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den woord vooraf,

Al wie Benig belang stelt in het volksleven van
voorheen, zoo- letterkundigen als folkloristen, zullen
zich verblijden in de verschijning van deze bescheiden

over fielten, rabauwen, landloopers en bedelaars. Het
volk van den zelfkant der samenleving heeft, in de
laatste jaren, derwijze de aandacht van schrijvers en
geleerden op zich getrokken dat, voorzeker, alle del^uinenten die toelaten er nader mede in Dennis te komen,
alle faktoren van hun leven en bestaan — vooral in
het verleden — een gretig onthaal bij den lezer zullen
vinden.
Wij vangen aan met ((Der Fielen, Rabauwen oft
der Schaleken Vocabulaer» volgens de uitgave van
het jaar 1563, berustende in de boeT^erij van het Foll^lore-Muzeum van Antwerpen. Dit boekje is, zomals
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men weet, zeer zeldzaam en er zijn, naar onzen usete,
slechts twee exemplaren van bekend; het tweede is in
het bezit van 's Rijs Hoogeschool van Gent, zaaals
Professor Willem de Vreese, ons wel heeft willen
melden . Het boe kje werd overigens uitvoerig beschre~
een in de «Bibliotheca Belgica », fiche V. 131.
Als bijlagen volgen en k ele aanfeel^eningen, nota's
en ophelde ringen, allen zaaveel mogelijk methodisch

gerangschikt.

VICTOR DE ME YERE .
LODE BA EKELMA AIS.
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Der Fielen, Rabauwen,
oft der

Schalcken Vocabulaer,
ooc de beueysde manieren der
bedeleeren oft bedelerssen, Baer
menich mensche deur bedrogen
wort, wort hier Beleert, op dat
hem elck Baer voor wachten
mach, ende is seer nut ende
profijtelijck om lesen voor alle
menschen.

^`^i?_ew Cl r

Ghedruct Thantwerpen by Jan de Laet in die Rape.
Anno. M. D. LXIIJ.
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Prologhe.
Hier nae volget een suyverlijc boecxken, ghenaemt
Liber vagatorum, oft der Rabbauwen ende boeven ordene. Gedicht van eenen hoochweerdigen meestere,
Namine Expertus in trufis.. D. Den Adone oft god te love ende ter eeren,sibi in Refrigerium et Solatium,ende
alle menschen tot een onderwijsinge ende leeringe.
Ende den genen die dese stucken gebruycken oft hanteren tot eender beteringhe ende bekeringe. Ende aldus
wort dit boeck in vier deelen ghedeylt.
Meerste is eenèn vocabulaer om root walsch oft Arragoens te puisten. Oft om coopmans latijn te spreken.
Tweedde. -deeel spreect van alle neeringen endè bedriegelij cke hanteringen die de bedeteers oft lantloopers
gebruycken . Ende wort ge-deelt in XX capittelen, et
paulo plus. Want daer zijn twintichderhande neerin~
gen daer die schalcken oft rabbauwen mede omgaen,
ende die menschen mede bedriegen ende beclappen.
Tderde deel seyt sommige notabilia ende leeringhen,
die tot dese voorgenoemde hanteringen ende bedrie^
gelij cheden behooren.
Tvierde deel des boecx spreect endmm maect mentie,
om u selven te wachten uut den wech der bedeleeren .
,

,

Tot den leser.

Eersame ende beminde leser, hier hebdi een boecxken van der Fielen ende Rabauwen ordinancie, ende- is
ghedeylt in vier deelen.
In den eersten hebdy der schalcken vocabulaer,
daer menighe simpel menschendoor bedroghen
worden.
Int tweede deel des boecx, vindt' die schalcheyt oft
bedriegerije die onder die bedeleeren ende bedelerssen
dickwils ghebeurt.
Int derde deel des boecx vindy veel exempelen, die
aen die voorschreven Rabauwen ende Rabelsters d.ic~
wils bevonden zijn.
Int vierde deel des boecx vindy veel goede leeringhen ende manieren om u selven te wachten uut den
wech der bedeleieren oft den gasthuysen.

^ ♦r

Dat Eerste Boel.
Adon
Alchen
Avelcoert
Blicslaghere
Baey
Breehaert
Bossaert oft creu
Besaffot

God
gaen
een horse oft een tessche
een die naect loopt achter lande
wijn

eenen wech oft strate
vleesch
eenen brief

Botten

eten

Busen
Blanckaert
Bucht
Cuysen
Cout oft sax
Casse
Casement
Claffot
Cristiaen
Caval
Creu

drincken
melck
ghelt
smijten
een mes
een buys

die ghevanghenisse
een cleet
een pelgrim
een peert

vleesch
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Coxe

Calaensche mosse
Dolman oft greyse
Dosch
Dellinger
Dikel oftclusement
Dille
Deystere
Eclat
Erlatinne
Foncke
Flossaert
Flosselic

Flossen
Fonckelen
Flader
Fluchaert
Flick
Fiel
Glathaert
Gripelic
Genffen
Glisbout
Clyde
Goute
Glidenbosch
Gauhaert
Griexse
Galle
Gallenbosch
Gitselijn
Glesterick
Gogelfrentse
Grimhaert
Greise
Horselen

een hinne
een schoon vrouken
die galghe
cleederen
een hangman
die kercke
een meysken
Benen teerlinc

een meester
een meestersse
vier
water
visch

pissen
braden oft sieden
een baedtstove
een hoen
knape
geselle oft rabaut

Benen discti
een vinger
stelen
een kint
een koere
een lichte vrouwe
hoerhuys
die duvele
luys

een priester
een priestershuys
een stuc broots
ghelas

een nonne
een heeste die bijt
die galghe

kijven
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Houele
Hemelstijch
Houts
Houtse
Horenbock
Horencreu
Hans wafter oft
een griexse
Har
Heghijs oft Spijc
Hans van gheldere
Hoef
Hasperlinck
Jonen
toner
Kamesierer
Kroener
Kronie oft cronerinne
Krax
.

een bont
een paternoster
een boer
een boerinne
een koe
runtvleesch
een luys
een vloye
een gasthuys
rogghen broot
broot
gharen
bedrieghen
een bedriegher
een gheleert bedeleer
een man
een wijf
een clooster

Klems

een ghevanckenisse

Klicsteen
Klinghe
Krakelinck
Kabbas
Knaghelinck
Laert
Lijms
Loerman
Leuselinck
Laus
Laurette
Morf
Monye oft Bucht
Menge
Molsamere

eenen roeck oft verrader
een here
een note
eenen korf
een ratte
speck
een hemde
kese
een oore
een ey
een ratte oft een clappeye
mout
ghelt
een keteleer
een verrader
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Meepsen rosch
Meuse

Mijnen

cleyn bier

een cane
stelen

Neeringhe doen
Poderlijstere
Platscheerdere
Priemcatere
Pflueger

bespien oft spijse soecken
eenen haen oft een hinne

Quien oft Houel
Quien goffere
Quinckere
Quisten
Ruyschaert
Rippaert
Rotbosch

een bont
een hontslagher
een ooge
spreken
eenen stroyen sack

Regenworm

een predikheer
een prochiaen
die in de kercke met schotelen
omgaet

eenen sack
een bedeleers herberghe
een worste

Ryelinck

sout

Ree

sware crancheyt
beschijten, bedrieghen
een ionc kint
mostaert
pottagie
botere
eten ende drincken

Runtsen
Rouwelic
Rompelinck
Robbelic
Smickse
Schocken
Schockervetser
Spranckaert
Screilinc
Sonnenbosch
Sefelbosch

Soeps
Soensinne
Stuppaert
Spitlinc
Smalkagel
Screns

een werf
sout

een kint
hoerenhuys
een schijthuys
een edel man

een edel vrouwe
meel
haver
overspeelder
een stove
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Snateren
Stolen oft harderi ck
Stabulier
Stroboerer oft

platvoet
Scroerbrant oft
rosch
Strikelinck
Swensen
S nuterick
Therick
Trewael
Voppen
Verlunschen
Vermonen
V erkimmeren
Versencken
Vosch
Vyle
Wederhaen
Wintfanck
Winnenberch
Zwirlick oft quincker
Zickusz
Zwicker

Zwengeric
Zoevele

clappen

steen
die broot vergadert

een gans
bier
een paar coussen
achter lande gaen
een neuse

landt
een schoen
liegen
verstaen
bedrieghen
vercoopen
vercoopen
eenen gouden penninck
een stadt
eenen hoet

een mantel
een schoon vrouwe
een ooghe
een blint
een hancker
een wambays
een hooft
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Den Authoor des boecx waerschout u van sommighe vocabulen
die * int voorschreven boeck niet te voorschijn ghecomen en zijn.
De crommen
Een boexer
Dossement
Eenen dos
Per p.
Een lems
Treckers, aen.
treckers
Trewael
Een decker
Een totric
Floy
Floybac
Stubbelen
Een sancke
Ghesanct
Sancken
Ghestoupt
Een casse
Een casement
Rijster
Muylfaceler
Een bult
Slumerix, oft spederix
Leepeneute
Een priemer
Prepesen
Swems
Flaccaert
Smixe

een rechter
een diener oft een die last heeft
om yemant te vanghen
cleederen
eenen rock
een wambays
een hemde
cousen
schoenen
een bonette
een vrouwenhuycke, oft manscappe
water
een schip
vechten
een kercke
ghebannen
ghetrout
gegheesselt
een huys
een ghevanckenisse
stroo
een barbier
een bedde
slapelakens
een quaet wijf
een priester
boecken
visch
een tortse, oft keerse
boter
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Suye
Scuppe
Fouckaert
Fonc
Verbost
Vestieren
Verhaert
Mockegout
Plenium palium

een borse
byslapen
een hout
vier
kijven
sy gaet
het is ghenomen
si stinct
gevanghen visch, oft ghehouwen visch.

HET TWEEDE DEEL DES BECKS.

VAN DEN BIEGEREN.

Dat eerste capittel is van den biegeren. Dese zijn
bedelera die gheen teekenen van eenige heyligen oft
weynich aen haer hebben hangende. Ende dese comen
slechtelijc voor dat vcick ghegaen ende begeren die
aelmoessen om God ende om onser liever vrouwen
wille. Ende dese zijn Bomtij is wel schamel huysarmen
met cleyne kinderen die in sommige steden oft dorpen
wel bekent zijn. Ende sommige van desen souden ooc
beter door comen met haren arbeyt, of met andere
eerijcke dinghen. Ende sommighe van d^ese en willen
niet bidden Baer si bekent zijn, want menich vroom
man moet brost bidd en met onwillen, oft van nooat~
saken om dat hij cranc oft onmachtich oft ergens
,
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merckelijck mede besiect is. Ende dele en zijn niet
onschamel als die ander schaleken die van boeverien
bidden om dat sy haer schamen voor die bekend,
want sy voor tijden ghenoech ghehadt hebben.
Conclusio. Den armen menschen die oudt oft
cranck zijn, alsaa dat si haer broot niet gewinnen en
tonnen, salmen gheerne om gods wille gheven. Maer
andere schaleken en salmen in haer boeverijen niet
stereken.
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VAN DEN STABULIEREN.

Dat tweede capittel is van den Stabulieren. Dese
zijn bedelers die alle landen uut strij cken ende door.
loopen van eenen heyligen tot den anderen, met hare
vrouwen ende met hare kinderen. Ende dese hebben
haren wederhaen oft haren poet, ende haren windfanc
oft harén mantel vol teekenen hangende van alle
heyligen. Ende haren mantel is dicwils genayet ende
gelapt van alderhande stucken. Ende dese weten hare
boeren ende lantslieden die haer broot geven. I tem dese
hebben gemeynlijc sesse oft seven sacken., en daer af
•en is geenen ledich, zijn schotelti, zijn teliore, zijnen
lepel, zijn flessche ende alderhande huysraet die tot
die wandelschap behoort dragen zij met haer. Dese
selve Stabulieren en laten nimmermeer van bedelen
oft bidden, noch haer kinderen ooc van ionen op tot
in haer outheyt, want si den rabbauts sack gewoon zijn,
ende want den bedelstaf in haer handen verwarmt is,
ende si en willen niet arbeyden . Ende haer kinderen
worden dicwils diefhenckers, roffiaens en schuymers,
oft hoeren, ende hoeren weerdennen . Ooc waer dese
stabulieren comen in steden oft in dorpen, dan heys
schen sy voor een huys om gods wille, ende voor een
ander huys ghijlen sy om sinte Valentijns wille, ende
voor tderde huys, om sinte Quirijns wille, oft om sinte
Anne wille, ende also voort na dat si haer betrouwen
dat men haer geeft, ende si en blijven op gheender
neeringhe alleen. Conclusio. Ghy moecht haer gheven
oft ghy wilt, want sy zijn half quaet, half Boet: niet al
quaet, maar dat meeste deel van haer.
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VAN DEN LOSENEEREN.
Dat iij capittel is van den Loseneeren. Dese zijn
bedeleers, die segghen, dat sy vj oft vii iaer gevangen
gelegen hebben. Ende dragen die ketenen by haer
daer in sy gevanghen gelegen hebben in Torckije, oft
bi die heydenen, oft in Batharin, dat is inden Sonnen~
Bosch , om Christus gheloove wille. Item oft op dat
Meer in een Galeye, oft in een ander groot schip,
daer si met groote ketenen gheboeyt gelegen
hebben, ghelijc si seggen. Maer si liegen, want si de
zee dicwils noyt gesien en hebben. Item oft sonder
verdienste., oft om onschult in eenen thoren. Endte si
h-ebben daer af besegeldde brieven uit vreemde lan~
den, van vorsten ende van heeren, ende van sommige
vermaerde steden, dat dat alsoo is alst versiert ende
geverw}et is. Want men vindet ghesellen in die wandelschap die alle seghelen conterfeyten connen ghe~
lijck men se hebben wille. Ende sy spreken, si, hebben
haer gelooft tot censer vrouwen van Eensed+el in des
dallinghers bosch, oft tot den heyligen bloede, oft tot
eenen anderen heiligen in des scockersbosch, ende
Baer na als si in die landen zijn, met een pont was, met
eenen silveren penninc, met een misse geviijt. Ende
seggen dat sy geholpen ende verlost woeden, doen si
dat geloefden, ende dat die ketenen doen op ghingen
en& gebroken worden, ende dat si alsoo ongequ-etst
van daer gecomen zijn. Item sommige van dese dragen aan haer een pansier.
Nota die ketenen hebben si ghestolen met behen^dicheyt voor Sinte Lenaert. Conclusio. Dose bedeleeren en sult ghy niet gheven, want si gaen alle met
boeverijen omme, ende onder duysent en seyt niet
een waer.

iv.
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VAN DEN KLINCKENEEREN DIE GHEIVIEYNLIJC CLEYNE CLOCXKENS CLINCKEN.

Dat vierde capittel is van den clinckeneeren. Dese
zijn bedelers, die voor die kercken sitsen op, alle mes daghen oft kercwiingen,met quade ghebroken schenckelen. Die Bene van dese en heeft geenen voet, die
andere en heeft geenen schenckele, en die derde geen
hant oft armen. Item sommige van dese hebben ketetenen by haer liggende, ende segghen dat si ghevangen gelegen hebben om onschult. Ende hebben ge-meynlij c eenen heyligen, ghelijc sinte Sebastiaen, oft
sinte Leenaert oft sint„ Anthonis by haer staen, om
dies, wille dat si daer door met groote iammerlijcke
clagende stemme bidden ende heysschen souden . Ende het is al gelogen dat sy roepen, want den eenen ' is
zijnen schenckel oft voet in die gevanckenisse af gevuylt oft af gerot om quade saecken wille. Item den
anderen is zijn hant af gehouwen in den crijch, oft int
bordeel oft taveerne om der vrouwen wille. Item die
menighe verbint zijnen schenckel oft arm met selfeynden ende met bebloede doecken, ende gaet op crucken
ende en heeft green ghebreck.
Item te Utenhevm was een priester, heer Hans Segeler geheeten, ende dese hadde zijn moeder by hem
woonende, ende voor zijn buys quam een op crucken,
ende die moeder 'bracht hem leen stuc broots, ende hy
sprac: Wilt ghy my anders niet gheven? Sy sprac: ic
en hebbe niet anders. Ende hy sprac: ghy oude papen hoere, wilt ghy den paep rijc maken? ende hy vloecte
haer menigerley vloec, ghelijc hy gedencken mochte.
Die moeder ghinc tot haren heere mrpt schreyenden
oogen ende claeghde hem dat. Die heere liep hem na,
dese liet die crucken vallen, ende liep haestelijc van
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daer. Corts daer nae wert den priestere zijn huys ver~
Brant, hy meyndia dat die clinckener dat ghedaen
hadde.
Item een ander waerlijc exempel. Te Schletstadt
sat eenen voor die kercke, ende dese hadde van eenen
dief eenen schenckel aan die galge af ghesneden,ende
hadde desen schenckel voor hem liggende,eende hadde
zijnen goeden schenckel met banden op gebonden.
Dese wert met eenen anderen bedeleer oneens ende
kijvende, ende dese liep cortelijc daer na ende sey~
de dat eenen sergiant oft stadtknecht was. Ende also
geringe als dese den stadtknecht sach: stont hy op ende
liet den quaden schenckel liggen, ende liep soo snellij c ter stalt uut, -dat een_ rosch hem niet en hadde mor
gen achterhalen. Corts Baer na wert dese tot Aiche
aan die galge ghehanghen, ende den dorren schenckel
hangt by hem. Ende dese was gheheeten Peeter van
Crucenaken.
Item dese zijn die grootste schalcken die men vinden mach, die dat inder gelijcken doen, want si heb~
ben die alderschoonste leden onder haer cleederen,
ende van buyten schijnen si seer ghebreckelijc. Item
sommighe van desen hebben ooc Backen voor hare
buycken hangende, ende seggen dat si gescheurt zijn.
Ende hier mede bedrieghen sy die arme slechte lieden,
also dat si meer aelmoessen ghecrijgen dan andere
arme schamele menschen. Ende als sy in haer her
berge comsen, soo versluymen sy dat geldeken gelijc
goede gesellen, ende hebben geen gebreck in alle haer
lichaem. Sommighe van dese ' nemen cock wel eenen
verckens darm die bebloet is, ende hangen die ter
syden aen haren rugge. Ende dan crijten sy doerlijck,
ende by haer hebben sy eenen anderen bedeleer, oft
bidtster staende die iammerlijck bedelet,ende thoonen
den volcke dien mensche seer nat van bloede te sijne,
ende dat zijn darmen in zijn syde uut tomen.
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Item te Roomen int iaer van gratien was een
Item
schalck die aldus langen tijt voor dat volc met eenen
bebloeden darme lach oft hy gheschoert geweest head.de alsoo dat hy wonderlij cke vele ghelts ghecreech.
Ende by onversienicheyt quam daer eenen groeten
hont gheloopen, ende track dien darm van den
schalck, ende aften eer zijn ghesellen dat bemercten.
Maer dit wert bemerct van vele menschen die daer by
stonden. Ende dese schalcken namen haer geit ende
liepen al beschaernt van daer te Roomen uut, want had
men se gecregen men souder anders mede gheloeft
hebben. Dit selve is daer na dicwils noch in veela an
dere plaetsen gespeelt. Men vint Dock veel van dese
clinckeneers die vellen oft ander vleesch op haer Ie ~
den, ende sonderlinge in haer aensicht hanghen ende
placken, alsoo drat si seere mismaect schijnen. Ende
sommighee van desen maecken oock wel seericheden
van vreemde substancien ende placken sommige sub
stancien aen haer lichamen, ghelijc seericheden oft ge^
lij ck die spaensche pocken. Ende dese weten si in haer
huys weder af te doene. Oft si beroocken haer met wieroock om dat si deerlijck schijnen souden . Alle dese
zijn die eerste op die iaermereten ende op die kercwijn.
ghen, ende die leste van daer.
Conclusio . Gheeft haer sco weynich als ghy cont,
want sy en zijn anders niet dan bedriegherss dier boe.
ren ende der slechter menschen.
,

,

EXEMPEL. Eene hiet Utz van Lindau, die was te
Olms int gasthuys ontrent xiiij daghen. Ende op sinte
Sebastiaens Bach lach hy voor der kercken, ende verbont die schenckelen ende handen, ende hij cost
die voeten in handen veranderen. Dese wort den
stadtknechten verraden, ende doen hy haer sach comen, soo liep hy ter stadt uut, een peert en hadde hem
niet moghen achterhalen.
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VAN DIE DEBISSEREN OFT DOFFEREN.

Dat vijfde capittel is van den Debisseren. Dese zijn
bedeleers die in alle huysen nae gaen, & omni die hostia~
tim van huys tot huys gaen met sommige beelden
oft teekenen. Ende sy bestrijken die Iandhuysen met
eenen beelde van onser vrouwen, oft van eenen an
deren heylighen. Ende sy spreken dat haer heelt van
onse lieve vrouwe van alsulcke capelle is, ende dat sy •
broederen in die selfde capelle zijn. Item si segghen
dat die capelle arm is, ende si heyssch.en vlas ende
gharen tot eenen outaer cleet, maer sy ghevent der
schiefen oft der leeper mossen tot eenen claffot, dat
is der hoere tot eenen doecke. Item bruecksilver tot
eenen kelck, maer het is om te verspelen ende om
te verhoereren oft te verdrinckene. Item hartwelen op
dat die priester zijn handen daer aen droogen mach',
maer het is om te vercoopen.
Item dat zijn ooc Debisseren die om kercken te
maecken bedden. Ende dese hebben ghemeynlij ck
eenen brief met eenen seghele, ende bidden tot gene
vervallen ende gh.ebroken kercke, oft om een kercke
te bouwen.
Maer sy versamelen ende brenghen dat tot eenen
Godtshuyse, dat onder der moesen leyt Muylbrum
gheheeteri. Conclusio.
Desen Debisseren en gheeft niet,want sy bedrieghen
u. Tot eender kercken die twee of drie mijlen van
daer leyt. Oft die men weet dat vettrant oft berooft
is, als si tot u vrome lieden comen ende bystant bieghee~
ren, desen moecht ghy 'gheven tot d.er noottruft..
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VAN DEN KAMMESIEREN.

Dat seste capittel is van den Kammesieren. Dese
zijn bedeleers als ionge scholieren en ionge studenten,
dye vader ende moeder niet en volgen,ende haer mees
niet gehoorsaemen willen zijn ende apostateren,-tern
ende com.en onder quaet geselschap, die ooc in die
wandelschap ende in dier rabauwerien geleert zijn . Ende die boeven leeren haer dan spelen ende dobbelen,
ende haer goeyken versetten ende vercoopen. Ende
als sy niet meer en hebben soo leeren sy bedelen oft
kammesieren.
Item dan comen sy van Roemen uut den sonnebo5ch, ende willen priester worden aen den dolman
oft aen die greyse. Item die eene van haer is een ac~
colythus. Die ander is een episteleer. Die derde een
evangelier, ende die vierde een priestere. Ende si en
hebben niemant dan vrome ende eerbare lieden die
haer helpen met hare aelmoessen, want haer vrienden
zijn haer af gestorven, gelijck si seggen . Item si
heysschen vlasch tot eenen choorcleedt. Mer het is
tot eender kibiger dille, tot eenen lij ms oft hooft stan
den, dat is eender hoere tot eenen doecke. Item ghelt
dat si tot eender ander quatertemper tijt ghewijt oft
gheconsacreert moghen worden in een sonnenboisch.
Ende al dat si also bedelen, dat verspelen ende verboelen si. Item sommige van dese scheerera cruynen
ende en zijn niet geordineert. Ende sommighe hebben
brevieren ende boecken gelijc oft si priesters: waren.
Ende dit ghebuert sonderlinghe op alder fielen dach.
Ende sommighe van dese zijn soo onversaecht dat si
haer niet en schamen den volcke wijs te maeken dat
sy misse doen. Ende maecken den volcke wijs dat si
God consacreren, nochtans en hebben si die macht
,
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niet. Ende alle dese zijn een loos valsch geselschap.
Conciusio. Ike kammesieren en gheeft niet, soo
laten sy haestelij c haer bedelen. Ende sommige van
dese hebben ooc valsche besegelde brieven, dat alsoo
is ,nochtans ist al versiert ende valschelijck gheloghen.
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`IAN DEN uAGIEREN.

