CONGREGATIO MUNICIPII GEMERTIANII .

ANNO 1728
oftwell
De studentenveÍeniging van Gemert te leuven
door Ad Otten

ItDaar onze Genertse gemeenschap aan deze eerbiedwaardige
Universiteit van Leuven een groter aantal van haar zonen
voor het onderwiís levert dan andere plaatsen en niets als
nuttiger beschouwd wor tlt om de liefde onder elkaar te bewaren dan een naandelijkse biieenkoÍnst van henr zo is het
tengevolge tlaarvan gekomen, tlat in de loop van dit iaar
t?28 d,eze vereniging is opgericht onder de bescherning van
Sint Jan de Doper en Sint l{illibrordus.rr

tekst is de vertaalde eerste alinea van hêt
voorwoord in een circa 23O bladzijden tellend rrl idrnaatschapboekrr van een studentenvereniging, de Congregatio Genertana,
die in het jaar 772A te Leuven werd opgericht. Dit sfudentenboek bevindt zich in het Provinciaal Archief van ile Capuciinen te I s-Ilertogenbosch. En het was ook een capuciinr pater
Gerlach, die dit rherkwaardige Brabantse studentenboekrr onrler de aandacht bracht van eên g?oter publÍek (1). Itij constateert ook de gelijkenis net rrtwee dergelijke boekenrr, respektievelijk voor de studenten van de Stad en de Meierij van
I s-Hertogenbosch, en een rrl,iber Congregationisrr van shrdenten
uit de Baronie van Breda.
Het boek van de Gemertse studentenclub bevat overigens naar
zeventien volle bladzijden die ook werkelijk aan de vereniging zijn besteed. Daaruit kan men afleiden dat de vereniging
geen lang leven is beschoren geweest. Vijf paginars beslaan
het voorwoord in het latijn, daarna volgen twee paginars rnet
de inschrijving van de zes initiat iefnemers, vervolgens zijn
zeven kant.ies gewi.id aan de rrRegulaerr van de vereniging, be-
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staande uit zestien artikelen, en tenslotte zijn nog rtrie pa_
ginars gevuld net de naamsvernelding van de oi het half jiar
gekozen deken en schatbewaarder alsrnede de kennelijke
in_
schrijving van (slechts) een ttrietal nieur+e leden. .De laat_
ste aantekening betreffende de vereniging is uit 7?82 en da_
teert dus slechts van vier jaar na de-opiichting. De initia_
tiefneners moeten zeker een veel langere termiln voor ogen
hebben gehad. Het handschrift, net ,oals ve"rneid 23O
blad_
werd namelijk ingebonden en voorzien van een dege_
?iq9."f
Iijke lederen band, net op de rugzijde in gouden letters het
opschrift: r0ongregatio Gernertana Anno 1?2órr.
Hoe het ook zij, na 7?J2 ís geen woord meer toegevoegd
aan
datgene r{at reeds te boek was gesteld over de studentencon_
gregatie van de Gemertenaren in Leuven. Het boek is
wel volgeschreven. Vanaf de negentiende pagina blijktoverigens
het na_
meli.jk gebruikt als aantekeningenboek van àe Gemertse pries_
ter Henricus Van Genert (7?14-7?93) en vervolgens van fami_
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íèt stadhulg vd Leuvên, één wd d6
fraai6te voorhee1dér vd Èrabantse sotiêk.

lieletlen na hen, Die aantekeningen zijn van uiteenlopende
aard en sons bijzonder curieus. In volgende afleveringen van
Gemerts Heen zal daar dan ook beslist op terug gekonen worden. In dit artikel willen we ons echter beperken tot hetgeên is te boek gesteld betreffende de studentenvereniging.

Initiatief en intentie van de vereniging.
A1 in de eerste alinea van het vooruoord wordt duidelijk gemaakt tlat de init iat iêfneners van de Genertse studentenclub
een extra band wilden vornen tussen dê verschillende dorpsgenoten die aan de rrAlna Universitati Lovaniensifl studeerden.
Daartoe wilde rnen een naandeUjkse bijeenkonst beleggen, terwijl rnen de verêniging stelde onder de bescherming van Sint
Jan den Doper en van Sint Uillibrord, respektievelijk de patroon en mede-patroon van de parochie Gemert. In het voorwoord rr'ordt de vereniging vervolgens aanbevolen bij de rdrie-

