LAURENS DE KE I ZER

en het
COLLEGE t,AN DE DU I TSE ORDE TE LEU\,El\l

door Ad 0tten
geboortige rstudentr Laurens
de Keizer de tweede plaats bij de promotie der filosofie te
Ieuven (r). Hij werd priester der Duitse Orde waaraan z[in geboorteplaats toebehoorde en hqj zou in de twintiger jaren van
de zeventiende eeuw benoemd worden tot de eerste president
van rrHet College der Duitse Ordert te Leuven.
Wie was deze Laurens de Keizer? En wat is het College van de

In

161O behaalde de van Gemert

Duitse Orde?
Ontleent Laurens zi.in naam aan herberg De Keizer?
Over familie en afstamming van Laurens de Keizer is tot dusverre niets bekend.
Alvorens een speurtocht in de Cremertse archieven naar diens
familie te ondernemen moet nen zich realiseren dat is gebleken dat personen in den vreemde zich nog al eens varr €€rr &r]dere naam plegen te bedienen dan die waaronder men gemeenlifi
in de geboorteplaats bekend is. Zo heeft het ook nogal wat
voeten in de aarde gehad voordat ene Broeder Joris, zoon van
Willem Jan Aerts Truyenrwerd herkend als Macropedius. Er wie
zoekt nu achter een Laurens Lenarts van den Bleek enen Torrentinus, boekdrukker en uitgever van de Hertog van Toscane?
l{arrneer men op zoek gaat naar een Gemertse Laurens die zic}r
ttde Keizertr noemt, terwijl geen familie van die naam bekend
is, dan tlenkt men al gauw aan een mogelijke band met een uit
de 17de eeuw bekende herberg in Gemert die de naam droeg van
De Keizer. Deze herberg gold als 66n der meest aanzienlijke
gebouwen van de dorpskern. Om aIle verrraring met het huidige
Hotel De Keizer aan het Ridderplein uit de weg te gaan, zij
gpsteld dat de 17de eeuwse Keizer was gelegen aan de huidige
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Nieuwstraat ter hoogte van drogisterij rfHijgend Herttt (2).
Als nadere plaatsaanduiding van verschillende huizen in de
straat wordt in de 17de eeuwse Gemertse sehepenprotokollen
gebezigd ftgelegen tegenover de Keizerrr, hetgeen iets zegt over de grootte en de bekendheid van het pand.
Was dat pand misschien het geboortehuis van onze laurens de
Keizer?
Laurens, de zoon van Jan Dnieseq!-lgIgg@
Bij akte van 14 juni 16O5 maken Jan Driessen Ra]rmaeckere en
Wiitemke Aert Lucas, beiden rrcranck van lichamen te bedderr,
hun testament (3).
De echtelieden blijken beide voor de tweede maal gehuwdl aIIebei hebben ze tenminste 66n kind uit een eerder huwelijk;
en onbemitldeld ayr ze geen valr beide. Jan Driessen tgflt niet
alleen een voorzoon die Laurens heet maar bovendien wordt trij
in het testanent eenmaal aangeduid als Jan Dniessen Keyserst
In het testament wordt bepaald dat Laurens bli erfdeling vooraf zaL liu.ijgen rrzijns moedersgoetfr, terwijl de voordochter
van de rrbeddegpnoterf van Jan Driessen niet za1 mogen delen
in het goed op Milschot dat behoort tot de erven van Jans
ouders.-Van de goederen van Jan Driessen zelf wordt in deze

akte geen gewag gemaakt.

I
Niet veel later moet Jan Driessen zijn overleden, want op
rracjuni 1606 wordt ten overstaan van Gemertse sctrepnen een
cordtrt gesloten tussen uitlemke de weduwe van Jan Ilriessen
Raymeker en de voorzoon van Jan te weten lllaure3rnS, verweckt
biJ fuineke Willems Rentmeestersft (4).ltsiins
vaders mantel metLaurens krtjgt onder meer toegewezen
te besten boxen ende twee hempdenrt. In dezelfde maand verkoopt de weduwe met de voogden over haar kinderen nog een
huis, schuur en hof rraen lt Cruysfr (5).
Erig verband met wat we uit die eeuw kennen als het huis De
Keizer is tot zover niet gebleken. Misschien dat het schuil
gaat achter de goederen van Anneke ltlillems Rentmeesters, de
moeder van Laurens. Die goederen inuners vielen Laurens ten
rleel bij het testament van 14 juni 1605.
Laurens de kleinzoon van Willem Jans rentmeester van het
kasteel.

