rviAcRopEDrus, EEN GR00T GEI,IERTENAAR.
ZELFS IN AMERIKA SEKEND.

Mensen, d.ie in het verleden iets gepresteerd hebben
op het gebied van d.e wetenschap en zo invloed hebben
gehad op hun tijdgenoten, blijven de aand.acht trekken ,
ook nog lang na hun d.ood. Door hun nagelaten werken
kri.jge! we een beter beeld, van d.e tijd.,
waari_n onze
voorvad"eren leefden, leren lre personen kennen, vaarmee
ze in contact stonden en komen ue meer te weten van het
persoonlijk leven van de schrijvers.
Een van d.i.e mannen, d.ie d.oor zljn werk blijft
voortIeven, is de Genertenaar Macropedius. Nog pas kort geleden, in d.e maand. juni van d.it jaar, is hij opnieuw in
de belangstelling van d.e wetenschappelijke wereld. konen
te staan, doordat d.e heer R.C.Engelberts aan de Universiteit van Utrecht zijn titel van doctor in d.e letteren
verkreeg d.oor een proefschrift te verded.igen over een
van d.e werken van Macropedius. Dit werk is een toneelstuk van lulacropedius, een b1i jspel genaamd Bassarus,
waarin d"eze - een koster - bij de pastoor en een notabele van het dorp een malse kapoen en een lamsrug
steelt en hen d.an allebei voor een diner uitnod.igt,
waarbij ,ze hun eigen spullen opeten.
Dit is reed.s het d.erde proefschrift, dat aan Macropeflius is gewijdi in 1)A) d.octoreerde de heer J.Hartelust met zijn werk:De d.ictione l,tacropedii, d.i. over d.e
taal en stijl
van l,[acroped.ius en in 1))2 verscheen er
in Anerika een proefschrift over een van d,e werken van
Macropedius, nl. Hecastus, een toneelwerk in de geest
van het Nederland.se Elcerlyck. De schrljver van dit
proefschrift, father WaIter Peters, een Anerikaans
priester, 1s d.estijd.s zelf in Gemert geweest en ik heb
op zljn verzoek met hem ,'Het Slotje,t in d.e Deel bezocht,
waar hlj enige fotots maakte.

Twintig jaar geled.en vroeg pater Loffeld om een
proefschrift over 1.,[acroped.iris en om een vertaling van
een van zijn toneelstukken; sindsd.ien zijn er twee ver.
sehenen, . ?ii het niet van de hand. van een Gemertenaar,
zoals Pater Loffeld graag had gezien. Hieruit blijkt

dus wel, hoezeer het werk van }{acropedius word.t gewaardeerd.

Georgius -Macropedius werd. geboren te Gemert op "Het
Slotjetr in de Deel en volgens de laatste gegevens het
meest waarschijnlijk in 1486, Zi3n ouders waren van
ad"e11i-jke afkomst; hun namen zLin verder niet bekend,
we1 een zuster van hem, met name Cornelia. ZLin eigenlijke naam was Joris van Lanckvelt.. De naam 'rlanckveltrl
vinden we onder Gemert op vele 1 /e eeuwse kaarten van
Noord-Srabantr soms aanged.uid' met de naam "Joncker
Lanckveltrr. A.J.van d.er Aa spreekt in zijn Aard.rl jkskun6ig Woordenboek van 1845 van een 'tvoormalig ou6 kasteel"
Lankve1d. onder Gemert,. De Gemertse Pater van d.en Elsen
noemt 1n zijn geschiedenis van d.e Latijnse school te Ge'
mert (tAO7) enkele Jonkers van Lanckvelt tussen 1474 en
1598,rn Den Bosch bevind.t zich in de bibliotheek van het
Provinciaal Genootschap een tekening "Het huis Lanckveld
te Gemert'r, een copie gemaakt naar een voorstelling in
A. C.3rok (lll6-leru) , Beschri jving Stad en Lfei jeri j van
Den 3osch. I\{en kan er de tegenwoord.ige achtergevel aan
de rechtse kant van het Slotie nog in terugkennen. uit
d.eze gegevens kan men opmaken, dat d.e plaats of het huis
Lanckvelt in Gemert aIs van historische waard.e werd, beschouwd..