voudige aLlerbeste en allerhoogste God, die het begin en het
eintle isrr, waarna een smeekbede volgt orn bescherrning tot de
[allerheiligste en onbevlelrte moeder van de allerhoogste God
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op wier verlangen tle henelpoorten worden geopend...rl
IIet voorrr'oord eindigt daarna met de woorden:
rfEn jullie heilige mannen, die gekozen zijt tot patronen
van deze vereniging, die hier in de wereld ur+' licht zo
helder hebt doen schijnen, u smeken wij, dat gij de leden

van deze vereniging steeds wilt helpen en door uw voorspraak bij God een licht verlrijgt bij hun studies.rr
F-,r zijn zes init iat i efneners. Als zodanig worden achtereenvolgens ingeschreven de lreerwaarde herenrr Petrus Hogaers en
Wilhelmus Donckers en vervolgens tle als rrheerrr aangeduide
personen: Godefridus Henricus l{agenans, Gijsbertus Conincx,
Johannes Fl'anciscus van Ham en Andreas Corstens. Het blijkt
dat het aantal jaren dat nen al op de universiteit studeerdê
de volgorde der hier genoende personen bepaalde. I{ant Petrus
Hogaers en Wilhelmus Donckers waren respektievelijk aI in 7?22
en !?23 te Leuven, terwijl de anderen zich achtereenvolgens
in 7724, 25, 26 en 7727 aarL de universiteit lieten inschrijven. Het is onder meer uit de studie van Bots c.s. aangaande
de rrNoordbrabantse studenten uit de periode 1SSO-1ZSOI, dat
r{.e bovendien weten dat niet alleen de trrree eerstgenoenden, te
weten de als rrEêrwaarde Heerrr aangeduide personen, naar ook
de anderen uiteindelijk priester werrlen (3). Zo rreend is het
dus niet dat alles betreffende deze studentenclub zorn sterk

religieuze inslag heeft.
In dit GeÍnertse studentencongregat ieboek zitten nogal r+at
aanvullingen op de studie van Botsc.s. verstopt. l{e zien nanelijk dat alle genoende pêrsonen zorn vier tot zeven jaar te
Leuven blijven studeren. Bots kon voor deze personen ÍLiet veel

neer vermelden a1s de inschrijving aan de Artes-faculte it,
dat wil zeggen de propadeuse die na zotn twee jaar doorgaans
werd afgerond. rrFr(amen- en promot ieregisters van de hogere
faculteiten te Leuven ontbreken geheel (rnedicijnen) of zijn
slechts fragmentarisch overgeleverd (theologie, rechten)ll,
zo werd geschreven.......

lraag blijft natuurlijk of de studenten, na afsluiting
van dê propadeuse (de Artes) vervolgens de theologische faculteit van de Universiteit bezochten of zich verder bekwaamden in 6én van de vele pr iestercol leges, of zeg naar rseminariesrr, die in de stad waren gevestigd (+). Oen van die seDe
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ninaries was het priestercollege van de Duitse Orde, dit col_
lege was overigens allerrninst het enige waaraan áe uit rle
Vrije Heerlijkheid der Duitse Orde afkomstige Genertenaren
hun pr i esterople iding volgden. De behoefte aàn priesters van
de Duitse Orde was imners maar beperkt. Het hoeft daarom
niêt te verwonderen wanneer omstreeks 7?40 de van Gemert ook
af_
komstige Duits Ordenspriester Laurentius Colen een studíe_
beurs sticht voor het Groot College van de Heilige Geest te
Leuven. Vermeldenswaard in dit verband is zeker oákt.t geg._
ven, dat gedurende de eerste honderd jaar van het bestaan van
het Duits College, zorn zestig jaar làng Gemertse priesters,
als rrpresidentenrr dit seminarie bestuurden (5).
Hoe het ook zij, de zes init iat iefnemers van de Congregatio
Municipii Genertanii, verbleven ninimaal vier jaax te Leuven,
terwijl de eerstgenoende peter Hogaers zelfs záven j aar, alaar
vertoefde. Verder kunnen we concluderen dat in de loop van
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het vierde of vijfde jaar van het verblijf te Leuven, voor de
theologanten - door het ontvangen van é6n der priesternijdingen ( denkelijk de tonsuur ) - een t itulaturwijziging van rrheerll

in

rreerwaarde heertt optrad.

De trRegulaerr van de vereniging.

