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2., De verkeerde kart van iets, vooral van textiel of breiwerk

wordt genoend:
Dfn aafse kant. (za+-lgl o)

3. n" t.og"t"orr"ae farniiie wordt enigzing scentisch bekekeni

van de kaalÍe ksrt = vên de aangetrourv4" 4l'lrie' (26-4)

4, Ik heb bern maar vanuit de verte, op een afsta:rd' gezi-en:

Ik héprra nár van ïit," sá"i";:' \za-+-lgl.a)
5. fets uitienen is gevaarLi3k: vaak zie je het niet terugt

vooral als het ora gereedschap gaat:
Ge hiet ttt"o r,"ttà"-niej iant ieder danst m3zrn aajge

*".j1. Qa-q-tgta)
6, E"" ;;;;t d"ie veel- bi j andere vroul'íen op visite gaat is tra-

ditioneel tret nixpunl" van spot en er bestaa-n êl1er1ei bena-

*"ïï'Ë?3lrl"?""i ll'Ï; vroaw die veu] rákt' op ag -'* il:l(26-4-1976)

7. lat is een sufferd, zegt men in het ]{ederlands' In het Ge-

roerts:
lè iz rnen dookes. , Qo-q-lgla)

8. len onnozele, sulti!à vroulr'wordt volgens rtran der 'r['Íist wel

"á" 
;áá*"" genoemd (ziin spelline) . Van nijn zegsvroulrÍ

hoorde ik: t^. , ,^-r\----in 
drijlleke (= onnozele, sullige vrguvi ' \26-+- | Y ! o )

g. Zotn sullige t"o"tt 
'-"p"á"Xi natuurlilk 1t"q191m en nelig:

"" iir-p"0t""" toch s1aéipàèchtich' Q6-4-1976)

Dat was het weer voor'deze
d.rukkingen. De luimte was

keer. De volgend'e keer lrat rneer uit-
d.eze keer bePerkt.

rai.J.Vos, Iiorhoenhof 9t liuenen'

In zi-jn verwelkoning van de aannezigen' $aeronder

no""""i-í* de kring Bèek en Donkt wees de- voorzitter
."iri-ft""tn*aig en óenerts onderwerp van deze avond '
aI bl-eek uit de grote belangstelling'

Na de jaarver"r"e"o "l;"-3""t"lttí" 
en penninpeester (zie eI-

a""") "i"ïá" 
de vooizitter voor Rector Pennings, die in de loop

ï"r iSï5-h"i secretariaai-neerlegdê ' tot ere-bestuurslid te be-

noênen. 0nder applaus o* d" r.trir"uigen werd dit goedgekeurd en

Dhr. van
oP \thet

vat ocik
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en r,reïd aan de Rector een hoerronl,n-
uoord ster d.e R."t;; -p"J;ï"=1"!ïï"l,il .ff 

f"TS:.":k"liï, 3ff;,rrger,reldig veel plezieï', geáaár, naa. "laarna r'ias het soord. 
-áan 

ae sprÀter van deze avona dhr. E.G-iebe1s, Leïaar aan'het Liacropedi.,"- 
- 

êoriJ"" 
*

"Macropedius "" "ij"'-il;a' 
vvtre6s voor ziin lezint

^_-Dhr.Giebels 
ging eerit. nad.er. in op de naargeving van het inGenert verïezen collese; toen de g.i"riJ"ïurolkÍng on aanenwerd gevxaa6d, bleek áat o.a. n""t""-ËàrJigs en Ad otten voorMacropedius pleitten en ari 

""t 
-""a""ïËïi"nar"o. 

Ofschoon erbezwaren te overrinnen walen, werd het toch I,iacropedius.ltrie of "'at r'ras l{acropedi,.,s, ai" r""ri" -i""i" ti jd van onrouurd.esteden, Bralants_Getd"."" ooriot"rr, -àà- 
ïiiË^ "ï Jeroen Boschrvanxrasnus, die op dezelfce s chool 

"verli""i, """"ïp 50 jaar. laterl,tacropedius zou doceren, de tijd 
"""-;;-;p;;;;nde h.roo"rnins enook de tijd rrae.ïin oD ae losscËe 
";";; ;;ï;;Len niet al tebest varen er: hard 

"i.o"g"rr, _dÍt overigens 
-";;;;"= 

E"asnus.Eet :ras de eindtijd van'ae 
"iáaer"E"r,", 

'"Ëï' 
"i 

jn gïote tegen_stellingen tussen eeiuk en d.ood., 
""t d;;; d;';ertoonde dia,s na_der beticht verd. Ín u"u".:i:, á"r*r."i iit"-ti ja reerae l4acrope_dius die in eer akte ran 1jz3 ?ï; p.;#;;, "-:.n. priester ver_neld r,rerd en naarin tevens 

-serd. ventetd, à"i fu; van de tranck_veldt,s afstaEde en noonde in rret ie.igiï"uri""t",ï=_Ë:rffiï:
lliil;Xiï hii in i5o2 a1s r";;";-i";;;iff*i#e.,""t rerd. inge_