Dat vij capittel is van den plagieren . Dese zijn
bedéleers oft avonturiers, die voor haer nemen hoe
dat sy uut vrou venus bergh comen ende die swarte
conste connen. Ende dese worden genaemt faren
scholiers. Als dese in een buys comen, soo heffen s1
aen te spreken. Hier roemt en farnder scholier, der
seven vrije consten een meester, een besweerar der
duyvelen, voor hagel, voor donder e, voor onweder,
ende voor alle quaet ghespuys. Ende daer na spreect
hi eenige characteren ende vreemde woorden ende
teekenen.Ende maect ij oft iij cruycen ende seyt. Waer
dese woorden gesproken worden daer en wort niement
doot gesteken, énde niemant en mach oock ongeluck
ghecrij gen, hier ende in alle landen. Ende hy spreect
noch veel andere costelijcke woorden. Ende dan
meynen die dorplieden ende andere slechte vrouwen
dat alsoo is, ende Si zijn vrolijc dat hy comen is, want
si noyt geenen farnden scholier gesien en hebben.
Ende die boeren spreken tot den vagier dit oft dat
ghebreect mi oft is mi contrarie, cont ghy my gehelpen so wil ick u eengin gulden of twee geven. Ende
dean spreect hy iae ende bedriegt die boeren om haer
gelt . Ende met vremde experimenten der woorden seger
nen Si hen, ,ende die 'boeren meynen dan om dat si so
costelijcke woorden spreken dat Si den duyvel connen
besweren. Ende aldus connen Si elcken helpen wat
hen van noode is, want ghy en moecht haer niet soo
veel gevragen, si en weten daer altoos een experiment
op te maken. Dat is si zijn kundich u te bedrieghen
om u ghelt.
,
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Item sommige van: desen als si eenige slechte
man ver
vinden die haer ouders oft haren ma
luren hebben ende ghestorven zijn, soo maken sy
haer wijs dat sy wel weten waer haer sielen zijn, in
hemelrijck, int veghevier of in die helle, ende dit
doen sy om ghelt, oft om haer cleederen als; sy geen
ghelt en hebben.
Conclusio. Voor desen vagieren wacht u, want
alle daer si mede omgaen is boverije. Ende al dat sy
spreken is gheloghen.

- 29 -VAN DEN GRANTNEEREN.
Dat viij capittel is van den Grantrieeren. Dese zijn
bedeleers ende spreken in den houtsen bosch oft in
die landshuysen: Och lieve vriendt ick ben begaeft
met die vallende siecte van sinte Valentijn, oft van
sinte Quirijn, oft van sinte Vits, oft van sinte Anthonis. Ende ick hebbe my gheloef t tot desen heylighen
met vi pont was, met eenen outaer doeck, met eenen
silveren offer, etc. Ende ick moet dat vergaderen met
vromer ende eerbaerder lieden hulpe. Ende daer om
hidde ick u dat ghy my hier toe te hulpe gheven wilt
eenen silveren penninck, oft eenen steen vlas, tot eenen
onderbant aen den outaer, dat u god ende die lieve
heylige wil beschermen ende behouden voor dese
plaghe ende crancheyt.
Nota een loos subtijl stuck.
Item sommige vallen neder voor die kercken,
oft in andere plaetsen daer vele volcx is, ende
nemen zeepe in haren mont, also dat haer den
schuym groot op gaet. En si steken haer met
een stroopijpe in haer nuesgaten, also dat zij
bloedende worden, ghelijck oft sy die crancheyt hadden, ende het is boeven werc. Ende dese zijn landt~
strickers die dese conste in alle landen ghebruycken.
Item daer zijn der vele die dese meyninge draghen
ende haer aldus gelaten ende roepen. Mercket lieve
vrienden, ic ben een handwercxman, ick hadde my
op oenen tijt begheven, dat een bedeleer is ghecomen
voor mijns vaders huys, ende dese heyschte om sinte
Veltens, oft Valentijns wille. Ende mijn vader gaf mi
eenen pennick dien ick hem brengen soude. Ende ick
behiel den penninc, ende seyde dat boeven werc was,
ende van stonden aen quam my die vallende siecte
aen.Ende aldus hebbe ick my geloeft tot sint Valentijn,
,

-- 30 -met iij pont was ende met eender gesongender missen.
Ende dit moet ick eysschen met vromer lieden hulpe,
om dat ick dat also gheloeft hebbe, want ic hebbe
anders van my selven ghenoech. Ende daer om bilde
ick u om hulpe, dat u die lieve heylige sinte Velten
wil beschermen. Ende het is al geloghen wat hy seyt.
Item hi heeft meer dan xx iaer tot die iij pont was
ende tot die misse gebedelt ende gheghielt, maer hy
verdrincket oft verspelet, oft verboelet al dat bedel
werck. Item daer zijn noch veel andere grantneren
die noch andere subtijle woorden spreken, die hier
niet en staen.
,
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EXEMPEL.

Het waren twee ghesellen die in Westvalen ende
ontrent Colen regneerden, daer af die eenti, ghecleet
was gelijck een priester, ende die ander ghelijck een
ander fijn man. Desen eenen die ghelijck een clerc
was hadde een groot heylichdom, gelijc hy seyde,
ende hier af hadde hy valsche brieven. Ende daer hy
in die steden oft dorpen quam, daer gaf hi den
prochiaen dat derde deel, dat hy zijn heylichdom op
den stoel mochte toonen ende daer af predikeri. Ende
als hy op den stoel stont, ende seer groote leughenen
looch, soo stont zijn gheselle onder dat volck ghelijck
een vreemt man, ende sprac seer luyde tot den volcke
dat bedroch was, ende dat dien clerc met zijn heylich~
domme een hoeve was, ende dattet al ghelogh.en was
dat hy seyde. Ende na dat hy dat gheseyt hadde viel
hi achterwaerts op die aerde, al oft hy besiect hadde
geweest, ende hi hadde roode aerde, ende zeepe in zij nen mont ende in zijn ooren ende doen scheent dat hy
schuymde en 'bloedde uut den mont ende uut die
ooren. Ende daer nae riep die clerck tot den volcke.
Hoe grooten ende schoone mirakel nu hier ghedaen
heeft dit heylichdom . Laet ons toch nu hertelij c bidden
dat God door dit heylichdbm delen armen mensche
wederom ghesont wil maecken, énde terstont daer na
bequam hy weder. Ende aldus gaven die slechte menschen tot den heylichdom alle dat sy vermochten.
Item sommige van dese hebben brieven, dat dit alsoo is. Conclusio. Wie van den grantneren die mercke~
lij ck besiect is die voor dijn huys oft voor die kercke
coemt, ende slechtelijck heyscht om Gods wille-, ende
niet veel woorden en maect, den selven sult ghy geven.
Want menich mensche is beswaert, met sware cranc-
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heyt der heyligen . Maer die grantneren die veel wooer~
den maken ende die haren mant wel gebruycken
connen, dat is een teeken dat si dit lange gespeelt èndë
bedreven hebben. Ende dese zijn sonder twijfel valsch
ende niet gerecht, want sy clappen hem af een note
van zijnen boom die haer gh,Qlooven wilt. Ende hoet
u voor desè ende en gheeft haer niet.
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VAN DEN DUTSEREN.

Dat ix capittel is van den dutseren. Dese zijn
bedeleers die langen tijt cranc hebben gheleghen
ghelijc si spreken. Ende hebben een sware bedvaert
voor haer genomen,tot desen heyligen oft tot dien,alle
dage met drie gantse aelmossen, alsoo dat si alsoo
langhe alle dage van huys tot huys willen gaen tot dat
sy drie vrome menschen vinden die haer drie gantse
aelmoessen gheven.
Ende een vroom mensche dien si dan aldus bidden
spreect tot haer. Wat is een gantse aelmoesse.
Ende die dutser spreect, een blaffaert oft een half
vieryser, ende dier moet icker alle daghe drie hebben,
ende ick en mach niet minders nemen, want die bedevaert en soude my anders niet helpen. Die sommige
van desen bedelen aldus op eenen stuvere, sommighe
die bedelen op eenen halven braspenqinck, ende som
mighe op eenen halven stuvere, nae sy die iuyden rijc bemercken. Ende sy segghen, dat sy die aelmoessen moeten hebben van eenen onversproken
mensche. Ende dan zijn die vrouwen die aldus ghebeden worden, alsoo hooveerdich eer si onvroom gheheeten souden zijn, dat si liever geven twee blaffaerts
oft stuvers. Ende sy wijsen den dutseren van der
c,<,.:„ nd:ere tot der andere. Ende dese schaicken ge
bruycken noch veel andere woorden die hier niet
ghenoemt en zijn. Item namen der blaffaerts eens
daechs wel hondert, waert datse yemant haer gave,
ende het is al gheloghen wat si segghen. Item dat
heet oock ghedutst, als een bedeleer voor dijn huys
coemt ende spreekt. Lieve vrouwe ick soude u bidden
,
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om eenen lepel met boteren, ick hebbe veel cleyne
kinderkens, dat ic haer een soppe maecken mach.
Item om een ey, ick Nebbe een kinderbedts vrouwe
van acht daghen. Item om eenen dronc wijns, ick
hebbe een siecke vrouwe, oft een sier kint dat leet ende
sterft. Ende als dese eenighe vrome menschen by haer
wooningen lien comen, soo legghen si haer kinderen
int bedde ende binden haer eenen leelijcken dóec om
haer hooft, gelij ck oft si cranc waren, ende si, doense
deerlljc crochen ende stenen.
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EXEMPEL.

Thantwerpen was een eerlij c man die dickwils arme
menschen ginc besoecken om cantate te doen. Ende
dese werdt in een buys naegheroepen, daer sy seyden
dat haer dochter seer cranck was. Ende als die vrome
man by 'die 'dochter quam, soo mercte hy dat de dochter seer blosende was, ende hy sloech dat decsel op,
ende daer vant hy die dochter met cousen ende met
schoenen, al droncken zijnde, in dat bedde ligghen.
Dese selve man werdt van andere dutseren dessghelijcx
in gheroepen, ende dese seyden hem dat haer kint by
na al stervende in zijn verscheyden oft vonnis lach:
Ende door charitate wilde hy dat kint besien, maer
hy vant int bedde eenen pont ligghen, die in sommige
clee'd!er►en alsoo hart ende stijf gewonden was dat hy
stenen moest. Item sommige van desen leggen haer
vrouwen oft boeleersters int bedde, ende bewinden den
rinc van haerder duere, al oft Baer een arm kinder~
bedde ware, des eens daechs als si weten dat die
aelmoesseniers oft andere goede, devote ende duech~
delijcke menschen daer voorbi lijden ende gaen sullen.
Ende des anderen d'aechs alsmen weder daer voorby
gaet, so ien is den rins niet meer bewonden, ende die
vrouwen loopen dan weder opt strate. Conciusio.
Den dutseren en geeft niet die daer spreken, sy
hebben gheloeft des daechs niet meer dan met drie oft
vier gantse aelmoessen te bidden ut supra. Ende die
ander zijn half goet, half quaet. Maer dat meeste deel
is bedriechelijck ende valsch.
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VAN DEN SCHLEPPEREN.
Dat x cappittel is van den Schlepperen . Dese zijn
die kammesierers drie haer uut ghev^en voor priesters.
Ende dese comen in die huysen gheghaen met eenen
ionghen scholier die haer den sack nae draecht. Ende
dese spreken aldus. Hier coemt een ghewijde persoon
met namen, heer Joris, oft heer wouter Kesler van
Kitsbubel , gelijck hij hem -dan noemen wilt, nd`e
ick ben uut alsulcken dorpe van dien geslachte, ende
hij noemt een geslachte drat den lieden condich is.
Ende ick wil op alsulcken dach mijn eerste Misse
singhen in dat dorp. Ende ick ben gewijt op alsulcken
outaer te bedienen, in dat dorp oft in der kercken, ende
ick en Nebbe geenen o utaerd►oeck oft ooc gheenen mis
boeck, etcetera. Ende dit en can ick niet vo'llarenghen
sonder hulpe van goede menschen. Endje alsoo me.
nick mensch e hem dieelachtich maken wil van xxx
missen, die geve eenen offer. Ende alsoo menighen
penninck by daer toe geeft, alsoo menighe siele van
zijnen 'gheslachte , ' sal uut den veghevier verlost wor~
den. Item si schrijven oock somtij is die landsluylden
mannen ende vrouwen in een broederschap. Ende
spreken dat die broederschap toegelaten is van eenen
bisschop met genade ende met af laet, op dat sulckken
outaer loer dore op comen soud'e.
Ende dan worden die goede slechte menschen beroert, die eene gheeft gharen, die ander vlas, ende
die derde een tafel laken oft een hantdweele, oft ghe..
broken silver. Ende d^ese broederschap en is niet ghe~
lij ck die andere broederschappen die de questioniers
oft casseneers hebben. Want die casseneers comen
alle iaer wedere, ende dese -en coemt niet meer dan
eens, want quaem hij weder soo sonde, hij gestoffelt
„

,
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oft in eenen sack geschoten worden. Item dele neesinge wort seere gebruyct in sommighe landen ghe
lijck in swartzwalt, in bregetzerwalt, in kurwalen,
in algaw, in etslant, ende in switserlandt,daer weynich
priesteren zijn, ende daer die kercken ende huysen
wijde oft verre van malcanderen staen. Conciusio.
Desen schlepperen oft boeven gheeft niet, want ten is
niet wel a'engheleyt. Exemplum. Eene hiet Mansnetus die liep ooc bidden op zijn eerste misse tot sinte
Gallen. Ende op dien dach doen die goede menschen
tot sinte Gallen op zijn eerste misse quamen, soo sock~
ten sy hem in die kprcke, maer si en vonden hem daer
niet. Ende nae die maeltijt vonden si hem inden Sonnenbosch,dat is int bordeel.Ende by ontliept hen allen.

___ 38 .._

VAN DEN ZICKISSEN.

Dat xi capittel is van den Zickissen, dat is van den.
blinden. Item daer zijn drijerhande blinden in de
wandelschap. Sommighe blinden worden genaemt
Blocharten, ende! dese geen bedevaert. Ende als dese
in een stadt comen soo verborgen si haren covelhoet
oft caproen ende spreken tot dje lieden dat si haer
gestolen zijn, oft dat sy se verloren hebben in die
plaetse daer si gelegen hebben. Ende alsoo vergadederen sy x oft xii cappen oft covelen, ende dan ver~
coopen si die cappen.
Item sommige worden blinden genaemt, om dat sy
geblint oft blint ghemaect zijn om misdaet oft boos,heyt .Ende dese wandelen ghemeynlyck achter die lan~
den, ende dragen gemaelde tafelen, enfin ritten voor
die kercken. Ende segghen dat sy te Roome, sintc
Jacobs ende in andere vremde steden geweest hebben,
ende vertellen groote teekenen die daer gheschiet
zijn, ende het is altemael gheloghen..
Item sommighe andere worden blinden ghenaemt
die met avontueren om gaen. Ende dese zijn die ghene
die voor x laren oft meer blint ghemaect oft blint ge^
worden zijn. Dese blinden nemen boomwo lle, ende
maken die boomwolle bloeAm ich, ende nemen dan
eenen cleynen dbec ende binden daer mede die boom~
wolle over die gogen, ende spreken dat si coopplieden
oft cremers zijn. Ende dat si in een bosch oft wait van
quade lieden blint gemaect zijn. Ende dat zij drye oft
vier daghen aen Benen boom ghebonden ghestaen
hebben, ende dat si verdorven souden hebben, hadden
Baer geen andere menschen gh eco^men die haer ghe~
lost hadden. Ende dit heet metten bruch gewandelt.
Conclusio. Mijnen raet is, dat ghy wel kennen sult,
dien ghy gheven wilt.

-

,

,
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VAMi DEN SCHWANFELDEREN, OFT
BLICSLAEREN.
Dat xis capittel is, van den Schwanfelderen, oft blicslaren . Dese zijn beideleers die haer clederen in die
herberghen laten, ende beven iammerlijcken voor die
lieden, op dat men meynen soude dat si groote coude
hadde, truer si hebben haer te voren geslaghen oft
bestreken met netelensaet, ende met andere dingen
also dat si daer af gheen coude en gevoelen. Som.mige van dese seggen dat sy van quade menschen be.
rooft zijn. Ende sommige andere van dese schalcken
seggen dat sy cranck gelegen hebben, ende dat alle
haer cieederen verteert zijn, ende sommige andere
seggen, dat haer cleederen haer gestolen zijn. Ende
alle dese doen -dit om dat die lieden haer cleederen ge~
ven souden, ende als si die cleederen hebben soo ver
dat ghelt verboelen endle verspelen-copensydi,
sy. Conciusio.
Wacht u voor dese schwanf elderen, want het is
boeven werck, ende en geeft haer niet, het sy man
oft
. vrouwe, ten waere dat ghy van dese goede. kennesse hat .
,
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VAN DEN VOPPEREN ENDE VOPPERINNEN.

Dat xiij capittel is van den Vopperen. D'ese zijn bedeleers ende aldermeest vrouwen, die haer laten aen
yseren ketenen leyden, gelijc oft sy ontsinnich waren,
ende sy schueren haer cleederen van haren lijve, om
dat sy die lieden bedrieghen soutien. Item het zijn ooc
sommighe die Vopperie op dutsen bedrijven, dat is,
-dat een over zijn wijf oft over eenen anderen mensche
staet heysschendè, ende spreect dat alsulc mensche
beseten is met den boosen gheest, ende nochtans en
is dat niet waer. Ende sy spreken voort, dat sy desen
mensche gelooft hebben tot alsulcken heyligen ge.l.ijc sy dan noemen, ende dat by moet hebben xij pont
was, oft andere des ghelijcke dingen, daer dese mensche van den duyvel door verlost mach worden. Deese
heeten Vopperen die dutsen.
Conclusio. Het is een quade valsche neeringhe.Men
singhet, welck bedeleer een vrouwe heeft die niet
vopperen oft ferben en gaet, die slaen si metter hiele.
Item het zijn oock sommige vopperinnen oft vrouwen die haer uut gheven, hoe (dat sy groote pijne lij~
den aen haer borsten. Ende nemen een milte ende
schellen die aen die eene zijde. Ende dan leggen sy
die geschelde milte op die borst, ende strijcken dat vel
daer af, voor over haer lijf, ende dan bestrijcken sy
dese met bloede, op dat men meynen soude, dattet
hare borst ware, ende dese heeten vopperinnen.
,

V.

^... 41

VAN DEN DALLINGHEREN.
Dat x111] capittel is van den Dallingheren. Dese zijn
die gene die voor die kercken staen die openbaer roffiaens oft henckers gheweest zijn, -ende hebben een
iaer of twee daer af gelaten. Ende dese slaen haer met
roeden, ende willen haer beteren ende bedevaert gaen,
om haer sonden wille, ende dese. bedelen aldus veel
goets daer mede. Ende als desje dit eenen tij t lanck
gedaen hebben, ende die lieden alsoo bedrogen hebben , sool worden sy weder henckers ghelijck te voren.
Conclusio. Gheeft haer oft ghy wilt, want si zijn alle
,

boeven.

VAN DEN DUTSBETTEREN, OFT
DUTSBETTERINNEN.

Dat xv capittel is van den Dutsbetteren. Dese zijn
bedeleers die haer in allen landen, om ende om voor
die kercken leggen, ende spreyen eenen lijnen do
over haer, ende setten was ende eyeren voor haer, gelij ck oft sy kinderbedts vrouwen waren. Ende sy spreken dat haer af gegaen is, een loot kint in xiiij dagen,
nochtans en hebben sy som in x oft xx jaren geen
kint gemaect. Ende dese worden genaemt dutsbette~
ren. Dese en sult ghy geen geloove gheven. Item het
lach eens eenen man te Straesborgh onder een lijnen.
slapelaken voor die groote kercke, ende dese gaf uut

--- 42

dat hi een kinderbedts vrouwe was. Ende dese worde
ten lesten van der stadt weghen op gheheven ende
gevangen, ende in dat halsyser gestelt. Ende daer nae
worde hem dat lant verbod en .
Daer zijn oock sommighe vrouwen, die uut ghevende zijn, hoe -dat si Peen selsaem ende vreemde figuere gedragen hebben, ende op die werelt gebaert
hebben. Als cortelijck int iaen ons Heeren. M . ccccc .
ende ix gheschiede tot Pfortheym daer een vrouw
quam, welcke vrouwe leggende was, . hoe dat si in
eenen corten tijt op die werelt gebaert hadde een kint
ende een levende padde. Ende dat si dese se lf de
padde gedragen hadde, tot onser liever Vrouwen te
Eensedel, ende dist si daer noch levendich ware. Ende dat men dele padde alledage geven moest een
pont vleesch, ende dat men se d'aer hiel voor een groot
wonder, ende si bedelde oft badt ghie lende, hoe dat
si op den wech na onser vrouwen te Aiche wasp. Ende
dese hadde ooc segiel ende brief , die si op den predicstoel liet vercondigen. Dese selve vrouwe hadde
in die voorsta^dt eenen stercken boeve sittende, die
op haer wachtende was, lende dese hadden haer langhen tijt geneert met dese boeverie. Ende en hadden
si niet gewaerschout geweest, men soudese beyde ge~
grepen hebben, want het was al boeverije daer si mede
omghinghen.
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VAN DEN SONDEN WEGHEREN.

Dat xvj capittel is van den sonden Wegheren. Dese
zijn stercke knechten die in die landen omloopen met
lange messen oft sweerden, ende spreken dat sy eenen
noot weer gedaen hebben, om haer lijf te beschud'den,
ende dese noemen dan een somme gelts die si hebben
moeten, ende mogen si dat gelt niet te wege brengen,
soo salmen haer dat hooft af slaen.
Sommige van dese hebben hier toe onder haer eenen
knecht, die met haer gaet in yseren banden ende ketenen, met ringen end met dtiymyseren besloten.
Ende dese spreect dan voor die lieden, dat hy is barge
gebleven om zijn somme gelts ende dan noemt hy
een groote somme ende en hebben sy dat gheit op die
tijt niet, sao moeten wij beyde verderven, oft sterven.
,

VAN DEN SONDEN WEGHERINNEN.