Het zijn

net name de regels van de vereniging die een bijdrage kunnen leveren tot de kennis van een vroegachttiende
eeuwse studentengemeenschap in de Universiteitsstad Leuven.
0n die reden neenden we er goed aan te doen, de door Rector
Pennings vertaalde rrRegulaetr hierbij integraal op te nemen:

Àrtikel 1: hrij verordenen, dat allen die lirt willen
van onze vereniging, uit de gemeente Gemert afkomstig
zijn en in Leuven de hogere studies volgen.

worden
noeten

Artikel 2: Allen die als lid van onze vereniging willen worden ingeschreven, betalen bij hun inschrijving eenmaal twee
gulden.

Artikel 3: Itlij bepalen, dat iedereen, die als lid van deze
vereniging is ingeschreven, op een boete van een halve gulden
aanuezig noêt zijn bij de mis te vierên op de feestdag van
onze patroon Sint Jan den Doper, opdat wij en onze opvolgers
door zijn voortdurende voorspraak nogen worden beschermd en
bewaard.

Artikel 4: Omdat het feest van onze patroon Sint lÍillibrord
onaler het octaaf van Allerzielen valt, namelijk op 7 novenber
verordenen wij dat ieder jaar op deze dag een heilige mis

wordt opgedragen voor de leden van deze vereniging in het a1gemeen en ook zo spoedig nogelijk na de dood van een lid voor
hen in het bljzonder, welke mis alle leden verplicht zijn bij
te wonen op straffe van dezelfde boete in het vorige artikel
vermeld.

Artikel 5: Wij verordenen, dat tweemaal per jaar de Heer Deken en de Heer Schatbewaarder met algenene stenunen worden
vernieuwd, namelijk in de eerstkomênde vergadering te houden
na het Paasfeest en omtrent of zo mogelift op de feestdag van
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onze patroon de Heilige Willibrordus. De heren philosophen
zullen deze waardigheden niet kunnen bekleden wegens de d.aar_

uit voortspruitende ongemakken.
Artikel 6: Omdat echter ten tijtle van d.e grote vakantie alle
heren net uitzondering van de heren philàsophen Leuven ver_
laten, verordenen wij daarom, dat in de taatite vergadering,
die rond het begin van augustus gehouden noet worclen, uit áé
heren philosophen een heer deken en eên heer Schatbewaarder
worden gekozen, die tijdens de afwezigheid van de heren deken
en schatbewaarder hun functies zullen r+aarnemen en de vere_
niging (net behoud van de artikelen, voorzover mogelijk)
zul_
len besturen.

Artikel 7: l{ij

verordenen dat de vergaderingen in de colle_
g€zalen gehouden moetên worden en qn zes uur moeten einctigen.
I{anneer iemand afwezig is geweest, Ínoet hi..i evenals alle o_
verigen een gulden betalen (behalve wanneer zij on een gel_
dige reden afwezig zijn geweest).

Artikel 8: Om alle kansen op ruzienaken weg te nemen, waaÍ_
van naar wij hopen, allen zich ver zullen houden, verbieden
w[ alle vloek- en onbetamelijke rr,oorden en als deze voor ko_
nen zullen die voor de bestraffing ervan bij het oordeel van
de_ deken konên te liggen, waarbij allen zici dan met
eerbied_.
behoren neer te leggen.
Artikel 9: lÍij

verordenen dat tijdens dê vergadering bespre_
kingen worden g€houden over de zaken, die treirettring treiben
op onze taak, om ons alleen bezig te houden met ctiÀ dingen,
hraarvoor r{rij naar Leuven zijn gekomen, of het rnoest zijn, dai
bij wijze van ontspanning de beoefenirrg .ran een passend spel
door de heer deken wordt toegestaan.

Altikel 10: Het zal het werk zijn van de heer deken het boek
van de vereniging in bewaring te houden en eveneens om de na_
nen van hen, die lid h'orden van de vereniging in te schrljven
en alles goed te regeleno de salclogelden i" i"".r.r, voor êen
passende ontspanning met wijn op het feest van Sint
Jan den
Doper .
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Artikel 11: Het zal de taak van de schatbewaarder zijn om aan
allen, die als lid van onze vereniging staaÍr ingeschreven,
daags voor een te houden vergadering tijd en plaats daarvan
bekend te maken, zo echter dat dit gebeurt op verzoek van de
heer rleken. Ook zal het zijn taak zijn oÍn bii iedereen het
getd op te halen, de schuld te betalen en na in aanwezigheid
van a1len de rekensehap over het opgehaalde geld te hebben
afgelegd, het salrlo de heer deken ter hand te stellen en van
hem een kwitantie in ontvangst te nemen.
Artiket 12: Het zal de taah zijn van de schatbewaarder oÍn elke drie naanden ale artiketen van de vereniging voor te lezen
en ook voor hêm, wanneer die als lid daarvan wordt ingeschreven .

