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7n 1958 publiceerd.e . Prof. M.Nauwêlaêrts in r'Sossche Sijd.ragen" een aantal rbrievenr van Macroped.ius. Deze brieven waren echter geen brieven in onze zin van tbri.evenr, maaï opdrachten van boeken. Ed schreef eïbii: rrvan rle persoonlijke
brieven van Macroped.ius z$n êr geen meer bewaard." (1). noch
in het jaar d.aaxvoor een brief bekend geword.en
was juist
van Macropedius zeLf. ïn een in Nederland. weinig bekend
werk had d.e leuvense hoogleraar Eenry de Vocht de corregpondentie van Macropeclius I oud.leerling Cornelius '['/outers
uitgegeven. Ontler de honderden brieven van ên aan
Cornelius Valerius ( =lJouters ) bevinden er zídn
diverse van zijn hand, gericht aan ziln leerneester
Macropetlius .
Tussen de stapel brievent
die te Keulen i-n een antiquariaat gevonrlen was,

bevontl zich ook een oïiginele brief van Macroped i.us aan Cornelius Valerius. (z)
Met behulp van deze brief
én d.e brieven die Cornelius
aan Macroped ius
schreef , slaagd.e Dr. Engel-

GcorSi*s ÍÍl aeropa4l us
bêrts er in het geboortejaar van Macropedius te
berekenen. Tussen haakjes: Dr. Engelberts konklud.eerde clat
Macroped.ius deze brief - in 1549 - schreef op 6J-jarige
leeftild, ên tlat Macroped.ius dus geboren noest zijn in 1486.
Helaas naakte hij een telfoutje: ienand die in ziln 6]ste
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iaar is, is 62, en Macropedius werd derhafve niet geboren
ín 1 4e6 maar in 1 487 3) '
Daar er - tot nu toe - inderdaad. nog sLechts één originele
brief van Macropedius zèIf is ontdekt, en omdat deze brief
ons iets rneer kan vertellen over zijn taalgebrulk en zÏn
handschrift, leek het ons een aard.ige gedachte om d"e oríginel-e brief tê kopiëren' te vertalen, en de inhoud nede te
á"r"". (v"." de irertaling zorgde Rector M.fi.J.Pennings).
l^Iie was 0o
Aeschreven heeft

?

Cornelius Valerius ab Auwater, ofwel Cornelius l^Iouters van
Oudewater, r,rerd in 0ud.ewater (utrecht) geboren in 1512, en
studeertle omstreeks 1510 aan de Ei eronJrrous s chool te Utrecbt

waar Macroped.ius rector was .
fn 1512 vertrok Cornelius
naar Leuven, maar kwam enige
jaren later terug naar het
Col-lege van MacroPedlus, on
d,aar - onder leiding van ziin
vroegere rector - 1es te geven. fn 1546 vertrok h:i oPnieuw rlaa,T leuven, waar hii
ade11íjke jongemannen ging
onalerlrUzên. Daarna werd hij

í.6-Xà

professor in het latijn aan
het Busleyden College te
leuven.neze bel-angrÏke leerstoel kon knelius in Leuven
bekl-eden - volgens somnigendankzd de uitstekende oPleiding die hij in Utrecht, a1s
leerling én als Leraar, van Macropedius ontvangen had. Hij
was overigens niet d.e enige oud-leerling van Macropedius
die rfhet ver schopterr. loen Macropedius Ln 1558 ln rs-Hertogenbosch overleed en begraven werd, dichtte Cornefius Valerius het grafdicht voor hêt g"ote - inniddels verdwenen graf van zijn feermeester.
Tn 1578 overfeed Cornelius Valerius zelf, 1n Leuven, op 66-
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jarige leeftïd, alwaar hï op zijn beurt veef leerlj.ngen
uitstekende opleiding had gegeven, aan de universitáit
daar.

een
al-_

ïn het jaar 1J!9, t'et jaar waarin Macropedius de hierna af_
getlrukte brj-ef aan Cornelius Vaferius -schreef , bevond
Cor_
nelius zich dus te treuven, alwaar hii op 20 april een brief
had geschreven aan lvlacroped_ius. Ieze brief is ,""g"rlor"r,
door een zekere Nannius naar Macropeclius te Utrecht. Corne_
lius Valerius intróduceert deze Íannius, d.oor midd.êl van
zijn^ brief , bii. Macroped.i.us. Enkele d.agen later, op 9 nei
1!{! schreef- Macroped.ius dê onderstaand; brief tá="à (í)l-De

brief

ne ad.ressering aan d.e buitenkant van d.e brief luidt:
rrAan de Zeergeleercle Eeer
M. Cornelius van Auwater ofwel
nijn beste vriend i.n leuven ten huize van Doctor Lanbertus

