezag kapelaans of coadjutoren aanstellen die al tot het kapittel behoorden, maar 
moest de kandidaten voor deze functies éérst aan het kapittel presenteren, dat dan een bindend oordeel 
over de kandidaat mocht uitspreken. Ook moest de deken er uitdrukkelijk in toestemmen dat alle 

                                                 
48 Frenken, Documenten, 168-169 en 247-249. 
49 Ibidem, 169 en 207-208. 
50 Ibidem, 170. 
51 Ibidem, 192-193 en 249-250. 
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giften die op de offertafel in de kerk gedeponeerd werden, uitsluitend toekwamen aan de kerkfabriek, 
ten behoeve van de nog niet voltooide bouw van de nieuwe kerk. Ten slotte moest de deken zweren 
dat hij, in zijn functie als pastoor van Oirschot, bij het uitoefenen van de parochiedienst in niets de 
kerkdiensten van het kapittel mocht schaden 52. 
Die hierboven beschreven bepalingen met betrekking tot de functie van de deken-pastoor zijn op geen 
enkele manier in tegenspraak met de inhoud van de regel van Aken. Hier en daar wordt een 
verordening uit 816 nog eens extra aangezet. Zo vermeldt hoofdstuk 116 uit De institutione 
eananiconim dat het kerkelijk vermogen uitsluitend aan de armen, aan de verzorging van de 
kanunniken en aan de kerk besteed mag worden en dat de proost het niet voor eigen doeleinden mag 
aanwenden. Ter vergelijking: in het statuut van 1416 staat dat de novale tienden die aan het kapittel als 
geheel toekomen niet door de deken zelf opgevorderd mag worden. 
Zoals uit de beschreven bepalingen, opgesteld in de statuten, blijkt werden de rechten en plichten van 
dekens, telkens wanneer daar de gelegenheid toe was, nader bepaald door de rest van het kapittel. 
Hieruit zou men kunnen concluderen dat de kanunniken erg angstig waren voor een te dominante 
positie van de deken. Dit vermoeden wordt nog sterker wanneer we zien dat zij 't liefst iemand uit 
eigen kring naar voren schoven als kandidaat voor de positie. Wanneer de hertog of bisschop echter 
een andere kandidaat prefereerden en zelf iemand aanwezen, ontstond daarover doorgaans een 
conflict. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1444 toen de hertog, na de dood van deken Jan Oem van 
Buchoven (64), pastoor Willem van Elderen als deken presenteerde, zéér tegen de wil van de 
kanunniken. Zij hielden vast aan hun eigen keuze, Frank van Boert (15), hij werd uiteindelijk de 
nieuwe deken 53. Ook in 1505, toen de kanunniken Arnoldus Huweel (43) uit hun midden verkozen 
boven de zich als deken gedragende Willem van den Bogaert (16) die hen door de hertog werd 
opgedrongen, was er een conflict. De kanunniken hebben, dat mag duidelijk zijn, het onderspit moeten 
delven en accepteerden hem uiteindelijk in 1506 nadat hij aan bepaalde, door de kanunniken gestelde 
voorwaarden, voldaan had. Willem van den Bogaert moest binnen één maand de eden afleggen, het 
receptie-geld en de 'receptie'-maaltijd betalen. Bovendien diende hij alle dekenaatsinkomsten, die hij 
na de dood van Willem Arts (6), de vorige deken, hadden opgestreken, aan het kapittel terug betalen 
54. Toch ben ik in de bronnen verder weinig conflictsituaties tussen de deken en de kanunniken 
tegengekomen. De kanunniken waren vooral bezorgd over hun onafhankelijke positie ten opzichte van 
de hertog, die deze probeerde te beperken door het naar voren schuiven van, hem gunstig gezinde, 
dekens. Door middel van de in de statuten gestelde bepalingen probeerden de kanunniken hun positie 
veilig te stellen. Daarbij waren aan het einde van de 15de eeuw de inkomsten van de geestelijkheid in 
het algemeen erg verslechterd ten gevolge van de vele oorlogjes die over de hoofden van de inwoners 
van de Meierij door de heren gevoerd werden. De gelovigen konden de tienden, renten en cijnzen die 
dienden voor het onderhoud van de kerk en de geestelijkheid die in de streek gevestigd waren niet 
meer volledig opbrengen en dit betekende een duidelijke inkomstenvermindering, óók voor het 
kapittel van Oirschot 55 De kanunniken grepen de kortstondige deken-vrije periodes aan om nog eens 
op hun strepen te gaan staan en ervoor te zorgen dat de toekomstige dekens hun bevoegdheden niet te 
buiten gingen. 
De deken kon zijn taak natuurlijk ook door iemand anders uit laten oefenen, door een vice-deken, die 
hij van zijn eigen prebende moest bekostigen. In de bronnen kom ik maar één keer tegelijkertijd een 
deken en een vice-deken tegen. Daniel van der Ameijden (3) oefende deze functie uit tijdens het 
dekenaat van Willem van den Bogaert (16). De overige vice-dekens vind ik alleen in dekenvrije 
periodes of tussen twee dekenaten in. Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat zij daar, bij gebrek 
aan deken, aan het hoofd van het kapittel staan en dientengevolge ook genoemd worden bij bepaalde 
besluiten. Misschien zijn ze al veel langer vice-deken. Aan de andere kant is het onderstaande lijstje 
van vice-dekens een neerslag van wat er in de bronnen gevonden is en worden de hierin vermelde 
personen alleen in de beschreven jaartallen specifiek als vice-deken aangeduid, terwijl ze in andere 
jaren enkel als kanunnik terug te vinden zijn. Het lijkt mij aannemelijk dat, op een enkele uitzondering 

                                                 
52 Ibidem, 193-194 en 255-258. 
53 G.C.A. Juten, Consilium de Beke (Bergen op Zoom z.j.) 213. Zie ook: Liften, 'Een parochie in. wording. Best 
1437-1553' in: De Comme geopend, 53 en 54. 
54 Ibidem, 169-170. 
55 Ibidem, 170. 
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na, de dekens van Oirschot, mede vanwege hun beperkte inkomsten, hun functie zelf uitoefenden. Het 
geringe aantal vice-dekens dat ik gevonden heb sterkt mijn vermoeden. Hieronder volgt een overzicht:  
1388 Jan de Molder (61) 
1416 Willem van Kervenem (45) 
1427 Jan Oem de Buchoven (64) 
1473 Willem van Geldrop (29) 
1523 Daniel van der Ameijden (3) 
( Meer gegevens over deze mannen zijn opgenomen in de persoonsbeschrijvingen in het tweede 
gedeelte van deze scriptie). 
 
4.3. De kanunniken 
 
Het kapittel had de leiding over het gehele kerkelijke leven in de parochie van Oirschot. De taken van 
de kanunniken zijn her en der al in de tekst genoemd. 

- Ze onderhielden dagelijks de kanonieke uren. 
- Ze verzorgden de parochiedienst. 
- Ze waren verantwoordelijk voor de geestelijke aanstellingen in de van hen afhankelijke 

parochies: Best, Wintelre en Vessem, Middelbeers en Bladel. 
- Ze droegen zorg voor de vele geestelijke stichtingen, waarvoor jaarlijks kapelaans en vicarii 

aangewezen moesten worden. 
- Ze beheerden de goederen van de kerk. 

Iedere dag kwamen de kanunniken in het kapittel bijeen om samen uit de regel en andere heilige 
geschriften te lezen. Op deze bijeenkomsten konden degenen die de regels overtreden hadden dat 
opbiechten zodat de rest van het kapittel een straf voor de overtreder kon vaststellen (over dit laatste is 
in de documenten van het kapittel helaas niets terug te vinden). Er werden bij die gelegenheden ook 
nieuwe regels opgetekend die vastgelegd werden in de statuten van het kapittel. De verordeningen die 
de kanunniken voor zichzelf opstelden hielden doorgaans geen verzwaring in van de al bestaande 
regelingen en betroffen niet altijd de kanunniken zelf, maar ook andere leden van het kapittel. 
Hieronder volgen de bepalingen die betrekking hadden op de kanunniken. In 1293 bepaalden zij dat: 

- de dagelijkse distributies voortaan vóór het zingen van de getijden uitgedeeld werden.  
- de niet-residerenden onder hen de vicaris die hun taak waarnam, acht mud graan moesten 

betalen 
- de geëmancipeerden onder hen, die op een universiteit studeerden, twee-derde van hun 

prebende kregen en de knapen-kanunniken, die nog op de kapittelschool zaten, de helft van 
hun prebende kregen, het overschot diende voor distributies 

- ze veertig dagen afwezig mochten zijn 
- bij sterfte van een kanunnik zijn prebende het eerste jaar na zijn dood gebruikt werd om zijn 

schulden af te betalen of de bepalingen in zijn testament uit te voeren, het tweede jaar na zijn 
dood toekwam aan de kerk en het derde jaar beschikbaar was voor een nieuwe kanunnik 56. 

Het volgende statuut waarin kanunniken regels opstelden die ook henzelf betroffen stamt van 
omstreeks 1435. Hieruit blijkt dat er in de winter, op 1 december, op de dag na Sint Andries, een 
generaal kapittel werd gehouden. Daar werd dan onder andere vastgesteld welke korenportie aan ieder 
toekwam in het komende jaar. Op 23 juni, volgde nog een generaal kapittel, daar moesten niet-
residerende kanunniken die in het komende jaar in Oirschot wilden komen resideren dit aankondigen. 
In 1435 werd verder nog bepaald dat nieuwe kanunniken, net als hun voorgangers, 22 rijnse guldens 
moesten betalen voor hun receptie en dat zij bij die gelegenheid het hele kapittelpersoneel een maaltijd 
moesten aanbieden 57. 
In 1472 werd middels een statuut nog eens benadrukt dat een niet gewijde kanunnik niet deel mocht 
nemen aan een dekenverkiezing 58. 
In 1499 werden er enkele geldboetes vastgesteld op bepaalde overtredingen, zoals het niet tijdig 
aanwezig zijn bij de getijden en de mis 59. 