Dat xvij capittel is van den sonde wegherinnen.
Dese zijn der voorghenoemder knechten vrouwen, oft
een deel haer boeleersteren, ende loopen achter
lande, ende spreken dat sy int openbaer leven geseten
hebben, ende dat si haer van die sonden beteren
willen, ende desen bedelen die aelmoessen om S. Ma
rie Magdalenen wille, ende bedriegen die liedn daer
mede.
,
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VAN DEN BULTDRAGHERINNEN.
Dat xvüj capittel is van den Bultdragherinnen.Dese
zijn vrouwen, die oude wambaysen, oft cussenen op
haer lijf, onder die ckederen binden, op dat men
meynen soude, dat si seer groot van kinde bevrucht
waren, ende nochtans en hebben Si in xx jaren oft
meer geen kint ghemaect. Ende dit selve heet oock
metter bille ghegaen.

VAN DEN JONFFROUWEN.
Dat xix capittel is van den Jonffrouwen. Dese zijn
bedeleers die cleppen dragen gelij ck oft si melaetscn
oft lazarus waren, ende nochtans en zijn si niet gher
breckelyck in alle haer I'ichaem . Dat heet metter
jonffrouwen ghegaen.

VAN DEN MOMMEN OFT MOMSEN.
Dat xx capittel is van den Mamsen . Dese- zijn bedeleers die cappen dragen ghelij c lollebrooders. Ende
dese seggen dat si gewillige armen zijn, dwelc noch
th niet waer en is. Ende dese hebben haer vrouwen in heymelijcke plaetsen sitten, ende gaen met
hare neeringhe omme. Ende dit heet ieder momsen
ghegaen.
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VAN DEN SOENTSEN GAEN.

Dat xxj capittel is van Soentsen gaen. Dese zijn die
lantfaerders oft landloopers oft bedeleers die spreken
dè zijn, dat sy edel, ende door oorloghe verbrandt zijn,
ende dat si ooc door gevanghenisse bedorven zijn.
Ende dese houden h aer gelijc oft si edel waren, endè
hier af hebben si besegelde brieven, ende ten is nochtans also niet. Ende dit heet Soentsen ghegaen.

VAN DEN KANDIEREN.

Dat xxïj capittel is van den Kandieren.Dese zijn bedeleers suyverlijc gecleet, ende geven haer uut hoe
dat si cooplieden geweest zijn over die zee, ende heb
ben daer af segel ende brief van bisschoppen, gelijk
de gemeyne man meynt, ghelijc int derde capittel
vertelt is van den loseneeren, dat si valsche brieven
connen maken, ende si spreken hoe dt si berooft zijn
z
lande ende ter ee, al en
ist niet waer. Ende de-se
gaen over den clant.
,

,
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Dat xxij capittel is van den Veranieren ende Veranierinnen die op waersegghen gaen. Dese zijn vroauwen die daer spreken, hoe dat si ghedoopte joden oft
jodinnen zijn, ende dat sy kersten geworden zijn,
ende dese seggen den lieden oft haer vader oft moeder
inder hellen is oft niet. Ende dese ghiel.en den lieden
den rock, ende cleederen ende andere dingen af, ende
dese hebben daer af ooc valsche brieven ende seghelen,
dese selve heeten Veranieren.
,

,

VAN DEN CRISTIANIEREN, OFT KALMIEREN.

Dat xxinj capittel is van den Cristianieren oft Kalmieren. Dese zijn bedeleers die teekenen aen hare
hoofden dragen, ende sonderlinge dat roomsche Veronica, enck mosselen, ende schelpen met veel ander
teeckenen, ende die eene gheeft den anderen teeckenen te vercoopen, op datmen meynen soude dat si in
die, steden ende plaetsen geweest hebben, daer af sy
die teekenen draghen, ende nochtans en hebben si
noyt wille metter herten ghehadt oft ghedacht daer
te gaen, ende aldus bedrieghen sy die simpele ende
slechte lieden, ende dose heeten Kalmieren.
,
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VAN DEN ZEEPEREN.
Het xxv capittel is van den Zeeperen. Dese zijn be~
dele„2,^rs die haer met een salve voor eereen heeten
oven, oft voor een heet vier bestrijcken ende kiesalven,
ende dan legghen sy haer voor die kercken. Ende
dan worden si gheschapen in haer aensicht gelijck oft
si langhen tijt cranck geweest hadden, ende haren
mont schijnt uut ghebroken te zijne, ende als sy weder
op den derden dach in die baetstove gaen, soo is haer
dat weder vergaen.

VAN DEN SWEYJHEREN .
Dat xxvj capittel is van den Sweygheren. Dese zijn
bedeeleers, die nemen peerden mest, ende menghen
dat met watere. Ende bestrijcken dan haer beenen,
handen ende armen daer mede, also drat sy geschapen
worden gelijc oft sy die gheelsucht oft ander crancheden hadden, ende het ten is nochtans niets dan bedroch der menschen. Dese selve worden gheheeten
(Sweygheren.
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VAN DEN BURCKAERTEN.

.Het xxvij capittel is van den Burckaerten. Dese zijn
die bedeleers die haer handen in eenen hantschoen
steken, ende hangen drie met eenen bant aen haren
hals. Ende dese spreken dan dat si Sinte Antonis
vier, oft quaet oft van eengin anderen heylighen heb
'ben. Nochtans en ist niet dan bedroch,. Dat heeten sy
op den burckaert ghegaen.

VAN DEN PLATSCHIEREREN.

Dat xxuj capittel is van den Platschiereren. Dese
zijn blinden die voor die kercken op eenen stoel staen ,
ende spelen op der luyten, ende singhen menigherley
sanck van verren landen Baer si noyt gheweest en
hebben. Ende als sy dan uut gesongen hebben soo
beginnen sy te Voppen ende te ferben, oft te lieghen,
hoe dat sy Mint ghewordien zijn. Item als die henc-kers ende ander roffiaens haer naect uut trecken, ende
als si haer selven slaen met roeden om hare sonden
wille, dat heeten si dan oock platschiereren met al~
sulcker vopperie. Item oock die op stoelen staen,
ende die haer met steenen oft met andere dingen
slaen, ende die van alsulcke heylighen segghen, die
worden ghemeynlijck henckers oft schenders, ende
boeven oft roffiaenen .
Daer zijn noch menigerley bedeleers ende schalc~
ken, die de lieden bedirieghen met menigerhande
wonden gelijc bidsteren, die bidden gaen dat men
haer kint heffen Boude tot dat kersdom, ende segghen
-

,
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dat haer vrouwe in swaren arbeyt leyt, ende d se,
begheeren eenen penninc on gods wille, om dat si
haer vrouwe helpen souden. Als dele onbekent zijn
soo sijnt gemeynlijck boeven, want sy gaen des eens
daeghs den eenen bidden, ende des anderen daeghs
dien anderen, ende sy leenren in een stalt alle die rijcke
lieden kennen, ende si liegen valschelijc, want si en
hebben wijf noch kint.
Daer zijn noch andere schalcken , ghelijck ni eutij
ders oft valsche boden, die eenen brief uut valsche
landen conterf eyten , gelij c oft alsulcke brieven van
hare landen, oft van hare vrienden quamen, ende
daer stellen si inne dat sy die bodem dit ooft dat geven
souden. Maer ick rade u dat ghy wel besiet Wien dat
ghy wat gheeft.
Item sommighe brengen sommige lieden tijdinge,
dat haer man of haer vrouwe noch leeft die langen tij t
uut den lande geweest heef t<, ende maken dicwils onder
die lieden die verhout zijn groote vreese ende wer
ringe, ende alder meest zijn si van andere lieden om
gelts wille Baer toe gemaect gelijc ander erfgenamen,
daer een af uut dien lande is. Die sommighe brenghen
oock aen die steden ende aen die Heeren groote leu~
ghenen voor nieuwe tijdingen, om dat sy daer af
eenen drinckpenninck ghecrijghen souden.
,

,

,

HET DERDE DEEL DES BOECX.
Dat derde deel van desen boecke seyt sommige
leringen ende notabilia, die tot die voorgenoemde
neeringen behooren. Ende dese worden met carte
woorden begrepen. Item daer zijn sommige bedeleers
van die voorgenoemde, die voor gheen huys en eysschen. Maer si gaen in die huysen, daer si yemant in
oft niet. Is dat een goede oorsake, bekent dat in u
selven.
Item ,daer zijn oock sommige die gaen in die kercken
op ende neder ende dragen een schotel finder handt.
Ende dese hebben haer daer na gherust ende toeghemaect met cleedinghe,ende dese gelaten haer seer cranc~
kelij c, ende dese gaen van den eenen totten anderen,
ende neygen haer tegen die lieden, oft haer yemant
wat geven woude. Dese worden gheheeten pfloegers.
Item. daer zijn oock sommighe die ionghe kinderen
leenen op al^dersielen dash, oft op andere heylige dagen ende dese setten haer voor die kercken, ghelijc oft
si vele kinderen hadden, ende sy spreken dattet moe.
derloose oft vaderloose kinderen zijn, ende het is al
geloghen. Ende dit doen si om dat men haer veel
geven soude om Gods wille.

VI'

-- 51 --EXEMPEL.

Te Sweyts int dorp is een ordinancie dat men eenen
yeghelijcken bedeleer gheeft vijf schillinck helders,
dat by tot den minsten in een vierendeel iaers niet
openbaerlijc bedelen en sal.
Item een vrouwe hadde op een tijt ghenomen vijf
schillinck helders om dat si openbaerlijck in alsoo
langen tijt niet bedelen en soude. Cortelijc daer na
sneedt si haer hayr af, ende bedelde door al dat lant
ge ij c te oren.
Ende sy quam weder tot Sweyts int dorp, ende ghinc
spitten voor die kercke met eenen cleynen kinde, ende
doemen dat kipt ontdecte, doenwast eenen hont, ende doen moeste sy uut den lande loopen. Dese was gheheeten wissenburgherinne, ende si woonde te Zurcb .
Item daer zijn ooc sommige bedeleers die doen goede
cleederen aen, ende heysschien oft bedelen op der straten, ende dan gaen si tot eenen het sy man oft vrouwe,
ende spreken: Ick ben een arm hantwercx knecht, ende
ick hebbe lange cranck ghelegen, ende dat ic hadde
hebbe ick verteert, ende ic en hebbe noyt ghebeden,
ende nu scham,e ick my voor alle man te bedelen, ick
bidde u dat ghy my te hulpe wilt comen, dat ic
weder tot mijnen hantwerc comen mach. Ende
dele worden gheheeten Gensscheerders. Item
daer zijn ooc sommige van den voorgenoemden,
die haer uut geven dat sy connen schadt graven
oft soecken. Ende als si yemant vinden die dat gelooft,
sore spreken si dat si moeten gout ende silver hebben,
ende moeten daer toe veel missen laten lesen, etc. met
veel schoone woorden,ende Baer mede bedriegen si die
lieden ,die gheestelijcke ende cock die weerlij cke, w ant
ten is niet veel Behoort gheweest, dat alsulcke boeven
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schat vonden hebben, maer si hebben die lieden alsoo bedrogen. Dese worden gheheeten sef eigravers.
Item daer zijn ooc sommige van den voarghenoemden die hare kinderen seer hart houden, alsoo dat si
daer af lam oft ledeloos worden, ende somtijds breken
sy haer kinderen haer leden, oft si binden hare leden,
alsoo dat si lam worden. Want ten waer haer niet lief
dat sy ganckachtich worden, om dat si des te bekender
worden souden om die lieden te bedriegen, met haer
loose ende quade boverien.
Item daer zijn ooc sommighe van den voorgenoemden, als sie in die dorpen comen so hebben si ringhen
ghemaect van avontu►eren, ende sy smeeren die selve
ringen met aerde oft met dreck. Ende spreken dan dat
sy se gevonden hebben, ende vragen oftse yemant
coopen wille. Ende dan m,eynt een simpel dorpman,
dad den rinc van silver oft van gout is, ende en kennen dat niet,ende geven iij oft vier stuveren daer voor,
ende also worden die dan bedroghen. Dese selve dra~
ghen somtijds Agnus dei die van blic oft loot gemaect
zijn, die van silveren schijnen gemaect te zijne. Ende
somtijts hebben si ooc sommighe schalen die alsoo
schijnen oft si van silverei gemaect waren.
Item dese selve hebben oock somtijts Pater
nosters ende andere teekenen die si onder haren man
tel dragen, die anders zijn dan si schijnen.
Item dese selve comen somtijts bi avont in die steden ende dorpen ghelijc cooplieden oft meerseniers,
ende hebben eenen " paternoster ende andere aventure
te coope.Ende si thoonen die lieden eenen costelijcken
pater noster van coraele, oft van ander ghesteente dat
Boet is, ende die laten si haer van andere lieden wel
besien, dat hi goet ende recht is, ende si seggen dat si
dien avont ghelt hebben moeten, ende Si seggen dat si
,die helft min dan hij weert is. Ende als die lieden om
den goeden coop, die des begheerlijck zijn, haer die
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ende en willen des niet doen. Maer als die lieden wech
gaen ende niet meer geven en willen, sao gheven sy
den Pater floater voor denselven prijs. Ende dan heb'ben si eenen valschen pater noster die desgelijcx ghec.onterfeyt is, ende die steken si die lieden in haer handen, endè alsoo bedrieghen si menigen mensch in
veelderhande waren.
Item daer zijn ooc sommige questeerders oft casseneeren, die der heyligen goet dat haer gegeven wort,
het si vias oft laken oft brteck silver oft geit ende an
dere dinghen onnuttelijck doorslaen. Maer den wetenden geve ic dat te verstaen. Ende haer bedriegerie Iaet
ic staen, want die gemeyne man wil bedrogen weSen.
Item ic en gheve geene questeerders, clan alleene die
bodtschappen die hier na vo&ghen. Sinte Anthonis,sinte Valentijn,sinte Huybrecht,sinte Bernaert,en die heylighe geest. Dese zijn toeghelaten van den stoel van
Roomen.
Item wacht u alle, sonderlinghe voor die kreemers
die u te huys soecken, want ghi en suIt daer niet veel
goets af coopen, het si silver oft ander specerije.
Wacht u oock voor die meesters die achter lande trecken ende loopen, ende die driakele ende wortelen te
coope hebben, want sij gheven haer uut voor groote
gheleerde meesters. Ende bysonderiijck zijn d~som
mighe blinden. Een ghenaemt Hans van Straesburch
is gheweest een Jode, ende is te Straesburgh ghedoopt
geweest, ende zijn ooghen zijn hem te Worms uutghe
steken.
Ende dese is nu ter tijt een groot meester oft stuyt
trect achter huide om ende om. Endé hy wil-vos,end
den lieden waer segghen, encle toecomende dinghen,
ende hij wilse ace van alderhande crancheden ghene
sen, als hi daer eenich ghelt op ontfanghen heeft. Ende
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by heeft veel menschen aldus bedt oghen met groote
valscheyt, die niet noot en is te segghene.
Item wacht u oock voor die speelders oft botters,
die met quaerten oft quaertspelen omgaen om een blat
uut die andere af te heffen. Die omgaen metten boeg~
lijn, metter spiesse, met den ghefetsten brief over den
bodem, oft met andere des g►elijcke, over den schranck.
Oft die omgaan met teerlingen oft dobbelsteenen , metten overlencten teerlinck, met den herten teerlinck,
met .den gheborsten teerlink, met den afgegoten teer
linck, ende met den dobbel beene.Oft die omgaen met
worpelkens, die sij in een putken vanghen, met coordekens te steken om effen uut te comen, ende met an~
dere dinghen om te radene. Oft die omgaen met mes
kens, met steenkens ende met beenkens, met gom-men, met prisse1, met den knechten voeten.
Oft die omgaen met haechmunte, oft met qu adën
ende onbekende gelde, oft met valsche guldengin, over
den rot overich uutogh, oft over den bouts hoef. Ende
voor veel andere bedrieghers die ick loet achter blijven
om beters wille. Item dese boeven liggen altoos en tee~
ren bij die weerden, die met stecken eysschen, dat is
also veel, dat si geenen weert en betalen als si hem
yet sehuldich zijn, ende int afscheyden nemense wat
met haer.
Item noch isser een beganckenisse onder die landt
Ende dese zijn keteleers oft ketel lappers, en--vaerds.
de schotelbinders, die int lant om ende om trecken .
Ende si houden vrouwen die voor haer om gaen breyen
ende heren. Sommige van dese gaen met moet~
wille om, mer niet alle. Ende alsmen haer niet en
geeft, soo steken si een gat met eenen staf oft met
een mes in oenen ketel, op dat haer man te arbeyden
hekben soude, etc. Dese selve ketel lappers, nemen
gemeynlijck wat met haer in die huysen daer si die ketelen lappen, alsmen daer op niet wel en wacht. Dese
,
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selve beclappen die lieden ooc met groote leughenen
etc.
Item men vint veel schalcken die na haers ghelijcke
gaan, sien als si in een vremde stadt tomen, ende in
,die selve stadt hueren si dan schippers cleederen,
ghelijc boxen, bonetten, een schippers hemde, eenen
•rutsaert ende desgelij cke . Ende dan segghen sy voor
den volck e drat sy by quader avontueren verseylt zijn,
ende dat si schip ende scherf inde zee by onweder ge^
laten hebben, ende drat si drie dagen in die zee gbedhre~
ven hebben op eenen mast, oft op een ander hout.
Nota, bemerct haer handen wel of tse betart oft bepact zijn, ende o ft si scheeps tonnen, ende si lieghen
scare, ende so^mtijts segghen sy, dat sy van die zee~
roovers ghevanghen zijn geweest, ende dat si noch
swaerlijck gerantsoent zijn, endë het is al gheloghen,
want si en quamen noyt in die wilde zee.
Item desgelijcke zij nd'er ooc sommighe die pelgrims cleederen hueren, gelijck oft si cranck waren,
ende oft sy van Roomen oft van singe Jacops quamen,
ende sy en gaen niet dan tranwanten achter lande.
Item dese cleederen ende desghelijcke, verhuert
men in een strate ghehimeten S. Anthonis strate, want
dese strate is bekent alle die werelt door, ende men
gheefter voor des daechs eenen halven stuver, na dat
si veel gecrij ghen .
Item al deghene die achter lande loopgin, ende op
lieren ende veelkens spelen, die van taveerne te taveerne, end van ghelaghe te ghelage gaen, zijn uut
om die lieden te bedrieghen, ende van haren gheldè te
ghecrij ghen . Ende haer daer af te verlichten, vonden
syse droncken,oft slapende.Dese en zijn niet te betro
Wen, want si soudent wel darren nemen al waert in die
kercke,want sy pleghen ghemeynlijc outaeren te berooven, oft blocken,op te breken ende daer uut te picken.
Nota. En gheeft haer niet, sco blijven sy thuys.
,
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Item daer zijn oock desghelijcke singers ende springers, Lende guych^eleers, die schoone consten connen
bedrijven ghelijck sy segghen.
Nota. Wacht u voor alle dese, want si bedïieghen
.die menschen, als zijt te weghe connen ghebrenghen.
Item alle ydele vaten die altijt bédelen, des morgens
ende des avants, ende die celden misse oft sermoon
hooren, en sal niemant in haer boeverijen stercken.
Maer alle andere arme menschen, ghelij ck oude menschen die haer broost niet ghewinnen en connen, ende
apen siecke ende mismaecte creaturen, is dien hemel te
coopen: want die aelmossen daer si besteet is, dóot die
sonden, ghelijc dat water dat vier blusschende is.
Nota bene, aenmerct wel, wacht u oock voor den
genen die u aencomen op den wech, oft op der stra~
ten, oft inder kercken, seggende dat si yet gevonden
hebben, van ghesteenten, oft gout, oft silver schijnen~
de te zijne, ende willende u alsulcx met sueten woorden vercoopen, siet voor u, want si niet dan bedeleers
oft bedriegers en zijn, daer zijn oock landtreysers, als
si comen in eenighe steden oft vlecken daer sy niet be~
kent en zijn, so gaen si aen die overste van der ker^c~
ken, ende sy geven haer uut voor cooplieden, ende
dat si groot goet verloren hebben by crancke f ortuynen, op -die zee, oft op den wech berooft zijn van haren goeden,ende alsoo crij ghen de goede lieden van
der voorschreven kercke (ter plaetsen daer sulcx ge-^
beurt) medelijden ende compassie, ende hegheeren
een bede voor den voorschreven bedeleer in der
kercken, so dat daer Bomtij is een oft twee van den
deghel:ij csten van der selver kercken, m ►etter schotelen
voor haerlieden om gaen, ende als de voorschreven
het selfste ghelt van de simpele ende onnoosele lieden ontfangen heeft , so gaet hijt bi avontueren verteren
met hoeren ende boeven, want by daer licht aen ge^
raect is, denckende het selve weder te doene ter naes,
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certificaie van w~si zijn, ende waier Si geresideert
hebben, wacht u otx vxde schakken ende bedriegers, maar gheeft die ghene die sulcx gebeurt is,wacht
u (X)C voor speellieden, voor dobbeleers', die vander
eender taveernen totter andere lo~, ende meer an
der, want s' niet dan uutstrijckers ende schaicken
en zijn.

HET VIERDE DEEL DES BOECX.