Anneke l{illems Rentmeesters is de ffirter van l{ilIem Janszoon,
rlrentmeester des Huys van Gemertrr , een man die meetelde in
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ftr de tueede helft van de 15de eeur uerd de hoek NieuvstraatViruundtstraat paa bebourd. E6n der panden, mogelijk nHet Hertn,
vaa nDe l(elzern uaarvan Ln dit artl.ke.]. aprake is. Vat daar nog
van over vas (t) ginA bij de grote dorpsbiand i.n 1285 in vlamm6n opt

het Gemert van die dagen. lfi nam het baantje van rentmeester
over van diens vader, maar invloedrdflr was hij bovendien middels verwanten en andere relaties. Hij was getrouwd met Jenneke de dochter van Crerit Valcx en Ihterina Gerits Verhoeven
(6). En was het niet Catelijn dochter van Gerit Valcx die
hokte met comandeur Wijnant van Eijnatten in het omgrachte
huis waar in 1587 de latijnse school werd gevestigd? Er bezaten Gerit Verhoeven en later diens kinderen in de 16de eeuw
niet het Hofgoed, den Hubert en de Vorst, welke bezittingen
de kern vormden van het vroegere domein der Heren Diederik
van Gemert? (?).
Een groot gebied op de Molenakker, zich uitstrekkend van de
huitlige Nieuwstraat tot de Molenakkerstraat maakte van oudsher tot in de 16de eeuw deel uit van het grondgebied van het
Hofgoed. Ook een in het begin van de 16de eeuw nog onbebouwd
stuk grond aan de straat, waar men later rde Keizerr aan-

treft,

behoorde daartoe.
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als uitreksels van de schepenprotokollen. De
fanilienaam rrde Keyserrr komt in Gemert al veel eerder voor.!
Daags nadat ik Willie confronteerde met de stand ran zaken
betreffende m\jn onderzoek naar Laurens de Keizer. en het rer.band met het huis De Keizer, bezorgde hij me een r.olledige
Inrartierstaat van Laurens .....
Uit de bronnen die daaraan ten grondslag lagen, blijkt dat in
een akte uit 1513 aI een Gerit Aert hijntkens voor.komt die
men rrdie Keysserrr noemde (72). Deze Gerit is niemamd nrinder
dan de overgrootvader van onze Larrrens de lreizer.. Zo trr.Ioops
toverde Willie nog een verwamtschap in de 7de glaad met Larrrentius Torrentinus (fS) en lsrr'am vervolgen-s als klap op de
vuurpijl op de proppen met de inschrijving van Laru'en-s in Gemerts orrdste doopboek op 7 januar-i 1590 (f+).
en begraafboeken
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f59O, 7 Ja,nuaril baptisam Laurentium filium Jo(a:ur'l€s Arrdrerre
patrlni Petrus Jo(ann)es . .cus Jeruricketr Iasl oet's tstl llee!'L
uror Gerert de Rentm(eeste)r'.
vort . t 7 Jen. 1 59O tg gedoopl Latrrenl itrs (ie z(rorl \'&tl J ilrr
Andrl,escen. Doopgetuise:r varerr Pelrus.lrtrts ert Jtrllnek(r l.irsl(!\rt's
van Beeck de ochtgetrot e rur (ierard de Retrl me€s l el'.

