
DE CANTORIJ VAN OIRSCHOT
Een laatste restant van het middeleeuwse kapittel.

(Uit: de comme geopend, geschiedkundige opstellen uit de Kempen, aangeboden door mr. 
A.L.G.M. van Agt n.a.v. zijn afscheid als archivar is van het Streekarchief Zuid-Oost Brabant.)

Antonio van Agt, amico meo.

Van de talr ijke beneficies, die tegen het einde van de 
Middeleeuwen - de hoogtijd van de Brabantse 
kapittels - bestonden in vele kerken en kapellen van 
het huidige Noord-Brabant 1, is er slechts één 
overgebleven: het beneficie van de Cantor ij te 
Oirschot, voluit in nog recente stukken genaamd: „het 
Beneficie der  Cantor ij van het Hoogaltaar  van de St. 
Petruskerk te Oirschot." 2

Vroeg in de der tiende eeuw is de stichting te plaatsen 
van het kapittel in de St. Petruskerk te Oirschot. 3 Het 
kapittel telde elf kanunniken onder  het bestuur , 
aanvankelijk van een proost, later  van een deken. Elke 
kanunnik bezat een prebende voor  zijn 
levensonderhoud. De elf prebenden werden 
beurtelings vergeven door  de Hertog van Brabant en
de Heer  van Oirschot. Het kapittel was een seculier  
kapittel, d.w.z. de leden waren seculiere geestelijken -
om benoemd te kunnen worden moest men minstens 
de tonsuur  ontvangen hebben en dus cler icus zijn -
die niet in communiteitsverband leefden. Het doel van 
het kapittel was tweeledig: het plechtig vieren van het  
Officium Divinum, het kerkelijk getijdengebed en de 

Euchar istie, en het behartigen van de zielzorg in de parochie Oirschot. Dit laatste aspect werd 
sterk benadrukt door  een acte van 3 december  1282, waarbij her tog Jan I van Brabant binnen 
het kapittel een dekenaat opr ichtte en deze dekenale waardigheid koppelde aan het pastoraat 
van de parochie Oirschot. 4

Binnen de meeste kapittels bestonden dr ie bijzondere ambten:
a. de scholaster  of degene, die verantwoordelijk is voor  het onderwijs aan de 

kapittelschool;
b. de matr icular ius of koster , belast met de onmiddellijke zorg voor  de eredienst;
c. de cantor  of voorzanger , verantwoordelijk voor  de goede gang van zaken bij het zingen 

van de liturgie.
Ook het Oirschotse kapittel kende deze dr ie functies: in elk geval bestond blijkens de 
kapittelstatuten van 1293 een kapittelschool, waar  lager  en voorbereidend hoger  onderwijs 
werd gegeven, zodat eventueel een latere universitaire studie mogelijk was. Van deze laatste 
mogelijkheid schijnt weinig gebruik gemaakt te zijn, zelfs niet door  de Oirschotse kanunniken 
zelf. De scholaster  genoot één der  kanunnikenprebenden, die bestemd was voor  de scholaster ij. 5

Ook matr icular ius of koster was een cler icus, die een van de kanonikale prebenden genoot. In 
1435 echter  werd de koster ij geïncorporeerd aan de kerkfabr iek van St. Petrus en daarmee 
grotendeels losgemaakt van het kapittel. 6

De cantor ij, waarover  in het volgende expressis verbis wordt gehandeld, is in fasen gesticht en 
zij is dan ook van veel jongere datum dan het kapittel. De Oir-schotse pr iester  Engelber t van den 
Spijcker , kanunnik van de kerk „St. Maria im Kapitol" te Keulen, stichtte de cantor ij op 20 apr il 
1491 door  toevoeging van een codicil aan zijn oorspronkelijke testament van 6 maart 1490, 
waar in noch van de Oirschotse kerk, noch van het kapittel sprake was. 7 In de akte van 20 apr il 