                                                 
56 Ibidem, 192 en 247-249. 
57 Ibidem, 193 en 250-252. 
58 Ibidem, 193-194 en 255-258. 
59 Ibidem, 193 en 253-254. 
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Tenslotte volgde in 1501 nog de bepaling dat een kanunnik in het vervolg, in plaats van het aanbieden 
van een drie-dubbele maaltijd voor zijn receptie, twaalf gouden keurvorstguldens aan het kapittel 
moest gaan betalen.  
Dit bedrag zou dan worden aangewend om de kerkornamenten te verbeteren 60. 
Bovenstaande bepalingen zijn niet opzienbarend, nergens wordt er tegen de regel van 816 ingegaan, er 
worden enkel wat zaken gepreciseerd. Hier en daar gaven de kanunniken zichzelf een cadeautje, zoals 
in 1293 toen besloten werd de dagelijkse distributies vóór het zingen van de getijden plaats te laten 
vinden of toen er bepaald werd dat 'n kanunnik veertig dagen afwezig mocht zijn. Waarschijnlijk was 
dit in de loop van de tijd al een gewoonte geworden en werd dit nu voor de goede orde in een statuut 
opgetekend. Hier stond tegenover dat ze zichzelf ook wel eens benadeelden ten gunste van de kerk, 
zoals we in 1501 zien toen bepaald werd dat een nieuwe kanunnik geld moest geven dat aangewend 
werd voor het verbeteren van de kerkornamenten, in plaats van een maaltijd voor de kanunniken te 
bekostigen. Ook werden er in 1499 geldboetes op bepaalde overtredingen gesteld. Dit zal verband 
hebben gehouden met de bouw van, de nieuwe Sint Pieterskerk, na de brand in 1462. De nieuwe kerk 
werd namelijk geheel gefinancierd door de Oirschotse gemeenschap zelf onder leiding van haar 
geestelijke en wereldlijke overheid 61. 
Uit het onderstaande blijkt dat de kanunniken, wanneer zij in Oirschot resideerden, geacht werden zich 
ook als kanunnik te gedragen, bepaalde zaken werden dientengevolge niet getolereerd. Hoofdstuk 124 
en 125 behandelen de kleding van de kanunniken: die moest sober zijn. In de statuten van het 
Oirschotse kapittel worden geen nadere bepalingen betreffende de kleding van de leden gegeven. Dat 
hier toch wel degelijk op gelet werd blijkt uit het commentaar dat geschreven werd als gevolg van een 
geschil tussen de deken en het kapittel van Oirschot en de niet-residerende kanunnik Cornelis van 
Varick (78), die wilde komen resideren in 1544. Na een aantal jaren van afwezigheid kwam de 
genoemde kanunnik weer in Oirschot. Maar, zo meende de commentator, in zeer ongepaste kledij. 
Cornelis ging gekleed in 'een cort veltkepken op te oesterscher maniere gemaickt met twee mode 
oversneden ende gehackelde couschen, draeghende eenen duitschen hoet met eendenplumaige op sijn 
hooft, ende een lanck mesche aen sijn sijde'. In deze 'out-fit' waagde hij het ook door de kerk te 
wandelen, waarbij hij gezien werd door de deken en anderen. De deken voegde hem toe dat, wanneer 
hij wilde komen resideren, hij zich ook gelijk een geestelijke zou moeten kleden. Cornelis weigerde 
dit en vertrok, waarop de deken zeer consequent stelt dat hij dan ook niet de vruchten van zijn 
kanonikaat kon plukken 62. 
 
4.4. De kapittelschool van Oirschot 
 
Over de school zelf en de leerlingen is zeer weinig in de bronnen terug te vinden. De volgende 
bepalingen vinden we terug in het kapittelstatuut van twaalf november 1293: 
De knapen-kanunniken van de kerk die nog niet geëmancipeerd zijn en die lessen volgen aan de 
parochiekerk zullen niet meer dan de helft van hun prebende krijgen 63. 
Elke scholaster liet zijn taak vaak waarnemen door een rector die de leerlingen, in zijn plaats, les gaf. 
Hijzelf nam dan alleen nog maar de examens af en droeg de jonge kanunniken voor ter emancipatie. 
Over de scholaster en schoolrector lezen we in de statuten van omstreeks 1435 en uit 1472 dat de 
laatste door de scholaster aan de kapittel gepresenteerd moet worden. Wanneer de overige kanunniken 
met de keus van de scholaster kunnen instemmen is de schoolrector gehouden trouw en 
gehoorzaamheid aan het kapittel te zweren 64. Hieronder volgt een opsomming van kanunniken die ik 
in de bronnen als scholaster heb teruggevonden. Deze opsomming is echter verre van compleet. 
1240  Albertus (2) 
1335  Johannes van Menhert (52) 
1363-1382  Willem Vos (81) 
1383  Henrik zoon van Ude Elsenhoet (37) 

                                                 
60 Ibidem, 193 en 254-255. 
61 Zie hierover. Liften, 'De financiering van de bouw van de Oirschotse Sint-Petrus-kerk 1463-1512' Camoinia 
22 (1992) 80-102. 
62 Rijksarchief Noord-Brabant, Archief van het kapittel van Oirschot, inv. nr. 87, 1544. 
63 Ibidem, 247. 
64 Ibidem, 251. 
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1444  Henrik van Petershem (65) 
1472  Wenceslaus van Petershem (67) 
1534-1559  Gisbertus van der Hert (41) 
Van Hendrik van Petershem (65) weten we in ieder geval zeker dat hij zijn dienst door een 
schoolrector heeft laten waarnemen. Op 19 september 1445 bevestigt hij vanuit zijn woning in 
Leuven, dat hij 44 Philippusschilden van het kapittel heeft gekregen, waar hij als niet-residerend 
scholaster recht op had 65. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt werd de school van de parochiekerk in Oirschot bediend door het 
kapittel. Het kapittel vormde het schoolbestuur en de scholaster, zelf ook een kanunnik, stond aan het 
hoofd van de school. De school bestond waarschijnlijk uit twee afdelingen. De laagste afdeling was 
toegankelijk voor de kinderen uit de parochie. Het is niet duidelijk of er ook meisjes op deze afdeling 
werden toegelaten. Dit laatste gold in ieder geval niet voor de hoogste afdeling. Deze diende namelijk 
als opleiding voor geestelijken. Deze afdeling werd bevolkt door clerici die wachtten op een 
benoeming tot kanunnik, clerici die al een kanunnikprebende ontvangen hadden en minderjarige 
vicarissen die de koordienst van niet-residerende kanunniken waarnamen. De jonge kanunniken, 18 tot 
20 jaar oud bij hun emancipatie, gingen daarna vaak nog naar een universiteit om hun opleiding af te 
ronden 66. 
 

                                                 
65 Archief van het kapittel van Oirschot (AKO), Rijksarchief Noord-Brabant, inv. nr. 171, 19 sept. 1445. 
Frenken, Documenten, 168-169 en 247-249. 
66 Ibidem, 174. Zie ook: Lijten, 'De Latijnse school van Oirschot' C.amuinia 19 (1989) 86-100. 
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5. Residentie, celibaat, ambts-cumulatie, studie en afkomst 
 
 
5.1. Aanwezigheid in Oirschot 
 
Nergens in de documenten wordt aangegeven hoeveel kanunniken er nu daadwerkelijk in Oirschot 
resideerden op een bepaald tijdstip. Het overzicht van kanunniken, geordend per jaartal, lopend van 
1400 tot en met 1559, dat opgenomen is in het tweede deel van deze scriptie biedt hier enige uitkomst. 
De voornaamste bronnen die ik voor dit overzicht gebruikt heb zijn de schepenprotocollen van 
Oirschot en 'sHertogenbosch. In eerste instantie kan hieruit de minimale ambtsperiode van iedere 
kanunnik afgelezen worden. Het overzicht zegt tevens ook iets over de aanwezigheid van kanunniken 
in Oirschot. Wanneer een naam dikgedrukt is betekent dit namelijk dat de betreffende persoon in een 
document uit dat jaar gevonden is. Als de naam van een kanunnik een paar jaar achtereen of met korte 
tussenpozen in het overzicht dikgedrukt is mag geconcludeerd worden dat de betreffende kanunnik 
zich regelmatig in Oirschot heeft opgehouden en er dus waarschijnlijk resideerde. We moeten wel in 
het achterhoofd houden dat sommige kanunniken meer te regelen hadden dan anderen. Niet iedereen 
zal evenveel met de schepenbanken te maken hebben gehad, kanunniken met kinderen en kanunniken, 
die veel bezittingen hadden waarover een en ander van officiële zijde vastgelegd moest worden, zijn 
natuurlijk vaker vermeld. In de eerste helft van de 15e eeuw (1401-1450) heb ik gemiddeld 6,8 
kanunniken per jaar kunnen traceren, in de tweede helft, 7,5 (1451-1500). In de jaren van 1501 tot en 
met 1559 zijn dit er 7,6. In deze laatste periode ontbreken er vaak maar een of twee namen aan de lijst. 
Er kunnen drie groepen onderscheiden worden. De eerste groep bestaat uit kanunniken die niet zo 
vaak of in het geheel niet in de lijst voorkomen omdat ze geen kinderen of geen goederen hebben, 
waardoor ze minder met de schepenbanken in aanraking kwamen. De tweede groep, die hier wél mee 
te maken heeft, zal dus in de lijst oververtegenwoordigd zijn. Ook moet er rekening gehouden worden 
met een derde groep van kanunniken die sporadisch, of in het geheel niet, in de lijst genoemd worden 
en die teruggevonden zijn in andere bronnen dan in de schepenprotocollen: de niet-residerende 
kanunniken. Het kapittel van Oirschot bestond uit elf kanunniken. Maar in de meeste jaren van de lijst 
vinden we er veel minder terug. Dit betekent dat de onvindbare kanunniken waarschijnlijk niet 
resideerden in Oirschot, hierbij kunnen we bovendien de personen voegen die gedurende een lange 
periode niet druk afgedrukt zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de ambtsperiode van bepaalde 
kanunniken langer duurde dan uit de documenten blijkt en dat een gedeelte van de 'lege' plaatsen in de 
lijst eigenlijk door aan mij wel bekende kanunniken bezet worden. Tenslotte is het mogelijk dat de 
kanunniken, hierboven aangeduid met 'de eerste groep', deze plaatsen bezetten. 
Concluderend kan gesteld worden dat er maar een klein aantal kanunniken en de deken continu in 
Oirschot resideerden. 
 