student Laurens tde l(eizerl.
Gehuld in de mantel van zi.jn overlcdelt vatlcr' ('tl !$'stok('tr irl
66n van diens ffbeste boxenrrr z&I L,arrrett-s zich onstl'('(\ks l(il)7
hebben laten inschrijven aau de rrrliversiteit YAll L<'tttt'tr itt rlt'
faculteit van de Vrije Krrnstenrde zogenaanxle fu'tt's-t'acttltt'it .
In tegenstelling tot de gpbrrriken aiur rlo Noortlrtl'111r1'Ii111l5qr
universiteiten wareu inderti.jd allen die tt' Ia'ttrctl , t't'chtt'll ,
medicijnen of theologie wilden strrtlcrer!, nlct uitzotrtlt'r'itt.q tan
De
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de reguriere geesteliflren, verpricht eerst deze studie b vorgen (15).
ALs voropleiding zar de dan 12 of 1g-.iarige Laurens welhaast
zeker de studie aan de in 1s87 te Gemert gestichte Latijnse
School hebben afgerond.
Het Artes-onderwi.is te Leuven. dat zotn $ iaar vergde. cofrcentreerde zich in vier als pedagogieiln aangeduide colleges.
Ia,urens de Keizer .zou zijn gehuisvest in de pedagogie Het
Varken (ttp61s rstt). Deze studie was opgebouwd uit logica. ty_
sica, metafysica en ethica en werd afgesloten met een licentiaatsexamen in-de vorm van een concours waaraan alle kandidaten deelnarnen. De beste sfudent werd uitgeroepen tot primus
universitatis en deze primus was doorgaans voorwerp van uitbundige festiviteiten zowel te Leuven als in ziin plaats van
herkomst (16).
De inmiddels 2o-jarige Laurens de Keizer moet op 16 november
161o als rrtweederr de titel van Lieentiaat in de Artes hebben
gehaald (tZ).
Na de dronding van de Artes-studie te Leuven is Ianrens theologie gaan studeren. Terwijl studenten rechten en medicijnen
vaak op een 'tkotrr woonden in de stad.verbleven de theoroganten - voor het merendeel bursalen - in 66n van de ruim so
voor hen bestemde colleges. Zo bestond vanaf 1604 aldaar het
st. willibrorduscollege of colrege van rs-Hertogenbosch dat
wel getypeerd ls als tthet feitelijke seminarie voor het Bisdom Den Boschrt.

rn werk college Laurens zich interneerde is niet bekend. Het
college der Duitse orde te Leuven dateert pas van na db tiid.
Bekend is wer dat Laurens de Keizer achtereenvolgens de drie

baccalaureaatsgraden biblicus (fgfg), sententiarius (1614)
en formatus (t6tS) behaalde. waardoor hi.i gerechtigd was de
titel ftsacra Theologiae Baccaraurus, 1s.t.n. ) te voeren.
Tiidens zijn studie moet hij voorts de tonsuur hebben ontvangen en tot priester zijn gewijd. van een eventueel voortgezette studie tot ticentiandus in de theorogie, te Leuven of

elders, is niets

bekend.

Het College der Duitse Orde te Leuven.
rn het voorgaande werd al geschreven over het grote aantal
colleges voor de theorogiestudenten te Leuven. De berangriikste daarvan waren het Pauscolrege of college van Adriaa" vr,
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KI{ARTIERSTI.AT VAN T.AI'RENS DE KEIZER