1491 bepaalt Engelber t, dat - nu hij zelf vanwege ouderdom geen uitvoer ing kan geven aan zijn 
voornemen om aan het kapittel in de kerk van zijn geboortedorp Oir-schot een cantor ij te 
verbinden - zijn neef Beer tkinus (Bertken) van den Spijcker  tot deze opr ichting moet overgaan.
Deze Beer tkinus was een zoon van zijn broer  Jan en reeds bij het testament van 1490 als 
beheerder  van zijn nalatenschap aangewezen. Engelber t vermaakt aan de op te r ichten Cantor ij 
zijn goederen te Oirschot en Mensvoort (Acht) en zijn  ouder lijk huis met aanhorig land te 
Verrenbest (Best), mitsgaders zijn kelk, missaal en koorkap. Patronus (later  meestal collator  
genoemd) van de cantor ij zou zijn neef Beer tkinus zijn, die voor  de eerste keer ook als rector 
(later  beneficiant genoemd) zou optreden. Waarschijnlijk werd het rectoraat aan Beer tkinus 
gegeven met het oog op een van zijn kinderen, want Engelber t bepaalde verder , dat het ambt van 
cantor  bekleed zou worden door  een van zijn familieleden, die pr iester  zou willen worden. De 
begiftigde zou zijn ambt vervullen onder  „tucht en bescherming" 8 van de deken en het kapittel 
van Oirschot en hij zou het ambt ver liezen, als hij zich niet voor  de voleinding van zijn 24e 
levensjaar  tot pr iester heeft laten wijden. Interessant is verder  de bepaling, dat de begiftigde het 
ambt eveneens zou ver liezen, indien hij zich voor  studie „ultra montes" 9 zou begeven en dat hij 
als celibatair  (continenter) moest leven en geen concubine mocht hebben.
Engelber t van den Spijcker  moet in de nazomer van 1492 zijn over leden, daar  hij nog op een 
onbekende datum van dat jaar  enkele legaten toevoegde aan zijn eer dere beschikkingen en zijn 
testament plechtig werd geopend op 6 november  1492. 10 Dit laatste geschiedde ten huize van de 
pr iester  Wilhelmus Arnoldi Aerts, deken van kapittel van de H. Pieterskerk te Oirschot, op 
verzoek van Beerkinus van den Spijcker  en Johannes van der  Donck, die als executeurs -
testamentair  zullen optreden en in aanwezigheid van meerdere getuigen, van wie er  twee: de 
Oirschotse pr iester Henricus Voss en Petrus Doerkens uit Eindhoven onder  ede verklaarden, dat 
het zegel aan het testament het eigen zegel van heer  Engelber t was. Voordat de laatste 
wilsbeschikking van Engelber t van den Spijcker  inzake de cantor ij zou worden uitgevoerd, 
zouden nog bijna tien jaren ver lopen, waar in waarschijnlijk intensief over leg met het kapittel 
heeft plaatsgevonden. Eerst op 23 juni 1501 werd dan de acte ver leden, waarbij de Cantor ij 
definitief werd opger icht en Beer tkinus eindelijk in deze de bepalingen van het testament van 
Engelber t kon uitvoeren. De acte werd opgemaakt te Oirschot door  de notar is Martinus 
Vlemmincx 11 in tegenwoordigheid van de pr iester  Henricus van Esch, 12 de matr icular is Lucas 
Voermans, kennelijk dus begiftigd met het koster-schap, en de cler icus Happo Vos.
Deken en kapittel oorkonden er  in, dat Ber tkinus van den Spijcker  met hun uitdrukkelijke 
toestemming in de kerk van Oirschot „een kerkelijk Officie, namelijk een Cantor ij" heeft gesticht 
naar  het voorbeeld van de Cantor ij in de kerk van Hilvarenbeek. De cantor  zal lid  zijn van het 
kapittel en behalve zijn taak in de koordienst bij het vieren van de Getijden, zal hij gehouden zijn 
tot het celebreren van twee H.H. Missen per  week, te vieren aan het hoogaltaar  en wel de ene op 
zondag, de andere op woensdag of een andere dag. In de ene week moet hij de H. Mis lezen ter 
ere van O.L. Vrouw, in de andere een requiemmis voor  de stichter  en zijn familie.
Werden de liturgische verplichtingen van de cantor  aldus nauwkeurig omschreven, ook de reeds 
in de codicil van 1491 genoemde goederen - een hoeve te Mensfor t onder  de parochie Woensel, 
stukken land te Ekkersr ijt, Best en Oirschot worden nog eens heel specifiek aangewezen, terwijl 
bovendien de bepaling wordt herhaald, dat de cantor  „geen concubine of verdachte vrouw in zijn 
huis of daarbuiten houde en onderhoude".
Het zegel van het kapittel bekrachtigde de bepalingen van deze oorkonde. Frenken 13 noemt de 
cantor ij geen beneficie, doch slechts een officie (welk woord in de stichtingsoorkonde van 1501 
inderdaad wordt gebruikt), omdat de stichting niet door  het kerkelijk gezag (paus of bisschop) 
was goedgekeurd. Nu ontbreekt bij de Oirschotse Cantor ij de bij die van Hilvarenbeek wel 
aanwezige goedkeuring van de bisschop van Luik, maar  afgezien van het feit, of de goedkeuring 
door  het kapittel van Beer tkinus' stichting niet te beschouwen is als een goedkeuring door  het 
kerkelijk gezag, is er  in latere stukken steeds sprake van het beneficie van de Cantor ij te 
Oirschot. 14