5.2. Celibaat 
 
Uit de schepenprotocollen blijkt dat de wereld van kanunniken veel verder reikte dan de beslotenheid 
van het kapittel. Het meest in het oog springend is het feit dat veel kanunniken kinderen hebben, soms 
wordt zelfs een vaste 'huisvrouw' vermeld. Blijkbaar woonde de kanunnik dan samen met een vrouw 
die de moeder van zijn kinderen was. Natuurlijk kon hij haar niet trouwen omdat hij dan zijn 
kanunnikenprebende zou verliezen. Deze leefwijze staat lijnrecht tegenover de bepalingen van Aken. 
In hoofdstuk 144 van deze regel wordt beschreven dat oen kanunnik nooit zonder getuigen een vrouw 
mocht spreken. Bovendien mocht een vrouw het verblijf van een kanunnik, dus ook zijn woning 
buiten het claustrum , niet betreden. In de statuten die door het kapittel zelf zijn opgesteld komt dit 
onderwerp niet ter sprake. Het was dus, ondanks dat het tegen de Akense regel inging, algemeen 
aanvaard dat kanunniken samenleefden met een vrouw en dat zij een gezin hadden. 
Van de 86 kanunniken die ik in de documenten terugvond hadden er 34 een of meerdere kinderen, dit 
is 39,5%. Bij acht van deze 34 mannen werd hun 'huisvrouw' als moeder van hun kinderen genoemd. 
Dit aandeel van de kanunniken dat kinderen had is zeer waarschijnlijk nog aan de lage kant. Een 
aanzienlijke groep kanunniken wordt, zoals al eerder aangeduid is, slechts sporadisch in de bronnen 
teruggevonden. Wanneer we nu kijken naar de groep kanunniken die met enige regelmaat in de 
bronnen naar voren komt, namelijk de kanunniken die in de schepenprotocollen van Oirschot en 's-
Hertogenbosch genoemd warden, krijgen we een ander beeld van de situatie. Van de 86 kanunniken 
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komen er 52 voor in de genoemde protocollen, hiervan zijn 32 kanunniken vader, dit is 61,5%. Maar 
ook dit percentage is niet alleszeggend, want, zoals al eerder naar voren gebracht is, worden juist in de 
schepenprotocollen zaken betreffende de kinderen geregeld, dit kan dus leiden tot een vertekend 
percentage. We kunnen echter ook per periode het aandeel van kanunniken met kinderen berekenen. 
Hierbij wordt dan weer uitgegaan van alle 86 kanunniken. Dan blijkt dat de percentages per tijdsdeel 
nogal verschillen. 
 met kinderen geen kinderen bekend totaal procentueel 
Vóór 1400 9 20 29 31% 
1400-1500 17 11 28 60,7% 
1500-1559 8 21 29 27,6% 
Vóórdat er verstrekkende conclusies kunnen worden getrokken uit de bovenstaande percentages en 
vooral uit de terugval van het percentage van de periode 1500-1559, dienen we ons in herinnering te 
roepen dat de schepenprotocollen van 's-Hertogenbosch voor dit onderzoek maar tot 1500 bekeken 
zijn en zoals bleek waren juist de schepenprotocollen van Oirschot en 's-Hertogenbosch voorname 
bronnen met betrekking tot eventuele kinderen van de kanunniken. Maar zelfs als we ons hier van 
bewust zijn blijft het percentage van de laatste periode opvallend laag. Zou er in de 16e eeuw sprake 
zijn geweest van een kentering in de houding van geestelijken ten opzichte van het celibaat? Het valt 
buiten deze studie om hier verder op in te gaan, maar aan de hand van het artikel van E. Lips over de 
Brabantse geestelijken en de andere sekse 67 kan er nog wel enig licht op de bovenstaande uitkomst 
geworpen worden. In zijn artikel beschrijft Lips duidelijk de houding van de kerkelijke rechtbank in de 
15e eeuw. Inzake het celibaat trad zij niet zozeer correctioneel op. De geringe boetes, aangaande 
schending van het celibaat, vaak naar draagkracht van de betreffende geestelijke, wijzen dit uit. De 
priesters werden wel regelmatig beboet, maar zolang er van kerkelijke zijde niet stevig werd 
opgetreden en de hoogte van de boetes geen probleem vormden voor de priesters, verkozen zij een 
vrouw en kinderen boven het celibaat 68. De situatie werd dus gedoogd in zoverre de priester de 
grenzen van dit 'semi-huwelijk' niet overschreed en zich gedroeg volgens de normen die ook golden in 
de leken-maatschappij. Wanneer hij zich echter schuldig maakte aan zaken die ook hier niet 
getolereerd werden, volgde er zéker een beboeting. Dit was bijvoorbeeld het geval bij kanunnik 
Arnold Hoen (42), die in de tweede helft van de 16e eeuw aan het kapittel van Oirschot verbonden 
was. Over hem deed het gerucht de ronde dat hij overspel had gepleegd met Johanna, de echtgenote 
van Henrik Raes. De officialiteit legde hem een boete op van zes Rijnse guldens 69. Deze bescheiden 
boete moet hij makkelijk op hebben kunnen brengen daar hij buiten zijn kanunniksprebende in 
Oirschot nog over andere inkomsten beschikte. In het algemeen kunnen we concluderen dat de 
kanunniken niet leefden volgens hoofdstuk 136 uit de Akense regel, die inzake deze kwestie sterk uit 
de tijd lijkt. Het verblijf in hun eigen woningen bij hun eigen familie wordt geprefereerd boven de 
gezamenlijke slaapzaal. Lijten schrijft over deze situatie "dit werd overeenkomstig het- in onze ogen 
dualistische- karakter van de middeleeuwse samenleving niet goedgekeurd maar in feite wel 
geaccepteerd” 70. 
 
5.3. Cumulatie van ambten 
 
In hoofdstuk 115 van Aken wordt onder andere gesteld dat de kanunniken minder uit moesten zijn op 
het genieten van kerkelijke inkomsten. Toch komt uit de bronnen naar voren dat de Oirschotse 
kanunniken niet enkel leefden van hun prebende. Velen van hen zorgden via rectoraten, prebenden bij 
andere kapittels, rentmeesterschappen etc. voor een aanvulling op hun inkomsten. 
Hieronder volgt een overzicht van de verschillende ambten waaruit de kanunniken in Oirschot naast 
hun kanunniksprebende inkomsten trokken. De dekens en de scholasters worden hier ook in vermeld. 
De nummers verwijzen naar de persoonsbeschrijvingen die opgenomen zijn in het tweede deel van 
deze scriptie. Wanneer de nummers tussen haakjes staan, is het niet zeker of de betreffende functie 
uitgeoefend werd tijdens het kanonikaat in Oirschot. 

                                                 
67 E. Lips, 'De Brabantse geestelijkheid en de andere sekse’ TVG 102 (1989) 1-29. 
68 Ibidem, 26-27. 
69 G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens, De oude dekenaten Cuiik. Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 
16de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland deel I (Nijmegen 1968-1970) 194. 
70 Lijten, 'Een parochie in wording. Best 1437-1553' in: De Comme geopend, 48. 
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Inkomsten in Oirschot 
- pastoor van Oirschot (dekens): 5, 6, 8, 9, 15, 15, 26, 31, 36, 39, 64, 77  
- scholaster 2, 37, 41, 52, 65, 67, 81 
- kerkmeester in de Sint Pieterskerk: 28, 38, 49, 72, 74  
- rector van het Sint Brigida-altaar 71  
- rector van het Triniteits-altaar: 14 
- rector van de Onze Lieve Vrouwe-kapel: 7, 21, 33, 71  
- provisor van het Amelius Boot-gasthuis: 33, 38, 46, 69, 71, 74 

Ambt in kerk waarover het kapittel patronaatsrecht had 
- rector van de kerk van Wintelre en Vessem: 7  

Kanunniksprebende buiten Oirschot 
- kanunnik in 's-Hertogenbosch: 10, 74, 86 
- kanunnik in Eindhoven: 29 
- kanunnik in Sint-Oedenrode: 49, 72 
- kanunnik in Hilvarenbeek: 67, 72 
- kanunnik in Aken: 58 
- cantor in Luik: 55 
- domdeken van kapittel Luik: 42 

Pastoors en rectoraten in overige parochies  
- investiet van Aarle: 12 
- investiet van Knegsel: 15 
- rector van het Sint Joris-altaar in Hilvarenbeek: 21 
- pastoor van Bergeijk: 21  
- investiet van Geldrop: 27, 29  
- vicarius perpetuus in Sevenum: 26 
- pastoor van Sevenum: 53 
- pastoor van Neerpelt: (28) 
- pastoor van Westerhoven en Dommelen: (31) 
- pastoor van Bergen op Zoom: 64 
- pastoor van Oroot-Zundert: 66 
- pastoor van Velthoven: 71 
- plebaan van Hilvarenbeek: 71 
- investiet van Boechout: 73 
- vicarius perpetuus in Eerschot: 80 
- rector van de slotkapel in Ruimel: 70 

Overige functies 
- rentmeester van de abdij van Echternach: 6  
- rentmeester van de heren van Merode: 71  
- rentmeester in 's-Hertogenbosch: 19  
- cantor bij keizer Karel V: 10 

Van de 86 Oirschotse kanunniken hadden er 44 één of meerder inkomsten naast hun 
kanunniksprebende, dit is 51,2%. Dit aandeel lijkt nogal aan de lage kant. De gevonden extra 
inkomsten vormen waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Er kan namelijk niet systematisch naar 
gezocht worden. Ten eenste is de aard van de inkomsten divers, ten tweede liggen ze geografisch 
gezien zéér verspreid. Een gedeelte van de inkomsten van de kapittelheren van Oirschot kan dus niet 
teruggevonden worden in het bronnenmateriaal waarop deze scriptie gebaseerd is en is dientengevolge 
niet verwerkt in het bovenstaande overzicht. Er kunnen hieruit dan ook geen verregaande conclusies 
getrokken worden. De inkomsten in Oirschot zelf lijken het meest in trek. Opvallend is het lage aantal 
kanunniken dat inkomsten trekt uit ambten die door het kapittel zelf vergeven worden in de kerken 
waarover dit het patronaatsrecht heeft. Uit het overzicht komt vooral naar voren dat een groot aantal 
kapittelheren geen genoegen nam met hun kanunniksprebende en dat zij hiernaast het liefst nog 
meerdere inkomsten bezaten. Nu was een prebende in Oirschot geen vetpot en deze werd dan ook 
vaak aangevuld. Bij sommige kanunniken echter, lijkt het erop dat de kanunnniksprebende van 
Oirschot zélf de aan vulling vormde op een ander inkomen. 
Dit is bijvoorbeeld het geval bij kanunnik Jacob van Bamelroij (10), die ook nog cantor bij keizer 
Karel V was en waarvan bekend is dat hij ook een niet-residerend kapittelheer in 's-Hertogenbosch 
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was. De prebende in Oirschot diende waarschijnlijk enkel ter verhoging van zijn status en als 
aanvulling op zijn inkomen. 
Ook voor, de al eerder aangehaalde, Arnold Hoen (42) moet de kanunniksprebende van Oirschot een 
van de vele inkomsten zijn geweest, hij bekleedde de begerenswaardige positie van domdeken in Luik 
(weliswaar na 1559). 
Een ander verschijnsel is het ruilen van prebendes. Dit ben ik maar tweemaal tegengekomen in de 
door mij beschreven periode, waarschijnlijk vond dit vaker plaats. In 1395 wordt Lodewijk Boot (19), 
die eerst de matricularij in Duisburg bezat, kanunnik in Oirschot. Willem Bont (18), tot die tijd lid van 
het Oirschotse kapittel, nam de prebende van Lodewijk Boot in Duisburg over. In 1535 verwisselt 
Cornelis van Varick (78) de proosdij van Alem voor het kanonikaat in Oirschot met zijn broer Floris. 
De redenen achter deze twee ruilen zijn mij niet bekend, maar ongetwijfeld zullen er voor alle partijen 
voordelen aan verbonden zijn geweest. 
Duidelijk wordt dat sommige kanunniken geen genoegen namen met de inkomsten die ze trokken uit 
hun kanonikaat in Oirschot en daarbij vaak ook veel meer inkomsten nastreefden dan ze nodig hadden 
om van te leven. Het is echter wél moeilijk om een grens te trekken tussen 'op een fatsoenlijke manier 
proberen rond te komen' en 'het uit zijn op het genieten van kerkelijke inkomsten'. Dit laatste wordt 
namelijk expliciet afgekeurd in de Akense regel. Daarbij moeten we voor ogen houden dat de tijden 
veranderd waren. Uit de statuten die de kanunniken zelf opgesteld hebben blijkt immers dat het 
bezitten van meerdere ambten nooit een punt van discussie is geweest, er wordt nergens over 
uitgeweid. Er kan dan ook geen algemene conclusie worden getrokken met betrekking tot de 'graad 
van hebberigheid' van de Oirschotse kanunniken. 
Aan de hand van de in het tweede gedeelte van deze scriptie opgenomen persoonsbeschrijvingen 
wordt er meer licht geworpen op de 'inkomstenjacht' van sommige kanunniken en zijn alle, in het 
bovenstaande overzicht genoemde, ambten met bronvermelding opgenomen. 
 