Veel goeder leerlingen worden hier gheleert, om
dat elck soude weten hoe hy Godlijck ende eerlijc
mocht buys houden, ende leven in goeden doen, sonder ghebreck te hebben.
,

Om-dat niemant verdolen en soude uut den wech
der eeren, ende des welvarens: Soo sal ick hier stellen
die byweghen die leyden in den wech der oneeren ende der sehanden.
Ende wie Baer in coemt, die ve►rdbolt soo langhe tot
dat hy coemt in den rechten wech te gasthuys waert
by mijn vrouwe.
Inden eersten verdolen sy tot in desen wech. Al die
luttel hebben en veel verteeren, want als si sieck zijn
ende niet winnen en connen, soo moeten si desen
wech in. Die gheerne spelen ende veel verliesen.
Die thunne verteeren sender ordinancie, regale, oft
mate.
Cooplieden die dier incoopen ende goeden coop
gheven . Die uut ydel versuymtheyt verloren laten
tghene dat sy van haer meesters souden hebben, om
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dat zijs niet en eysschen, die hen regenen by raet van
eenen sot, ende gheven hem den last van hunnen din-ghen. Die met teerlinghen spelen oft op closbanen,
ende verliesen haer geit, ende haren tijt. Luyaerts die
luttel wercken, Leckaerts die veel verteeren, moeten
al mede.
Oude luteners, harpers, bomslaeghers ende veel
ander speellieden, comen Dock by , om dat zijt lichter
lij ck winnen soo verteeren zijt lichtelij ck, ende dan
crijghen sy somtijts haestelijcke siecten, ende sy en
hebben niet achterwaers gehouden dan moeten sy
mede.
Die sonder wijsheyt haer dinghen met haeste
,doen, sonder achterdencken, oft raet, man ende wijf,
lende ander die vroech slapen gaen ende loet opstaen,
want si luttel wercken ende winnen, ende worden te
traech om wercken. Al die van haren eyghen sin zijn
ende en willen niet onderwesen zijn, maer seggen al~
tijt dat haer opstel, dat beste ende prof ij telij ckste is.
Bedrieghers, sweerders, liegers, comen ooc mede inden wech, want si nieuwers Bemint en zijn.
Al die niet meer en hebben dan sy dagelijcx win ~
nen, ende voort verteeren, sonder achterdencken,want
als si sieck werden ende niet wercken en connen, dan
moeten si me d e.
Die haer co^renzolders open laten als daer coren op
is, ende 4e boden ende kinderen by moghen comen,
dicwils lijden sy schade.
Cooplied en ende ander volck dat haer gheloove
heeft verloren, want als si by quader avontueren haer
goet verliesen, dan en wilt hen niemant weder goet
borgen om weder te becomen, ende dan blijven si ver~
armt ende comen in desen wech.
Die groote maaltijden ende groote bancketten hou den ende luttel winnen, ende luttel hebben.
Volt dat niet en: ghedenct smorghens als sy op zijn,

-60

-

hoe si den tijt met gheneughten overbenghen, sander
om profijt te diencken.
Volck dat haer kisten, kelders, saldérs ongesloten
laten, ende op haer spijse ende ghelt gheen acht en
slaen. Die hen selven schade doen om een anders pro~
fijt. Die hun recht ende ghedinghen laten verloren,
om dat zijt niet en vervolghen . Volck dat in gheenen
daghen Godi ontsiet, die worden dickwils van Godt
gheplaecht met quade avontueren, des Si gheluckich
zijn dat si int gasthuys moghen comen .
Aernouts ghesellen die met den nette loopen achter
lande.
Die inde tavernen gaen sprueken spreken ende
singen.
.oude camerspeelders, die uuten aessac spelen met
drochten, ende dier ghelijcken. Die liever haer ghemack ende gheneuchte hebben dan haer profijt ende
sere, die veel ambachten leeren, die haren wille ende
geneyghentheyt meer volghen, dan bij rade lenen
die hen selven wijs segghen, maer zijn sot ende
onvroet in haer saken. Die een goede commissie we
dérseggen om haren arbeyt te sparen.
Huysen daer men dagelijcx danst endé sprinct ende
dickwils groote feeste houdt, endé niet gewoon en
zijn veel profijts te doen. Arm ruyters ende gesellen
die leckerlij c eten ende drincken. Dien geen drinck
te diere i om coopen als zijt borgen mogen, ende
doen soo financy, ende worden dickwils onversiens
met rechte verwonnen, ende uuten hunnen gheset. Die
zijnen dienst niet en can Baer by toe ghestelt is. Die
hun coven groen eten als die haer renten wech hebben
eer si verschijnen, werelieden die haren loon wech
hebben eert verdient is.
Die grooter dingen beginnen dan si volbrenghen
connen, als werclieden die hun werck ten halven moe~
ten laten storen, en verliesen cost ende arbeyt. Die uut
,

,
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versuyrrttheyt laten hen haer goed ontwelidighen, tsy
by rechte datse hen niet en verthoonen, ende en seg.
gen daer niet toe. Man ende wijf die altijt kijven ende
vechten, want si kopen dicwils van malcanderen,
deen hoere, dander 'hoeve achter lande, ende vertee.
ren tgoet soo onnuttelijck, ende comen soo in dessen
wech. Die haer goet vercoopen om dat eenen anderen
te l.eenen , ende helpen.
Die altijt vrolijc zijn, met schoenen vrouwen houeren, ende hun goet verdoen, ende segghen altij t, laet
ons vrolijc zijn want de wijn en is niet gewassen voor
die verkenen, noch dat bier ghebrouwen voor die
gansen, tis oock wonderlijc waer hi is diet al betalen
sal, ende dese comen ten eynde in dksen wech,die hun
huysen laten bederven, ende daer inne laten regenen,
ende en latent niet stoppen noch decken. Taverniers
die bordeel houden ende daer af leven, ende ander lie~
den die van quaet aes leven, comen int eynde in desen
wege, want si daer mede selden bedijen, want wat sy
winnen onrechtelijc met ontmeten, ontrekenen, dat
borcht hen een ander af die hen niet en betaelt. Meesters die haer boden teten geven warm versch broot,
ende bernen hun hout groen. Coppelers, coppelers~
sen, ist dat si out worden,so worden si arm ende enge
vallich , ende ooc soo die van den bordeel leven, dese
comen al in den rechten wech ten gasthuyse.
Die hun werck spade beghinnen moeten mede,
want si hen selven luttel profijts doen, ende luttel win~
nen. Die ander lieden achter rugghe clappen, die veel
lieghen, ende flatteren, want si en zijn nergens wille~
come, die meerder staet houden dan hun goet vermach, want si zijn tersont bijster. Dronckaerts die haer
goet onnuttelijc verdrincken, haer leven corten, ende
haer werck versuymen, dese zijn argher dan beesten,
die boven haer natuere niet en drincken. Die hen ver
laten op ander lieden goet dat hen aencomen oft ver-

,
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hebben en sullen. Die haer goet verloren hebben, ende
houden haer tafel even groot, ghelijck sy deden eer
sy schade hadden.
Oude oorloghers volc die in haren iongen tij t die
scamel lieden met fortse ende ghewelt haer huysen
verbrant, beroof t, ende haer goet verteert hebben. Die
van dief te ende rooven leven, comen in desen wech.
Die hoen smorghens langhe cleeden, om dat haer nes.
telen geen naelden en hebben, ende comen soo traechlij ck te wercke. Die gheen acht en slaen op haer
cleederen ende laten se bederven by haer eyghen
schult.
Die hun peesden gvalij ck doen bewaren, want si
dickwils mote schade hebben by dat. Die hun tapijt
serif en laten verrotten aen de mueren, ende dat lijn
waet in die kiste laten bederven. Die borges blijven
voor ander lieden, comen ooc dicwils in desen wech,
want si dicwils moeten die borgkt betalen, waerdoor
sy dickwils bijster worden, ende worden dickwijlen
uut haren goeen ghestelt.
Die hun ambacht verlaten om heerschap ende leghen dienst te dienen. Die alle dinck wil wreken dat
hen misdaen wort, want sy hen dicwils selver bederven ghelij ck die een ander slaet oft steect. Endé ander
volc dat in spijte van een ander, haer goet beter coop
gheven dan si souden.
Landtvolck ende landtwinners die haer lant ende
schueren laten open ende onbevrij t die wijle dat daer
vruchten zijn, ende laten dat die beesten bederven.
Die hopen dat hen haer meester sal helpen ende ver
dat si hebben, want si staen dicwils-terndaop
bloot. Al die vree zijn op een cleyn, ende laten tgroot
verloren. Al die van haers selfs sin zijn, ende hebben
een gedinge op handen ende mochten hebben een
goet middel, en willen niet accorderen ende dicwils
,
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niet waer en nemen, noch en vervolgen. Die een goet
ambacht can ende laet dat achter, endë leert een an
der dat by avontueren arger is. Die een goet werc in
handen heeft, ende vertrecket van daghe te daghe
ende en can geen vre vinden cm wercken, maer versuymt zijnen tijt om wat te winnen ende verteeret
Zijne. Die des daeghs ij oft iij werf ter merct gaen om
goet te vercoopen om iij stuvers, ende verdoen vj ende
versuymen haren tijt. Huyseri daer licht geladen ende
sorgeloosen thuys wachten, om dattet hoet daer dic
wils verloren gaet. Die wei weten dat haer dingen qualijck gaen ende in tijts niet toe en sien. Die haers goets
gheen meester en zijn, ende niet en weten waer zijt
gheven oft houden sullen.
Quad je betaelders die hen laten duncken, wat sy geborgen connen dattet al ghewonnen is, ende houdent
als haer eygen goet, ende loochnen ende ontsweeren
haien schuldenaren, dese verdolen. Die sonder voorsichticheyt leven, ende daghelijcx leckerlijck eten. Die
haer ambacht wel doen, ende zijn ten eynde dat si d aer
niet by leven en mogen, ende en leeren geen ander.
Kinders die de ouders in haren iongen tijt geit geven, ende laten haer willeken volgen, ende als si out
ende groot worden, willen si haer oude costuymen
plegen, drincken ende quaet geselschap hanteren, en~
de en connen geen gelt meer gecrij gen dan loopen sy
wech, ende worden rabauwen ende naecte ridders, die
haer hof houden aen die vier panne, ende haer slaep
camer int gasthuys oft indien weghe, die te hoovaerdich zijn, ende meynen dat hen nimmermeer goets
gebreken mach, ende willen gheen arme lieden ken
nen, maer di avontuere is haest verkeert. Die Godt
niet en vreesen noch dienen, ende dencken niet eens
op Gods oordeel. Die wei weten dat haer dinghen
qualijck gaen, ende in tijts niet toe en sien, die van
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eens anders geit ontfanghen, ende orboren dat in haer
eyghen sake, ende moetent dickwils onversiens betalen als zijs niet en hebben, ende moeten financie ma^
ken, ende verderven hen selve^n. Kinders die hen verlaten op goet dat hen versterven sal van haren ou^ders, ende maken Baer op goede chiere, ende by avon~
tuieren sy moghent noch al selve verteeren.
Die wat quaets heeft van siecten oft zeericheden,
ende en laet daer niet toe sien, noch -en laet hem niet
he l pen, van anxt .dattet hem twee oft drie stuvers cos~
ten sou e, ende latent verargheren dattet namaels niet
te helpen en is, ende vermeesteren al haer goet, ende
dan moeten si noch int gasthuys sterven.
Die hen onderwinden eens anders mans ambacht,
daer hi hem niet mede behelpen en can. Die by ver~
suymtheyt ende verghetenheyt laten te winnen, ende
te vergaderen eenich goet, 'die eenen anderen straf
fen,ende self quaet doen.. Die goede neeringhe hebben,
ende goet profijt doen, maer si en connen hun niet
houden, ende beghinnen een ander. Die grooten ar~
beyt ende pijne doet, ende int eynde en doen si
gheen profijt. Die grooten cost doen, ende hopen groot
goet te hebben van een ghedinghe dat int recht staet,
ende by avontueren si verliesen tprincipael, ende
moeten de costen oock betalen, die om luttel arbeyts
oft om luttel gelts* te sparen, vallen in groot misval, die
quack betaelders iaen ende dach borgen ende nemen
dan noch van henlieden goet, dierder dant weert is.
Meesters die knechten hebben, dien die vrouwen
gheven dat broot, vleesch, bier oft anders yet, die in
knaepschap dienen daer sy selfs meester af zijn, ende
doen hen selven schade om een ander vrientsichap te
doen, die hen grooter dingen vermeten dan sy doen
connen, ende willen soo veel gelts winnen, dat sy niet
en verdienen. Die haer vloeren, plaveyselen, glase
vesteren van haren huysen laten sonder reparatie

~
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ewie be'teringhe, ghebroken staen, daer si alle daglis
sneer de r schade ende hinder af ghecrijghen, want dat
dghelijçkx meer ende meer ghebroken wendt, die
sul -Ie zijn ooc rechte erfgenamen vanden gasthiiys,
Arme ghesellen dye uut liefden een wijf nemen
ende en dencken niet Batmen veel behoeft, ende luttel coannen winnen, ende crij gen kinderen, dan
claechtmen datmen oyt began, ende moeten dan ten
deyle gaen met wijf ende kinderen, ende verdolen som,
ende comen geheel in desen wech ten gasthgys
waert. Hnysen, daer die boden, als die meester stay
pen is, gaen bancketeren ende goede drier maken.
Die; in haer ionckheyt niet en wilden wercken, ende
worden bedeleerss, ende comen inden wech, die hen
betrouwen dat hen gheluc ghebeuren sal om haren
persoone, ende en willen daerom niet wercken sto
verdolen sy, die haer cleederen tapitserijen laten
derven ende scheuren, ende en latense niet helpen
si beginnen te breken, die haer wijven veel leyden tot
kermissen, .dansen, spelen, want dan maectmen veel
,

kennissen, ende verlieven somtijts op een ander ende

verteeren dicwils daerom qualijck haer goet, ende
comen soc in desen wech. Volc van oorloghe dat
hoopt eenen goeden buet te crij ghen , ende si vertes~
ren haer ghelt daer op, ende sy maken goede chiere,
ende sy worden by avontueren ghewont oft ghequetst, ende dan moeten sy int gasthuys. Die spelen
ende drincken als ander lieden wercken.
Meesters; die haer boden laten milt zijn over haer eygen goet, ende laten hen aenhoud'en commeren die
goedre chiere maken op haers meesters cost, die een
lamme gelts ontfangen sonder tellen op ander, liedenwoort. ende moeten dat ander lieden leveren met ge.
tale, want daer dicwils groot gebrec in is, die renten
hebben in verscheyden plaetsen, ende niet uut en ma-
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nen, noch en weten niet hoe dattetmet haren dingen
staet, mer zijn te vreden metten woorden van haren
dienaars, die bi versuymtheyt haer hoy ende wren
inden velde, haren wijn op de stocken, ende haer
fruyt op die boomen laten bederven.
Meesters die hen gheheel betrouwen op die bodlen,
aengaende haer goet oft werck, sonder selve d'aer na te
sin, die twist maken tusschen man, wijf, ende kin
deren, die hen niet aen en gaen, comen dickwils in
misval: die vanden edelen comen zijn, ende hebben
luttel poets tot haren deele, ende willen volghen den
staet van haren ouders, ende hen niet na haer goet en
regeren. Tresoriers,ontfanghers, keucken meesters die
langhe beyden eer sy rekeninge maken, ende ghelt
overgheven sonder quitancie, want het wort dan dickwils vergheten, ende moetent noch weder betalen, ende worden dicwils arm ende bijster. Ouders die haer
kinderen meer gheven dan si hebben. Ende die haers
self s goet uutgaen ende gevent haren kinderen die
ondancbaer zijn, ende comen na in gebreke, ende
hebben dan luttel hulpe vanden kinderen, ende dan
moeten sy bidden, ende sy hebben hen rijck ghe.
macct.
Een mochte nu vraghen oft Woeckeners, Lom.baerts ende meer andere die onrechtvaerdelijck groot
goet conquesteeren, oft sy oock sullen comen in desen
weck . Som segghen neen, so verre als si dat onrecht
goet binnen haren leven niet weder en gheven, want
tgoet is te groat dat si ghecrijghen, maer die kinderen
van haren kinderen en sullen dat goet niet besitten
ende sullen by avontueren int gasthuys sterven, want
sulck goet coemt selden tot op dat derde lidt.
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Hier zijn beschreven die erfghenamen van
tgasthuys, om deswille oft die meester
storve, dat die vrouwe sonde kennen
haer erfghenamen, omdat
gheen ander die Baer in
niet gherecht en zijn,
daernm niet rechten
of dinghen
en louden
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DIE MEESTER VANDEN GASTHUYSE.

Al die hen regeren na mijnen regule hier voor
verclaert, die sullen comen tot mijn

hof, ende wesen

van mijn huysghesin.
Al die tegen mijnen reghel doen, en sullen nimmermeer deel hebben, noch erfghenamen zijn in mijn hof,
maer sy sullen van ons, ghescheyden- blijven.

« Hier worden gebannen uut den hove des
gasthuys, al die contrarie doen deler
rootrdr ordinancien. »
Hoort hoort, wilt scherp toe luysteren,
dier ban ick uuten gasthuyse ten eeuwighen daghen,
Die dordinancie soude willen; verduysteren,
Die den Meester ende de Vrouwe van tgasthuys be[ haghen,.
Eerst so ban ick al die ghene die hen eerlij c draghen,
Ende die by maten alle dinghen hanteren,
Voort sa ban ick al die gene die hen versagen
Int gasthuys te comen vrij sonder vieren,
Voort ban ick mede diet soo bestieren
Dat sy haer goeden altoos meer verm►eeren
Dan verminderen, sulc volc na mijn versieren
En behooren int gasthuys niet te verkeeren,
Oock ban ic openlijc tsijn vrouwen oft heeren
Die soberlijck leven altijt na state,
Ende al diet soo maken datmense moet eeren
Den caproen lichten dat is al g,
Tregiment vanden gasthuyse sulc volck versmaet,
Ende alle die van goeden. regimente zijn
Worden hier eewich ghebannen byden hooghen raet,
Van Meester Pover ende van zijnen heeren
Jongers die liever in alle termijn verkeeren,
In die kercken dan in die taveernen
Oft by schoon vrouwen om drincken den wijn.
Dees ban ick, want sy moeten tgasthuys ont eeren.
Voort ban ick, al ist Dock te domren
Alle ambachts ghesellen die vroech en spade
Liever wercken, dan sy ghinghen teeren
In die taverne even gherade,
Al dat van goeden regiment is sonder ghenadé
Ban ick uut den gasthuys, soo dat behoort
Die w ij slij ck doet, elck segt dien anderen voort.
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Dit boecxken is ghevisiteert ende gheapprobeert
by eenen gheleerden man, byder K. M. daer toe ghecoimmitteert, ends daer by gheconsenteert te mogen
printen, sander te misden teghen zijn ordinancie.
Ghegheven tot Bruessel. Anno M. D. xlvij . den lesten
dach Septembris.
,
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AEN DE SEER WYSE,
Roem -ruchtige, ende noyt vol -presen Heeren,

MYN HEEREN
De Aellemoesseniers, oft Armmeesters in 't generael.

Beatu's qui intelligit super egenum, & pauperem in
die mala liberab-it cum Dominus. Psall. 40. v. 2.
,Saligh,,is hy die hem verstaet over den behoeftighen
ende armen, in den quaden dagh sal hem Godt
verlossen . Psal. 40. v. 2.

LOFWEERDIGHE HEEREN,
T heodosius junior Keyser van Constantinopelen
ghelijck ons (*) 1. Lipsius verhaelt is eens, vereert
gheweest met eenen over-schoonen appel, welcke
gifte al wast saecken dat sy verworpen ende van luttel
weerde was,ten opsicht van soo machtighen Monarch;
hem nochtans soo wel bevallen en belieft heeft, dat
hy den selven niet alleen en heeft ontfanghen met een
bly ghelaet, en danckbaer ghemoet, maer is hem soo
uytermaeten aenghenaem ende lief ghetal gheweest,
dat hy den selven in teecken van dien, gheschoncken
heeft aen lijn huysvrouwe, ende Coninghinne Eu~
docia (eerst A thenais ghenaemt) tot een weerde gift,
ende jonstighe vereeringhe welcke groote vernederinghe ende méweerdicheyt van desen Keyser my ghemoedicht heeft, ende aen~ghehitst, om met een oodt^moedighe stouticheydt dese kleyne beuselingen u Lof~
weerdigheyt op te dragen, met de hope en betrouwen,
dat het my niet qualijck en sal worden af -ghenomen,
+ Monit, et exemp. polit. cap. 5. monit

i,

exemp. 5.
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door dien dat het gheensins en is om uwen treffelijcken handel en officie te beletten, ofte u rijp behersend' hooft (dat vry met ghewichtigher saken becommert is) in het minsten te verstoeren maer gal alleen,elijcken dienen om het vermoeyt vex+stant, en verstalpten gheest een weynigh te verjeughen, want naer het
segghen wanden Poëet.
Quad caret alterna requie durabile non est,
Haec reparat wires fessaque membra levat.
Dat is.
't Vergaet dat Hoyt en rust noch morghen noch heden,
De rust vermaec kt de Dracht, verlicht de moede leden.
Ia ick oordeel dat het niet alleen billich en gheoorlooft maer sock meer als betaemelijcken, is het ghedurigh klaghen en jammeren. van de arme menschen
op te offeren, sen den ghene dier den last ende sorgh
van heeft: want al ist saken dat jeder een toestaet sijnen even mensch behulpsaem te welen inden noodt,
blijft nochtans dickmaels in foute, die door V. L.
goede toelicht, door uwe gheduerighe neersticheyt
en ghetrouwen dienst verbetert wort die waerachtigh^e Vormster-wader's sift van die sprake -loose suyghelinghen, Broodt-winders van de Wedu- vrouwen, Beschermers van de weesen, behoudenis vande vindelinghen, Toevlucht wande behoeftighe, troosters van
de bedrukte, Oppervoochden van alle schaemele ende ghebreckelijcke menschen, scherpelijck onderhaudende de losse van Isaias den Propheet, als by seyt: (*)
Breeckt u broodt aenden hongherighen en den behoef
Pighcrn ende den vreetden leydt die in u hays, als ghy
eenen naeckten sief cleet die, ende en wilt u vlees niet
weersier.
Dor welcke goedertierentheydt en weldaet,ghy niet
* Isaia 58.7.

alleen sommighe schaemele menschen in 't besonder
en verbindt, maer alle de inwoonders met de selve
ghemeynte ghedwonghen sijn het selve te her.. kennen, soo dat ick uyt kracht van dien ghenootsaeckt
ben gheweest V.L. desen mijnen kleynen arbeydt aen
te dienen, die alleenelijcke maer een kleyn ghetuyghe^
nisse en is van mijne goede gheneghentheydt, ende
gheensins overeen comende met uwe groote ver
hier naemaels onghetwijffelt gheloont-dienst,
sullen worden van den ghene die sprekende is door
den mont van sijnen Evangelist: + Al den ghenen die
eenen van die minsten te drincken sal ghegheven hebben eenen beker cout waters. Voorwaer ick segghe u
hy en sal sijnen loon niet verliesen, maer hy sal hooren
die heughelijcke ende troostelijcke stem: Comt ghebenedijde mijns Vaders, besit het nick dat u bereet is
inden beginne des wereldts. Ende hy voeghter dese
reden by: Want ick Nebbe hangher ghehadt,ende ghy
hebt my te eten ghegheoen, ick heb dorst ghehadt en
ghy hebt my te drinken ghegeven: ick was eenen
vremdelingh en ghy hebt my gheherberght, naecht en

ghy hebt my ghedeckt; weck en ghy hebt my besocht,
in den kercker en ghy sijt tot my ghecomen.
1st saken dan dat dese saecke slecht ende verworpen is, te lof f elij cker Sal 't sijn voor V. L. de selve Piet
te min in danck te nemen, soo seer niet siende op de
kleyne gift; als wel den grooten wil ende begheerte,
van den gever die verbonden wordt te blijven,

V. L. dienst bereyden.
+ Matth. cap. 10.42.

VOOR-REPEN
Ick bid u Leser eerst en al de gheen die 't hoorera,
Dat 's haer in dit ghedicht toch niet en willen stopren,
En peysen wie, of wat dat ick voor eenera ben,
Die al Bees arme lie soo naer heck met de pen:
En brengh hier aenden dagh haer nieuw ghevonden
[trecken
Ghelijck of ick die wou met haer te saem begecken,
En lacchen t' seffens uyt: neem holla ver van mij
Dat dit gheschieden sou uyt enckel schimpery,
'K ben beter onderricht, als wel die dertel soften
Die teghen Gerdes leer met schamel menschen spotten,
Belacchen hun gheween, maer ick sou voor ghewis,
Dat oock de minst van haer een litmaet Christi is
Beter als ghy of ic!, het welck den Heer der Heerere
Niet met sijn woort alleen, maer oock met daet court
[leerera,
Want elck met eenera sucht veel meer by hem ver[ magh
Als menigh rijcken mensch met bidden nacht en
[dagti.
En schoon al waert soo niet,hy is ghenoegh gheslaghen,
Die gaet van deur tot deur om sijnen kost te vraghen,
En bidden om wat braadt en om den wil van Godt,
Al ist dat m'hem beclaeght,en niet met hem en spot.
'K weet dat den selven Godt die hun dat pack
[doet draghen,
Ons heden altemael kan met het self de plaghen,
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En seynden feghenspoet in plaetse van. ghelucl^,
In ste van weiden rust, veel droefheydt ende Brack,
Die nu wal is te been, en heel ghesorut van herfee,
Springkt morghen op een kruck, en leef vol pijn en
,

fsmerten
Ghenaghelt aan het bed, die saeghtjerus sat en warm
Die loopt van hays tot hays nu arremer als arm
Dat 't soo gaet met den mensch, leert 't mensch gaen
[en treden
Den voedt die boven raas, die is nu heel beneden,
Dan weder op , dan q f , van leegti wat hoogher goer ,
En soo al op en neer, noyt langti in eenera stoet.
Nu rijcl^, nu schamel sijn, verslensen en hergroeyen,
Nu sieck sijn dan ghesant, nu ebben en dan vloeyen,
1st leven van den mensch, en 't is niet dare fe waer
Dart niemandt rust en heeft, dan als hy is een boer.
Ick corn dan hier alleen wat spotwijs af te waghen,
Ghel'ijck men met ghelagh en innigh wel behaghen
Verkoelt 't behendigh feyt van eereen loosen dief,
Niet om den fiels profyt of anders ongherief,
Maer om de gauwigheydt, en al die slimme treken,
Dat hy sijn dieverij soo fraey weet te besteken:
Al even eens doen ick, ken logti niet om hun quaef,
Noch om u gierigheydt, moer om de loosen proef.
Niel' dan tot spot alleen en dienen dose dichten,
Moer diese wel doorgroef, sal hem daar eer in stichten,
En sien dad met een klucht,en schijn van malligheydf,
Aen veel al lacchende de waerheydt w ordt gheseydt:
'Want waarom meynde togh dat al Bees schamel vrinden
Soo menghen nieuwen vont, soo veel nieuw woorden

[pinden?