Joris van Lanckvelt noemde zich later naar de gewoonmet de Griekse naam
te van d,e geleerd.en van die tijtl r'lang
veld'r. Daar er
"lvlacropediusr" hetgeen betekent
iond. 1 500 in Gemert geen gelegenheid was voor voortgezet
kwam onze Joris vermoed.eliik al op jonge
onderwi. js,
in Den Bosch terecht bi-i d'e Broeders van het
leeftijd
de
Gemene leven en werd zo in de gelegenheid gesteld
stads- of kaplttelscholen te bezoeken. De leerstof word.
bij de Sroeders gerepeteerd. en zo nodig aangevuld.
In 1!O2 sloot Joris zich aan bi j d-e Broed.erschap van
het Gemene leven, een gemeenschap van priesters, geeste
lijken en l-eken. De letlen stonden hun eigen bezit af aan
d.e gemeenschap, de priesters onder hen oefenden zielzorg
uit, voornamelijk ond^er de schoolgaande jeugd.. Daarnaast
voorzagen zi3 in hun levensond.erhoud. door het overschrij
ven, het illustreren en binden van boeken. Dat ook Macro-
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ded'ius dit

ged.aan heef

t,

bli jkt uit

hetgeen over hem
geschreven staat:'rHij schreef gewiide boekei
over, bond.
en versierde ze,t.
Hij werd omstreeks zijn 25ste jaar priestergewijd,
en begon om ongeveer d-ezelfd.e tljd aan ,i;n eerste toneelstuk t'De Verloren Zoon", d.at hij pas dertig jaar
later uitgaf. l{acroped.ius heeft geen un-iversi_taire studies gemaakt, maar heef t zich d.oor zerfstud.ie een kennis verworven, waardoor hij kon wed.ijveren met de beste
hunanisten van zijn tijd.
Hij ontviikeld"e zich volgens
het getuigenis van zijn med"ebroeder Arnoldus van Nijmegen tot een alzijdlg geleerde, "toen hlj schoolleider
was in den Bosch, Luik en utrecht". rn Den Bosch was
zijn voornaamste taak toezicht houd.en op d.e vord.eringen
van de leerlingen, die blj d.e Broeders *aren opgenomen,
om hen op te leiden voor hun eigen gemeensctrap of om
hen voor te bereiden op de priesierti;te staat of het.
kroosterleven. rn Luik werd. hij hoofd. van een ond.erwijsinrichting, die rond. 1!20 misschien we1 15oo reerlingen teldei een bewijs dat men groot vertrouwen steld.e in d.e capaciteiten van 1,,{acropedius
rn 1510 verscheen in utrecht zijn eerste werks een
Griekse granmatlca; in dat jaar zaL hj 1 zich dus in deze stad bevond.en hebben. Een leerling van lilacroped.ius,
een latere professor in d.e H.schrift te Leuven, getuigi
van hem, d.at ,aan d.e Hieronymus-school de beroemd.e l,{acroped.ius in hoog aanzien stond'r. verd.er schreef hij
een aantal leerboeken, d.ie een complete cursus vormen
voor het aanreren van het Latijn naar het voorbeeld. van
d.e klassleke schrijvers . Tn zes jaar tijd"s werden grorir
dig d-e regels van d.e Latijse Grammatica geleerd. en het
hele systeem was er op gericht om het iatijn te leren
spreken en schrijven, ja zelfs tot het maken van Latijnse ged.ichten. Deze methode van iatijn reren heeft
zich hier gehand.haafd" tot voor een tlen tot twi_ntig
jaar geled.en; d"e Latijnse School te Gemert was er een
voorbeeld. van.
Ond.er d.e leid.ing van l'Iacroped.ius groeid.e d.e utrechtse school uit tot een instituut,
waar vere geleerd.e
mannen vandaan zijn gekomen. Buiten d.e schoor kreeg
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liacroped.ius ook bekendheid. door de toneelopvoerinqen
van zi;n leerlingen en uit de stadsrekeningen van Utrecht van het jaar t55O-1r51 blijkt, dat 'raan broeder
Georgius ltlacropedius, rectoir van Sunte Jheronimus scoleI een bedrag aan ge1d. is uitbetaald. voor het maken
op
van een Latijnse inscriptie, d.ie werd' aangebracht
een van de bolwerken van de stad, genaamd tr de Morgenstertr. De tekst tuidde: "Morgenster word ik genoemd, ik
bedreig d.e bloed.dorstige vijand.en van d-e'stad en versier deze kant met een schitterend Ii-cht.'r
Door het schrijven en uitgeven van een groot aantal
werken, waaronder een twaalftal toneelstukkenrwerd hii
een taalgeleerde van groot formaat en een van de beroemste mannen van zl-in tijd; hii beschouwd-e het toneel
aIs de beste leerschool voor de jeugd.. Verschillende
van zi-jn d,ramats zijn herhaaldell jk ged-rukt en zijn
ttHecastusrr werd. tussen 1J[) en 160! op minstens 12 vetschillende plaatsen in Duitsland en Zwitserland. opgevoerd. Andere stukken werd,en in het Zweeds en Deens
vertaald..
Dit a1les wijst ons op de grote waardering, die I[acropedi-us overal ondervond, en op zijn grote werklust
niettegenstaande de jicht, waard-oor hii vanaf ziTn
21ste Jaar werd gekweld.. Deze nam sons heftige vormen
aarr, zoal-s blijkt uit een brief van ! mei 1549, waarin
hi j schri j f t, dat hi j zi jn vrieird. Cornelius Valerius
slechts 66n antr^roord kan geven op zijn twee brieven ,
vanwege de hevige jicht en d-e pijn in zijn hand.en en
voetenr €o dat hij kan gaan noch staan tenzij steunend
op een stok. foch verliest hij et zi-in goed. humeur niet
bi j, want uit de ond.ertekening, d.ie luidt: rrUw i'.,[acroped.ius met d.e d.ikke voetenrr, blijkt, dat hii nog over
zelfspot beschikte.
Op J0 jari-ge leeftijd. kreeg hij eervol ontslag en
keerde terug naar Den Bosch, waar hij eind. juli 1558
overleed, uitgeput door de jicht en het hard.e werken,