5.4. Studie 
 
Van paus Innocentius III kregen de kanunniken het privilege om, met behoud van de prebende, 
afwezig te zijn in verband met hun studie. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. 
In de matrikels van Leuven 71 vinden we 22 Oirschotse kanunniken terug, in die van Keulen 72, 17. 
Bovendien weten we dat er nog 6 kanunniken gestudeerd moeten hebben. Zij worden in de bronnen 
'meester' (magister) genoemd, maar worden niet in de matrikels van een van beide universiteiten 
vermeld (rus. 10, 19, 26, 43, 54 en 61). 
Hieronder volgt een overzicht waarin per periode staat aangegeven wie zich aangemeld hadden in 
Leuven en in Keulen. De nummers tussen haakjes geven het aantal ingeschreven kanunniken weer. De 
andere nummers komen overeen met de nummers in de persoonsbeschrijvingen die opgenomen zijn in 
het tweede deel van deze scriptie. 
 
jaar van inschrijvingKeulen Leuven 
Vóór 1400 7, 36, 64 (3)  
1400-1450. 27, 45, 48, 66 (4) 15, 27, 28, 64, 65, 67, 69 (7) 
1451-1500 14, 29, 38, 53, 60, 67, 80 (7)16, 21, 29, 56, 71, (5) 
1501-1559 41, 42, 55 (3) 31, 34, 42, 46, 57, 58, 74, 75, 76, 78 (10)
Het totaal aantal kapittelheren dat aan een of meerdere universiteiten een studie heeft gevolgd komt op 
40. (In de tabel rijn 34 verschillende kanunniken genoemd, daarvan hebben er 5 aan beide 
universiteiten gestudeerd, te weten: nrs. 27, 29, 42, 64 en 67. Daarbij worden de 6 kanunniken, die niet 
in de matrikels gevonden werden maar wel gestudeerd hebben, opgeteld) 
Van de kanunniken in Oirschot die deze positie na 1400 bekleedde, 58 in getal, hebben er 39 
gestudeerd, dit is 67,2% ( nummer 7 valt buiten deze berekening, hij was voor 1400 kanunnik). Door 
de jaren heen, zo blijkt uit het bovenstaande, wordt de universiteit van Leuven steeds populairder, 
maar duidelijk is dat een aanzienlijk aantal van de Oirschotse kanunniken een studie in Keulen 

                                                 
71 E. Reusens, J. Wils en A. Schillinge, Matricule de l'Université de Louvain deel I-1V (Brussel 1903-1967). 
72 H. Keussen, Die Matrikel der Universitát Kóln deel HEI (Bonn en Dásseldorf 19191979) 
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gevolgd hebben. De rol die deze universiteit ten aanzien van de opleiding van de kapittelheren 
gespeeld heeft kan dus niet genegeerd worden. In de literatuur blijft deze rol geheel onderbelicht 73. 
 
5.5. Sociale afkomst 
 
Om een goed beeld te kunnen schetsen van het sociale milieu waaruit de Oirschotse kanunniken 
afkomstig waren, dienen er meer bronnen onderzocht te worden dan voor deze scriptie het geval is 
geweest. Toch wil ik in het onderstaande een paar families naar voren halen die hun invloed op het 
kapittel van Oirschot moeten hebben doen gelden, al was het alleen maar vanwege het aantal 
kanunniken dat zij aan dit kapittel 'leverden'. Daarbij wil ik ook ingaan op de bastaarden uit deze en 
andere families die een prebende in Oirschot bezaten. Er is hier dus geen poging gedaan om een 
volledig beeld te geven van de sociale herkomst van de kanunniken. Daarvoor is verder onderzoek 
noodzakelijk Er zullen met betrekking tot deze kwestie dan ook geen conclusies getrokken worden. Er 
volgen nu enkel wat constateringen. 
Opvallend is het grote aantal kanunniken dat afkomstig is uit een en dezelfde familie. Van de families 
Van Merode, Van Petershem en Van Geldrop zijn meerdere leden kanunnik in Oirschot geweest. 
De adellijke familie Van Merode spant de kroon met acht kanunniksprebenden (nrs. 53-60). Dit is niet 
zo verwonderlijk. Leden uit deze familie bezaten ook voor lange tijd, samen met de hertogen van 
Brabant de heerlijkheid Oirschot (1455-1672) 74 en hadden, dat is belangrijker, samen met de hertogen 
het patronaatsrecht over het kapittel. Zij hadden dus inspraak bij de benoeming van nieuwe 
kanunniken. Het geslacht Van Merode was oorspronkelijk afkomstig uit Rode bij alten in Duitsland. 
Door het sluiten van gunstige huwelijken, erfenis en koop, wisten zij zich vele heerlijkheden te 
verwerven. Het bezitten van kanunniksprebenden van kapittels gelegen in minder belangrijke gebieden 
was voor hen een nuttige zaak Hier 'parkeerden' zij namelijk hun jongere zonen en bastaarden, die 
wanneer de omstandigheden er om vroegen, weer ingezet konden worden in het politieke machtsspel. 
Een wijding was voor dit soort functies niet noodzakelijk en zo konden deze familieleden dus ieder 
gewenst moment hun prebende opgeven om bijvoorbeeld in het huwelijk te treden 75. Dit laatste was 
het geval bij Ricald van Merode (57). Door een samenloop van omstandigheden werd hij in 1533 heer 
van Oirschot. Hij deelde de heerlijkheid natuurlijk met de hertog van Brabant. Tegelijkertijd was hij 
kanunnik in het kapittel van Oirschot, waar hij overigens pas in 1538 kwam resideren. Deze vreemde 
situatie hield stand tot in 1556. In dat jaar gaf hij zijn prebende op en trouwde met zijn huishoudster 
Gertrud den Crom 76. 
Voor de familie van Petershem gaat grotendeels hetzelfde verhaal op. Van 1353 tot in 1455 bezat dit 
adellijk geslacht, samen met de hertog de heerlijkheid Oirschot 77. De familie van Petershem bezat in 
de loop van de tijd vijf kanunniksprebenden in Oirschot (nrs. 65-69) 78. 
Van de familie Van Geldrop zijn ook vijf leden kanunnik in deze plaats geweest (nrs. 25-29). Over de 
positie van deze familie in Oirschot is mij verder niets bekend. 
Van twee van de bovenstaande families zijn er bastaarden in het kapittel terug te vinden. Het feit dat 
zij geen kinderen waren uit een 'echt huwelijk' vormde dus duidelijk geen reden om hun een prebende 
te ontzeggen. De familie Van Merode vond voor Ricald (56) en Werner van Merode (60) een plaatsje 
in het kapittel. Van de familie Van Petershem zijn ook twee bastaarden bekend, te weten: Henrik (65) 
en Johannes (66). 
Buiten de bastaarden uit de bovengenoemde familie vinden we nog een, zeer in het oog springende, 
bastaard terug in het kapittel. Zijn vader was namelijk ook kanunnik in Oirschot. Jan Robillart (71) 
was de natuurlijke zoon van Nataël Robillart (72). Vader en zoon zijn zelfs een aantal jaren samen lid 
van het kapittel geweest, al blijft het de vraag of ze veel van elkaar gezien hebben gedurende deze tijd, 
gezien de vele 'nevenactiviteiten' van beide mannen. 
 