Jammer genoeg laten de archivalia ons in de steek bij pogingen de verdere geschiedenis van de 
Cantor ij in de zestiende eeuw te reconstrueren. Eerst stukken van een proces, dat omstreeks 
1600 voor de Raad van Brabant te Brussel werd gevoerd, werpen verder  licht op de histor ie. 15



Uit de acten van dit  proces blijkt, dat Jacob van den Spijcker , zoon van de opr ichter  Beer tkinus, 
collator  van de Cantor ij was geweest en als zodanig werd opgevolgd door  Dirck 
Hoppenbrouwers. Bij „supplicatie" van 29 maart 1599 kwam diens volle neef Nicolaas Dirckx 
van den Spijker  hier  tegen in verzet. Hij eiste voor  zich het „patronaat" van de Cantor ij op, zoals 
hij zich ook verzette tegen zijn familieleden Hendrik Aelbrechts en de kinderen van Aert van der 
Straten, die hij onrechtmatige „occupateurs" noemt van Engelberts' ouder lijk huis. 16

Bij uitspraak van de Raad van Brabant, gesanctionneerd door  de aar tsher togen Alber t en
Isabella, werd zijn eis op 3 juni 1606 niet ontvankelijk verklaard. Als beneficianten van de 
Cantor ij worden in genoemde processtukken aangeduid: Embrecht Henricx Joordens soone 
Hoppenbrouwere, na diens aftreden: Anthonis, de zoon van Hendrik Aelbrechts en na deze Jan 
Hendrik Aelbrechts. Deze laatste was waarschijnlijk cantor  van 1603-1621. 17 Kort daarna is Jan 
Hendrik in elk geval over leden, want op 16 juli 1624 benoemt de dan functionerende collator 
Aert Buckincx Philip van der  Straten tot cantor  en wordt gezegd, dat dit ambt vacant is door  de 
dood van Jan Hendrik Aelbrechts.
Deze Philip van der  Straten was na 1626 kor te tijd pastoor  van Wintelre, een parochie, waarvan 
het Oirschotse kapittel het recht had de pastoor  voor  te dragen. 18 Hij leefde nog in 1664 19 en 
heeft dus als cantor  de retorsietijd van de dertiger  jaren van de zeventiende eeuw en de voor de 
katholieken kwalijke gevolgen van de Munsterse vrede van 1648 meegemaakt. Tot die gevolgen 
behoorde in elk geval ook het einde van het cantorschap in traditionele zin, omdat de overgave 
van de oude collegiale St. Petruskerk aan de protestanten tevens het einde van het kapittel 
betekende.
Voortaan zou het cantorschap niet meer  zijn dan een titulair  ambt, dat evenwel uit de oude 
bezittingen nog een aardig inkomen met zich bracht.
Met Aert Buckincx als collator  komt een naam naar  voren, die tot in de twintigste eeuw aan het 
collatorschap zou zijn verbonden. In mei 1626 verklaarde deze collator , dat het recht van collatie 
op zijn oudste zoon zou overgaan. Dit is blijkbaar  ook gebeurd, want in 1658 is Henricus 
Bucicings 20 collator  van het cantorschap en op 4 apr il 1678 erkennen de Staten-Generaal Arnold 
Henrick Buckinckx, die te Gemert woonachtig is, als collator . Over  de per iode 1658-1670 zijn er 
