
GEBOORTE]IUIS VA}I }IACROPEDIUS.

Nog niet zo lang geledên werden de oudeïs van Joris van
Lankveld, beter bekend als Macropedius, r-Li-t dê aïchieven op-
qediept (t). Als de vader van Joris werd geiidentificeerd een
zekere Willen, bastaardzoon van Jan Aard Truyen. De noeder van
Joris was I{ad.ewich van Lankveld. Zij was een dcjchter van
^nd.ries, bastaardzoon van Goyart van Lankveld". De hrmani-sten-
naam "Macropedius" blijkt dus eên vergrieksing van de fa-
rnillenaan van noederszijde. Van het ouderl-ijk gezin was ver-
der nog bekend dat Joris 2 zusters had net nane Cornelia ên
Barbaïa.

Tot nu toe is altijd verkondigd 5leworden dat het voormalige
slotje in de Deel het gêboortehuis van Macropedius was. Nu
echter de afstanning van "broeder Jorlsrr bekend is geworden,
lijkt datzelfde slotje afs geboortehuis van Macropedius erg
onwaars chi jnli jk te worden. Inneïs het slotje in de Deel", dat
sedert de 16e en '1 7e eeuw bekend stond als het "Huis l,ankveld",
gold a1s d-e r,rroonstee der adellijlce Jonkers van Larkveld, ter-
wijl lvlacropedius stande uit een bastaardtak daarvan.

De inhoud van een dïietáf transportakten, ïespektievel-i jk
daterend uit 14A2, 1511 en 1f? Q), schijnen een alternatief
te bied.en vooï het aLs geboortêhuis van Macropedius uegge-
val-len slotje in de Deel. In één dezer akten, te Genert op-
gemaakt dd. 25 nei 1572, wordt een beschrijving gegeven van
de goedeïen die Joris en zijn zuster Cornelia ten deel lraren
gevallen uit de nalatenschap van hun oveïledên ouders.
Deze goederen, bestaande uit huis, hoef en erf, Í{aïên gelegen
"aan den Heuvelr' tussen het erf van Hein die Bercker aan de
ene zijde en het erf van Willem Lucas aan de andere zi.ide net
één einde gelegen aan de straat en het andere ei-nde ultschj-e-
tende op het erf van de erfgenamen van Gerit Dirk Vreins.
Jan T/iif l-ems, de zwageï van Joris en Coïnelia, ïas met zijn
kinderen ten deêI gevallen de eigendonmên van zijn overleden
schoonouders, welke gelegen waren I'in de Haaghe".

iÍanneer nen nu aanneent dat de klnderen van Wil-fen Jan Aard. Tru-
yen en Hadewich van Lankuelt iedeï een gelijk part gekïegen zul-
1en hebben uit hun nalatenschap, dan komt men tot de conclu-
sie dat de meest waardevolfe goederên van het ouderlijk ge-
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zin van broedeï Joris geLegen r,Íaren aan den Heuvel. Dat hethuis aan den Heuvel bovenáien r,et geloo"ie;uis van Joris vanlankvelt geweest kan zijn,-noge blíjkËn Ji---u"r, schepenakte
!. G."T"lt opgenaakt op 20_ àpri1 í+aZ. op di-e dag bevesti,gdende kinderen van wijlen Aarà Truyen tei Jverstaan van deGenertse schepenbank, dat zij een huis r"i a" daartoe beho-rende hoef en hof gelegen aan den l{euve1 hadden ovexgegêvenaan een zekere Willem Jans. De kinderen van wijlen Aard Tiuyenkan nen identificeïen afs oud_oons en oud_tantes van de fa_ter a1s Macropedius bekend ,geworden Joris van J,ankr/el-t, dewettige zoon varr Willen Jans ( ! ).
De vader van Macropedius bezat de goederen aan den Heuvel
*y:_,"u"u" .in ej.sendon zo'n 4 à 5 jaár vóOr àe c";;;";;-(i;t4ó() van zrJn zoon Joris.
De hierboven reeds vernelde schepenakte van 23 mei 15?l2,handeft over de opdracht van de aan broeder ,loris en zusier
_Coïnelia -ten deel gevallen goederen aan een zêke?e JanHenrick Dirks. Als extra conáitie voor deze opdracht gold.dat de wettige kinderen van Jan i{illens en Barbaxa hun j"n_stenning zouden betuigen net deze - tïansaktie. leze extravoorwaarde heeft wellicht iets te naken net een êerder over_een gekonen opdracht aan en ten behoeve van Jan Wilfens enBarbara zijn hulsvrouwr op j oktober 1531 .
De schepenbrief van J oktober 1531 leert ons bovend.ien datde toen reeds vermaarde "broeder Joris'r zeff voor de Gemertse
schepenen verscheen, want d.eze schepenakte begint als volgt:

'rDat voor ons konen is, Broeder Joris Wilien Jan Triyens
ende net hem Cornelia sijn wettige suster....."
Interessant is verder dat men in deze akte kennis kan nenenvan een bljnaan van de zwager van Macropedius, Írant èr staatgeschïeven: trJan Willens, die nen heet Scheà1....i'
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