'! Waer te vergheef ss dat elck soo veel registers track,
Dat ghy wat milder waart, en gau wer naar den sack:
Ten waer geensind's Van nood' dat sy oock uyt de
[boecken,
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Nieuw woorden nieuw manier van heysen gingen
[soecken,
Waert by al dien dat ghy melijdende van aert
Soo gierigh, noch soo vreck, soo houtvest niet en waert
Als ghy dan dit ghedicht sult sien, of hoorgin lesen,
Lacht vey eens uyt de borst, maer wilt indachtigh wesen
Dat d'oorsaeck is van soo te spelen met den peck,
Dat ghy en uws ghelijc kory sijt al wat te vreck.

Kluchtighc Calliope

Hier t' Antwerpen siet men vieren
Der bedruckten sielen troost,
Ons Lief Vrou vaan half-Oost,
Dit gheschiet op dee's manieren,
Als den Omgangh is ghedaen,
Als noch onlanghs heeft ghebleken,
batter met dus►ende lie,
Kleyn en groot, ' ken weet niet wie:
Meer als ses heel volle weken,
Smorghens vroegh en 't savonds laet,
Caen al bidden over straet.
En het heeft al, groot en kleene,
't Roosen-hoeyken inde handt
Tot de welvaert van het landt,
Ia oock net de bloote Beene
Sijnder veel (k'en segh niet som)
Die, soo gaen den wech heel om.
Hier by dient nu noch gheweten
Elcken beed'laet wie dat sy,
Vist dan oock op sijn ghety,
Die is hier en daer gheseten
Op de hoeken vande baen
Daer het volck voor-by moet gaen.
En dat roepen, en dit karnren,
Dat blijft duren sander ent

— 11 ---

Dat mer vreest te sijn ontrent,
Want daer sijn wei duysent armen
En elck van hun alle schier
Roept al op een nieuw manier,
Heer wilt my ghenaedigh veesen,
't Is een schande dat ick 't segh
ick en kost den heelen wegh
Niet ne' Pater poster lesera,
lek en was mijn leven noyt
In mijn bidden soo verstroyt.
Ick had over cote daghen
By een ouden Capucien,
Wonder dinghen hier ghesien,
In den duyvel uyt te jaghen,
Want ick quam daer recht van pas,
Datter een beseten was.
Heer, hoe besich was den Vader?
Nu las hy een Cruyrs-ghebet
Met de armen uyt-gheset,
Dan de handen weer te gaden,
Roept, en bidt uyt al sijn macht,
Yeder voort dat had sijn kracht.
Nu gaet hy ghebeenten thoonen
Van Francisci waeren som
Met noch ander heylichdom,
Loop gaet inden afgront woonen
Sprack hy in verscheyden tael
Niet en hiel van akemael.
Dit quam my daer al te voren.
Peyst met wat aendachtigh hert
Dat ghebedt ghesproken wert,
En ick dacht, soo ick kan hooren,
Elcken armen die daar waer,
Dè oock desen Pater naer.
Want hy soeckt Dock uyt te rucken
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't T duvetljen van gierigheydt
Als hier voren is gheseydt,
Of soo dat niet en wilt lucken,
In ste wanden vrecken droes,
Uyt de bom een aelemoes.
En om dit wel uyt te wercken
Soecken Dock dee 's loose maets
Meesten een ghewijde plaats,
Ire, oft altijdt by de Kercken,
En dater roept het al om 't seerst,
Elck is in die kunst 't gheleerst.
Daar by niet alleen sy spreken
Hoogha woorden uyt de schrift
Door haer kloeck verstandt ghesi#t,
Maer samen Dock uyt te steken
Heser ghearmt en ghebeent
Sao Godt haer iet quaedts verleent.
't Was een klucht voor die het hoorden
Soo veel groot en vremt ghetiers
Oock in d'Enghels en in 't Iers,
Ighelijck met sijn eyghen woorden,
Maer noch boven al den wael
Die kost best van altemael.
Want hy isser toe gheboren
hit is een behouden man
Die die kunst en ambacht kan,
Gaat sijn leven noyt verloren
Dit maeckt Peer en Meer in 't ent
Aan sijn kindt voor testament.
Desen als hy gaat bemercken
Dat ider de woelen niet
Maer sijn lanslie liever siet,
Spa in buys op straat als Kercken
Als het Dock wel reden is,

XI.
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Hy niet wel te vreden is.
Want al is by met veel anderen
Sao daer iman,dt m'aer en gheeft
Eenen vlamingh voordeel heeft,
Die doet hem sijn tael veranderen,
En ist goet, of is het quaet;
Hy maeckt datme hem verstaet:
Als g'uyt desen kunt bem.ercken
Gheef toch wat mijn koede frin
' Feer ne weef met acht klan kin,
' Dat my maer en sal gaet uyt wercken,
' Seeck k' en sal niet briber gaet
Met mijn kin achter de straet,
Tout l'ambackt is al bederven,
Mijn mets is mees, en my een kneck,
En dat noch al is meer sleek,
Mijne frou heb langh ghesterven.
Seeck goet vloock wil wat betael
Feur mijn kin tout altemael.
Sulcken volck en dierghelijcken,
Vont ick wel ghelooft het my
My dunckt een dozijn twee dry,
Of gaet liever self eens kijcken,
Siet maer eens ontrent den wegti
Of ick niet de waerheydt segh.
Siet nu onder al dees waelen
laser noch een botter soort
Die en kunnen niet een woort,
Daer moet ick wat af verhalen,
Want 't is weert dat ick 't vertel
Maer let op mijn woorden wel.
'K sagh een koets comen ghesmeten,
Viere voets en dapper ras,
Daer~ne groten Heer in was
'
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En soo veel als ick cost gheweten,
Was een spaens, of portugies,
Want hy sach gheweldigh vies.
'K bleef staen en sagh daer-en-tusschen
Dat hy was heel bireet van mondt,
Spits van baert, de knevels rondt
't Hooft ghelijck een sitte kussen,
't Kraeghskens kleyn van doeck of gaes
En 'k lagh op een porte fraes.
Sijnen hoet heel breet van randen,
Uyt den cop soo hy maer wou
Wel een plaets verhueren sou,
En ponetten aen de handen
Quamen tot den ellenboogh
Of neempt dat een stroyken lough.
En het muscus en het payer
Rockmen, daer hy reed' voor by,
Tegen wint een huys twee dry,
Broeck en wambas was in 't voyer,
Met cattoen soo dick ghedost,
Dat hy qualijck voort en kost.
Daer by groote causeban den ,
Corte beentjes sander Schick,
Braey en enckels even dick,
't Scheen hy quam uyt rijcke landen,
Want 't lijf was soo vet en groot,
Desghelijck en sagh ick noot.
Peyst hier by noch in het lesen
Al wat dat hier toe behoeft,
Lanck ghemantelt, smal gheschoeft,
En scheen noch al gram te wesen
Met den deghen aen de sy,
En noch al né poock daer by.
Desen een straet weeghs ghetreden
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Met sijn knechts achter en veur

Soo hy is tot aen sij n deur,

Comt uyt het portel ghetreden
Met een stockxken in sijn handt,
Tot de voetens onderstandt,
Met comter een sucpatucken,
En liep noch al relijck rays
,Al scheent dat hy crreup►el was,
Iae ick sagh dat hy sijn crucken
Bey ander den arm nam,
Tot hy by de koetse quam.
Desen had hem oock ghekeken,
En soo hy trat uyt de koets
Met soo comet does viese boots
Van ter sijden aenghestreken,
En ghelijck het was ne wael
Sect hem in sijn moeders tael:
' Ha ie prie vostre excellence
Je prie avez pietié de may,
Je oog Vous esté ma foy
Un vrat' miroir de abstinence,
Qui at experimente
' Toutes sorts de pauvreté.
Hoort toch eens lees fiele trecken,
Hoe dat sy te werck gaen
Als 't de lie niet en verstwen,
Kanmen meer met iemands gecken,
Alsmen een groote vette koy
Spieghel noemt van arremoy?
Un vray mirolir de abstinence
Wel voorwaer men lachter me
Maer de fiel verdient in ste
't Hert vol slaeghen waer te wenschen
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Dat hy soo eens íeanandt wondt,
Die 't van woordt tot woordt verstondt.
Maer delen Senor och armen
Niet verstaende wat hy sprack,
Schoot wel diep in sijnen sack,
Wiert bewoghen tot ontfermen
Meynende dat hy hem prees
En veel deught en eer bewees.
Dit en was Hielt langh gheleden,
Want 'k en was maer rechte voor by
En ick sien van dander sy
Comter eenen aenghetreden
Recht naex my, en scheen een quant
Van ontrent of 't selve lans.
Daer wij loer terstondt van spraken,
Maer malkaer heel anghelijck,
Delen was al sieckelijck,
Heel verhonghert, smal van kaken,
't Scheen maer eenen langhen sack
Die vol mensche koten stack.
Want het voarhoo£t en de kaken
Heel de tronie met de keel
Was soo van dat doncker geel
Ghelijck is 't Bourgoense laken,
't Scheen soo men 't van ver sagh staen,
Ne gheroockten Baviaen.
Soso ick eenighsins kost gispen,
(Anders k'en wist gheen bescheet,
Dan alleenlijck uyt sijn kleet)
Scheen het eenen uyt Gallissen,
Want hy was heel aenghedaen
Ghelijck sy-lie ginder gaen.
Inden eersten awn sijn armen
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Was né lap achter en veur
Daer stack by sijn handen deur;
Inder waerheydt voghels darmen
Zijn op ver maer niet sao graf,
Als den draet van dese stof.
't Scheen het was van hay gheweven,
Maer het was wat bz►uynder root
Even eens als bieren broodt,
Niemandt sagh van al sijn leven
Drolgher kleet het hongh hem schier
Ghelijck eenen Schapelier.
Hier quam nu een wambas onder,
Van dien ghestrepten bras
Ick en weet niet wat het was,
En de mouwen al besonder,
Waeren van een grove tuck
Noyt en saeghde desghelijck.
Dit geel wambas was ghebonden
Met een stuck van een servet
Stijf, en stinkende van 't vet,
Die was heel vast toeghewonden,
Dat het hem toch voor de kou
En den windt beschudden sou.
Siet nu noch eens van beneden,
Recht maer onder desen doeck,
Daer hebdy een groeve broeck
Uyt een saersie g esne en ,
Peyst niet dat ick dit versin
't Heeft noch swan t'e strepen in.
Daer by wagghen aen sijn beenera,
Dock (of 'k heb het qualijck veur)
Van dat bruyn sy-roop coleur
Die hem honghen tot de teenen
Met twee lappen op den schoon,
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Ghelijck de Schou-vaghers doen.
Desen vent al was het laken
Dat hy was in grooten noot,
En van d'een tot d'ander broot
Nauwelijck en kost gheraken,
Quam. soo moedigh en soo brauw,
Aenghetreden als een Pauw.
En hiel hem gheweldigh statigh
Met n' en traphen spaenschen pas
Ghelijck hy ghewoone was,
Met de tronie heel ghelatigh,
En soo ick daer corn voor by,
Set hem op mijn rechte sy.
En comt met een goede gratie
Oorlof vraghen om ghehoor,
Doen bijt hy my loet in d'oor,
Niet als eenigh ander natie
Of ghelijck de Waelen doen,
Maer heel op een nieuw fatsoen.
Hy Beet my sunder te vraghen
Hoe hy een Hildalgo was,
Vaer, en Moer, met al den bray,
Al syn vrienden ende maghen,

Digo mi Senor a feè..
Todos sangre son de Rey.
' Primos y parientes todos,
' Bisabuelos (crees Vos?)
' Padre, madre, suegros dos
, Todos bienen de los Godos,
' Y mi tio, (otra vez
' Digo) Cavallero es
' Del habito de S. Ja go,
' Y aun in f anoton
' En la Reyne d' A ragon ;
' Perdonadme lo que hago,

Xlll*
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' Porque puedes arto Veer
' Que es mas que Menester.
' Mira como la fortuna
' Oy levanta, al revees
A mannana cayerez,
A mug pocos todo es oua,
Lo que muestra bien a mi
' Qui creado soy de ti.
' Y tambieni la dicha loco
' Oy mi cayendo sta,
' Luego (veed) a ottos va
, Y lo corre en su boca,
' Renegad do tierra! mas
' De to vida non veras.
' Non veras hombre segundo
' Como Yo, botua tal,
, Qui es noble y leal,
Y mas pobre aun del mundo,
Jesu Christo me mata
O me da patientia.
« Ghy moet voor waerarehtigh houden
» Dat ick ben soo eel van stam,
» Alsser oyt uyt Spagnien quam,
» Heel mijn maeschap mans en vrouwen
» Zijn van Gotlanders ghebroet
» Altemael van Coninckx bloet.
» 'K segh noch eens en com noch voorder
» Mijnen Oom, mijn Vaders broer,
» Den naem van een Ridder voer
» Van de eel S. lacobs Oorder,
» Niemandt qualijck sij ns ghelijck
» In het heel Argoensche rij ck.
» Siet Fortuna onghenadigh
» Heft u heden op, en weer
» Morghen worpt 5 u ter neer

20 » In haar joust heel onghestadigh,
Als ick in mijn self beken,
» Ick die uwen dienaar ben.
'T sot gheluck wilt my oock teghen,
» Soo het my ontvalt tet+st+andt
doop een ander inden mondt,
Siet die hevet nu ghecreghen,
Saeghde ghy u leven toch
Iemandt Maa ellendigh noch?
Neen in, schriften, noch in boecken
Vindt men eievers waer dat ay,
» 'T gheen dotter gheschiedt in my.
Daet begot Senor te vloecken
Ten was niet dan botua
Dat men hoorden voor en na.
Alle dele vremde dinghen,
Brenght hy my doer oen den dagti
Dat hy my beweghen magh,
Dat ick door verwonderinghe
Biende een Eel-man soo ghestelt,
Schiete mocht een goedt stuck ghelt.
Van een aelmoes moest hy swijghen,.
d'Ealmans hert hiel dat noch in,
Moer hy peysde niet te min,
Hy docht ick sal wel wat erijghen,
Dat hy moer eens overlegti
'vI' gheen dat ick hem hier al segh.
En voorwaer al wast ick hoorden
Dat de helft van, al den bras,
Dat hy sey niet waer en was,
Nochtans om die schoone woorden
Gaf hem wat en sand' hem deur
Naeg dien dicksack recht hier veur;
Ick son hem eens uyt goren legghen,
In sijn moederlijcke tael
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Dese dingy altcmael,
Ende sonder meer te segghen,
'K ben Senor noch qualijck quijt,
Ia, schier op den celven fijt;
Vind' ick Benen kleynen jonghen,
Die om dat soa caeitjenrs is,
Peys dat van die wael+tjenos is,
Die comt by de lie ghedromghen,
Wie of wat voor eenen waer
Segh ick niet graeyter eens naer.
Met n'en beurstel-dreef half weghen
Was ghebonden sijnen hoef,
Witte schoenen aen den voet,
Uyt sijn meesters winckel creghen
Of sack van een Inffrou self
Maer 't was wel een tien of elf.
En de rest al naer betamen
Van n'en amonitie sack
(Peyst hoe hem dat vreet en stak)
Was de broeck en wambas samen
Want dat teecken is ghewiis
Al~ noch het Cruys in is.
Sijnen voorschoot was sao vettjens
Dat hy stont ghelijck eeg deur,
Noch had hy n'en beurst lap veur,
Wel van vijf-en twintigh bettjens
En soo veel verscheyden naet,
Denckt hoe cluchtigh dat, dat ataet.
Sulcken snede daar met hoqpen,
En als eenen biën swarm
Met de schotel in den arm,
Lamt dat voor u deur gheloopen,
Een cleyn lutsken voor den noen
'Als het niet en heeft te doen.
Soo ontrent den twellef uren,
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Spelt en loopt het achter straet
Tot de clack een ure slaet,
Ten magh niet veel langher duren,
Want een ieder is bevreest
Vaar den span-riem of ne leest.
Anders sou het blijven raesen,
Want de gheen die stille swijght,
Niervers niet een brocxken crijght,
Maer, daer moet worden gheblaesen
Door een spleetjen van het slot

Dat verstopt wordt van het snot.
Niet ghesproken moer ghesonghen ;
' Is het altemael reyn op
' Isser niet een schotel sop
Voor n'en armen ambachts jonghen?
Isser niet tot mijn gherief
Keure goedt herteken lief?
Gheefde dan fevers een, een knuystjen
Van een hesp of wat dat sy
Onder hun lie twee of dry,
Daer hebdy een krabbel vuystjen:
Daer ghevochten om het been
Met de schateb teghen een.
Ander die nu staen en lesen
Fraey ghebekens in 't Latijn,
Als waelen mangieren sijn,
Willen deghelijcker weeen,
En het gaet noch wel het best
Buyten al die ander rest.
Ander sitten op hun knier
In de midden wande straet
Daer het valck neven gaet,
Singhen daer al Litanien,
'T schijnt op sijn Latijns te gaen
Maer ten is niet te veitstaen.
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Dees zijn almael uyt ghesteken
En van goey-lie naera verlost,
Want sy winnen haren cost,
En sy willen zijn gheleken
By die soo al spelen gaen
Met n'en langhen mantel aen,
En een Lier of Veel daer onder,
Met ne jonghen aen weer sy,
Met sijn instrument daer by:
Ieder heeft sijn spel besonder,
'T schijnt dat 't gheen van yser was,
En den delen spelt den bas.
Die een stuck is om te proncken,
'T is ghelijck een kist of doos,
En ne klanck soo doof en voos
D'ooren tuyten soo van 't ranken,
Dat icker mijn handt voor hiel,
Pesen van een spienne wiel.
Sy voor Snaeren spannen recken
Op does vier ghecante kas,
Is dat niet ne schoonen bas?
Noch en moeter niet me gecken,
Want voorwaer dien drolghen dief
Heef ter af noch veel gherief..
Meer als iemandt wel sou segghen
Ba het scheel dat sluyt soo fraey
'T dient hem voor een vliegh schapraey,
Om den botram in te legghen
Al waert oock een kesen bract
Want het is al relijck groot.
Ander sijnder die gaen singhen
Voor de deuren hier en daer,
Ghelijck ick weet een paer
Voor mijn deur nu cortelinghe,
En ick was soo hallif buys,
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'K riep de jonghers bey in buys.
'K wou wel dat s'eens tuvvaert quaemen,
Eienen een nieuw lieken songh
Dat voorwaer eo^o cluchtigh ghingh,
Met die woorden ende naemen
Dat ick 't om de drolghery,
Moest hier achter setten by.
'T was eerst in het ruym gheschreven
(Soo sy my hebben vertelt)
In het Mechels schip op 't schelt,
Van een die 't hun had ghegheven
Eenen die in 't liet bekent
Dat by was eenera student.

Liedeken, Op de wijze:

N' En man die een quaedt wijf heet
Die issuer qualijck aen,
Want al wat s' hem op 't lijf legit
Dat moet hy onder staen,
Schueren, schrobben, wieghen, vaghen,
Of hy crij ght het hert vol slaghen,
Isser niet qualijck aen.
Noch is het al veel beter
Te trouw en een quaey Griet,
Als wel een lichte kleter
Die gheerne vremd-en slet,
Want die kroont den man met horens
Ghelij ck hooghe scherpe torens,
Is niet groot verdriet ?
En die n' en quaden man heeft
Is niet groot verdriet?
Die gheerne by de kan leeft,
En nievers naer en vraeg t ;
teken, tuysschen, kijven, knorren,
En gheslaghen noch te worden,
'T is te veel by een,
En noch sou sy al sw,ij ghen
Dat hy maer werken wou,
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En sier den kost te krijghen

Voor kinders ende vrouw,
Maer ydel buycken, kör*1 sirenen,
Veel te slaere, en luttel winnen,
Can niet 'git samen staen.
Om in gheen krakeel te vallen
Wat ick u raden sou,
(Dit dunckt my best van allen
Voor man soo wel als vrouw)
Alle .bey anghtrouwt te blijven,
Dan sal d'een noch d'ander kijven,
Wat dunckt u hier van?
Hier me laet ick dat nu blijven,
Want dees dinghen die 'k hier segh,
Gaen al wat uyt onsen wegti !
I ck en sal maer voort gaen schrijven
Die ick vont den selven keer,
Want ick sagher noch al meer.
Daer comt eereen aen ghestooten,
En soo ick ghetuyghen can
'T was een Iers oft Enghels-man,
En oock noch al vande grooten,
Of altij dt een man van schick
En ghecleet soo wel als ick.
' Chloenie me iah scermi seben
1 ermes fraddi., shwoet y ƒren
I vecq sciarem athgikreng,
Guen lashsuere iberleben,
Kratsi faret zia boudah
' Puen 115en drop hul fibrah.
Hy was oock van grooten huysen,
Maer uyt Ier-landt soo hy claeght
Is hy om 't gheloof verjaeght,
Ke het zijn al konckel fuysen,
'
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Wat hier comt uyt verre landt,
Zijn al Eel-lie voor de handt.
' Guass fy anker iaroch heni,
Chahiar u ► looabri guyn^
]o hhet chkrnar on heeynr,
' Grau f wher log yn f ai f f au farnir

Hroume 1 agf ud ame zi
Fahi waffer faitzo hhi.