een aantal jaarrekeningen bewaard van de lander ijen van de Cantor ij, die blijkbaar  alle tegelijk 
in januar i 1678 zijn voorgelegd aan de Rentmeester  over  de Geestelijke Goederen in 
Kempenland, Tempelaars. 21 Of dit later  ook nog is gebeurd, wordt uit de voorhanden archivalia 
niet duidelijk; wel werd er  een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de goederen van de 
cantor ij en de over ige bezittingen van het kapittel, die zonder  meer  onder  de competentie van de 
Rentmeester  over  de Geestelijke Goederen kwamen te behoren. 22

In 1699 zendt Gijsber t van der  Plas te Hulst, „zijnde van de ware gereformeerde religie", een 
rekest aan de Staten-Generaal, waar in hij stelt, dat Arnold Buckincx „zijnde een papist" ten 
onrechte collator  is en dat hem dat ambt toekomt. De Staten-Generaal behandelden het rekest 
op 17 september 1699. Van der  Plas kon behalve zijn godsdienstige overtuiging geen enkel 
argument naar  voren brengen om het collatorschap te verkr ijgen en dat was zelfs voor  de 
Staten-Generaal van de roemruchte Republiek niet genoeg: zij bevestigden op 15 oktober  1699 
Arnold Buckincx, die toen was „woonende op de Beeksche donck" in zijn ambt van collator . Op 
12 november 1699 werd Arnold een copie van dit besluit overhandigd. In hetzelfde jaar  1699 
wordt „het hopackerken onder  naatsten best" verkocht aan Hendrik Gerits van Sande.
Bleef het collatorschap dus wel in handen van leden van de katholieke familie Buckincx, deze 
collatoren konden er  niet om heen gereformeerden als „cantor" te benoemen: zo blijkt uit een 
acte van 1761, dat in 1731 een zekere Johannes Hermanus van Ravesteijn, wonende te Gemert, 
dit ambt vervult en dat na diens dood op 10 oktober 1738 door  de dan functionerende collator 
Hendrik Buckings (die verklaar t zelf niet te kunnen schr ijven!) wordt benoemd (op 11 december 
1738) zijn familielid Willem van Ravesteijn, schoolmeester  te Bakel. Ook verpachtte Sebastiaen 
Sieber t, 23 die rentmeester  was van de geestelijke goederen in de Baronie, Cranendonk, 
Eindhoven en omliggende heer lijkheden - al deze heer lijkheden waren bezit van het huis van 
Oranje - een tot de cantor ij behorende „kleijne Hoeve tot Woensel".
Na de omwenteling aan het einde van de achttiende eeuw bleek de cantor ij weer  aan 
katholieken te kunnen worden toegekend. Zo benoemde de collator Hendrik Buckinx, kennelijk 



een zoon van de in 1765 voorkomende Arnoldus en kleinzoon van de bovengenoemde Hendrik, 
op 6 februar i 1800 tot cantor  de katholieke pr iester  Cornelis van Lievenoogen, 24 die te Best 
woonde. Na de dood van van Lievenoogen op 1 juli 1819 bleef de cantor ij vacant, totdat 
genoemde Hendrik Buckinx op 31 oktober  1828 Johannes Zwijsen benoemde, de latere 
aar tsbisschop van Utrecht, die sinds 28 apr il 1828 pastoor  te Best was. 25