                                                 
73 M. Verweij 'Oirschot en de Leuvense universiteit' in: Oog op Oirschot, 158-189. Het feit dat ook Keulen een 
belangrijke universiteit was voor de Oirschotse studenten wordt door M. Verweij geheel genegeerd. 
74 Liften, 'De heren van Oirschot' Oog op Oirschot, 79. 
75 Lijten, 'De Merode's in Oirschot, 1410-1462" Campinia 11 (1981) 70-71. 
76 Ibidem, 73-74. 
77 Lijten, 'De heren van Oirschot' Oog op Oirschot, 67. 
78 J. Brouwers, 'Kanunniken uit het geslacht Pietersheim te Luik en te Maastricht (13de15de eeuw)' Limburg 52 
(1973) 218-240. 
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6. Conclusie 
 
 
In de inleiding werd geschetst dat in Nederland het onderzoek naar de personen die verbonden waren 
aan de kapittels gedurende de middeleeuwen nog in de kinderschoenen staat. Het beperkt zich 
voornamelijk tot studies over het kapittel als instelling. De institutionele geschiedschrijving voert de 
boventoon en is vooral gebaseerd op de situatie zoals die bestond bij de grote, machtige kapittels en 
gaat voorbij aan de kleinere, minder invloedrijke kapittels. Toch gold voor alle personen die 
verbonden waren aan een kapittel, of dit nu rijk of arm dan wel groot of klein was, in beginsel 
dezelfde regel, zoals die in hoofdstuk 2 beschreven is. Uit de statuten die door de leden van een 
kapittel zelf opgesteld werden en die dus per kapittel van inhoud verschillen, kunnen we pas aflezen 
hoe de feitelijke situatie in een kapittel was en wat de kanunniken zelf van belang achtten. Tegen deze 
achtergrond heb ik de leefwijze en de taakopvatting van de kapittelheren van Oirschot proberen te 
beschrijven. 
De kanunniken van Oirschot hadden een druk leven dat zij, zo mag uit het bovenstaande duidelijk 
geworden zijn, niet alleen vulden met het verzorgen van koordiensten en missen. Een aanzienlijk 
aantal van de Oirschotse kanunniken was voor langere tijd afwezig, omdat zij studeerden of elders een 
ambt vervulden. Het lijkt erop dat slechts de deken en een klein aantal kanunniken continu in Oirschot 
resideerden. 
Veel kanunniken onderhielden een gezin, het zoeken van extra inkomsten was dan noodzakelijk om in 
hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Hun leefwijze, met vrouw en kind, mocht dan misschien 
niet volgens de regels van de kerk zijn, dit was wel conform de gewoonten uit die tijd. In de statuten 
van het kapittel is hier nooit een punt van gemaakt. 
De leefwijze en de taakopvatting van de leden van het kapittel verschilden onderling sterk. Deze 
verschillen hingen natuurlijk samen met de motieven van een individu om een ambt binnen het 
kapittel te verwerven. Toch kunnen we globaal twee houdingen onderscheiden. Er was één groep van 
kanunniken die zéér zelden in Oirschot aanwezig was en die misschien ook vergeten was hoe een 
Oirschotse kanunnik zich diende te gedragen, denk aan Cornelis van Varick, en er was een andere 
groep die dit soort 'vergeetachtigheid' veroordeelde. Deze laatste groep bestond uit kanunniken die 
veelal wél in Oirschot verbleven en zich ook zelf bekommerden om hun taak. Zij bepaalden, door hun 
aanwezigheid in Oirschot, ook het 'gezicht' van het kapittel naar de bevolking toe. 
In deze scriptie is er, aan de hand van een beperkt aantal bronnen, een begin gemaakt met het 
onderzoek naar de leefwijze en de taakopvatting van de individuele leden van een kapittel, dat 
verbonden was aan een parochie op het platteland. Verder onderzoek zou echter nog veel nieuwe 
gegevens over de leden van het kapittel aan het licht kunnen brengen en zo een aanvulling kunnen 
vormen op deze studie. 
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Persoonsbeschrijvingen 
 
 
Bronvermelding 

- AKO: Archief van het kapittel van Oirschot; gevolgd door een voorlopig inventarisnummer en 
een datering van de akte. 

- BP: Bosch' Protocol; gevolgd door jaartal en folionummer. 
- LA: Jaargetijdenboek; gevolgd door folionummer. 
- MUK: Matrikels van de universiteit van Keulen. 
- MUL: Matrikels van de universiteit van Leuven. 
- PAO: Parochiearchief Oirschot. 
- RAO: Rechterlijk Archief Oirschot; gevolgd door inventarisnummer. 
- OoO: Oog op Oirschot; zie literatuurlijst. 

Voor de overige bronvermeldingen zie literatuurlijst. 
Per bron is de eerste en de laatste bronvermelding, waarin iemand als kanunnik teruggevonden wordt, 
genoemd. 
 
1. Jan Achscillinxs 

- kanunnik in 1393 
- vier kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 486, 10 dec. 1393; i.n. 488, 7 nov. 1400  
BP, 1393-1396, fol. 240; 1418-1419, fol. 468" 

 
2. Albertus 

- kanunnik vóór 1400 
- scholasticus  
- bron:  
LA, fol. 1 

 
3. Daniel van der Ameiiden  

- kanunnik in 1523 
- vice-curatus in 1523 
- bron: 
Schutjes, deel V, 354 

 
4.  Apollonius 

- kanunnik in 1216 
- bron: 
Camps, deel 1,1, 182 

 
5. Amoldus 

- kanunnik vóór 1400 
- bron: 
LA, fol. 35 

 
6. Willem Arts (van Leende) 

- deken van 1476 tot 1504 
- stichter van het beneficie van Sint Willibrord in de Sint Pieterskerk van Oirschot bij 
testament 
- rentmeester van van de abdij van Echternach 
- twee kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 474, 22 juni 1486; i.n. 405, 23 mrt. 1490 
RAO, i.n. 124a; i.n. 126e 
BP, 1476-1477, fol. 18; i.n. 1499-1500, fol. 56" 
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Drenken, 189 en 239 
Schutjes, deel V, 365 

 
7. Godefridus Audenhoven 

- kanunnik in de tweede helft van de 14e eeuw 
- priester 
- rector van de kerk in Wintelre en in Vessem 
- rector van de Onze Lieve Vrouwe kapel in 1386 
- wordt genoemd in Keulen in 1389 
- vijf kinderen 
- bronnen: 
LA, fol. 31" 
AKO, i.n. 157, 24 juli 1342; i.n. 463, 23 dec. 1420 BP, 1376-1383, fol. 179; 1435-1436, fol. 
189vo  
MUK, deel I, 52 

 
8. Henrik Bac 

- deken van 1368 tot 1375, gestorven vóór 1385 
- kanun nik in 1361 
- vijf kinderen van Katherijn Henrics Goeswijns Zoensdochter 
- bronnen: 
LA, fol. 23" 
AKO, i.n. 479, 16 apr. 1361; i.n. 479, 22 mrt. 1385 
BP, 1368-1369, fol. 107; 1425-1428, fol. 22vo 

 
9. Anselmus van Biest 

- deken van 1401-1416 
- priester 
- bronnen: 
AKO, i.n. 300, 13 juni 1401; i.n. 262, 23 juni 1402 
BP, 1400-1401, fol. 439; 1408-1409, fol. 53 
PAO, afschrift van akte van 21 mei 1416 

 
10. Jacob Bamelroii 

- kanunnik vanaf 1548  
- heeft gestudeerd, wordt meester genoemd 
- cantor bij keizer Karel V 
- werd in 1530 kanunnik in 's-Hertogenbosch, resideerde daar niet, hij bezat daar in 1568 nog 
zijn prebende 
- bron: 
Schutjes, deel IV, 254 en deel V, 366 

 
11. Danial van Berse  

- kanunnik vóór 1400 
- bron: 
LA, fol.10 

 
12. Theodericus Bertholdi (van Metten) 

- kanunnik van 1394-1406, gestorven in 1406 
 - priester  
- investiet van de kerk van Aarle 
- lid van het Onze Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch  
- twee kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 264, 4 mei 1394; i.n. 293, 19 feb. 1406 
BP, 1416-1417, fol. 103; 1424-1425, fol. 230 
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Frenken, 274 
Schutjes, deel V, 364 

 
13. Bertholdus 

- kanunnik vóór 1400 
-een kind 
- bron: 
LA, fol. 27 
BP, 1368-1369, fol. 45 

 
14. Jacob die Bock 

- kanunnik in 1493 
- priester 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1498 
- in 1513 rector van het Triniteitsaltaar in de Sint Pieterskerk in Oirschot 
- bronnen: 
RAO, i.n. 126a; in. 128  
MUK, deel II, 461 

 
15. Frank van Boert 

- deken van 1444 tot 1472 
- heeft gestudeerd in Leuven, ingeschreven in 1426 
- investiet van Knegsel 
- twee kinderen 
- bronnen: 
AKO, in. 453, 6 nov. 1426; i.n. 386, 18. mrt. 1460 
RAO, i.n. 122a; i.n. 123 
BP, 1447-1448, fol. 312; 1472-1473, fol. 254vo 
MUL, deel I, 41 
Frenken, 182 en 233 
Juten, 52 

 
16. Willem van den Bogaert alias de Pomerio 

- deken van 1503-1532 
- kanunnik in 1533 
- priester 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1493 
- bronnen: 
RAO, i.n. 126c; i.n. 131b 
MUL, deel Di, 97 
Pronken, 169, 174 en 274 
Schutjes, deel V, 366 

 
17. Johannes van Bommel 

- kanunnik in 1337 
- verbleef te Luik  
- bron: 
Schutjes, deel V, 364 

 
18. Willem Bont 

-kanunnik tot 1395 
- ruilt prebende in Oirschot tegen de matricularij van Lodewijk Boot in Duisburg 
- bronnen: 
AKO, i.n. 162, 13 sep. 1395 
Frenken, 227 
Schutjes, deel V, 358 
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19. Lodewijk Boot 

- kanunnik van 1395 - 1444 
- heeft gestudeerd, wordt meester genoemd 
- vóór 1395 matricularius in Duisburg 
- in 1417 rentmeester in 's-Hertogenbosch 
- vijf kinderen van Margriet van Geldrop, zij wordt zijn weduwe genoemd na zijn dood, hij 
had ook een kind bij Godstuwe van de Doren 
- bronnen: 
AKO, i.n. 162, 13 sep. 1395; i.n. 383, 18 mei 1457 
RAO, i.n. 122a; i.n. 124b 
BP, 1414-1415, fol. 126; 1442-1443, fol. 138vo 
Frenken, 227 en 249 

 
20. Giisbert van der Borch 

- kanunnik van 1420 tot 1448 
- 1 kind 
- bron: 
BP, 1420-1422, fol. 92; 1473-1474, fol. 203 

 
21. Antonius Bruynincx 

- kanunnik van 1505 tot 1532 
- priester 
- meester, studeerde in Leuven van 1497 tot 1502 
- ca. 1500: rector van het Sint Jorisaltaar in Hilvarenbeek 
- 1497-1524: niet-residerend pastoor van Bergeijk 
- 1512: kapelmeester van de Onze Lieve Vrouwekapel in Oirschot 
- drie kinderen van Barbara 
- bronnen: 
RAO, i.n. 128; i.n. 131b 
AKO, i.n. 420, 1529 
MUL. III, 755, nr. 116 
Bannenberg, deel 1, 141 en deel H, 345 
Frenken, 169 
Juten, 65 en 229 

 
22. Jasper van Dinter 

- kanunnik 'in vroeger tijden' 
- in een stuk van 1538 wordt het jaargetijdengeld opnieuw belegd 
- bron: 
RAO, i.n. 133, 

 
23. Erefridus 

- kanunnik vóór 1400  
- bron: 
LA, fol. 17 

 
24. "G" 

- proost in het eerste kwart van de 13e eeuw, na 1207  
- bron: 
Camps, deel 1,1, 208-209 