Artikel 13: l{anneer echter iemand om een geltlige reden niet
b[i de mis of de vergadering aanwezig is geweest, noet hii dê

reden daarvan aan de heren deken en schatbewaarder cpgeven en
uiteenzetten, h'ier taak };.el' zal ziin deze reden te onderzoeken en te bespreken en als zij deze dan geldig en voldoentle
hebben bevonden, noeten zij de afwezige in tegenwoordigheid
van allen vrij van elke boete verklaren.

Artikel 14: Het zal de taak zijn van de heren deken en schatbewaarder een vergadering vast te stellen en met de plaats
waar zij deze hebben vastgesteld, moeten alle anderen tewreden zijn, ook degene, bij wie er moet worden gehoudenr tenzii
een geldige reden hern verontschuldigt.

Artikel 15: Voor het geval r dat het mocht gebeuren, dat de
heer deken of de schatbewaarder hun functie hebben neergelegd
of Leuven hebben verlatent verordenen wiir dat in de eerstvolgende vergadering rnet algemene stenmen in ziin plaats een
ander heer wordt gekozen, die de opengevallen functie zal
waarnemen, totdat de tijd van de nieuwe bestuurskeuze is aangebroken.

de heren, die als lÍd
van de Gemertse vereniging staan ingescbreven zonder geldige
reden deze verlaat of een boek van de vereniging verloren

Artikel 16: líanneer echter ienand vaÍr
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schatbewaarder, ttvanwege de daaruít voortspruitende ongenakkenrr, roept enige vragen op. Kennelijk wor den met rrde heren
philosofenrr, de eerstejaaxs studenten bedoeld. Zij waren niet
zoals de ouderejaars gehuisvest op een |kotrt in de stad, of
zoals de theologanten in 66n der colleges, maar in zogenaamtle pedagogiËen, waar opleiding en huisvesting sarnengingen (6 ) .
Deze conclusie is in ieder geval ook in overeenstenrning net
het feit dat rtde vergaderingen gehouden noeten worden in de
collegezalenrr, zoals artikel zeven bepaalt.
De leden van de vereniging.

vereniging begon in.1728 dus met zes leden. In L?29, 7730
en 1732 wordt telkens nog een lid ingeschreven. Hierna volgen enige personalia van rle leden/studenten. Opnerkens$aard
vooraf is het gegeven dat alle onderstaande personen de universitaire studi.e te Leuven begonnen, en tevens gehuisvest
h'aren in dezelfde Pedagogie. h waren te Leuven vier val deze
instituten, te weten de pedagogieën De Burcht, De. Lelie, Het
Verken en De Valk. In het begin van de achttiende eeuw had
de Pedagogie Het Verken in Gemert kermelijk een goede naarn,
want daar vestigden zich alle van Gemert afkomstige studenten (7). Geen wonder ook, want in het laatste kwart van de
zeventiende eeuw was het een Gernertenaar, te weten de Duits
Ordenspriester Thonas Vervoort, tlie deze pedagogie als rrpresitlentrr bestuurde (8).
Petrus Hoogaers: Hij kh'am verÍnoedêliik op het eind van de zomer in hêt jaar 7?22 naar Leuveno waar hij zich aan de universiteit liet inschrijven. Op 12 novenber 1724 haalde hij
daar zijn baccalaureaat (eigenfijk het artes-l icentiaat ) als
56ste van de 122 kandidaten. Vervolgens noet Petrus zich als
theologant hebben ingeschreven aan 6én van de Leuvense priestercolleges. 7n t728 is hij nog steeds te Leuven en is hij
nede initiat iefnemer en tevens de eerste dêken van de Gemertse
studentencongregat ie aldaar. Eên later aangebrachte aantekening in het I idnaatschapsboek verneldt: rrlater hapelaan te
De

Gemertll.