Verhaar. rr
De vertali-ng van de brief:
rrGegroet. Reeds tlree breieven heb ik van
U ontvangen, miin
zeer geleerde Cornelius, waarj-n g{ uw grote genegenheid jà_
gens nij zeer duideliik hebt laten bliiken,maar ik Èan s1ecÉts
met noeite één antnoord. schr{ven vanwege het hêvige ongenak
en rie foltering vaa rte jicht in nSn handen en voeten.Vóoral
ben ik bl{, atat het net uw zakên wat beter gaat ên dat tloor
een hogere winst lrordt goedgenaakt, arat in áe Ga1liërs nin_
cler gunstig is verlopen.
ïJat nu <le zaak van onze school betreft, in het kort d.it:
Eet aantal leerlingen is groter dan tot nu toe. De feraren
ziin toêgewijd en ijverig in de weer bï het onderricht van hun
leerfingên. Bacchaeus i.s naar ïta1ië gegaan en ik bêtwjjfel,

of tlat wel verstandig is, naar ongeiukkigerw{ze is èr in
zijn plaats nog geen and.er aangestelal. tweá, in ied.er geval
goed geleeraie ma,nnen, hebben zich voor pasen na elkaar aan_
gebod.en, en terwïl rr{ verwachtten, dat op de afgesproken
dag beiden zouden komen, kwan geen van beiáen opdagenl ver_
noedel{k hebben zê een betere baan kunnen krilgen.
We zijn daarom ged.worgen oa net d.e nod.ige ifngevoeligheid
hen te benatleren, d.ie zich al eerdelc uit eSen bèweging had_
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d.en aangeboden en toen
werden aangesteld.

niet

zi,jn aangenomen, ornd"at anderên

beider gemeens chappe lijke vrienden rnaken het goed en la_
ten u hartel{jk groeten. Ik word door het ongemák
van niln
jicht zozeer gekweldr.dat ik staan noch gaan kan,
tenàjj
steunend op een stok. Als we de doktercs mogen geLoven,
looft dit kritiekê levensjaar nij weinig goàd". -t" Wií be_
des
Eêren ges chied e.
Nannius heeft het zo druk roet het bezoeken van anderen, dat
hij geen tijd kan vinclen om n{i de di.ngen te verteflen, die in
Brussef gebeuïd ziin.
Miin clicht ers inspirat i e kwïntrevênars ikzelfrze is onvruchtbaar en brengt niets meer voo?ti vooï pasen zou ze
iets
voortgebracht hebben, a1s de jicht. in Eïn lichaan wel
d.at niet
onnogeliik had genaakt. Vaarwel, zeer ge1èercte heer.
Ons

Utrecht, !

mei

Uw Macroped.ius

pet de d.ikke voeten.rl

Zied.aan, de tekst van d"e enige brief dj.e tot nu toe van Ma_
cropealius bekend is. Hij schríjft aan het begin van
brief
over z{jn kwalen: reumatiêk befet hem al te ieel te de
onderne_
Een. Naar het sch{nt heêft hï erg veel fast van areze k}raar.
We zien hen af voor onê: op panioffels, zich verplaatsenil
net behulp van een stok. Af en toe de vingers krommend en
zíchzelf pijnigend net behulp van een g"ruËo"""
goed en
z_o klutaad. als het gaat een stukje schriiiend.
"o
Macroped.ius leeft erg nee net het wei en wee van z{jn oud_

leerlingen, lraalcvan Cornelius Valerius bliikbaar zijn lieve_
lingsleerling is. lJat voor problenen de la;tste in -Frankrijk
geha<l nag hebben, d.at vordt niet duideldk,
De school_ - Macropedius was van + 15jO tot 1!!6
Rector van
d.e beroend.e Sint Eiëroninus schooï ie Utrecfrt _
hen
erg bezig. Eet gaat d.e school goed, alhoewel er houdt
probleroen
zijn bij de voorziening in enkele vakatures.
Jan is hêt opnieuw de gebrekkigê gezondheid, en Ín hêt ge_
schreven stukje klinkt iets dóor-van lilgefoof. !r'el1icht
heëft-. hii doktoren geraadpleegg, en frebËi- zê hen verteld.
dat elk zevende jaar een trisisjaar is in-rret feven van d.e
nens_. Echter, het geloof overháerst eventueel
bl
voorbaat legt hii zich neer bii ziin levenslot:tïgelooi:
,,De Wi1 d.es
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Eeren

ges chied.e .

rl

Tenslotte d"e klachten over het gebrek aan inspiratie, Nu ,.
lichanelijk l"ang niet in orde is, presteert hii - naar eigen
zeggen - op d.ichterljjk gebied niets neer. líat noet hij vóel
last gehad _hebben van zjjn jichtl Ondanks afles ondeïtekent
hij 1rof ljk ( ? ) net zijn j icht spottend : "U* l,tác"opeái;--;;;
d.e dikke voetenrr!
Uit deze - enige - brief van Macropedius leren are hem beter
kennen. Wat is het jaoner, d.at niet meer brieven van hen
bewaard gebleven zijn! Wellicht kan er in d.e toekonst eens
uitvoerig nagegaan worden of inisschien niet toch ergens in
een of and.er archief een aantal brieven van Macrópetiius

wachten op ontclekkingl

Eenk Giebels
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M.Nauwelaerts, hieven van.-en^aan. Bos scbe EuEaíisten
.
"- }ocenten,
3os-sche Bijatrasetr xxlv,195s_195gt p.r+:_i3-i. "-" eD
\2./ Áenry de vocht, Cornelii Vale?ii ab Àuuàter Epistolaê et CarDina,
treuven 1957. p.1r9-1
(r) Álfred l'l.M.Dekker, Íftrèe 41.no'^m rcantilenè Ms.ltiniaBae,
"nt Eumalisttca
ceorgius Macropêatius,

1974, p.1A9 \ooti 2-
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(hierin 6laat ate juistere.dlaterjng van Mecropetiius,
g.eboor_
tejaari een korrektje op dlatgene rsat
Uferovei telinOen ls
Georgi's-IiÍacrop'ai"À;-i"i""i"Ji r't""s,
-'
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(4) Eet origineel belust iÍ! dê kollektiê van
ale Universiteitêbiblio_
theek te treuven (coltectie cornetius v;i.;;;;;"i;j;:;ï.
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