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Het l6 bladzijd.en telLend.e boekrdat verscheen aLs nu_mmer 2 in
de leeks rrBijd.ragen tot de geschi-êd.enis van Gemertlrbevat zo_
veel gegevens over het ond-êrwi j s in Gemert , d.at men et zic}t,
over verwondert,dat dit matêrj-aal zo goed verzameld kon wor_
d-en, temeer waar d_e auteur zich beklaágt over het gebrek aan
toegankelijkheid. van enke1e archieven.De speurzin, het d.oor_
zettingsvermogen en de bestede tijd noeten ènorn geweest zi)n.
Vervolgens is het plan, on de geschiedenis van d.ê konschoof
te pfaatsen in het kad.er van het onclerwijs in Ge[ert in het
algemeen en d.e rrnisters en juffert te bescirijven in hun ei_
gen tijd uitstekencl te noemea.
Maar helaas is d.e auteur er niet in gesfaagd de enorme schat
aan gegevens zodanig te ordenen, clat er eên goed verhaal uit
kwam. Er is geen duidelijk schena opgesteld: door nu eens
chronologisch dan weer thernatisch te-ierk te gaan en bovendien zich nauwefijks enige beperking op te leggen bij het
vermelden van gegevens is de auteur niet-verd.er gËtonenl aan
het op papier zetten van een groot aantal feiten.
Bij het Lezen heb ik af en toe neiging aantekeningen te ma_
ken, zoals oen d.at ook doet bij hei raadplegen 'rru,n b"orr.nen,
waaruit men het essentieLe wil" overhoud.en.
Al-s van den Elsen het geheel enkele malen had. rherkauwdrr,
het zowel geesteli;k a1s op papier had geordend en dan paá
was
schrijven, dan zou het boek een juweeltje zijn !e_
-gaanBij
worden.
deze schenatische opzet had dai ook aandacÀt Èe_
steed moeten worden aan d.e evenwichtigheid. per period.e!merk_
waardigerwijs is er nauwelijks iets ie vinàen óver d.atgene,
wat
zich nog zullen herinneren: aan de pe_
-de oud-leerlingen
riode
192A-1977 worden name]ijk nauwelijks J bladzijàen
tekst besteed, een foto.van Kobbá Manders ("wèl áen ne"iíne_
ring van oud-leerlingen) vindt roen v6ór het hoofdstuk
,Eet
onderwls van 1lJQ-18lJ1t.
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(het ontbreken van een sluÍtend. systeen) heeft ook tot gevolg, dat diverse
zaken neer dan eens
word.en aangehaald of.vermeld op plaatsen, waar
men ze niet
zou zoeken: de Sint Michaelschoól in het hoofdstuk
rDe kon_
school van 1BJl-1!/8" en d.e zevend.e klas in het
hoofdstuk
I'Andere Êcholen ín Gemerti,
bij hei L"""rr-.r"a weLk hoofd.stuk
nen overigens tot de gevolgtrekking zou kunnen
konen, d.at
er na 1)2! geen vervolgondárwij s nËer
g"g"o"rr.
0ndeï_
getêkende herinnert zióh nog, áat hei """a .í."
reeks Franse L'oorden, d.ie hij van luiien-teera",
""""t",,1; ;;;;;
""rr-l=át"
De toegepaste werkwijze

Lras.

Erg veel 1of heb ik voor het feit, dat op
zoyeel plaatsen
vi-a noten naar de bron verwezen word.t. lfièt
a1leen
naar ook de auteur zeJ,t za,I daar nog vaák p:-ezier de lezer
van heb_
ben.
orrá"="i jukrachten net ve?_
_Ook de lijst van kosters
ne1d11q van d.e jaren, waáii" "",t;
warên,

is êen
"""f.ráá,
Dan. enkele opnerkingen over de reeks
het algeneen. Eet
kost enig zoekwerk om er.achter t" k;;";;id we:.k
nunner uit d.e
reeks &ên in handen heeft.
zou
ni5ns'inziens
duidelijker
-Het
dit
vermeld werd
op
a"
van
het titel_
;+jï, "t"
"oá""i.iá"
Een groot bezwa,at is verd.er de kleine letter.
Bij lezers net
een ninder goed ge zicht svercnogen ( ik á."f
,"t
nane aan be_
jaarden) zal dit een 6rote. harrái"rp -riJnI'i:
het
h"J-?ok.anders kan, bàwijst a" ir à"r"iiá"-u""i" 1ezen. Dat
verschenen
-i;-;;.",
publÍcatie "1OO jaar bejàardenzorg;:
dat
ook de an_
dere publtcaties door bejaarcten
;"i";;;-";;"ten
k'nnen
wor_
d.en.
Een ander punt is het gebruik
vette en cursiêve letterg
Persoonlijk ben ik daar geen van
voorstand.er van. Aanhalingen
kan nen tussen aanhalinssJ
;i;i;;;;ii"t"rru
zetten. Be_
langrijke zaken zoa,Is namen en
"" te beklê;to;en
woorden
-;;J"
kunnen
door roiddel van gescheiden
-Hei-getrrrit
en
d.oor
een goede zínsbouw tot hun recht
"ti;";;;;
"rrr.op; "" van
konei.
cur_
sieve en vette letter"
altijd (
in een pubLica_
tie ats de onderhavi se +"+dl
"""""t
tot
o""Ës"ir"iiitËo"r,
)
en inconse_
quenties,
pïachtige aanvulling.