Hy beklaeght hem vande wetten,
En het slimme Enghels recht
Hout hy voor gheweldigh slecht,
Want die brenghen me, en setten,
Dat den outsten soon van al
Al het goet besitten sal.
En 't schijnt al wat onbermhertigh,
In dat landt noch principael
Daer 't 'soo kindert altemael,
Hy was een van twee-en dertigh
Peyst , heeft eenen al het goet,
Waer de rest vervaeren moet.
Wou dat oock niet wel ghelucken
Dat hy iuyst daer eenes. vondt
Die de Iersche tael verstondt?
'T is te moeylijck om te drucken,
Sey den setter, daerom best
Laet ick achter d' ander rest.
'K moet noch lacchen soo ick 't segghe;
My dunckt 'k sien daer noch een wijf
Met vijf kinderen om 't lijf,
Op wat stray en vodden legghen,
Want sy haeren legher slaet,
In het midden vande straet.
Dees begint dit wijf te smijten
Alps het niemandt niet en siet,
En uyt reden dit gheschiet,
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Want als, al de kinders krikten,
Ieder een medooghen heeft,
En daerom te beur geeft.
'En 't zijn sulcken suyver daeyen,.
Dat het wever, quijl en snot
Hangt tot inden lollepot,
Daers aiuyn en bock in braeyen,
't Stinckt, het muft, de lie zijn blo► ,
Alsse daer maer zijn voor by.
'K segh voor by, gheen seven huysen
Daer sit noch een voor een deur
Met den heelen huysraedt veur,
Die soeckt vloeyen en vanght luysen
Inds saerai' oft dat kleedt
Defter op de kind*ers leedt.
Die daer ander schroppen schueren,
Want 't is weer dat ick u segh,
Het ghediert dat droeghse wegh,
Sy en kosten niet ghedueren,
'K segh het leefter soo ghewis,
Dat een eeuwigh leven is.
'K sagh een soo afgrijseiijcken,
Dat heer huyt voor selsaemheydt
Dienden wel te zijn bereydt,
Om voor geldt te laeten kijcken
Seker 't was soo grootein dier
Ali een Roomsche bonne schiet.
Van de huyen, vellen, vliesen,
Lach begaeyt den heelen schoot
Als met semelen beetroot;
En noch teghen 't tij dt verliepen,
Gough den mondt al ende tangti,
Daer dickmaels het bloedt opsprongh.
Vrienden wilt u togh ontfermen
» Over eerre schamel vrouw,
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» Met haer kinders inde kauw,
» d' Alder-oudste van vijf , och armel,
» en is noch gheen seven jaer,
» Almael weesen sander vaer.
» Wilt togh nu u miltheydt thoonen
» Aen een schamel Wedu-vrouuw
» Die sterft van ghebreck en rouw,
» Godt Almachtigh sal 't u banen
» En sijn Moeder met S. An,
» Als u siele scheyt hier van.
» Wilt togh wat bermhertigh wegen
» Goey I^uf fn u goeden men Heer,
» Om de Passi van ons Heer
» 'K sal soo hertelijck voor u le en ;
En dat duerden soo al voort,
Alsmen alle daghen hoort.
Ter wijl dat ick segh van wij ven,
Moet ick brenghen aenden dagh
Dat ick op den Oever sagh,
Dat magh niet vergheten blijven,
Want om dat soo aerdigh is
Wel verhaelens weerdigh ijs.
Daer was een wijf neer~gheslaghen,
('T scheen sy was noch hallif doot)
Met een kindt in haeren schoot,
Met een schaep maer van twee daghen,
Dat sy suers voor een uer
Had gheleent van haer ghebuer.
Daer me hoordemen haer kannen:
» laser niemandt dan van al
» Die melijden hebben sal,
» Siet maer eens hier in mijn armen,
» Dat by toch wat gheven magh
» Voor een kindt van eenen dagh.
» Niets voor my 'k wils gheerne derven,
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» Maer dit alder-armste lam,
» Dat van moer ter werelt quam;
» Gheerne wil ick selver sterven
»Als dit kindt maer leven mocht
» Dat ick eerst heb voort ghebrocht.
» Siet het leet hier als een beest] en
»Op de steenen neer gheset
» In wat strooy voor kinder-bet,
» Och het schaepken gheeft sijn gheestjen,
» Soo van honger, dorst, als kou,
» 'K sien dat wel eens suyghen sou,
» Daerom is het hees ghekreten,
» Siet hoe 't hem tot trecken poocht,
» Maar mijn boesem is verdroocht
» Vanden rouw, Baer by niet 't eten,
» Of ten waer ter nauwer noodt
» Wat schoon water en droogh broodt.
» Mijnen man die is ghevanghen
» Van partyen vanden bos
» Noeydt sal by gheraecken los
» Want sy dreyghen hem te hanghen
» En moet in een cleyn ghetal
» Spelen wie dat sterven sal.
'T manne volck dat gongh haer weghen,
Maer de vroukens sonderlingh
Riepen met verwonderingh,
Wel die vrouw is eerst gheleghen,
Och sy dient met 't kindt bewaert,
Wel dat schaep is eerst ghebaert,
Siet om dat sy 't stuck verstonden
Hadden sy meer deernis,
Als het wel te dencken is,
Daerom brachten sy en ronden
Suycker, wijn, en sulcken bras,
Al wat haer van noode was.
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Om te drincken, en te eten:
En dat meest is boven dien,
Had sy van de goede lien
(Soo sey een die 't wel wou weten)
Noch in ghelt door delen vont,
By de ses of seven pont.
'K moet nu segghen daeren- boven,
Hoe ick so'mtijdts hier en daer
Oock studenten wiert ghewaer,
Van Douway, en som van Loven,
Die wat heysten in 't Latijn,
Om soo min beschaemt te zijn.
Ghelijck eenen onder weghen
'Voor de pant daer, op de mart,
Teenemael ghecleet in 't swart,
Quam my sonder mantel teghen,
Een cleyn kraeghsken sonder kant,
Met een stockxken in syn hapt.
Desen comt soo al ghecropen
Langhs de daken van 't stadt~huys,
Even eens ghelijck een muys,
'K docht wat comt hier aen-ghedropen,
Sou het wel n' en tapdief sijn,
Maer by sey strack in 't latijn:
' Dominus nooit latinum
' Bene credo, pretor te
,

Noli preterire me,
Vix hoc die eidi unum
In hac multitudine
' Liberalem, Domirae.
' Me dignetur adiuvare,
' Deus, si det paululum
' Reddet vobis cen!tuplum:
, Pudet me sic mendicare,
' Sed quam dura imperas
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Nimia necessitas 1
' Ego ceperam studere
Et Duaci Regio
Eram in Collegio,
Studys sed abstinere
Cogor prae media,
Quia dejunt media.
' Nunc parentes obierunt,
' Et amicis carco
Unde sic compario,
Nulli quid quam mi dederunt,
' Queso te exiguam
Dones elymosina.m.
' Sumno mane sole orto

Venio cum nuntio,
Et in uno facculo
' Cuncta mea mecum porto,
Hoc est panos nummulos
Et pars spoliavit nos.
Desen die is eerst ghecomen
Uyt de Universiteyt
Van Donway ghelijck by seyt:
' Al mijn ghelt dat is ghenomen,
' 'T heel comptoir was in myn mael,
' En sy naament altemael,
' Ick quam te Donway studeren,
' En in 't eerst sco ick begost
' Had ick daer den halven kost
' Van mijn Ouders kreegh ick kleerera,
, Wasschen, vringhen, kous, en schoen,
' Licht, en vier, dat 'k had van doen.
' 'K cost doen noch fraeykens gheraken,
'K vont daer al n'en patrioot
, Twee of dry die al wat schoot,
' Ick gonck haer lie bedden maken,
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' En ick droechse licht, en vier,
En ick haelde wijn, of bier,
' Al het gheen dat sy begheerden,
Koeck en toeback, brandewijn,
Want ick moest ghedienstigh sijn,
ick de scholen keerden
E
Inde weeck als 't oorloof waer,
Kreegh ick al wat hier en daer.
En soo noch al ander kansen,
Want 'k was altijdt even gauw,
Daerom sagh het votick niet nauw,
Maer daer naer slet met die Fransen,
' Heel Duway was hallif leegh,
'T was soo telden dat 'k wat kreegh,
' En mijn Ouders sijn ontvallen,
' Nu en heb ick niemandt niet
' Die my van wat ghelt versiet,
' Nievers krijgh ick niet met allen
' Boecken pennen, inck, papier,
Vier, of smout, of niet een fier
' En den noodt die comt my dwinghen
' Och ick ben sao seer beschaemt,
'T was gheluck dat ghy daer quaemt,
Sijn dat niet wel harte dinghen
Beedelen gaen voor n'en student
Die dat niet en is ghewent?
'K docht wel wilde my bedrieghen?
l ck was Dock student hier voor;
Holla vriendt ghy schuert den moor,
Ghy en moet voor my niet lieghén
Seght my van geen beedelen gaen,
G'ebt dat noch al meer ghedaen.
Hoart nu 't fraytsten eens van allen,
Ginder comt een kleyn gheveert
,

'
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Dat komt my daer aenghevallen,
'T is voor seker my gheschiet,
Hoort wat 't seet soo 't my daer liet.
' Wel maer isser dan niet eenen
Die aen mijn een duytjen gheeft
Die niet eenen duvel heeft,
Handen, armen ofte beenen,
Wel maer wat ghebru is dat,
Hier Senor gheeft ghy mijn wat.
Hebde ghy wel van u leven
Een ghehoort in dese stadt
Die soo wat om Godts wil badt?
Maer ghy moet het heem vergheven,
Want het was n'en boets-ghesel,
Dat bleeck aen de kieeren wel,
Die puer op sijn schippers stonden,
Alsmen aen de broeck wel sagh,
En een wimpel of een vlagh,
Wasser om sijn lijf ghewonden,
Hy had alsmer vele wint,
Op geen oorloochs man ghedient.
En dit kreegh by onder Calis,
Daer sy hebben slaechs gheweest,
Alsmen uyt sijn brieffje
j e l~
Dat van sijnen admirael is:
En den geus soo 'k cost verstaen
Was van Rotterdam van daen.
Ick sey ghy scut beter swijghen,
Want wie isser die wat gheeft
Als ghy spreeckt soo onbeleeft,
Dats geen middel om te krijghen,
Want het volck hier ontrent
Is dat heyschen niet ghewent.
Doen sach ick van verre comen
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Met n'en swarten mantel aen,
Ghebt hem oock somtijts vernomen,
't Was diën wel bekenden pronck,
Die al heel lank met my gonck,
Met den mantel toegheloken,
Siet hy is ghenoech bekent,
Dats sijn eere niet gheschent,
Of geen achtierclap ghesproken,
Want een ider oudt of ionck,
Kent de parten wel van pronck.
Eer hy iet begost te seggen,
Treckt hy my wat aen d' een sy,
Want ick had noch een by my,
Doen begint hy uyt te legghen,
En versiert dat uyt sijn mouw
Van de sieckte van sijn vrouw,
' Die (seet hy) is op een teeringh
Wel van over seven jaer,
Sy siet oft een dooden waer:
En aengaende vande neeringh,
Het werck brenght niet in,
' Luttel werck kleyn ghewin.
' Sy kan niet een sier ghewinnen,
s' I s soo mager, en; soo teer
Sy n'isser ma+er hallif meer;
Ia my dunckt ick mis mijn sinnen,
Leech gaen ick, en sieck is sy
' En daer neghen kinders by.
Ick gaen t'savonts maer in 't donker
(Want ick schaera my in den dagti
Oft 't iemant van kennis sack)
By n'en beurgher, of ne joncker
Die op my soo niet en, let,
Want den noot en heeft geen wet.
'
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Wel vcorwaer men sou. hem geven
Dock al vastemen daer naer,
Datter maer iet af en waer,
Nu, ick deed hem. schier staen beven,
Met een woort maer twee of dry,
Hy en had geen kans aen my.
Ick en gaf hem niet met alien:
Maer naer my quam noch een paer,
Man en Vrou sao 't scheen te gaer,
Die is hy doen aenghevaHtn,
Hoort wat hy haer lie sey,
En let wel op alte bey.
» Och Sinior en Juffrou, heden,
» My dunckt dat my 't herte sluyt,
(Hoort die wel ghemaeckte guyt)
» Is mijn huysvrouw overleden,
» Sao ghy my niet by wilt staen,
» Ach? soo ist met my ghedaen.
» Sy heeft wel een jaer ghelegen
» Met den kancker in haer borst
» Dat mense niet nieren dorst,
» Ick en heb geen. werck ghecregen
» In geen sfestien maenden zijt,
» Al 't gereeken ben ick quij t-,
» Al dat 'k heb ligghen en rueren,
» Al mijn huysraet is versedt,
» Want sy lach altij t te bedt
» Het en cost niet blijven duren,
» Ick en had niet een stuck werck,
» En wij teerden negen sterck.
» Ommers sy is nu ghestorven,
» En ick blijf hier in den loop
» Met ses kinderen over hoop,
» 'k Ben mijn leven lancé bedorven,
» Want met dese kinders al -
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» Weet niet waer ick blijven sal.
» Och had ick maer rechts te werdcen,
» 'k Ben soo degelij cke man,
» Die soo wel wat winnen kan,
» Godt den Heer wilt my vers cken,
» Want ick ben soo seer beschaemt
» Bedelen my niet betaemt,
» En 't moet even wel gheschieden,
» Want den noot die is te groot,
» Seven mael wensch ick my doot,
» Ick spreeck vry reghen u lieden:
» 'k Wou wel dat 'k een cortj en wist,
» Om te coopen Baer .een kist.
» Och sijn dat niet droeve saken,
» Wat sal desen armen vaer
» Met dees schaepkens allegaer,
» Nu gaen soncder moeder maken?
» Daer en is noch munt noch kruys,
,

» Bier, noch broot , noch niet in huys.

» Dit ist eerste van mijn leven
» Dat ick imant soo wat keys,
» Wilt my toch voor d'eerste revs
» Een gay aelemoesse geven,
» Dat men daer een kist voor maeckt,
^) Dat de vrouw in 't eerdt gheraeckt.
tight wat dunckt u van dees treken,
Van dien valschen deugeniet?
Hoort hoe by met speck daer schiet,
Wel een die hem soo hoort spreken,
En lijn parten niet en kent,
Wort beweeght door desen vent.
Aen de kerck van ons Lievvrouwen
In den hoeck van het portnel ,
Stont n'en armen ouden woel,
Die den poet in d'handt bleef houwen
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Soo lanck als hy daer bleef staen
Maer hy had' een mutsken aen.
Met wat stroy onder sijn voeten,
Maer noch even kont soon 't scheen,
Want hy klopts' al tegen een,
'K docht wat sal ick noch ontmoeten
Om het lijf had hy ne lap,
Van een grove schipperscap.
En nu boven op dees kleeren,
Een geel plaetjen aen den hals,
Daer wat op stont niet in 't wals,
Maer in 't duyts: P. PREDICHEEREN,
Wel ick docht soo ick het las,
Dat, dat sij nen vrijdom was.
Want ick sagh hem alle daghen
Aen de Predicheeren staen
Als ick daer voorby quam gaen
Maer den man was te beslagen
Out, en arm, en blindt daer by,
Sijn quaey plaghen alle dry.
Ick ben seyt hy blindt gheboren,
Blindt man is een arm man
Die den kost niet winnen can,
Laet my toch niet verloren,
Arm, en schamel creatuer
Ick blijf hier een heele uer,
Roepen, bidden sonder swijghen,
Christen mens die gaet voorby
Hebt toch deerenis met my
Dat ick .toch een oort mach krijgen
Ghy mijn Heer, of ghy Iuffrouw,'k Bid soo hertelijck voor. ouw.
Dese en sijn maer alleene
Die ick sisten vont en staen,
Inden wegh maer om te gaen,
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Ick en sach daer anders, geene,
Maer men vindt noch menich man
Die maer bedelt nu of dan.
Inden eersten al die waelen,
Die men achter straeten vint
Singen met de vrouw en kint,
Die gaen van die schelpen halen
Ivers in een vremt quartier,
Naer hun segghen ver van hier.
Die men hoort heel daghen ringhen,
Vrouwen, kinders, mans van als
Van Sint Jacob in het wals,
En sy segghen wonder dingen
Maer sy vragen altijdt eerst,
Ofger noyt en hebt gheweest.
Dan begint by u te segghen
Hoe het volck van ginder leeft,
Watmen voor snij n gelt al heeft,
Hy bestaet daer uyt te leggen,
Al 't perijckel en ghevaer
Dats' ontmoeten hier en daer.
Dan eens lanck en breet beschreven
Hoe en wat vervaerenis
Dat die pont qui tramble is,
' Die niet deet als schudden beven,
' Dat sijn hair te berghen staet
' Als daer imant over gaet,
' Wie 't cock is van mensch gheboren,
' a' Is wel seven-mael soon hough
(Heort hoe dat den dief daer looch)
Als hier ons Lievrouwen toren,
En van hout niet eenen steen,
Almael balcken boven een.
Hondert Busent sulcken dinghen
Hy u daer van seggen sal,
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Want dat comt in 't lieken al
Dat - sy ordinaris singhen,
Onder hun lie vijf of ses,
't Is de daghelickxsche les.
En om dit nu waer te maken,
Heeft ghemeynelij ck het wijf
Met een snoer een cas aen 't lijf,
Die is vol van wonder saken,
Diemen niet aen al de lien,
Maer de som voor geit Iaet sien.
Ick en spreke niet van alle,
Want ick weet wel dat de som
Is oprechten heylighdom,
Daermen niet en mach me mallen.
Als een Christen mensch wel weet
Daer van en wort niet g eseet :
Maer ick spreeck van die haer kassen
Met de kinnekens van was,
Teeckxkens, keykens, sulcken bras,
Rotskens, steenhens, vol gaen tassen
En daer een ghelaesken veur,
Met een houte scheel of deur.
Dees wilt voor een oartjen kijcken
Hier en daer een ouw walin,
Die comt uyt goet hert en sin
't Roosen hoyken daer aen strijken,
Vrij f t haer ooghen, hooft, en handt,
En sy cust aen alle kant.
In dees cas gaet by u thoonen
Heel Biscaen, ofger waert,
Eveleens als in een caert;
Daer sint Jacob placht te woonen,
Dat is ginder sijn capel
In dat hoecksken siede wei?
' Dits den wech nu hier ter sij den
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Dan om leech in dees valley,
'k Meyn wy hebben wat te lijden.
Eer dat wy lie ginder sun,
En men acht hier soo cleyn .
' Nieuwers niet en hebde beken,
Of fonteyn, en 't is so heet
Dat g'als water drupt van 't sweet,
} Ia wy hebben Baer ontsteken
Op dien berck (dats sunder geck)
Aen het eerdt een solfersteck,
Hoe weet hy dat uyt te legghen
En te wijsen met de handt
De gheleghentheydt van 't landt!
En wil ick u eens wat segghen?
Ohaen van altemael misschien
Heeft Sint lacobb oyt ghesien.
Ia noch over corte daghen
Eenen die ick t' ons vandt,
Viel heel leelijck door de randt,
Altleen maer met dit te vraghen
Of Sint Jacob sit, oft staet,
Daer me wist hy gheenen raet.
Dat en had hy niet onthouwen;
Wie van sinnen soo berooft,
Die nu al de rest gelooft,
Luttel van die mans oft vrouwen
Sijn gheweest, bevraeghtste wei,
Te Sint Iaeck, of Compostel.
Hier en mach niet zijn vergheten
Een die oock maer 't savonts gonck,
Van de cameraets van pronck,
En wildy noch meerder weten?
Sijnen naem die was Ian
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Met den pot, of met de kan.
Desen om wel te berichten
Sijnen aenval die hy dè,
Droegh ne pot ghedurigh me,
Tusschen donskeren en lichten,
En hy belden hier en daer,
Naer hem docht dat 't volck waer,
Dochter seght togh eens daer binnen
' Aen u Ioufrouw, dat ick hier
' Kom' om eenen pot goet bier,
' Ick en weet niet wat beginnen,
' Mijn vrouw is daer eerst verlost
, En 'k en heb noch dranck noch kost,
' Noch voor vrouw noch voor het kintjen;
' Dat sy gheeft dat haer belieft,
Met een cleyn ben ick gherieft,
Al en cyaer het maer een pintjen,
haer toch maeckt wat warms,
Dat
'K weet Iouf f rouw is wat goedt arms.
' En ick ben van haer ghebueren,
Seght haer toch dat ick hier corn
Recht maer van hier achter om,
Daer ick moet een tamer hueren;
Ey spreeckt ghy wat voor my nu
Goey vrindin, dat bid ick u.
Dan ghinck hy noch elders nader,
En daer deed sijn beclagh
Dat 't huys eenen siecken lagh,
Suster, broeder, moer of vader
Die daer lagh en snachten schier,
Sey hy, naer n'en teugh goet bier.
En soo kreegh hy dan ten lesten
Veel goet biers met desen vont,
En dat gaf hy dan terstont
Ivers aen de maets ten besten,
'

me
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Hy wierf veel te seer bekent.
Sommighe die nerghens wonnen
Loopen heele landen plat,
Dorp op dorp, van stadt tot stadt,
Die u uyt haer brieven thoonen
Dat haer huysen goedt en landt
Is tot asschen toe verbrandt.
't Gheen dat seker al wat swaer is
Aen wie dat het cock gheschiet,
Maer 't en is soo seker niet,
I ck gheloof het, ist dat waer is
Maer men acht het nu seer cleyn,
Want het wort veel te ghemeyn.
Ander comen alle daghen
Hun ghelaeten hier of daer
Of haer vrouw ghelegen. waer,
En gaen, Leghen avondt vraghen
Of de dochter, of loufvrouw
't Kindt niet willen heffen, sou.
En sy segghen dat sy comen
Uyt een doodt en donclker gat
levers uyt het eyndt van Stadt,
Dat de lieden sou den schromen
Van soo veer met hun te gaen,
't Is maer om de gift ghedaen .
Want ghemeynlijck sy segghen
Iouf vrouw gaet ghy toch niet mé
Gheeft my maer u gift in ste,
Maer de gheen die dit weer--legghen,
Ende selver me wilt gaen,
Moet syn huyck wel gaede slaes.
Want die moet het dan becoopkm
, ,
Dat dees leuffrouw met hun geckt
En den aenslagh is ontdeckt,
,
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Met een straettjen in te slaent,
En st laten Iouffrouw staen.
Andere die lijn ghenesen
Van veel wonden van ne val,
Door ons liefv' Vrouw van Hal,
Die wilt daerom danckbaer welen,.
Hy heeft haer een lamp belooft,
Of een silvere Croon op 't hooft.
Dees en magh ick niet betaelen
Seet hy van mijn cyghen ghelt
Maer ick heb het saga ghestelt,
Dat ick 't moet om Godts wil haelen,
En 'k heb soo veel nu ghehaelt,
Dat de helft wel is fielt.
Of hy sal hem wel gheveysen
Dat hy avers veer moet gaen
En beloften heeft ghedaen
Naer Luretten gaen te reysen,
Ende sonder cous, of schoen
Daer een bevaert moet gaen doen.
Maer 't is meestendeel gheloghen,
Alsmen daer uyt can verstaen
Dat sy noeydt uyt stalt en gaen.
En veel wordender bedroghen,
Men beclaeght den armen droes,
En peyst 't is een aelemoes.
Het is eenen tijdt gheleden,
Dat Callot een compagnie
Altemael van schamel lie,
Gheestigh heeft in plet ghesneden,
Dat m'np alle plaetsen vindt,
Daer de kunst maer wordt bemindt.
Dees heb ick u hier beschreven,
Niet naer coast ghelijck ick most,
,
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Maer naer macht ghelij ck ick kost :
En heb noch Baer by ghegheven
't Chen d.atter maser ghebraeck
In lijn beeldt, alleen de spraeck:
En ghelijcker~wijs soldaten
Als sy trecken ivers deur
Gaende in sl►aghöorden veur,
Vrouw en kinders achter laten:
Comen hier van achter aen
Dock soo een deel wij f s ghegaen,
Met haer kinderen, ghelaeyen
Op den rugh en aen de handt,
Altemael soo swaart verbrandt,
Min of meer dan als de craeyen,
Anders vet, en wel ghedaen
Met een groene saersie aen.
't Hayr peck-swam, en onghebonden,
Onghekemt en onghekrolt
Sao sy maer eens schudde-bolt,
Hanght ghelijck van water ~honden,
Sunder hulsel, sonder kap,
Voor het hooft n' en ghelen lap.
Som die hebben aen haer noren
Brocxkens Amber, of Corael,
En cock ringhen van Spinael,
Even eens ghelijck de mooren,
Ia sy segghen voor de handt:
Dat sy zijn uyt Moore-landt.
Daar naer voeghens' hesere spraecken
Die sy onder hun verstaen,
En soo al wat kluchtigh gaen.,
Maer die sy-lie selver maken,
't Schijnt sy ccmen veer van hier,
En 't is vcolck van dit quarter.
Ick sou oock wel 't Heywijf spelen,
-
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Want al 't ghene dat sij seer
Igh' lijk by sy selven weet;
Maer het tooveren en stelen,
't Principaelste laet ick Baer,
En segh haere woorden maer:
' Wil mich een craus-penningh gheven
Of een ander coffe-stuck
Dat ick u segh go et gheluck,
Ghy sult langh en lustich leven,
Ghy syt eerbaer, rij ck en vroom.
Ghy hebt dickmael veel te lijden
Van die uwe vrinden syn,
' Naer den uyterlijcken sch ij n ,
' En van binnen u benijden,
' By u buys niet veer van hier
Hondert duysent sulcken dinghen,
'

Want sy 'n spreken niet een waart
Ten zy dat men gheerne hoort:

En terwijl sy soettiew singh,en,
Isser een die beurssen snijt,
Eer ghy 't weet soo isse quij t .
Of met tooveren, of stelen,
'T is al eens wat sy begint,
Als sy maer den kost en wint,
Ia meest met de hoer te spelen,
Want mock slijck en morsich zandt
Blust in tij dt van nood wel brandt.
'K wou dit volck hier achter setten
Wat alleen, op dat c ►ees pest
Met haer schurft al d'ander rest
Niet en comen te besmetten,
Dat dees deghelijcke lie,
In dit dicht niet en misschie.
'K heb dees dan alleen beschreven
Dat 'k van als wat segghen wou
a
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En niemant gheliieken sou,
Maer ghy 'n suiter niet van gheven
Gh'ebt als in een appel coop
Dese vrotte op den hoop.