 
25. Henrik van Geldrop 

- kanunnik van 1393 tot 1403 
- investiet van de kerk van Geldrop 
- zeven kinderen 



 

26 
 
 
 

- bronnen: 
LA, fol. 10 
AKO, i.n. 257, 6 juni 1423; i.n. 502, 26 juni 1423 
BP, 1390-1394, fol. 561; BP, 1447-1449, fol. 50 

 
26. Jacob van Gekirot 

- kanunnik van 1519 tot 1552 
- deken van 1533 tot 1552 
- priester 
- 1519-1530: vicarius perpetuus te Sevenum 
- heeft gestudeerd, wordt meester genoemd 
- twee kinderen van Cathelijn Hendricks Jacobsd. van Strijp 
- bronnen: 
RAO, i.n. 129a; i.n. 137a 
Bannenberg, deel I, 102 en deel H, 269 
Schutjes, deel V, 366 

 
27. Jan Philippi van Geldrop 

- kanunnik van 1447 tot 1472 
- pastoor in Geldrop 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1417 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1433 
- twee kinderen van IJken dochter van Henric Happen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 260, 1 juni 1466 
RAO, i.n. 122a; i.n. 123 
BP, 1447-1449, fol. 301; 1480-1481, fol. 259 
MUL, deel 1, 116 
MUK, deel I, 191 
Bannenberg, deel I, 182 en deel II, 50 

 
28. boorden van Geldrop 

- kanunnik van 1446 tot 1484 
- priester 
- 1468 -1472 kerkmeester van de St. Pieterskerk in Oirschot 
- stichter van het officie van het hoogaltaar in 1484, zijn zoon Mr. Jordaan, priester, belast hij 
met het officie 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1434 
- pastoor van Neerpelt 
- twee kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 377, 12 feb. 1468; i.n. 408, 9 okt. 1493 
RAO, i.n. 122b; i.n. 129a 
BP, 1446-1447, fol. 371; 1483-1484, fol. 50 
MUL, deel I, 119 
Bannenberg, deel 1, 226 en deel II, 58 
Frenken, 184 en 239 

 
29. Willem van Geldrop 

- kanunnik in 1447 tot 1473 
- priester 
- vice-deken in 1473 
- 1464-1473: kanunnik in Eindhoven 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1464 
- studeerde in Leuven, ingeschreven van 1463 tot 1469 
- bronnen: 
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BP, 1447-1448, fol. 312  
MUL, deel II, 113 
MUK, deel 1, 715 
Bannenberg, deel 1, 131 Schutjes, deel V, 354 

 
30. Godefridus 

- kanunnik vóór 1400  
- bron: 
LA, fol. 5 

 
31. Jan Goossens 

- deken van 1557 -1561, gestorven op 6 aug. 1561 
- priester 
- 1524-1541: pastoor van Westerhoven en Dommelen 
- meester, ingeschreven in Leuven op 31 aug. 1534 als Johannes Goeswijni, studeerde later 
theologie. Promoveerde in Leuven in 1537. 
- bronnen: 
RAO, i.n. 138b 
MUL, deel IV, 111 nr. 237 
OoO, 175-176 
Bannenberg, deel II, 349-350 

 
32. Goswinus 

- kanunnik van 1219 tot 1240 
- bron: 
LA, fol. 26vo  
Camps, deel 1,1, 185, 190 en 271 

 
33. Jan van Hagen (a Dumo) 

- kanunnik van 1523 tot 1559  
- priester 
- 1540-1546: provisor Amelius Bootgasthuis 
- 1553: provisor Mariakapel  
- deken van 1569 tot 1571 
- bron: 
RAO, i.n. 129b; i.n. 138b  
Frenken, 170, 196, 261 en 274  
Schutjes, deel V, 354 en 366 

 
34. Frederik Hannaert 

- kanunnik van 1526 tot 1556 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1532 
- bronnen: 
RAO, i.n. 138a 
MUL, deel IV, 71 
Schutjes, deel V, 366 

 
35.` Hubrecht Hautelet 

- kanunnik tot 1548  
- bron:  
Schutjes, deel V, 366 

 
36. Gerardus de Heere 

- kanunnik tot 1416  
- deken van 1416 tot 1426 
- meester, had licenciaat in de rechten, in 1399 ingeschreven in Keulen 
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- bronnen: 
LA, fol. 16vo 
AKO, i.n. 267, 10 dec. 1423; i.n. 453, 6 nov. 1426 
BP, 1421-1422, fol. 344vo en 494 
MUK, deel 1, 98 
Frenken, 249 
Schutjes, deel V, 364 

 
37. Henrik, zoon van IJda Elsenhoet 

- kanunnik vanaf 1383 
- scholaster 
- bron: 
AKO, i.n. 160, 14 feb. 1383 

 
38. Daniël van Heersel 

- kanunnik van 1486 tot 1528 
- vice-deken in 1503 
- priester 
- heeft gestudeerd in Keulen, ingeschreven in 1470  
- 1491-1507 kerkmeester in Sint Pieterskerk 
- bestuurder van het Amelius Bootgasthuis 
- werd door schepenen van Oirschot als vice-deken aangewezen om orde op zaken te stellen 
bij herstelwerkzaamheden van de Sint Pieterskerk.  
- een kind 
- bronnen: 
AKO, i.n. 405, 23 mrt. 1490; i.n. 254, 1520 
RAO, i.n. 126a; i.n. 132b 
BP, 1486-1487, fol. 267; 1495-1497, fol. 19vo  
MUK, deel 1, 802 
Schutjes, deel V, 366 

 
39. Jan van Heersel 

- kanunnik in 1351 
- deken in 1359 
- bronnen: 
AKO, i.n. 246, 10 juni 1359 

 
40. Jan Heijens 

- kanunnik tot 1520, sterfjaar  
- bron: 
Schutjes, deel V, 366 

 
41. Gisbertus van der Hert 

- kanunnik vanaf 1534 
- priester 
- scholaster 
- wordt in 1538 als scholasticus op de universiteit van Keulen ingeschreven. 
- bronnen: 
RAO, i.n. 134a; i.n. 138b 
MUK, deel II, 954 
Schutjes, deel V, 366 

 
42. Arnold Hoen 

- kanunnik vanaf 1550 
- ingeschreven aan de universiteit van Keulen in 1549 
- ingeschreven aan de universiteit van Leuven in 1542 
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- domdeken van Luik van 1581 tot 1585 
- bronnen: 
MUL, deel IV, 252 
MUK, deel II, 1031 
Bannenberg, deel II, p. 194 
Frenken, 274 

 
43. Amoldus Huweel 

- kanunnik in 1505 
- heeft gestudeerd, wordt meester genoemd 
- bron: 
Frenken, 169 en 274 

 
44. Jordanus 

- kanunnik in 1292 
- bronnen: 
LA, fol. 33vo 
Schutjes, deel V, 364 

 
45. Willem van Kervenem  

- kanunnik van 1404 tot 1450  
- ingeschreven aan de universiteit van Keulen in 1423 
- in 1416 vice-deken  
- priester 
- drie kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 165, 24 nov. 1416; i.n. 392, 12 juni 1450 
RAO, i. n. 124a 
BP, 1404-1405, fol. 115vo; 1482-1483, fol. 320 
MUK, deel I, 253 

 
46. Herman Cleijnarts 

- kanunnik van 1508 -1554  
- priester 
- 1540: provisor van Aurelius Bootgasthuis 
- ontving als minderjarige slechts de helft van zijn kanunniksprebende, maar wist via een 
dreigbevel van de landvorst, gericht tegen het kapittel, toch beslag op een hele prebende te 
leggen. 
- heeft gestudeerd in Leuven, ingeschreven in 1512 
- een kind  
- bronnen: 
RAO, i.n. 128; i.n. 137b  
MUL, deel III 454  
Frenken, 174 

 
47. Lodewijk Clementis 

- kanunnik van 1520 tot 1551  
- twee kinderen 
- bronnen: 
RAO, i.n. 134b; i.n. 137a  
Schutjes, deel V, 366 

 
48 Lambertus de Cortenbach 

- kanunnik van 1407 tot 1412 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1416 
- bronnen: 
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AKO, i.n. 489, 7 nov. 1412 
BP, 1410-1411, fol. 490 
MUK, deel I, 182 

 
49. Arnt den Crom 

- kanunnik van 1471 tot 1501  
- priester 
- kanunnik in Sint-Oedenrode 
- kerkmeester in de Sint Pieterskerk in 1480 
- bronnen: 
AKO, i.n. 221, 8 mei 1492 
RAO, i.n. 123; i.n. 126c 
Frenken, 258 

 
50. Johannes Lijbert 

- Kanunnik vóór 1400 
- bron:  
LA fol. 13 

 
51. Phillipus Loef 

- kanunnik vanaf 1534 
- bron: 
Schutjes, deel V, 366 

 
52. Johannes van Menhert 

- kanunnik van 1335 tot 1363  
- scholaster van 1335 tot 1363 
- bron:  
Frenken, 175 

 
53. Aert van Merode 

- kanunnik tot 1526 
- pastoor van Sevenem van 1510 tot 1524 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1491 
- bron: 
MUK, deel II, 290 
Domsta, deel I, 180-181 
Schutjes, deel V, 366 

 
54. Daniél van Merode 

- kanunnik in 1489 en 1490 
- heeft gestudeerd, wordt meester genoemd 
- bron: 
BP, 1489-1490, fol. 132 

 
55. Jacob van Merode 

- kanunnik tot 1532  
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1509 
- scholaster 
- hij trad in 1507 in het domkapittel van Luik en was daar cantor  
- een kind van Gertrud van Roest 
- bronnen: 
MUK, deel II, 636 
Domsta, band 1, 217 en 218 

 
56. Ricald van Merode 
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- kanunnik van 1487 tot 1505 (dec. 1505 gestorven) 
- meester licentiaat in de rechten in Leuven 
- bastaard, zoon van heer Art 
- twee kinderen van Hilleken van Willem Gisens 
- bronnen: 
AKO, i.n. 177, 18 aug. 1487; i.n. 414, 1506 
RAO, i.n. 125b; i.n. 126c 
BP, 1489-1490, fol. 132 
MUL, deel II, 325 
Domsta, deel 1, 183 

 
57. Ricald van Merode 

- kanunnik van 1538 tot 1556 
- al eerder kanunnik, kwam in 1538 resideren in Oirschot 
- vanaf 1533 heer van Oirschot, tot aan zijn dood in 1559 
- bezat aan het eind van zijn leven meerdere heerlijkheden 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1519 
- zeven kinderen van Gertrud den Crom. Doet in 1556 afstand van zijn kanunniksprebende om 
met haar te kunnen trouwen 
- bronnen: 
MUL, deel BI, 610 
Campinia, 11 (1981) 73-74 
Bannenberg, deel II, 201 
Domsta, deel I, 205-206 