De jaartallen

rechtc komen ongeve€r overeen met de
huuelijksdata in de lcyartieren op gelijke hoogte.
Jan Henrick Dircka Rentmeecter heeft in Gemert mogelijk
ook nog de taak val kocter-ondervljzer uitgeoefena (Vgf.
Peter van den ELren, De Komsctrool, Bijdr.nr.2.Geach.van
Gemert; De Uittreksels varr de Gemertae achepenprotokoll.en
in de Heemkamer dienden ala bron voor de hier yeergegeven
kwartierataat).
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het C.root Heilig-Geest-Collegp (Groot{otlege) en het KleinHei I i g-Geest{oilege (KIein{o1lege)
0p hei langdurig" ih"rrro.mingp)concilie van Trente (1545f-SO+). dat tevens een antwoord wilde geven op de successen
van de reformatie, werd een almaar toenemend tekort aan R.K.
geesteliften gesignaleerd, hetgeen in 1563 resulteerde in een
voorschrift over de oprichting van bi,sschoppelifie seminaries.
Zonder enige twi.ifel moet ook de aanleiding tot de oprichting yan a- fatilnse School te Gemert in 1587 in verband worden gebracht met een ook bij de Duitse orde schrijnend tekort
aan geesteli.iken.
ttgepromootrr als
Gemert-dorp dat men sinds jaar en dag heeft
de vroegere \rriie soevereine Heerliikheid der Duitse Ridders
huisvestte op haar Commanderi.i doorgaans niet meer dan 66n
enkele edelman, terwijl in het kasteel wel diverse priesters
van de Duitse Qrde hun verbliif hadden. Van daaruit bestierde
men niet alleen de parochie Cremert. maar ook die van onder
meer Deurne. Bakel, Geldrop, Haren, Nistelrode en nog een
aantal rectoraten zoals die van Handel, Brouwhuis en RieI.
Dat Gemert in 1587 een Latiinse School liu'eeg die was begiftigd met 12 beurzen, is ook daarom niet zo verwonderl{fi. Het
aantal beschikbare Duits-ordens geesteliflten was bovendien in
die tiid sedert 1OO .iaar sterk teruggelopen' Zo kon er door
de ilDuitse Priesterstr van het kasteel geen koordienst meer
worden gedaan zoals die in het iaar 1454 was ingesteld..vier
seculiere geestelitrren hadden die taak moeten overnemen (18).

te voorkomen
dat de Duits..ordens-geestelijkheid zou uitsterven. In L574
had landcommandeur Henrick van Ruisschenbergh ook in Keulen
aL 72 beurzen gesticht om er priesters an te lnreken, In 1587
lsr,an er dan de school te Gemert terw[iI voorts te Mergentheim
in de hoofdzetel van de Duitse orde in 16O6 een eigen seminarie werd opgericht (19). Ee tenslotte werd dan in 1621, anderen beweren 1624. te Leuven een college gesticht voor 12

De orde nam

niet alleen in

c.emert maatregelen om

jongelingen, het zogeheten College der Duitse Orde' waar men
tot de priesterstancl in de Orde werd bels*aamd (2O)'
Hoe het er in het algemeen in de theologie-colleges aan toeging daarover schreef men in rrNoordbrabantse studenten 15501750rr het navolgende:
rrln tegenstelling tot de Artes-Pedagogieiin, waar opleiding en
hadden de cotleges voor theologanten
huisvesting
".."r,girgen,
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geen officiEle onderwiisfunctie. al werd er wel aan studiebegeleiding - onder meer in de vorm van disputen- gedaan. In
de Colleges heerste een streng regime. V66r het ontbi.it om
9 uur hadden de studenten al een ruim vier uur durend prograrma, voornamelijk gewijd aan de vervulling van religieuze
plichten, achter de rug. Overdag bezochten zij de universiteit, waarna ze ls-avonds weer in het College terugkeerden.
Vanaf circa 9 uur gold tlaar het silentitrm.rl

Laurens de Keizer. de eerste president van het Duits College
Zoa1s in de aanhef van dit artikel al werd geschreven, was
het Laurens de Keizer uit C.enert, die werd benoemd tot de
eerste president van het College der Ihritse Orde. Het is om
verschillende redenen niet verwonderlift dat de Orde juist op
hem het oog had laten vallen voor deze ftrnctie. Hij was bekend met het reilen en zeilen van de C.emertse Latiinse Sdool.
die naar mag worden verondersteld. een belangrijk deel der
beurzisten moest gaan leveren. Voorts blijkt l,[r. Laureyns
Keysers al voor de stichting van het Duits Ordens Cdlege aktief in de onderwijsbegeleiding. In 1618 wordt hij namelijk
vermeld als rrleesmeesterrf in een klooster te Crrimbergen (21).
Hoe het Laurens verder is vergaan als rrpresidentrt daar is
tot nog toe niets van bekend....
Afgaande op een staatje in tfNoordbrabantse studentenrr.dat de
verdeling van de universitair gevormde religieuzen over de
diverse ordes laat zien, dan komt men tot de conclusie dat
de toeloop tot het College vanuit Noord-Bnabant niet bijster
groot is geweest. In de periode van 16OO tot 175O zouden te
Leuven slechts 13 Duits Ordens priesters, afkomstig uit het
Noordbrabantse, aldaar universitair zijn gevormd.
Wie reet kan verder onderzoek dit aantal toch nog wat ophogen. In dit verband is zeker ook interessant de in het begin
van de 18de eeuw te Leuven gestichtte ffCongregatio Municipii
Genertaniitt (22'). En wie weet komt er ook over Laurens de
Keizer nog eens wat boven water.
Met dank aan
volledig zou