Intussen waren ten tijde van de inlijving bij Frankrijk de goederen van de Cantor ij door  de 
overheid aangeslagen. Tot dit bezit behoorde de aanzienlijke boerder ij, „de Cantorsche Hoeve" te 
Acht onder  Woensel, die met 21 ha land door  de Franse overheid werd verkocht. Nadat van 
Lievenoogen in 1814 de over ige bezittingen had teruggekregen, probeerde Zwijsen ook „de 
Cantorsche Hoeve" terug te kr ijgen. In een missieve van 15 september  1829 aan de koning 
betoogde hij o.m. „dat de goederen van het kapittel zijn beheerd door  de Rentmeesters van 's 
Rijks Domeinen, maar  dat de goederen van de Cantor ij nimmer met die van het kapittel zijn 
vermengd". In dit laatste opzicht had hij wel gelijk, maar  het hielp hem niet de hoeve terug te 
kr ijgen. Zwijsen moest lang op antwoord wachten: eerst op 12 november  1830 verzocht de 
„Agent van het Domein", van Hogendorp van Hofwegen hem ter bestuder ing van de kwestie de 
acte van stichting van de Cantor ij toe te zenden. Zwijsen, kennelijk niet op de hoogte van bij de 
collator  berustende stukken, antwoordde, d.d. Best 19 november  1830, dat deze ver loren was 
gegaan. Was „de Cantorsche Hoeve" dus voor  de Cantor ij ver loren, „de Cantorsakker" te Oirschot 
behoorde ook later  nog tot het beneficie.
Zwijsen bleef, ook als aar tsbisschop van Utrecht (1853-1868) en later als aar tsbisschop -
bisschop van 's-Hertogenbosch (1868-1877), beneficiant/ Na zijn dood op
16 oktober  1877 heeft mrg. Godschalk, kapittelvicar is van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 
kennelijk bij pastoor-deken H. Zomers te Best geinformeerd, wat nu te doen. Deken Zomers wist 
de bisschop spoedig te ber ichten (5 november  1877) dat een heer  Bukkinx, 26 woonachtig te 
Boxtel, als collator  van het beneficie fungeerde. In over leg met mgr. Adrianus Godschalk, sinds 6 
februar i 1878 bisschop van 's-Hertogenbosch, benoemde de heer  Arnoldus Buckinx, op 11 
februar i 1878 tot beneficiant van de Cantor ij de pastoor  van Oirschot, Petrus de Bont. 27