Later zier: ne Macrooediug- al,s tector van de Eieronynus_school
*:.ljl":nt, vaar hij eàn besin ;il;--,;i iI. *"o"o vao r-essen
"'iï?-"i^:--::J .""1 -s"gtluitzondering il _ï; Eebreeuss.ér-Jn aalirezigheid èl"s Rector te Utrecht Uii;tt uit een êkte,waarbij hij 2 pond ontvangt 

"";, ;";-;;;;"nr,irá, op de stadsnal_len aangebraeht rrexd.
Ook r.:as i;ê"cropedius schoolleider te Luikr vaar hij de leerlin_gen vanaf hun ?de iaar vloeiend ï.atijn leeráe, zod.at ze op hu:r14de in het r.atiin ko"o:r^11:ll;"i,ï",iti,"iá*urr;r op wes naar

::ff:l:, '*as rrij weer in Generr, wat nrí;ri Jï'a" 
""a"p"nproto_

^ F"eq jal:r voor zi..in dBrabantsë, ;"á" -r,i5-3ïiËii::i"!Ëg!"ï3!"?3:$t$ 
uj"ffn ""#" n;:

Broeders van het Gónene r,even i;';;;";";;:nài"'r"rr is afgebro_
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\:en, Ziir' laaiste rustplaats !íeïcl Aesierd door.eel' pxa,el-€Tzf :!'ci

sehilderiir Aescbon-ken door een dank'bale leerlinS'
Iiaar r.ras dit uU"""- 

-i;t""opedius 
' 

de leraar' -de "il:t- 
t:-1:

onvoedinê van zijn leerfin3en' 
'zoels 'Ïrij zt7'17ett E:e2'6 zeí: '

voor zl.in tl-jd nel, tt"tt"ií-' ltt"=" eeiven kresen zij:' tcr'eel-

stukJren, dil?riils s"""ht""*"; oo "i;r' 
dankbaarheid' aal ienand te

tonen' zoals hij zelf ""lllïutl-t""í" 
t"rt"an"ia' Zijn stul 'le-

castus nerd o.a. in """';;";;": 
;;;;; :" ryr-t-: 

vertaald' ln de

1?e eeur'i '.Ierd het opg"t'oltá- 
-i;-' 

de raadszaal van l-iinchen en ook

de filn ElcLexlvck ""to'Ii*o*-"" 
s"fu"rt1t v"l:..lnd"t" bekence en

onbekend'e stukken tr"o"aá- o"á "tn'i;"L*'cigu 
ueakiês heeft hij ge-

schïever' ( e::!ele "utt"lia'ááo" "Ë"to" 
pánninas) naar 0'L op ljet

terrein van de muzj'ek "ái*lii 
g""" onbekence en f,ebruíkte' 'íaar-

::Ëïï' i;'"i; ::;:': :ï;#;liíái";::' :Ïiï!ï:-ïxl"ï,il*ï',1
t:i:#ta3: *ii 3ÏF;;;o-"iáo, "'" oor<.ee' boek uii3e3even

iil"àlii" Ë"!qn:1i11 i::.ïïJï:'.,iïËffiïËi"o"rs br.eeir d"19"-

'.rrÏ,*ulï'i"ït3:#ïï" 
8:;i;""";i;; i"" *"à"nt" naar "acropedr.us

is 6enoerd. ook bleer 
'á""-Ë"1" k9qli" 

'111-9*'*t"tels 
op cit

terrein en zijn """*I!""-- 
o" het I'te brengenr" zoclat lri j hen

craag spoedi'g toa "to. 
"áïl""ptát"" te Sast hopen te hetlen'

ien :et *o'" uuno""ii"t"it"rt"" ait-I:li:.. """ d-hr"'l' vos over

oud Generi besloot d-eze zeer Sesraagoe ou'""' 
n.*ooderkerl:en.

ï;]]; ,"*;eken var Beer< aangelegde "Resistrur fie-

rnoriar-e" rorc.t op uu'Zï'Ë".,*.;;ï1*- :ï :ï':i":ïH: :t"" 
t::

orial-e'r $ordt op "tt. "ï"ïorË?u";;; 
"" 

op het einde van de

*ïï"l:"' iiï,"tï- "Ëï 
ïiH;"";; ;i;;""behoo;de- ;an àe R' K' Àr-

."i tuo Genert. volgens 
-ià---o"Ë"lu"uritrg zou die behu:j-zing in

-;;"Ë iilá""-e"oiË"d hebben als 
'eeshuis'

Eet is bekend aut op'á""iï"'lu tttt nu "De Vlucht naar l3'yp-

te,, trangt vroeger irra"raláa-""" wouing stond die eigendoro nas

i*o*:'i:l;T:::rffi ïffillie" d" aantekening. in het vernelde

roenorieboek overigens "i;; 
-;;jt";á' 

0f "" heeft één der lezers