 
58. Vincent van Merode 

- kanunnik in 1546 
- kanunnik in Aken vanaf 1538 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1535 
- bron: 
RAO, i.n. 135b 
MUL, deel IV, 126 
Domsta, deel I, 216 

 
59. Walraven van Merode 

- kanunnik tot 1552 
- bron: 
Schutjes, deel V, 366 

 
60. Werner van Merode 

- kanunnik in Oirschot van 1489 tot 1494 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1477 
- bastaard 
- bronnen: 
AKO, i.n. 405, 23 mrt. 1490 
RAO, i.n. 125b; i.n. 126a 
LA, fol. 12 
BP, 1489-1490, fol 132 
MUK, deel II, 14 
Domsta, deel I, 237-238 

 
61. Henrik Mesmeker 

- kanunnik vanaf 1556 
- priester 
- heeft gestudeerd, wordt meester genoemd 
- bron: 
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RAO, i.n. 138a; i.n.138b 
 
62. Jan de Molder alias Multoris 

- kanunnik van 1387 tot 1394  
- vice-deken in 1388 
- twee kinderen 
- bronnen: 
LA, fol. 23vo 
PAO, register Van Dooren - Van Baar, fol. 75-78 
BP, 1420-1422, fol. 21 
AKO, i.n. 480, 22 juli 1387; i.n. 264, 4 mei 1394 

 
63. Frank Molle 

- kanunnik van 1416 tot 1457 
- twee kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 165, 24 nov. 1416 
BP, 1459-1460, fol. 3O4vo  
Frenken, 249-250 

 
64. Johannes Oem van Buchoven 

- kanunnik van 1420 tot 1444 
- vice-deken in 1426 
- deken van 1427 tot 1444 
- pastoor van Bergen op Zoom, niet-resident 
- lid van Onze Lieve Vrouwe Broederschap in 's-Hertogenbosch 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1396 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1434 
- vier kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 332, 11 apr. en 11 dec. 1427 
BP, 1416-1417, fol. 352vo-353; 1456-1457, fol. 223 
LA, fol. 3 
MUL, deel I, 119 
MUK, deel I, 82 
Juten, 29 
Frenken, 182 
Schutjes, deel IV, 236 en deel V, 365 

 
65. Henrik van Petershem 

- kanunnik van 1444 tot 1478 
- scholaster, niet-resident 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1443 
- bastaard  
- een kind 
- bronnen: 
AKO, i.n. 171, 19 sep. 1445; i.n. 351, 7 okt. 1444 
RAO, i.n. 124a 
BP, 1439-1440, fol. 118; 1477-1478, fol. 75 
MUL, deel I, 280 
Frenken, 175 en 258 
Schutjes, deel V, 364 en 365 

 
66. Johannes van Petershem 

- kanunnik in 1416 
- bastaard, zoon van heer van Oirschot 
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- 1418-1428: pastoor van Groot-Zundert 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1405 
- bronnen: 
LA, fol. 24vo 
MUK, deel I, 121 
Brouwers, 238-240 
Frenken, 249 
Juten, 181 
Schutjes, deel V, 364 

 
67. Wenceslaus van Petershem  

- kanunnik van 1443 tot 1477 
- kanunnik in Hilvarenbeek 
- priester 
- heeft gestudeerd in Keulen, ingeschreven in 1460 
- studeerde ook in Leuven, ingeschreven in 1435 
- een kind 
- bronnen: 
AKO, In. 546, 4 mrt. 1443 
BP, 1447-1448, fol. 312vo; 1484-1485, fol. 138 
MUL, deel I, 249 
MUK, deel I, 653 
Schutjes, deel IV, 613 en deel V, 365 

 
68. Werner van Petershem 

- kanunnik in 1491 tot 1492 
- bron: 
BP, 1491-1492, fol. 77; 1492-1493, fol. 33v 

 
69. Willem van Petershem 

- kanunnik van 1404 tot 1477  
- regent van het gasthuis 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1450 
- vier kinderen 
- bron: 
AKO, in. 454, 12 mrt. 1412 
BP, 1404-1405, fol. 115vo; 1445-1447, fol. 160vo 
MUL, deel 1, 255 
Frenken, 249 
Schutjes, deel V, 364 

 
70. Jan de Pijerna 

- kanunnik van 1521 tot 1540 
- kerkmeester 
- rector van de slotkapel van Ruimel 1510-1519 
- priester 
- bronnen: 
RAO, i.n. 129a; i.n. 134b, 
Bannenberg, 367 

 
71. Jan Robillart 

- kanunnik van 1489 tot 1508 
- priester 
- rector van het altaar van Sint Brigida 
- kerkmeester van de Onze Lieve Vrouwekapel 
- rentmeester van de heren Van Merode  
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- niet-residerend pastoor van Veldhoven 
- plebaan van Hilvarenbeek 
- bestuurder van het Amelius Bootgasthuis 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1479 
- vader: kanunnik Nataël Robillart  
- twee kinderen bij Katharina Daniëls 
- een kind bij Peterken van Buel 
- bronnen: 
AKO, i.n. 484, 26 jul. 1489; i.n. 311, 25 jan. 1496 
RAO, i.n. 125b; in. 131a 
BP, 1491-1499, fol. 77; 1498-1499, fol. 381 
MUL, deel II, 396 
Schutjes, deel V, 366 

 
72. Nataél Robillart 

- kanunnik van 1451 tot 1496 
- ook kanunnik in Hilvarenbeek en Sint-Oedenrode 
- kerkmeester in de Sint Pieterskerk in Oirschot 
- zijn zoon is kanunnik Jan Robillart 
- bronnen: 
RAO, i.n. 122a; i.n. 126c 
BP, 1451, fol. 51vo; 1495-1497, fol. 119vo 
Frenken, 258 
Schutjes, deel IV, 613 en deel V, 365 

 
73. Willem de Ratelen 

- kanunnik van 1378 tot 1393 
- priester 
- investiet van de parochiekerk van Boechout (Boekhoute) 
- drie kinderen 
- bronnen: 
LA, fol. 33vo 
AKO, i.n. 263, 31 jan. 1378; i.n. 485, 6 juni 1393 
BP, 1412-1413, fol. 487vo 

 
74. Gerard Schaut 

- kanunnik van 1508 tot 1559  
- ook kanunnik in 's-Hertogenbosch 
- kerkmeester 
- bestuurder van het Amelius Boot-gasthuis 
- priester 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1540 
- bronnen: 
RAO, i.n. 128; i.n. 138b 
MUL, deel IV, 210 
Schutjes, deel V, 366 

 
75. Henrik 't Sestich 

- kanunnik vanaf 13 augustus 1548 
- studeerde in Leuven, ingeschreven in 1521 
- bron: 
MUL, deel IV, 392  
Schutjes, deel V, 366 

 
76. Jan Snoek 

- kanunnik van 1498 tot 1505 
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- priester 
- heeft gestudeerd in Leuven, ingeschreven in 1521 
- een kind 
- bronnen: 
RAO, i.n. 126c 
MUL, deel III, 318 
Frenken, 169 
Schutjes, deel V, 366 

 
77. Theodericus 

-deken in 1301  
- bron:  
Camps, 747, nr. 621 

 
78. Cornelis van Varick 

- kanunnik van 1535 tot 1544 
- vóór 1535 proost van het kapittel van Alem 
- ruilt deze prebende met die van zijn broer Floris die kanunnik in Oirschot was 
- studeerde in Leuven, in 1536 ingeschreven 
- bron: 
AKO, i.n. 87, 1544 
RAO, i.n. 137a 
MUL, deel IV, 147 
Schutjes, deel V, 366 

 
79. Floris van Varick 

- kanunnik vóór 1535 
- hierna proost in Alem 
- broer van Cornelis van Varick 
- bron: 
Schutjes, deel V, 366 

 
80. Henrik Vos 

- kanunnik van 1459 tot 1491  
- priester 
- medestichter van het beneficie van Sint Petrus op het altaar van Sint Georgius in de Sint 
Pieterskerk 
- 1487-1510: vicarius perpetuus te Eerschot 
- studeerde in Keulen, ingeschreven in 1485 
- twee kinderen 
- bronnen: 
AKO, i.n. 67, 11 mrt. 1472; i.n. 2, 3 feb. 1491 
RAO, i.n. 122; i.n. 126a 
BP, 1459-1460, fol. 1; i.n. 1490-1491, fol. 74 
MUK, deel II, 182 
Bannenberg, deel I, 173 en deel II 293 
Frenken, 187 
Schutjes, deel V, 365 

 
81. Willem Vos 

- kanunnik van 1363 tot1383 
- scholaster 
- priester 
- vier kinderen van Margriet, dochter van Wouterman van Beerze 
- bronnen: 
LA, fol. 23vo 
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AKO, i.n. 160, 14 feb. 1383; i.n. 482, 20 aug. 1400 
BP, 1382-1387, fol. 313vo; 1435-1436, fol. 97 
Frenken, 175 
Schutjes, deel V, 364 

 
82. Wouter van Vriessele 

- kanunnik van 1472 tot 1485 
- een kind  
- bronnen: 
RAO, i. n. 124b; i.n. 126a  
Frenken, 258 
Schutjes, deel V, 365 

 
83. Jan van Wijffliet 

- kanunnik voor 1416 
- op 21 mei 1416 wordt het interdict dat opgelegd was na de moord op deze kanunnik 
opgeheven 
- bron: 
PAO, afschrift van akte van 21 mei 1416 

 
84. Winkellinus 

- kanunnik vr 1400  
- bron: 
LA, fol. 19 

 
85. Henrik van Wortel 

- kanunnik vóór 1400 
- bron:  
LA, fol. 26vo 

 
86. Goeswinus van Zomeren 

- kanunnik in 1416 
- in 1413 ook kanunnik in 's-Hertogenbosch, hij resideerde hier niet 
- bronnen:  
Frenken, 249  
Schutjes, deel IV, 234 en deel V, 364 

 
 



 

37 
 
 
 

Kanunnikenlijst, overzicht per jaar 
 
 
d  = deken 
v-d  = vice-deken 
Voor bronvermelding zie: persoonsbeschrijvingen. 
Wanneer een naam dik afgedrukt is betekent dit dat desbetreffende persoon in dat jaar in 
een bron voorkomt. 
 