FINIS.

LIEDEREN
VAN FIELTEN, RABAUWEN EN
SCHAMELE LIEFDE - GEZELLEN

Bcdclauslicd.

Veel geld, veel goed, wat zou dat baten?
Het geeft bekommernis, een ongerust gemoed.
Wat baten pracht en hooge staten,
Daer men 't toch al verlaten moet?
Ik houw my vast aen minder last,
-Het kleinste pak is mijn gemak.
Vivat den bedelzak !
De schooyerss leven zonder zorgen,
Het is al zuiver winst wat zij tot 's avonds doen.
Zy slapen rustig tot den morgen,
Al noemt men hen schavuit, kapoen.
Zy leven vast in kleinen last;
Het minste pak is hun gemak.
Vivat den bedelzak !
De beedlaers stellen druk bezyen,
Geen angst, geen bange zorg en steekt in hunnen kop,
Zy zien door niemand zich benyen,
Zij teeren daglijks alles op.
Zij hebben vast den minsten last,
Het kleinste pak, het grootst gemak.
Vivat den bedelzak !

Liefde zoekt list.

Daar waren drie gezelletjes fijn,
zij dronken alzoo garen de rijnse koele wijn.
maar de waard die wou niet borgen,
of daar moest eerst goed geldetje zijn
en dat wel zes en dertig gulden rein.
Den eene trok uit zijne kleiders altemaal,
in zijn bloote hemdetje zoo ging hij staan.
met een quam daar zijn zoete lief aanrijden:
zoete liefje, wat hebt gij misdaan,
dat gij in uw bloote hemcPetje moet staan?
Wat tioud.' ik hebben misdreven, zoete lievetje?
wat zoud' ik hebben misdaan?
mijn kleidere staan te pande,
verdronken in de rijnse koele wijn,
en dat voor zes en dertig gulden rein.
« Staan uw kleiders te pande, zoete lievetje,
verdronken in de rijnse koele wijn,
hei! komt 't avond bij mij slapen,
uw kleiadertjes zullen gelossen zijn
en dat voor zes en dertig gulden rein. »
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Den dag die verging en den avond die quam aan,
na zijn zoete lievetje is hij gegaan.
hei !wat vond hij daar gezoden en gebraden!
en een vies met rijnse koele wijn
en daar nog zes en dertig gulden hij!
Offer u Lemont] vraagde, zoete lievetje,
waar dat gij dat geldetje gekregen hebt,
zoo zegt, dat gij 't met dobbelen en spelen gewonnen
I hebt,
en draagter van geen mooi meisjes roem,
want gij hebt ze zomtijds wel van doen. »

Kei wie wil horen singhen.

Hei wie wil horen singhen
van vreuchden data een nieu liet
van een so laren boerman,
die sijn vroutjen in dolen liet.
De boer ghinc naer de kerke,
sijn tresoortje dat hi toe sloot,
in alle so corten wilen
so quam daer een calis om broot.

• Ic heb jou niet te gheven ' ,
sprac daer dat vrouwetjen fijn,
' dan een nachtjen bi mijn te slapen,
maer het master verholen sijn '.
' Och mocht mi dat ghebeuren
sprac daer de lantscnecht stout,
ic souder niet willen voor kiesen
jouw silver ende root gout
Si ghinc naer haer slaepcamer,
de lantscnecht volchde haer naer;
si troc hem van haer mans cleeren aen,
en daer mede so liet si hem gaen.
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De lantscnecht over der heide ghinc,
hi hief op en sanc een liet
van een so losen boerman,
die sijn vroutjen in dolen liet.
De !boer lach in de biesen,
hi hoorde de woorden oprecht:
' wat hebje van mijn te singhen?
sprac de boer tot den lantscnecht.
Ic heb van jou niet te singhen,
van jouw vroutjen en weet ic niet;
een also leiden mare
is te nacht in mijn drome gheschiet.
Is also leiden mare
te nacht in jouw drome gheschiet,
so gaet en drinct coel isser de wijn
en melter dats niemant niet. '

Den kreupelen zou...

Den kreupelen zou uit vreugde ry'n
al met zyn ezelinne:
den ezel blind en den kreupelen mank
konden den weg niet vinden. Sa.
Maer als hy ander wege kwam,
daer vonden zy een water:
den ezel blind en den kreupelen mank
vielen 'samen daer inne. Sa.
Den kreupelen nam zyn krukken aen,
hy kwam daer al ten hopgen :
' nu zie ik nog een weerlinnen-huis,
Baer zal ik my gaen drongen . ' Sa.
Als hy aen het weerdinnen-huis kwam,
hy klapte op de deure:
' weerdinne lacht, van zinnen zoet,
stoet op en laet my inne! ' Sa .
'k en sta niet op, 'k laet u niet in,
de lakens zyn hier zoo diere. '
' weerdinne lacht, van zinnen zoet,
'k zal slapen by den viere. ' Sa .
'

-
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Maer 's nachts, 't was omtrent middernacht,
den kreupelen begon te weenen:
' weerdinne lacht, van zinnen zoet,
ik slaep zoo nob alleene. ' Sa.
' Dat gy zoo noo alleene slaept,
dat geeft my gans geen wonder,
en trekt dan uit uw' kous en schoen,
en kruipt dan by my onder. ' Sa.
En hy trok uit zyn kous en schoen,
hy kroop by het weerdinneken onder --maer wat zy deden en zeg ik niet dat geeft my gans geen wonder. Sa.

,

En 's morgens vroeg, den dag kwam aen
den weerd kwam t'huis gegangen:
den kreupelen sprong ter venster uit,
zyn krukken liet hy hangen. Sa.
Maer als hy in den veilde kwam,
begonst hy gaen te zingen:
' en als den weerd niet t' huis en is,
dan slaep ik by de weerdinne. ' Sa.

MI ben ic van den schamel ghesellen.
Al ben ic van den schamel ghesellen,
ei nochtans so willic vrolic lijn
van tienen, van vieren, so wil ict stellen
en drinken den hupsen welen wijn.
Hi, laet ons drinken en clinken
en laet ons maken den dalwelen, haen!
mijn keelken moet wijnken drinken,
al sou ,mijn voetken baervoets gaen.
Wel eten, wel drinken dat doet mi specken,
verstaghet al tuinen sin:
een potteken drinkeer, een potteken lecken
Baer staet al mijn leven in.
Hi, laet ons drinken en clinken
en laet ons maken den dobbelen haen!
mijn keelken moet wijaken drinken,
al sou mijn voetken baervoets gaen.
Met hiilic werken en vromelic broesen
daer hanghet al mijn leven: an,
en wij nken drinken met dobbelen croesen,
dit doen ic altijt waer ic can.
Hi, laet ons drinken en clinken
en laet ons maken den dobbel en haen!
mijn keelken moet wij nken drinken,
al sou mijn voetken baervoets gaen.
-
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Sinte Noiwerc heb ic vercoren
tot minen alderbeisten patroon,
ic heb hem dapperlic hulde ghesworen,
in leechdom eer ic sinen persoon.
Hi, laet ons drinken en clinken
en laet ons maken den dobbelen haen!
mijn keelken moet wijnken drinken,
al sou mijn voetken baervoets gaen.
Sinte Luijaert heb ic om ghedraghen
en sinte Noiwerc heerlic gheviert,
ic hebse ghedient bi nachte bi daghen,
sinte Reinuits heeft mi bestiert.
Hi, laet ons schinken en clinken
en laet ons maken den dobbelen haen!
mijn keelken moet wijnken drinken,
al sou mijn voetken baervoets gaen.
Dus ben ic vast te schepe gheseten,
int luisich schip van sinte Reinuits
en metter ghilde mijn daghen versleten,
dus gheeft mi elken toch wat cruits.
Hi, iaet ons schinken en clinken
en laet ons maken den dobbelen haen!
mijn keelken moet wijnken drinken,
al sou mijn voetken baervoets gaen.
Oorlof Bacchus, prince ghepresen!
ic vaer te platte borse nae mijn hol.
oorlpf lieve prince te desen!
ic drinc so gheerne mijn buicsken vol.
Hi, laet ons schinken en clinken
en laet ons maken den dobbelen haen!
mijn keelken moet wijnken drinken,
al sou mijn voetken baervoets gaen.

Gheldeloos, ghi doet mi dijn.

Gheldeloos, ghi doet mi pijn.
Al mijn vruecht doet ghi verdreogen
ick soude so gaeme vrolijc sijn,
woudt mijnen buidel ghedooghen.
Het was mi van te voren gheseijt,
ick en wouder niet nae hooren.
hadde ick een pennincxken wech gheleyt,
dat mochte ick nu oorboren.
Ick plach te sisten op die bierbank,
waer is den tijt ghevaren?
al buiten sweechs leyt mijnen Banc,
niet hebben doet veel sparen.
Doen ic goet geldeken had in mijn tas,
doen ghinc ic metten goey ghesellen,
mer nu mijn ghelt is al verteert,
nu moet ic boomkens tellen.
Wanneer ic in die taverne come,
ter tafelen ben ic Naest geseten,
dan make ic mi van achter uut,
dat die goey ghesellekens niet en weten.

Pot ende canne het is al verteert,
waer sal icx meer gaen halen?
die vrouwe die mi te borghen plach
die moet ic nu wel betalen.
Eten ende drinken is mijn motijf:
te sitten metten vollen baighe,
als ict ghebrenghen can int lijf,
voor die dore en staet gheen gaighe.
Het was mi van te voren gheseyt,
ic salder noch langhe op dincken.
als ic mijn buycxken hebbe ghevult,
so gae ic te Walem duncken.

Wi meyskens net,..

Wi meyskens net, schoon gheblancket
die gaerne vruecht Kantieren
Wi zijn verplet, in Venus bruywet
Niemant en wilt ons nu vieren
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
ons drincken, ons clincken, ons roepen ons wincken
Het cost ons so menighen traen
Voor curt jolijt, een lanc verwijt
Ons vruecht die mach haest vergaen
Ons vruecht die mach haest vergaen
Om dat wi eens, al binnens beens
Speelden met venus brande
Met luttel gheweens, certeyn ic meees
Bleef onsen maechdom te pande
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
Ons dxincken, ons clincken, ons roepen ons wincken
Ist nu niet qualijc ghemaect
den buyc is groot, dat is den noot
Wi zijn aan een kint gheraect
Wi zijn aan een kint gheraect
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Dan claghen wi snel, met groot ghequel
Ons moeder om troost te verwerven
dan antwoort si fel, een dubbel vel
Een hoerken suit ghi sterven
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
ons drincken, ons schincken, ons roepen ons wincken
Wat wilt ghi claghen mi
clan gaen wi dolen, wat batet verholen
Niemant en ontsegghen wi
Niemant en ontsegghen wi
Dus treden wi voort, hoort dit appoort
Ende crijghen voor ons ghelucken
die pocken aent boort, ende worden gesmoort
So dat wi danssen op cruycken
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
Ons ckmncken, ons clincken, ons roepen ons wincken
dus worden wi cruypel ende manck
Ons vrienden ons magen, wi luttel behagen
dus eyndt ons leven cranck
Dus eyndt ons leven cranck
Eens waren wi ient, al omme bekent
Tot allen feesten om drucx vernielen
Nu ist gewent, wi zijn geschent
Ende schoeyen metten fielen
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
Ons drincken, ons clincken, ons roepen ons wincken
daer crijghen wi menighen waert
Van lande te lande, dan clappen ons tanden
Ende menighen couwen haert
Ende menighen couwen haert
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Dus worden wi lau, in 't werck seer flau
Verleept ende afgebraeyen
die tanden grau, die lippen Blau
dan moeten wi coppelen draeyen
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
Ons drincken, ons clincken, ons roepen ons wincken
Ghewreven is onsen struyck
die mammen zijn plat, als een scotel doec nat
Si hangen op onsen buyck
Si hangen op onsen buyck
Dus sietmen ons rijen, doort niet bedijen.
Om gode al voor die kercken
Ons boelkens daer lijen, met tween met Brien
Si en willen op ons niet mercken
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
ons drincken, ons schincken, ons roepen ons wincken
Elck wijst ons met vangheren naer
Pover dat bijt ons, aermoede smijt ons
Het valt ons veel te swaer
Het valt ons veel te swaer
Ons leste huys, is met een cruys
Niemant en derffer na haecken
Dan zijn wi confuys, tis een abuys
daer l.eeren wi luysen craecken
dat heeft ghedaen
Ons cussen ons lecken, ons boerden ons gecken
Ons drincken, ons clincken, ons roepen ons wincken
Hier toe so comen wi bloot
Vol leren vol schellen, vol sweeren vol bellen
Baer sterven wi inden noot
Baer sterven wi inden noot
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Princerskens fier, ient in bestier
die noch zijn maechdekens reijne
Wacht u voor tvier, der lief den hier
Ende slaept noch vrij alleyne
Ende wacht u doch
Voor cussen voor lecken, voor boerden voor gecken
Voor drincken,vooar schincken,voor roepen voor wincken
Wecist eerbaer in uwen mant
Wiet ander doet, ick maect u vroet
Het sal u -berouwen terstont
Het sal u berouwen terstont

Coppelt aen een...
Coppelt aen een den nacht is lanck
Ey god danck.
Wet gheneren, druc ontberen
Ghelt verteren, en mach niet deren.
Dus moghen wi dansen vry ende vranck
ey god danck.
Die heergin en doen ons gheen bedwant
ey god danck.
Gheen bedrachte, teghen bedachte
Hout vaorwachte, het is bi nachte.
Mi dunct wi zijn in een ontfanck,
Ey god danck.
God loons hem die ons vordeel schanek,
Ey god danck.
Wi zijn van Dixmuyden slecht ende ruyden
Leelicke luyden, swert van huyeden
Wi hebben ghesien den ommeganck
ey god danck.
Al zijn wi van fortuynen cranck
Ey god danck
Wi sullen noch smoren, dats verloren
Vruecht oorboren, sonder toren
ende dat sal dueren ons leefdaghe lancé
ey god danck.
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Een weerdinne vry ende vranck
Ey god danck.
Dat is ons leven sonder sneven
Die niet en hebben te geven die maken screven
Dat hout ons vrolijck anden dranck
ey god danck.
Wi hebben ghedroncken root ende blanck
ey god danck.
Brenghen halen, voile schalen
Thoof t van malen, salt al betalen
Mijn daghe ic noyt beteren dranc en dranc
ey god danck.
Noch weet ic een meijsken swanck
Ey god danck.
Veel sinnen vruecht in bringhen
Die heymelick minnen die gaen binnen
Al sijn si gesmoort si en gaen niet manck
ey god danck.
Si moeten al hanghen inden hanck
Ey god danck.
Die niet en singhen, oft niet en springhen
Haest u gheringen, ick wilt u bringhen
Mi dunct ghi beyt mi veel te lanck
ey god danck.
Och die dit liedeken eerstwerf sanc
ey god danck.
Het was een ghilde, si loopt int wilde
Twaer veel beter dat si haer anders hielde.
Mer die ioncheyt moet hebben haren ganc .
Ey god danck.

Ghesellekens van herten coene...
Ghesellekens van herten scene
Weeft vrolijck nu ter tijt
Die somer roemt in saysoene
Wi maghen wel zijn verblijt.
Die boonren 'beghinnen te Woeyen.
Die Bonne client so hooge
Die Batten beghinnen te groeyen
Die weghen worden drooghe.
Ghesellekens .gin laet u niet bedwingen.
Noch jonghe meyskens mede
Loopt vry danssen ende springen
Oft gaet wandelen buyten der stede
Wilt goede chiere maken.
Ende maken een blijde abuys
Condt ghi aen u boel gheraken
Brenghet den meelbuydel vry thtiys.
Daer isser so vele bestoven
Metten meelbuydel ghequelt
Ridders jonckers uuten hoven
Die joncfrouwen zijn der mede ontstelt
Nonnen ende prelaten.
Si nemen den meelbuydel in de bant
Doorwaerders ende advocaten
Wi hebbender af tverstant.
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Trompers, pijpers ende tamboeren
Die metten meelbuydel betoven zijn
Die gaerne den elleboghe roeren
Si drincken so geeme den wijn
Wilt sinte reynuuts vaert varen
Tschip leyt buyten der stadt.
Al soudt wijf en kinderen ontsparen
Jaghet vry door u gadt.
Dan comen wi thuys ghelopen
Om tgelt te crijghen alsmen mach
Al souden wi tgaren vanden haspel vercoopen
Om te betalen ons gelach.
Al soudet ghi cleederen hueren
Daer ghi mede ter feesten gaet
Willet vroiijck avontueren.
Niemant en weet van uwen staet.
Latet sotteken vry uut kijcke'n
Uuter mouwen en hebbet gheenen vaer

Wilt u metten meelbuydel bestrijcken
Ende slaept metten molenaer
Ghi meyskens wilt dit onthouden
Die ick niet ghenomen en can
Ghi loopt so gaerne om trouwen
Ende hadt gaerne eenen man.
Si zijn so gaerne bestoven
Metten meeibuydel so grooten hoop
Van onder al tot boven
Hout selve den quaetsten coop.
Wilt met die lendenen wercken
Oudt, jonck, sterck ende cranck
So moechdy die werelt verstercken
Ende die molenaer die weets U danck.

Verblijt a...

Verblijt u ic sal u singhen voren
Den tij t heeft vruecht uutvercoren
Wi waren naect gheboren te. voren
Alverteeren: wi tgoet
Wi dienen den heere van selden vroet
Die al verdoet.
Men moet, den droeven sin verblijden.
Om tgoet, en sullen ons vrienden niet strijden
Wi sullent verteeren, in tijden snijden
So diep int vet
Ons penninghen blijven altemet
Int cabaret.
Ghewet, is hier tot desen spele
Besmet, zijn wi met roeyaerts mele
Wat batet dat ict hele seer vele
Om tvet van dien
Die sommighe ésou+den vruecht implien
En deden die lien.
Wilt vlien, van hier die met ons ghecken
Wi sien, genoechte in allen plecken
Ondanc der nijders becken wi wecken
Jolijt ende vruecht
Wie in zijn joncheyt niet en verhuecht
Die is onduecht.
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Doet duecht, als duecht is in saysoene
Dijn juecht hout altijt even groene
Die sulcke en was noyt coene in done
Daer vMruecht aencleeft
Wie om dat aertsce goet in sorgen leeft
Voorwaer hi sneeft.
Begheeft, en schout die nij ders plaghen
Wi heeft, zijn goet voor hem gedraghen
Ons ouders oudt van daghen wi saghen
Si scheiden daer van
Wel hem dire tgoet oorboren can
Tsi wijf oft man.
God gan, haer kroot diet hopelijc eten
Dus dan, is best die sorghe vergheten
Die sulck is hooch gheseten, ghesmeten
Voort op een radt
Al vinden wi ons ghildebrceders achter nat
Wat achten wi. dat.

Wel sadt, werden wi noch tavont vonden
In vat, leyt -tienen dronckaert ghebonden

Die hout in gheson^den al slonden
Wi ghelij c een troey
Tweerdinneken borghet ons uuten doy
Du s woorden wi may.
Poy pay, wart tavont ons maniere
Schoy schot' laet ons genoechte hantieren.
Wi willent van thienen van vieren te bieren
Tis goet int lij f
Neemt al in danc ist aan oft wijf
Ons sot bedrijf.

Waer sal ic mi henen fieren.
Waer sal ic mi henen keren
ic arm broederlijn
Wes sal ic mi gheneren
Mijn goet is veel te cleyn.
Als ic een weeen teaen
So moet ic balde van Jaen.
dat ic no laude verteeren
dat heb ic te voren verdaen.

Ic ben te vroech gheboren.
Al keer ic mi om ende om
Myn geluc coemt eerst morgen
Al had ick een keyserdom
daer toe den tol vanden rijn
Ende waer Venegien mijn
Het waer doch al verloren.
Het moeste versluymet zijn.
So en wil ick dan niet sparen
Ende wil dat ooc verteeren
Ic en wil daerom niet sorghen
God besorghes mi morgen meer
Wat helpt my dat ic spaer
Billicx ick verlaort te Baer
I sou mi een dief ontdragen
Het roude mi wel een jaer.
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Ic wil hem laten sorghen
die dat ter herten gaet
Mijn geit wil ic verbrassen
Versluymen vroech ende spae
Ende ic ben even bly
Bi die menighe waer dat si
Het springet opter heyden
God behoede zijn geschil.