waarbij nog een besmettelijke koorts kwam. Hij werd.
d.aar begraven j-n d.e kerk van de Sroederschap, d.ie echter niet meer bestaat. Een monumentaal gtaf werd d.oor
een leerling en vriend, Johannes van Lent, voor hem op-
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gericht. Een ged.eelte .ran zijn grafschrift luid,d"e: ilNa
veel en hard verken heeft Georgius li{acroped.ius zi-Tn
loon in de hemel ontvangen;op hoge leeftijd. heeft hij,
bekend. over de gehele aard.e, zijn jichtlg
lichaam,
door langd.urige arbeid afgemat, hier achtergelaten
Zijn menslievend.heid., zijn grote hulpvaardigheid., ziTn
beminnelijke vriendelijkheid., zijn oprechtheid, vroomheid- en geleerd.heid. hebten hem tot hemeling gemaakt.
De nagedachtenis van o\,ze Joris van Lanckvelt word,t
in Gemert bewaard. d.oor een straatnaamr rrde L{acroped.iusstr.aat, gelegen langs zijn geboortehuis, "Het Slot je "
in de Deel. Dit gaat echter, helaas, tegen d.e grond,.
Een of and.er i\{onument ter ere van },/iacropedius zou d.aar
de toch al saaie bebouwing wat kunnen verlevend.igen.
Laten we er het beste van hopen,
UI.

irled.uwen-pensioen

)*

in

H. J. PE}TNINOS .

1681.

Sommige van onze tegenwoordi,ge sociale bepalingen
vinden we in Gemert a1 toegepast lang voordat daaromtrent wettelijke voorschriften bestonden. Zo blijkt,
uit een ord.onnantie van Emond. God-efroy van Bocholtz,
Land.commaadeur van Aldenbiezen, ged.ateerd B juni 16e1.
Hij schrijft a1d.us: "Wij ordoneren en bevelen hiernede
aan die Regeerders van onze Vrijheerlicheyt van Gemert
om aan Maria naergelatene !treduwe van wijlen Niclaes
van Puijffelinck in synerl leven getrezenen ondervorster
aldaer d.ie behulpzaene hand.t te bied.en tot derselver
noodigen ond,erhoud.t met haer:en kinderen, volgens onze
placaeten over d,it subiect geemaneert end.e drobservantie ende gebruyck van die omligende plaetsen i.n gglijken cas, alsoo den voorschreven Ond.ervorster heeft
zijn leven verloren in d.e fonrtie en de verrichtinge
van sijnen d.ienst,tr
Gegeven

op onze

Landscommand.erie

den B Junij ao 1581. Getekend,

tot

Ald.enbiessen

Bocholtz.0.0.L.
1',{.

H. J

.

Pennings

.