lrtilhelmus Donckers: Te Gemert gedoopt 1O-4-17O5 en te Leuven
op aclrtt-6la"G-leeftdrt ingeÀchreven í^ !?23. Na de artesopleiding wordt hij theologant, en hij heeft de tonsuur aI
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ontvangen wanneer het initiatie, *.o1gt
genonen
de congregat.ie, waa.rvan rrii aà u"."iutot de oprich_
1t"*
"11
schatbewaar_
der wordt. Daarna is hij nog tr,,eerna;i "**";;-;.t
ninste ror eind 1?2e verbieef hrj -bï;;;;ïg"te deken. Ten_
Leuven. Áts
priester verbli.ift hii daarna .."""";l;ï"j;Ën
re
Gemert, en
het I i dmaatschapsboek van au
igir,!-"!l,Iïo,
rrlater kapelaan in
nog
'à""'ii...t
dat hij
Maerhee" ."""...,
st""iË!r
in soren_
donckt, was. 0p 23 juri rzos *u"a-iijï;'oenJï'bes?aven.

w.e"** ! cealoopt te Gernert op 4 januari lzos
SlgT
-negentlenjar ats
zoon van Hendricus WaqeÍnans-en
Maria
N.
Afs
ige
kornt hi j naar Leuven
hi;
yl".
of'ïrlrr_rzru
p"oro_
\
lrry,
veert tot Artes_I icent iaat ats fzzste-íai-au
iás

tanoiaaten.
Bij de oprichtins van a. .,..e.rigirrs-; ;;d;
J.u.rr.r, hij een
periode schatber{'aarde" e1 g3r"à
i.t."-i"-l'i""
nog geen
s€estetijke. rn 1?35 sraat hij i" i;;;;"s";;r irs hij
priester
re
cernert te boek. terwiir r,.t
-;;-n.rïtro.".oe

rrlater lcuisheer in

"Ë"e".Ààii.rààt-""i'n.m
,8"""b";.;
eens te Leuven (zie hierna).
Udenrr.

;1ffi#ffi;-ïf"Ë:*ï.ïï"J":"í:*iï'.
student,

verÍnerdt:

even_

1'9!:

zo2n

vangt ats
;"'.;"uï:r# :ï"r-ff::
"u"."tiË";*i;;
veert twee jaax naalien
als 1ie
isr ;;;i;";." op 16 no_
vember' 7222. Het iaar daaropvolgend
"à, behoort
tri; tot de ini_
tiatiefnemers van de cemerr;. :;;;.;;;;i.,."ïË;"*.
verder van hen geworden is, is niei-b.t."à. 'i"-rr.a r{at er
congrega;
tieboek is over hern srechis
irri
rustte
in
ïTede.( In 77JJ wordt zijn_bro."
"""s.;";;;;;*,loáï
ili".f"*'"aí àe universiteit
van Leuven ingeschreven. In hetcongl,egatieboek zoelrt men te_
vergeefs naar de naan van auru r""tËtu.peiJiáiï
*.rrrruriSt ,u
cle vereniging dan aI ter ziele...

H_van
versrteÍt

Hamt

w""d..9i"g

zo-mer 7?26 aan de Leuvense uni_
ingeschreven. Hi j. is é6n d." -i;ilà;efnemers
van
de Gemertse studentenverenising.
Hij
en
later ook deken van aeze
".;;-;;;;iberuaad."
n"
á"
.t"aii"ïË
lurrrr".,
,out
hij eerst ats kaDelaan en tater
-ciub]
in Maarheeze zijn werkzaam
"1. ;;;;;;" (í'uo tz+t_tz+s)

geweest.

t{ertt
zomer 1727 aaÍr de Leuvense uni_
+n$:i!*orÉens:_
versrteit inseschreven-eincl.
Ook hii froo"t iufu Jà"itu;r*.
.t,r_
dent) tot de init i at iefnemers van
de Gemertse studentenver_
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ZestieDde eêurae tekênlns van dê uDlver:sltairê cleetaan,e ad een
Jaa.lijk8è omnèeans te Leuven. Àfsebeeld zijE to.Ikens tvee hoo€teraren 1tr toga van d6 hog€.e facultelten!
theolo6le, kerkeliJk r€cht,
bulgerrijk rècht en Aeneêêkundê.

êniging, waarvan ook hii schatbewaaraler en deken zal worden.
Op 13 november 1729 Dromoveert hij als 55ste var 1O5 kandi-

daten tot Ártes-licent iaat. Daarna is trij theologant. In 1Z3B
kont hi,j naar Gemert terug en blijft daar t ot, 1745 als conrector aan de Latiinse School verbonden. Vervolgens wordt hij
rentmeester van Slangenborch te Doetinchem, on in de zesti;
ger jaren van de achttiende eeuw weer in Gernert oo te duiken.
Àntlreas Corstens had een naamgenoot die in 1726 kapelaal was

te Velp bij

Grave.