1401 
Anselmus van Baest (d)  
Theodericus Bertholdi  
Lodewijk Boot 
Hendrik van Geldrop 

1402 
Anselmus van Baest (d)  
Theodericus Bertholdi  
Lodewijk Boot 
Hendrik van Geldrop 

1403 
Anselmus van Baest (d)  
Theodericus Bertholdi  
Lodewijk Boot 
Hendrik van Geldrop 

1404 
Anselmus van Baest (d)  
Theodericus Bertholdi  
Lodewijk Boot 
Willem van Kervenem  
Willem van Petershem  
Goswinus van Zomeren 

1405 
Anselmus van Baest (d)  
Theodericus Bertholdi  
Lodewijk Boot 
Willem van Kervenem  
Willem van Petershem 

1406 
Anselmus van Baest (d)  
Theodericus Bertholdi  
Lodewijk Boot 
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1407 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Lambertus van Cortenbach 
Willem van Kervenem 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1408 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
L. van Cortenbach 
Willem van Kervenem 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1409 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Lambertus van Cortenbach  
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1410 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
L. van Cortenbach  
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1411 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Lambertus van Cortenbach  
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1412 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
L. van Cortenbach  
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1413 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1414 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Willem van Kervenem 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 
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1415 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Willem van Kervenem  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1416 
Anselmus van Baest (d) 
Lodewijk Boot 
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Johannes van Petershem  
Willem van Petershem  
Goswinus van Zomeren 

1417 
Lodewijk Boot 
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1418 
Lodewijk Boot 
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1419 
Lodewijk boot 
Gerardus de Heere (d) 
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1420 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1421 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1422 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Johannes Om van Buchoven  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1423 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1424 
Lodewijk Boot  
Gijsbert van der Borch  
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1425 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Gerardus de Heerre (d) 
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1426 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Gerardus de Heere (d)  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1427 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 

1428 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
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Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d)  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1429 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 
 

1430 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d)  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1431 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1432 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1433 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1434 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1435 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1436 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d)  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1437 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem  
 

1438 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d)  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1439 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1440 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

1441 1442 
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Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch 
Willem van Kervenem 
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d) 
Hendrik van Petershem 
Willem van Petershem 

Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven (d)  
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem 

1443 
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Johannes Oem van Buchoven (d)  
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Willem van Petershem 

1444 
Frank van Boert (d)  
Lodewijk Boot 
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
J. Oem van Buchoven  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Willem van Petershem 

1445 
Frank van Boert (d)  
Gijsbert van der Borch  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Willem van Petershem 

1446 
Frank van Boert (d)  
Gijsbert van der Borch  
Jorden van Geldrop  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Willem van Petershem 

1447 
Frank van Boert (d)  
Gijsbert van der Borch 
Jan van Geldrop 
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Willem van Petershem  
Wenceslaus van Petershem 

1448 
Frank van Boert (d)  
Gijsbert van der Borch 
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem 

1449 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop 
Jonden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem 

1450 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Willem van Kervenem  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem 

1451 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 

1452 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  

1453 1454 
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Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem 
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart  

Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem 
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart  

1455 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop 
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 

1456 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart 

1457 
Frank van Boert (d) 
Jan van Geldrop 
Willem van Geldrop 
Frank Molle 
Hendrik van Petershem 
Wenceslaus van Petershem 
Nataël Robillart 

1458 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Frank Molle 
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart 

1459 
Frank van Boert (d) 
Jan van Geldrop 
Willem van Geldrop 
Frank Molle 
Hendrik van Petershem 
Wenceslaus van Petershem 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1460 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 

1461 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem 
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1462 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem 
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1463 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop 
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1464 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 

1465 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  

1466 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
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Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 

1467 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1468 
Frank van Boert (d)  
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 

1469 
Frank van Boert (d) 
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Natal Robillart  
Hendrik Vos 

1470 
Frank van Boert (d) 
Jan van Geldrop 
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1471 
Frank van Boert (d)  
Arnt den Crom 
Jan van Geldrop 
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1472 
Frank van Boert (d)  
Arnt den Crom 
Jan van Geldrop  
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wem. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1473 
Frank van Boert (d)  
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop  
Willem van Geldrop (v-d)  
Hendrik van Petershem  
Wenceslaus van Petershem  
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1474 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1475 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1476 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop  
Hendrik van Petershem  
Wenc. van Petershem  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos  
Wouter van Vriessele 

1477 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Hendrik van Petershem 

1478 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Hendrik van Petershem 
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Wenceslaus van Petershem 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

Nataël Robillart  
Hendrik Vos  
Wouter van Vriessele 

1479 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1480 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1481 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos  
Wouter van Vriessele 

1482 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos  
Wouter van Vriessele 

1483 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos  
Wouter van Vriessele 

1484 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Nataël Robillart  
Hendrik Vos  
Wouter van Vriessele 

1485 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 
Wouter van Vriessele 

1486 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1487 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Ricald van Merode 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1488 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Ricald van Merode 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1489 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Daniël van Merode 
Ricald van Merode 
Werner van Merode 
Jan Robillart 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1490 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Daniël van Merode 
Ricald van Merode 
Werner van Merode 
Jan Robillart 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

1491 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 

1492 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 



 

44 
 
 
 

Ricald van Merode 
Werner van Merode 
Werner van Petershem 
Jan Robillart 
Nataël Robillart 
Hendrik Vos 

Ricald van Merode 
Werner van Merode 
Werner van Petershem 
Jan Robillart 
Nataël Robillart 

1493 
Willem Arts (d)  
Jacob die Bock  
Arnt den Crom  
Daniél van Heersel  
Ricald van Merode  
Werner van Merode  
Werner van Petershem  
Jan Robillart 
Nataël Robillart 

1494 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Daniël van Heersel  
Ricald van Merode  
Werner van Merode  
Jan Robillart  
Nataël Robillart 

1495 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Daniël van Heersel  
Ricald van Merode  
Jan Robillart  
Nataël Robillart 

1496 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Daniël van Heersel  
Ricald van Merode  
Jan Robillart  
Nataël Robillart  

1497 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Daniël van Heersel  
Ricald van Merode  
Jan Robillart 

1498 
Willem Arts (d)  
Arnt den Crom  
Jorden van Geldrop  
Daniel van Heersel  
Ricald van Merode  
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1499 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Ricald van Merode 
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1500 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Ricald van Merode 
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1501 
Willem Arts (d) 
Arnt den Crom 
Jorden van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Ricald van Merode 
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1502 
Willem Arts (d) 
Daniël van Heersel 
Ricald van Merode 
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1503 
Willem Arts (d)  
Willem van de Bogaert  
Arnt den Crom 
Daniël van Heersel  
Ricald van Merode  
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1504 
Willem Arts (d)  
Willem van de Bogaert  
Daniël van Heersel  
Jan Robillart 
Jan Snoek 

1505 1506 
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Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Herman Cleynarts 
Daniël van Heersel 
Arnold Huweel 
Jan Robillart  
Jan Snoek 

Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Herman Cleynarts 
Daniël van Heersel 
Jan Robillart 

1507 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Jan Robillart 

1508 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schalmt 
Jan Robillart  

1509 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1510 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1511 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1512 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1513 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniel van Heersel  
Gerard Schaut 

1514 
W. van den Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1515 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Herman Cleynarts 
Daniël van Heersel 
Gerard Schaut 

1516 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Herman Cleynarts 
Daniël van Heersel 
Gerard Schaut 

1517 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1518 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1519 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Daniël van Heersel 
Jan Heyens 
Gerard Schaut 

1520 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Daniël van Heersel  
Gerard Schaut 

1521 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Lodewijk Clementis 

1522 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis  
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Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Daniël van Heersel 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Daniël van Heersel  
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1523 
Daniël van der Ameijden (v-d) 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Jan van de Hagen 
Daniël van Heersel 
Jan Pijerna 

1524 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynart  
Jacop van Geldrop  
Jan van de Hagen  
Daniël van Heersel  
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1525 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Jan van de Hagen 
Daniël van Heersel 
Aert van Merode 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1526 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1527 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Daniël van Heersel 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1528 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Daniël van Heersel  
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1529 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1530 
Willem van de Bogaert (d) 
Antonius Bruynincx 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1531 
Willem van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Jan Pijerna 

1532 
W. van de Bogaert (d)  
Antonius Bruynincx  
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert 
Jacop van Merode  
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Gerard Schaut Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1533 
Willem van de Bogaert  
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 

1534 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Phillipus Loef 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Floris van Varick 

1535 
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1536 
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1537 
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1538 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1539 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1540 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Jan Pijerna 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1541 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1542 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1543 1544 
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Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Gerard Schaut 
Cornelis van Varick 

1545 
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Ricald van Merode  
Gerard Schaut 

1546 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Ricald van Merode  
Vincent van Merode  
Gerard Schaut 

1547 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Hubrecht Hautelet  
Gisbertus van der Hert  
Ricald van Merode  
Gerard Schaut 

1548 
Jacob van Bamelroij 
Lodewijk Clementis  
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Ricald van Merode  
Gerard Schaut 
Henrik ’t Sestich 

1549 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Arnold Hoen 
Ricald van Merode 
Gerard Schaut 

1550 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts 
Jacop van Geldrop (d) 
Jan van de Hagen 
Frederik Hannaert 
Gisbertus van der Hert 
Ricald van Merode 
Gerard Schaut 

1551 
Lodewijk Clementis 
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Ricald van Merode  
Walraven van Merode  
Gerard Schaut 

1552 
Herman Cleynarts  
Jacop van Geldrop (d)  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 
Ricald van Merode  
Gerard Schaut 

1553 
Herman Cleynarts  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 

1554 
Herman Cleynarts  
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 
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Ricald van Merode 
Gerard Schaut 

Ricald van Merode  
Gerard Schaut 

1555 
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 
Ricald van Merode  
Gerard Schaut 

1556 
Jan van de Hagen  
Frederik Hannaert  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 
Henrik die Mesmeker  
Gerard Schaut 

1557 
Jan Goossens (d) 
Jan van de Hagen  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 
Henrik die Mesmeker  
Gerard Schaut 

1558 
Jan Goossens (d) 
Jan van de Hagen  
Gisbertus van der Hert  
Arnold Hoen 
Henrik die Mesmeker  
Gerard Schaut 

1559 
Jan Goossens (d)  
Jan van de Hagen  
Gisbertus van der Hert 
Arnold Hoen 
Henrik die Mesmeker  
Gerard Schaut 
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Kaart van de Meierij 
 

 
Meierij van 's-Hertogenbosch. 
Fragment van een kaart van het hertogdom Brabant in 1437, uit: C. Kerrernans, Etude sur les 
enconscrintions iuriciaires et administratives du Brabant et_les officiers nlacés á leur téte aar les Ducs, 
antérieurement à l'avénement de la maison de Bourgogne (1406) (Brussel 1949) 546-547. 
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