
Herman Brandtstraat 
Tussen Prins Bernhardstraat en Ons Doelstraat 
 
De Herman Brandtstraat heeft zijn naam pas 
sinds 1949. Daarvoor heette deze straat Kloos-
terdwarsstraat.  
Herman Brandt wordt in Boxtel geboren in de 
tweede helft van de 14e eeuw en studeert  Ker-
kelijk en Burgerlijk Recht  recht in Parijs en be-
haalt daar de graad van ‘baccalaureus in de 
rechten’. 
Hij gaat daarna studeren  te Leuven bij de ope-
ning van de  universiteit in 1426. Het jaar daar-
opvolgend wordt  hij aangenomen als regent, 
professor der filosofie, en gedurende verschil-
lende jaren bestuurt hij met de stichter G. van 
Gompel de  ‘paedagogie den Borght’.  
Hij is een van de eerste professoren van de 
Leuvense Universiteit. Daar is hij ook enige tijd 
rector-magnificus. De Katholieke Universiteit 
Leuven is de oudste van de thans nog bestaan-
de katholieke universiteiten in de wereld. Ze 
mag zich de oudste universiteit van de Lage 
Landen noemen. 
Van 1429 tot 1430 is hij deken der faculteit der 
filosofie en nogmaals in 1441. In dat jaar wordt 
hij ook gekozen tot  quodlibetarius , doch 
vraagt vrijstelling van dit ambt, omdat hij met 
zoveel bezigheden is overladen. In 1439 geniet 
hij de eer tot rector magnificus gekozen te wor-
den.  
In 1436 wordt Herman Brandt ook vermeld als 
rector van het altaar van de H. Laurentius van 
de Boxtelse St. Petruskerk. 
Hij overlijdt onverwachts op 22 maart 1447 te 
Leuven en wordt begraven in de St. Gertrudis-
kerk, waar voor de drie eerste regenten van 
den Borght een grafzerk wordt opgericht, die in 
1886 nog aanwezig is en het opschrift nog ge-
deeltelijk leesbaar was. 
De familie Brandt is waarschijnlijk een voorna-
me Boxtelse familie geweest. In 1495 wordt 
een zekere Willem Brandt vermeld als een  

 
 
 
‘Rentmeester mijns Heren’. 
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