Johannes de Lauwere: Eên zoon van riike huize,, gedoont te GemerT- oDlï-11-17io: Werrl eind zomer 7729 ingesóhreven aan d.e
universiteit en vrijwel gelijktiidig noet hij als nieuw lirl
zijn ingeliifd bij de C.emertse studentenclub. Ook hij wordt
nog schatbêwaarder en deken van deze vereniging. Achteraf
bfiikt hij het enige lid van de vereniging te zijn geweest,

die niet als priester afstudeerde. Naè artes-oDleiding studeerde hij rechten. Later voert hij de titel van J.U.L., oftewel meester in de rechten. Opmerkenswaard is het feit dat

zowel zlin vader (Amandus) als zijn schoonvader (Johannes van
een acadenische ooleiding genoten. Joannes de Lauwere r{rordt ín 7747 de landabost van het Land van Ravenstein.
Hi.j overleed 6 januari t773 te Ravenstein.
Petrus l{agenans: Hij weral gedoopt te C.emert op 15-4-1703. IIlj
is een oudere broer van de hiervoor genGÍde Godefridus. Kennelijk als rrlate roepingrr laat hij zich in 1730 aan de Leuvense universiteit inschrijven ên wordt ook lid van de club

Itrilligen)
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van Gemertse studenten. Op 18 novenber !ZZ2 promoveert hij
als 12oste van de 124 kandidaten tot Artes-l icentiaat. Vernoedeliik is hij de Petrus l{agemans. clie in 1?39 woralt benoemd tot Dastoor van Vlierden.
I.Ienricus Donckers: Zijn naan is niet teruggevonden in enig
inschr i jvingsregister van de universiteit te Leuven. Aangenomen mag evenwel worden dat ook hij daar studeerde. Merk_
waardig is wel dat als hij in 1232 wordt ingeschreven als
nieuw lid van de Gernertse studentencongregat ie hij al wortlt
aangeduid als Reverêndus Dominus, geestelijke dus.
Hi,i noet de laatste deken zijn geweest van de club. Na hen
werd althans nienand meer ingeschreven. Achter zijn naam is
met latere hand geschreven I trlatêr kapelaan in Veghel en pastoor in Vlierdenrr. Pastoor Henricus Donckers stierf in 1264.
De reden waaron êr daarna geen leden neer worden ingeschreven is onbekend. Kandidaten zi.jn er in ieder geval wel, r^rant
we kennen als van Gemert afkomstige studenten uit deze periode nog lÍilhelrnus van Dinther , cornel is van Oldezee, Ántonius
Cuypers, Johannes Hornkens, Nicolaas Conincx, Joseph van den
Eijnden en Sirnon van Hout, die te Leuven aan de universiteÍt
werden ingeschreven in de jaren liggend tussen 1?23 en 1?J6.
Van Wilhelmus van Dinther, de latere pastoor van Oss. weten
we dat die in 7723 lid werd van de lvleierijsche Àrtesstudentenclub te Leuven (9).
Vanaf eind vijftiger jaren van de achttiende eeuw blijkt het
congregatieboek van de Gemertse studentenclub te zijn gebruikt als aantekeningenboek van de te Genert verblijvende
priester Henricus van cenert r die een tijdtang inhroont bij
Ándreas Donckers, de jongere broer van de laatst bekende deken van de Congregatio GeÍnertana. Ook Andreas Donckers is
priester en oud-Louvanist (1O). Henricus van Gemert hatt tenminste één broer (Johannes) die te Leuven studeerde, terwijl
Ínogeliik ook hijzelf een tijdlang te Leuven heeft verbleven.
Hemicus werd op 21 oktober 1214 te Gemert gedoopt en hij
noet dus zi.jn vooropleiding aan de Latijnsche School te Ge_
mert ongeveer voltooid hebben in !?32, na hrelk jaax van alè
Genertse studentenclub in feite niets neer vernomen wordt.
De vraag bLijft open, of hij in Leuven zelf, als rnogetijk
Iaatste lid, of wellicht via de broers Donckers het Congre_
gatieboek erfde.....
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Hoe het ook zi.j, het Genertse studentenboek bleêf bewaard en
hoe bescheiden de aktiviteiten van de congregatie ook geweest
nogen zijn, levert ons dit archiefstuk toch een aantal wetenswaardi ghêden tlie èen wezenlijkó biiarage leveren tot de
C.enertse geschiedenis.

(met clank aan

rector M.H.J. Pennings voor het vertaalwerk)
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