Willie Ivits,
zijn geweest.

zonder wie
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dit artikel hoogst on-

NOTE'J:

(1) aldus: Nieur liederlandsch Biografisch l{oordenboek onder red. van
Dr. P.C. Iloolhuysen e.a.. dl. VI | 7924, p. 882.
(2) Ad Otten. Reconstructie hoek Nieurstraat-Ruisschenbergstraat rond
17OO, Gemerts Heem 1976. nr. 63r p. 3-1O.
(3) Rijksarchief Den Bosch - Gemert R 112 folio 135.
(4)
R 112 forio 163.
id.
R 112 folio 163verso en 164.
(5)
id.
(6)
R 106 folio 46 verso; folio 49.
id.
(?) Jan Tinmers, Het Hooghuis op den Hubert, Gemerts Heem Jrg. 27r 7985,
p. 98-112.
(8) RA Den Bosch - Gemert R 106 f.49 d.d. 19-1-1553.
(e)
id.
- Gemert R 11O f.77 d,d..16-5-1573.
(1O)
id.
- Gernert R 111 f.112v. d.d. 13-5-1594.

(11) Atl Otten, De moeder van het kasteel en haar huishouden, Gemerts Heem
Jrg. 261 1984' P. 85-90.
(12) RA Den Bosch - Gemert R 99 f.141.
(t3) lndrles Gerits den Keyser, de grootvader van Laurens de Keizert
r*as gehuwd met Laureynske Willem Vreynssen van Beeck, die een
kleindochter was van Heylke Goorts vanden Bleeck. Laatstgenoemde
was een tante van Laurens Lenarts Goorts vanden Bleeck (Torrentinus)
- RA Den Bosch; Gemert R 1O5 akten dd. 7-2'1545 en 28-6-155O. van
Vgl. Ad Otten, Laurentius Torrentinus-boekdrukker en uitgever
de Hertog van Toscane, Gemerts Heem Jrg. 2Or 1978r p. 1OO-111'

(t+)

mn-uoeken Gemert.
nota bene: Op 3-2-1587 werd

l{illern. een oudere broer van Laurens
de Keizer gedoopt. Deze hillem is vermoedelijk jong gestorven omdat
rve zijn naam in de schepenprotokollen verder niet neer tegenkomen.
(15) H. Bots e.a.. Noordbrabantse studenten 155O-175O, Bijdragen tot de
geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Tilburg, 79791 p' 46'
(16)

id. p.

47

(17) VSf. H. Bots p. 422 en Nieuw Ned. Biogr. lJoordenboek dl. VI p. 882.
(18) Gerlacus van den Elsen, Creschiedenis van de Latijnsche School te
Gemert, 1887. P. 41.
(1s) id. p. 28,
(eO) fn afwijking van Gerlacus van den Elsen, die zich beroept op de
Geschiedenis der Duitse orde door drAblaing van Giessenburg p. 142,
wordt in het Nieuw Ned. Biografisch tdoordenboek dI.VIr p. 882
gesteld dat die oprichting pas plaats vond in 1624.
(21) A.M. FYenken. Aanvullingen op Schutjes Geschiedenis v.h. Bisdom
rs-Bosch, Bossche Bijdragen 1956/5?t p. 721.
(22) Congregatio )lunicipii ce;ertanii: zie Heemkamer Gemert - Varia 3(6?)
overdruk. P. Gerlach O.F.ll. Cap.. Van een merkuaardig Brabants
studentenboek.
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