Daarmee kwam het beneficie terug op de plaats en bij degene, die er  het meeste recht op kon 
doen gelden: de pastoor  van Oirschot, die immers uit hoofde van zijn ambt ook de eerste zorg 
heeft voor de liturgie en de kerkelijke zang in zijn kerk. Aan de in de 17e eeuw ontstane situatie, 
dat het cantorschap werd vervuld door  iemand, die met de parochie Oirschot niets van doen had 
- een situatie, versterkt door  de „protestantse" benoemingen uit de per iode der 
Generaliteitslanden, maar  664: doordat Zwijsen het cantorschap kennelijk zag als een aan hem 
persoonlijk geschonken beneficie - leek een einde te zijn gekomen. Het was echter  niet voor lang: 
in 1880 meldde zich de Brabantse pr iester Wilhelmus van der  Hagen, als pastoor  werkzaam te 
Henderson (Kentucky, U.S.A.), 28 die als familielid van Engelber t van den Spijcker  aanspraak 
maakt op het beneficie. Met goedvinden van mgr. Godschalk benoemde Arnoldus Buckinx hem 
met ingang van 1 januar i 1881 tot beneficiant. Van der Hagen over leed in mei 1889 - het duurde 
tot 23 november 1893, alvorens de zoon van Arnoldus, Theodorus Buckinx, die eveneens in 
Boxtel woonde, „zijn" pastoor , de Boxtelse deken Wilhelmus van Gennip 29 tot beneficiant 
aanstelde. Nog vreemder  werd de situatie, toen deken van Gennip in 1914 afstand deed van het 
beneficie. Theodorus, wiens achternaam inmiddels werd geschreven als Beukenex, benoemde 
toen de Boxtelse kapelaan Wilhelmus van de Ven, 30 die het beneficie in 1926 bij zijn benoeming 
tot pastoor  gewoon „meenam" naar  Luijksgestel. Na diens dood op 6 augustus 1943 stelde de 
toenmalige bisschop van 's-Hertogenbosch pogingen in het werk het beneficie voor de 
Oirschotse parochie terug te kr ijgen en  de Oirschotse pastoor  Theodorus de Vries 31 tot 
beneficiant te doen benoemen. De collator , inmiddels (sinds 1915) Josephus Beukenex ging 
hiermede accoord en zodoende werd pastoor  de Vries op 23 juni 1944 tot beneficiant benoemd, 
welke benoeming op 28 juni d.a.v. door  de bisschop werd bekrachtigd. Tevens sloten bisschop 
en collator  een overeenkomst, waarbij werd afgesproken, dat de cantor als pr iester te Oirschot 
moet werken en resideren, dat het beneficie niet tot persoonlijk voordeel van de begiftigde mag 
strekken, maar  moet worden beheerd ten dienste van de zielzorg van Oirschot en dat de pastoor  
van de St. Petrusparochie, ambtshalve immers belast met de muzikale verzorging van de 
kerkelijke diensten, beschouwd kan worden als cantor  in de zin van de stichtingsacte van 1501.



Sinds 1980 is het beheer  over  de Cantor ij opgedragen aan het kerkbestuur  van k.: St. 
Petrusparochie. Beneficiant pastoor  J.A. Jilesen en collator  Th. Beukenex gingen hiermee accoord 
en hiermee werd in feite aangeknoopt bij de oude situatie uit het begin van de zestiende eeuw, 
toen het kapittel het beheer  en de administratie voerde.
Het kerkbestuur  had meteen een prachtige taak in  de zin van de stichtingsoorkonden: men kon 
met de opbrengsten van het beneficie over  een aantal jaren de her plaatsing van het magnifieke 
Smits-orgel, afkomstig uit de St. Pieterskerk te 's-Hertogenbosch, in de Oirschotse kerk 
voorfinancieren, toen subsidies van Monumentenzorg niet aanstonds konden worden 
uitgekeerd. En zo vond, ruim dr iehonderd jaren na het einde van het Oirschotse kapittel, het 
laatst overgebleven beneficie een goede, eigentijdse inhoud.

Dr. J.W.M. Peijnenburg pr .
Archivar is van het Bisdom 's-Hertogenbosch.

1. Een goed overzicht van wat er  tussen 1400 en 1560 in Noord-Brabant bestond aan kerken, kapellen, 
altaren, vicariën en beneficies vindt men in: G. Bannenberg, A. Frenken, H. Hens. De oude dekenaten 
Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de eeuwse registers van het aartsdiakenaat 
Kempenland. 2d. Nijmegen, 1968-1970.

2. Voor zover geen andere bronnen worden geciteerd, is dit ar tikel geschreven met behulp van 
archivalia, die berusten in: Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Dossier Cantorij Oirschot.

3. A.M. Frenken. Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, St. Oedenrode en Oirschot. 's-
Hertogenbosch, 1956, 166-168.