hefaas ook i"'9"
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IIet zou de serie ook
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daar heel wat aan, maar deze opnlerkingen zijn raeer bedoeld
d.e uitgever d.an voor de auteur.
ly'at deze laatste betrefi wil ik er geen rnisverstand over la_
ten bestaan, d.at ik ( sanen roet vele and.eren) erg lfij b;n
net de publlcatie en graag kennis za1 nenen van neer produc_
ten van zijn hand. Welficht kan d_àn Lrel iets neer aándacht
besteed worden aan dê Nederland.se taaI, stijl
en r,roordkeus.
Laat ik besluiten net de wens, dat bijzonder veel Gemerte_
naïen het boekje kopen en lezen, niet aLleen om te beoord.e_
en, of ze het eens zijn met bovenstaande kritiêk, naar
vooral on alLe informatie in zic.h op te nemen, d.ie het boek_
je gêeft. Na lezing i-s nen heel- wat wijzer geword.en en kan
men rustig neepraten over het ond.erwi j s in Genert in het
verre en nabije verleden.
I{.4. van d.êr Wij st

voor

IIenk GÍebel"s. Ge ors.ius
Macroped.ius 1 487-1558.
Bi j d-raEen tot de Geschiedenis van Genert.
lT- z

Het is fjjn leesbaar, ên erg interessant. Dat is het eerste,
wat je kunt zeggen van het boekje, dat Eenk Giebels schreef
oveï het leven van Georgius Macropedius.En daa]f zijn nog een
hefeboel uitspraken aan toe te voegen, d"ie dat afl-emaa1 on_
dersteunen.

Het i.s natuurliik niet niks, om dê lezer van nu te interes_
seren voor het leven van een nan, die bijna lOO jaar geleden geboren werd.Daarvoor is het nod.ig on l-i-cht en leesbaar
te schrijven. De zinnen, d.ie ui* Henk Giebels' pen rolden,
spreken inderd"aad oakkelijk aan, terwiil htj toch de noeilijke
- I lrJ-

kanten van zi,jn onderwerp niet uit de weg is gêgaan. Het he_
1e boek bljjft
lichtvoetig oedat hij telkens wèer sj.tuaties
uit het leven van Macropedius beschrijft, alsof je er zelf
bij staat.
rrZoals bekend had Joris vanaf zijn 21ste jaar last gekre_
gen van d.e ji-cht. fn de "Apotheosis'r wordt ve"meld drt
Cornelia, zijn zuster hern vanaf die jaren heeft verpleegd,
naar hoe lang en hoe vaak r+ordt niet verneld. Blijkbaar iÁ
het een J-angd.urige verpJ-eging geweest, aangezien met be_
wondering ovex haar toewjjding aan inaar broer wordt ge_
tr
sprokên.

Belangrijk is daarvoor ook de korte beschrijving aan het be_
gin van het boekje, van het Genert v6ór 1!OO, r,raar Joris
van Lanckvelt geboren en getogen is. Genert roet rond de
duizend inwoners, zoal-s aan de hand van een irhaardtellingr

berekend word t.
Voor het eerst wordt aan een beschrijving van het feven van
Ivlacroped.ius (waaraan oveïigens al vefe ionderden bladzijden
door andere ond.erzoekers en schrijvers besteed zijn) een erg
nauwkeurig ond-erzoek omtrent zijn afstanning en eerste le_
vensjaïen toegevoegd.
Beschrijvingen worden daarnaast ook gegeven van d.e sted.en
waar.in Macropedius acht ere envolg"tr" uijrl levensjaren doorbracht: nen 3osch, Luik en Utrecht, en van de ontwikkêfin_
gen, die zich daar rond d.ie tlid voltrokken. Dat schept een
duid.elijke achtergrond, waartegen Macropedius r optreclen ek-

stra hefder uitkomt.
Zeker rnag ook niet het vele onderzoeksweïk ond.erschat worden, dat door Henk GiebeLs verricht noest worden on een zo
konpleet verhaaL te kunnen opstellên. De onvangrijke naslag1j-teratuur, waarin Macropêdius voor kont, èn de originele
bronnen, Ivlacroped.ius I uitgegeven werk, zdjn briêven, en aLlerfei oorkond.en en aantekeningen, die uit archieven opgediept rnoesten worden.
Een goede zaak, d.at is het zeker als d.ê l{eemkundekring via
d.eze forroule van afzonderl{jke biidragen de geschiedenis van
Gemert r,ri l- uitpluizen. noor aan te sluiten bij aktuele gebeurtenissen, zoals i-n het geval van Henk Giebelsr boekje
de opening van een stuk nieuwbouw van het Macroped.iuskolle- I I Í-

publiek aansetrokken on
li;n-"lSi tf,"'";5}:iï|;r een groot
verdiepen.
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