4. Frenken, o.c., 168-169 en 207-208.
5. Frenken, o.c., 173-175.
6. Frenken, o.c., 177-179 en 227-228.
7. Frenken, o.c., 176-177 en 216-221.
8. Frenken, o.c., 219.
9. Over de bergen; bedoeld is waarschijnlijk Rome.
10. Frenken, o.c., 176 en 215-216.
11. Meerdere afschriften van de Latijnse tekst en een geautoriseerde Nederlandse vertaling bevinden zich 

in: Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Dossier  Cantorij Oirschot.
12. L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, noemt in deel V (St. Michielsgestel 

1876), 359 Henricus van Esch in 1489 als priester  te Oirschot en in V, 366 als rentmeester  van het 
kapittel.

13. Frenken, o.c., 32.
14. Schutjes, o.c., V, 351, noemt daarentegen bij de opsomming van een groot aantal beneficies 

nadrukkelijk „het Officie van het hoogaltaar". Schutjes vermeldt de Cantorij in deze opsomming van 
1579 niet.

15. Copieën van de stukken van dit proces zijn bewaard gebleven in het Archief van het Groot Seminarie 
te Haaren (N.Br.). Zij berusten nu in: Archief Bisdom 's-Hertogenbosch. Dossier  Cantorij Oirschot.

16. Frenken, o.c., 177.
17. Frenken (o.c., 177) noemt hem cantor  in 1616; Schutjes (V, 368) vermeldt, dat hij in 1615 al twaalf 

jaar  cantor is en dat hij als zodanig nog in 1621 wordt genoemd.
18. Schutjes, o.c., V, 927-930.
19. Schutjes, o.c., V, 369.
20. Schutjes, o.c., V, 369. De naam Buckincx kent in de bewaard gebleven archivalia verschillende 

schrijfwijzen.
21. Dit blijkt uit de aantekening: collatio facta 3 (of 5) Januarii 1678. Op mijn verzoek heeft drs. J. Sanders 

(Rijksarchief Noord-Brabant) gezocht naar  nadere gegevens omtrent de heer Tempelaars. Dit 
onderzoek heeft niet tot resultaten gevoerd. Aan collega Sanders mijn hartelijke dank. (J.P.).

22. Dit had ook gevolgen voor de archiefvorming. De archivalia van het kapittel werden Rijkseigendom en 
berusten derhalve nu in het Rijksarchief in Noord-Brabant; de stukken betreffende de Cantorij bleven 
in particuliere handen en berusten nu in het archief van het Bisdom 's-Hertogenbosch.

Noten
                                                            



                                                                                                                                                                                             
23. Siebert was in 1723 president-schepen te Eindhoven. J. Peijnenburg A. Tops, Bouwstoffen tot de 

geschiedenis van Eindhoven, Eindhoven 1961, p.52.
24. Van Lievenoogen vervulde geen kerkelijke functie als pastoor of kapelaan te Best; misschien was hij 

een priester-emigré uit de Zuidelijke Nederlanden.
25. Schutjes, o.c., II, 166.
26. Ook hier  wordt de naam weer eens verkeerd geschreven. Bedoeld is Arnoldus Johan Buckinx, collator 

van de Cantorij van 1856-1884; hij was een zoon van Hendrik Buckinx.
27. Petrus Arnoldus de Bont was pastoor te Oirschot van 1853-1886 en deken van dekenaat Oirschot 

1878-1886. Hij overleed 23 mei 1886.
28. Later  was van der Hagen pastoor te Chatsworth (Illinois, U.S.A.).
29. Wilhelmus Henricus van Gennip was pastoor van de St. Petrusparochie te Boxtel van 1887 tot 1916 en 

deken van het dekenaat Boxtel 1887-1915.
30. Wilhelmus Cornelis van de Ven was van 1911-1926 kapelaan van de Boxtelse St. Petrusparochie en 

van 1926-1943 pastoor te Luijksgestel.
31. Theodorus Lucius de Vries was pastoor te Oirschot 1935-1962 en deken van het gelijknamige 

dekenaat 1947-1962.
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