Ic sie op gheender heyden
Menichte van bloemen staen
Si zijn so wel ghecleydet
Wat sorghen soude ic teaen.
Als mijn Boet over quam
Ic ben so frisch ende jonck
Sou mi die loot bedwingen
Ic en truerde daer niet om.
Drie worpen inder caerten
dat is die wapen mijn
ses huebsce vroulijns hertien
Op elcke side drie
Coemt hier du schoonste wijf
Ghi verblijt dat herte mijn
Lief mocht ic bi u slapen
So waer mijn herte bly.
Die voghelen laet ic Borgen
Al teghen desen winter cab.
Wil mi de weert niet borgen
Mijn rock gheve ic hem balt.
mijn hueyckelijn ooc daer toe
ic en heb noch rast noch rou
des avonts ende des morgens,
Beyde ict al verdoe.
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Geen beter dine op aerden
Wanneer ic goet leven hae
En weet ic meer
dan sluymen vroech etc spare.
Daer tae Benen vrijen moet
Ic en stae niet seer na tgoet
Als menich njck borghere,
Na grooten woecker doet.

Hi wint gijn goet met slaven
daer toe met eorghen groot
Wanneer hi rust sad haven.
Sa leyt hi al waer hi doof
So ben ick frisch ende jonck.
God geve mi veel Lerston#
God hoede mi jonge knape.
dat mi gheen homoet en cocmt.
Heerweert steect aen het ghPbraden
Baer toe die hoenderen jonck
daer toe mach ons beraden
Eenen frisschen coplcn dronck
Brengt hier d'en voelen wijn
Ende schenct ons dapper in
Mi is een buys beraden
die moet versluymet zijn.
Dat swaert op mijnder siden
Ick make mi beest daer van
En heb ick niet rijden
Te voet so moet ick gaen
Het en wil niet zijn ghelijck
Ic en ben ooc niet so rijck
Ic moet den fijt verbeyden
ende verwachten dat goet arffelic.
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Die dit liedeken schoone
Ghesongen heeft voorwaer
dat heeft gedaen een sluymer
God geve hem een goot jaer
Al in den caelen wijn
Hi wilde altfijt vrolijk zijn
Sijn Belt heeft hi verbrasset
Met schoone vrouwen fijn.

Wy groeten myn heer...

Wy groeten myn heer met grooter eer
Van keyenborch verheven
{Sander yet meer, wi groeten hem seer
God laet hem langhe leven!
Van ons gheslacht so isser veel
Men canse niet ghetellen
Wat batet dat ict swijch oft heel?
Wi zijn bestroeyt met dat tuylsche meel
Wi draghen tappen met bellen.
Wi zijn al mal, tis ons gheval
Wi willent ooc wel weten
Int aertsche dl, maecken wi gheschal
Ons wijsheyt is versleten,
Wi en kennen groen wit swert noch root,
Waer vintrnen meerder dwalen
Onse sotheit is so groat,
Si blijft ons bi tot in der dopt,
Wi en konnen niet dan rasen.

?

Die sommighe goren strijken, men machse kycken
Si willen ons verachten
Voor ons ghelij cken, so willen si wijcken
Si zijn van ons gheslachten,
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Te botterdam zijn si ghedoopt,
Te dixmuien zijn si gheboren,
Waer ghi gaet oft waer ghi loopt,
Ghi vinter santen opghehoopt,
Int bont gaen si versmoren.
Si gaen brageren, met bonte cleeren,
Si zijn seer opgheblasen,
Men moetse eeren, ghelijcken heer►en,
Waer vint men meerder dwasen?
Om datse hebben so grooten goet,
doen si al wijle wercken.
Watmen met sulcken dwasen doet?
Het schijnt al dat mense prijsen moet,
Dus canment niet wel merken.

Ick Nebbe verteert mijn Goren,

Ic hebbe verteert imid n Goren
Een half jaer hier te voren,
Eer (t) van. de^^n vellde Gomt in 't scure;
Het es verloren, dat ic truere,
Want ic hebb^e n«
och meer ghesellen,
Die hem selve als. ,bestellen,
Ende maken hem so vele te doene,
Dat sy havercoren eten groene.

Irae Sinte Rcyn-uut...
Nae Sinte Reyn-uut soe moeten wy varen,
Dat hebben ons meest die vroukens ghedaen,
Diet ons soe ruytelick hebben helpen sparen,
Datmen met stucken ter merct moet gaen.
So helpen 'syt ons dues de billen slaen,
Noch moeten si gecleet gaen als een bruyt,
Soe is ons vermaen, wy moeten varen
Wy moeten varen nae -Sinte Reyn~uut.

Daar vond i k ...
Daer vond ik veel smokkelbroeren,
Die tot zuypen zijn gewent,
Singen en drinken, klugtig slaen
Potten, kannen, glasen
En dan weer bescheyd gedaen,
Desen bras stond my wel aen.
Doen dogs ik, hier wil 'k blijven,
Dat is volk, dat myn dient
Ik liet myn in de Gilden schryven
Myn Officie wel bedient.
enz.
Den duim te stellen op den pegel,
Eiken Pot in eenen teug,
Dat staat vast in onse regel;
Denk maar op de tyt, o Deugt,
Yder maal een Potje Wyn.
Dat staet vast in onse regel.
Al die daer niet tegen en kan
Moet blyven uit ons gespan.
Haer kleeren, die zy aen 't lijf dragen,
Haer disciplinen, die zy doen,
Ik zeg, dat wy nog alle dagen
Meerder penetentie doen,
Dagen en nagten even zat.
Potten, kannen en glasen roeren,
Altijd met den bek in 't nat,
Wel wat streng order is dat.

Zoo lang...

Zoo lang als Jan Crediet nog leeft,
Geen van ons alien treuren heeft;
De fluyt, de fluyt, de fluyt, de fluyt
Moet zyn gedronken uyt.
Daarom laat ons rinkinken,
Zo lang de beurs wil klinken,
Wy vaaren met 't schip Reyn Uyt,
Wanneer dit leven sluyt.

Ick sal u gaen verklaren.
Stem: Beroert ben ick van binnen.

Ick sal u gaen verklaren,
Hoe ick laest van Haerlem quam }
Hoe dat ick ben ghevaren,
Als ick voer na Amsterdam.
Ick sal 't u laten weten:
De visschen gaf ick t' eten, --Daerom wasser den schipper soo gram 1
2.
-Seer snel liepen de sluysen;
Den stuerman wel bedacht,
Die krocht ons voor Enchuysen, Daer lagen wy al die nacht.
Ick blies vast in mijn handen,
Van koude klapten mijn tanden:
Ick verlanghde vast na den dagh.
3.
's Morgens vroegh ronder schromen
Voeren wy van die strant,
's Avonts zijn wy gekomen
Tot Harlingen in Vrieslant.
Van daer ben ik met verstrangen
Naer Franker toe gegangen:
Daer ick genoegh te wercken vandt.
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4.
Al in de Pinxter~ daghen
Liep ick van Sneeck te voet.
Om werck soo gingh ick vragen:
Mijn hart was wel gemoet,
Ick vondt dat werck met hoorpen,
Van daer ben ick gheloopen
Van 't werck al met der spoet.
5.
Als Bene wilden wouter
Soo liep ick hier en daer,
Hoe langer en hoe stouter:
lok vraeghden nergens naer!
Als een schaep sander weyde
Sao loop ick langhs der heyde,
Als oft ick verloren waer.
6.
Ick loop hier langhs der straten
Als een kloeck jonger helt,
As een koe van mussch,elj aten
Soo stinck ick al na dat geit!
Als ick dat overdincke,
En mijn buyd.el wil niet klincken:
't Geldt is op den rooster getelt.
7.
Oorlof, geesten verheven,
Oorlof tot een besluyt
Wilt mijn roeckeloos leven
Vry singen overluyt!
Hoort toe, ghy jonge Sinnen,
Ick zeyl tot Calis binnen
Op het schip van Sinte Reyn-uyt

't hert is my soo seer bekommert.

Stem: Van rou-mantels van Berghen.

1.
't Hert is my soo seer bekommert,
'k Heb mijn selven heel ontrij ft :
't Schabbetjen moet naar den lommert,
Soo de neeringh langh dus blijft.
Pover my na oomkens dryft
Om te halen Tont geschij f t,
Duymkruyt!
Had ick moer een Spaensche kluyt,
'k Hielder myn scbabbe noch uyt.
2.
Pover die komt my benouwen
Met mijn Heer van Bij stervelt :
'k Moet mijn hooft soo dickmaal krouwen,
Dat my de mager-man soo quelt.
'k Heb meer luysekens dan geit;
De fieltj es doen my gewelt niet kleen,
'k Voel se hier op mijn rugge-been,
Dat se my met voeten treen.

,
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3.
Men klaegt nu aen alle zyen
Van 't weven, ten gaet niet wel!
Ik magh niet meer Sluusen vrijen,
Als, een Blaeu-wevers schoots-vel.
Omdat ick pover gesel
Hebben seven duyts van d' el voor knecht:
Om te klagen heb ik recht
Want het gaet te schand'igh slecht!
4.
Als de somer was voor handen,
Had ick noch wat beter loon;
Maer doen de koud' en keersse branden,
Verteer ick mijn winst heel schoon,
Ick eet menigen paerde-boon,
Negen stuyvers voor twee brown:
't Is dier!
Was ick een rentenier,
Ick hingh een brocke vleesch te vyer.
5.
Begon de neeringh wat te rijsen,
t Sou my wonder wel aenstaen,
Ick sou mijn wage somtijts spijs►en
Met een brocke labberdaen.
Maer nu en kan 't soo niet gaen:
'k Moet gaen eten wijngaert blaen en gras,
Loopyen bij de koeyen ras,
Slapen snachts op een hooy.tas !
6.
't -Seven-duyts werck heb ick verlaten,
't Gaet nu als een sijde sacht:
Iek
gaensal'
weven witte graten
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Moytjes op de twalef schacht.
Ick hebber langer na getracht,
Krij gh ickt nu niet op mijn kragt, 't is raes 1
'k Meen te leven als een baes,
Eten butter, brood en kaes!
7.
Prince, mocht dit lange dueren —
Boonen eten ben ick sat!
Mocht ick weven legatueren,
Sy damast of lap-voortgat :
't Sou my wel behagen dat!
Anders word' ick als epen rat,
So kwel,
En eten alle middagh-mael
Broot en uyen als mael !

liet Hedendaags Leven der Liedzangers.

Op een aangenaame wijs.

1.
Aenhoord 't zangers leven aen,
Hoe wy ons geld vergaren:
Als wy maer op een stoeltje staen,
En zingen nieuwe maren!
Winnen wy veel, 't moet door de keel, -Het geld moet zyn verzopen:
Al zou men kael nog altema^el
Naekt zonder kleeren loopen.

2.
Win ik een guide drie of vier,
Die stel ik uit_ op renten
Aen de waerdin voor wyn of bier,
Een trek in Bachus tente.
Al loopt gewin myn keelgat in,
Myn geld dat raekt ten enden:
Dan trek ik voort, regt uit de poort
Weder na kalis bende.
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3.
De zangers worden weinig ryk,
Hun schoenen blyven stereken
Meest in de modder of de slyk:
Zij zuupen heelre weeken!
Het brouwers-zap moet door de krop,
Men brouwt niet voor de verkens!
Mijn drooge keel vermag zoo veel, --Nog leef ik zonder werken.

4.
't Is waer, ik zoek het werken niet,
ik hou myn aen het ligten:
Als hier of Baer wat vre^ems geschied,
Een liedje gaen ik digten!
Dan zing ik hier tot myn plyzier,
Voor die het wil aenhoren:
Van werk verlost, en drank en kost
Die word voor my geboren.

5.
Want staen ik op een stoel of bank,
Dan roep ik aen de boeren:
cc Ik geef drie liedjes voor een blank,
cc Za, wild uw geld eens roeren! »
Dat toere-geld is haest besteld,
Wanneer ik raek aan 't smullen:
Al ben ik zat van 't brouwersnat, -Myn darmen moet ik vullen.

6.
Myn zak is van een duyvelsvel,
Daer kan geen kruys in blyven:
En daerom wordt myn Griet zoo fel,
En komt dikmaels te kyven,
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Als ik myn keel geef wat te veel!
-- Ik zuyp myn om te barste,
Ik laet haer staen vast agter aen,
En leer haer lustig vaste.

7.
Zij vond my gisteren op gelag,
't Is waer, ik waer beschonken,
Zij gaf my meenig harde slag,
Maer nu zoo loopt zy pronken.
Zy ze: ((kapoen, 't is vuyl fatzoen !»
Zy doet myn lopen zingen,
En ik dan moet op staende voet
De deur weer uit gaen springen.

8.
Van 't zingen word myn keel zoo droog,
En nog moet ik al zwygen,
Een vrouw zou springen pieken hoog,
Om zoo een man te krygen !
'k Ben goed en als ik ben geen wals,
Ik zal 't in '^t vlaems wel brengen:
Blyft ongetrouwt, en wagt u stout
Van al die valsche krengen!

9.
Tot Rasmen zou ik garen gaen,
Als ik 'er was ontbonden:
Want als wy raken aen het slaen
Wy vegten als twee honden.
Was ik ze kwyt in deze tyd ,
Het trouwen zou ik staeken!
Ik weet geen raed tot mynen baet,
Hoe ik ze kwyt zal raken.
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10.
Wel aan die nog te trouwen storen,
En worgt uw voor de Grieten:
Zij hebben tongen als fenyn,
Het zou uw ook verdriete !
Die niet en kan, 't zy vrouw of man,
Of die dit lied mishagen,
Die kan voorwager, een stuiver maex,
Viler blaedjes meede dragen!

HET BOEK
DER RABAUWEN EN NAAKTRIDDERS
NASCHRIFT
Het was aanvankelijk onze bedoeling slechts een herdruk te
geven van de twee zeldzaam geworden werkjes: «Der Fielen,
Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer ghedruct 'Thantwerpen by Jan de Laet in die Rape. Anno 1563» en «Kluchtighe

Calliope, uytbeldennde den Aert, Eyghenschappen, ende manieren
der Arme Redelaeren, bestaende in verscheyde manieren van
eyschen, niet min stichtelijck, als vermakelyck om lesen. Men
vindtse te coop, t' Handwerpen by Jacob van Ghelen op d'Eyer-

marckt, inden Voghel-Heyn. Anno 1651.»
Wij meenden zoodoende genoegen te verschaffen aan de boe
allereerste plaats en mede aan al diegenen-kenlifhbrsd
die zich bezighouden met de studie van het oude, Vlaamsche
volksleven. De, bescheiden die de belanghebbenden er zouden
vinden over de gewoonten en gebruiken van de bedelaars en
dieven in de 16 e en i j e eeuwen schenen ons, van uit folkloristisch oogpunt, belangrijk genoeg om den herdruk te wettigen.
Meteen kwam het ons noodzakelijk voor deze dokumenten aan
te vullen met verspreide liederen en gedichten van en over bedelaars, kreupelen, schamele liefde -gezellen en andere venusboeven.
Onder het verzamelen van onze nota's bleek het ons, ondertusschen, dat de uitgave «Der Fielen, Rabauwen oft der
Schalcken Vocabulaer» berustende in de boekerij van het Museum voor Folklore van Antwerpen, zeldzamer was dan wij in
den beginne wel meenden. De heer Dr Willem de Vreese, de
geleerde bibliothecaris van de Hoogeschool van Gent, was zoo
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bedoeld werkje vóór ons hadden en dat het ook in de boekerij
van de Universiteit van Gent aanwezig was. Hij voegde er
echter bij: «in de vele bibliotheken die ik bezocht heb, heb ik
het boekje steeds vergeefs gezocht, — althans de uitgave
van het jaar 1563. »
En wij dachten dat het wellicht beter zou wezen de
uitgave van 1563, zooals ze vóór ons lag, met al hare taal- en
zetfouten, nauwkeurig over te drukken en, tevens, in eene ophelderende narede, te wijzen op zekere onnauwkeurigheden in
de benamingen van de bedelaars en fielten, te meer daar wij die
onnauwkeurigheden in de « Bibliotheca Belgica », fiche V, herhaald vinden.
Wij geven hier de beschrijving van het eerste boekje: «Der
Fieren, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer» zoo gelijk
zij in de « Bibliotheca Belgica » voorkomt:
« Der Fielen, Rabauwen, oft der Schalcken Vocabulaer, ooc

de beueysde manieren der bedeleeren oft bedelerssen, daer menich mensche deur bedrogen wort, wort hier geleert, op dat hem
elck daer voor wachten mach, ende is seer nut ende profytelyck
om lesen voor alle menschen. »
(Vignette: plusieurs espèces de mendiants). Ghedruct Thantwerpen by Jan de Laet in die Rape. Anno. M. D. Lxiij.
« In 8°, sign. A ij -E iiij (E. vij), 39 f.f. non chiffr., plus i f.
(blanc?). Gravures sur bois. Car. goth. »
« Le v° du titre est blanc. Au r° du f.A ij: Prologhe. Hjer nae
volget een suyverlijc boecxken, ghenaemt Liber vagatorum, oft
der Rabbauwen ende boeven ordene. Gedicht van Benen hoochweerdigen meestere, Nomine Expertus in trufis. D. Den Adone
oft god te love ende ter eerera, sibi in Refrigerium et Solatium,
ende alle menschen tot een onderwysinge ende leeringe... Ende
aldus wort dit boek in vier deeles ghedeylt. Deerste is eienen vocabulaer om root walsch oft Arragoens te quisten. Oft om cootmans latijn te spreken. Tweedde deel spreect van alle neeringen
ende bedriegelijcke hanteringen die de bedelegers oft lantloopers
gebruycken... Tderde deel seyt sommige notabilia ende leeringhen die tot dese voorgenoemde hanteringen ende bedrieg'elycheden behooren. Tvierde deel... maect mentie om u seleen te
wachten nut den weck der bedeleeren. »
« Au v° du f. Aij: tot den Leser... Les ff. Aiij-Ev. r° renferment le corps de 1'ouvrage, et a la fin: Hier zyn beschreven die
erfghenamen van tgasthuys, om deswilie oft die meester storve,
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dat die vrouwe soude Bennen haer erfghenamena... Au v° du f.
E v.: Die meester vai eden gasthuyse... et au f. E v j.: Hier
worden gebannen uut den hove des gastkuys al die contrarie
doen deser voorseyder oordinanncienz. Le to du f. E. vi]. contient
l'approbation de Bruxelles, Anno. M. D. xlvi j. den lésten dach
Septenmbris...; le v° de cl- f. est blanc. »
« e I er livre( ff. A iii-A v. r°) contient nu vocabulaire d'argot
ou baragouin . Le 2e livi e (fl. A v v° C v j) se compose de 28
chap., traitant d'autant d'espèces de mendiants et d'escrocs.
C'est s trtout vette partie qui donne a l'ouvrage une grande
valeur, sous le rapport de la linguistique et des mceurs; elle
fournit l'explieatioii de 28 dénominnations, par lesquelles on
désigliait, vers la inoi ti du X V Ie siècle, les differenter espèces
d'escrocs. Les voici:
-

i,... Biegeren... 2,... Stabuliereii... 3,... Loseneeren... 4,...
Clinckeneeren die gliemyrieyntlyck cleyne clocxkens clincken...
5,... Debisseren oft Dof ferejn... 6,... Kammesieren... 7,...
Vagiere'n... S,... Grant<ieereni... 9,... Dntsereiz (sic pour Dut
io,... Schiep peren; ii,... 1.ickissein; 12,... Schwanz.felderen -sern);
oft blicslaerenl; 13,... Pepperen ende IV'opperinnent; 14,... Dallingherken; ii,... Dutsbettere n ; z6,... Sondesl Wegheren; 17,... Sonden ZVeg heritinien; i8,.. Bult draglierinneii; i9,... Jonf frouwen;
20,... Mommen oft OI'r m:;cnl; 21,... Van den Soentsen gaenn.. 22,...
Kandieren; 23,... Veranlhh ren; 24,... Cli-ristianieren oft Kalmmtieren.;
2 5,... Zeeperen; 26,... Sn.aeygheren; 27,... Buurckaerteni; 28,... Platschiereren. »
« Le 3» livre (ff. C ij-Diii.j)... s-e_1vt som-wige leeringen ende
notabilia die tot die voorgenoemde neeringeil behooren... et le
4e livre (Dv-Ev to) renferme: Veel goeder leerin gen... omdat
elck sonde weten hoe bv Godlyck ende eerlyc mocht huys hou,

`

den...
... L'ouvrag e contient , outre la gravure au titre, 102 gravures sur Bois, de grandeurs différentes et tres grossières. Plusieurs de ces gravures onnt souvent répétées.
« Ce petit volume inntéressanit a été plusieurs fois réimprimé.
Toutes les éditions en .,onit fort rares. Nous avonls trouvé citée
celle de Haarlens, 16zá. I,'édition d'Anvers, 1563, que nous décrivons ici est probablement la première en néerlandais. Un
exempl. en a été vendu i flor. a Ia librairie Fr. Muller, a
Amsterdam, en 1878.
Le même vocabulaire, ou une liste analogue, se trouve encore à la suite de plusieurs autres ouvrages, parmi lesquels
nous citoi s: z°, Legende der dienven... Ov^ergeset uyt het frans.
Hier achter is noch bvv^ evoeglhi.t Gielers vocabulaer of h-aeltdel.

Leiden, David Lopes (le Haro, 1640. (La liste ajontée a vet
ouvrage est la même que Celle imprimée au commencement du
livre que nous deerivons, mais tin pen augmentée; elle a été reproduite dans Particle: Gielerstael of Haeltael, (voir Belgisch
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(met) Giel^ers vocabulaer of Hael -tael. Utrecht, E. Snellaert
(c. 1670); Idem, Utrecht, i688, (vair catalogue de la bibl. de

C.-P. Lenshoek, La Haye, 1884, n" 29o9-291I).
« A la suite d'une traduction en vers néerlandais (par L. Van
den Broek?) du poème de Nic. Ragot de Grandval: Cartouche,
ou le vice puni, on trouve trois vocabulaires d'argot: Neder-

duits en Bargoens woordenboek; Woordenboek Bargoens en Ne
Woordenboek van het oud Bargoens en Duitsch.-deruitsch;

(Amsterdam, J. de Ruyter, 1731)•
« Le premier livre de ce genre qui a servi de type a 1'édition
anversoise a été imprimé a Pforzheim, par Thomas Anshelm
von Baden, em 1509, sous le titre de Liber vagatorum, der rsetler
Orden. La liste des diverses réimpressions de ce livre se trouve
dans Ie Serapeum, Leipzig, 1862, p.p. 113-117. Il en existe une
traduction francaise éditée a Strasbourg, par la Vve Berger Levrault, en 1862. Voir GRAESSE, trésor, IV, p. 198; BRUNET,
manuel, III, col. io56; E. WELLER, repertorium ty pographicum, p. 65 »

Het «Liber Vagatorum, der Better Orden», waarvan hierboven
sprake, toegeschreven aan Sebastiaan Brant of aan Thomas
Murner, beiden schrijvers van werken over het leven der Narren, is een der beroemdste boekjes over het fieltenleven; wel
ook een der oudste. De Vlaamsche uitgave is er eene ge --licht
trouwe, ietwat vermeerderde navolging van. Dit geldt natuurlijk alleen voor het gedeelte waarin de praktijken en gebruiken
van de dieven aangeduid staan, want de twee woordenlijsten
verschillen grootelijks: woorden zijn in de Vlaamsche uitgave
weggelaten, andere werden vervlaamscht, nieuwere werden ingelascht. En, als wij al de woorden van het «Vocabulaer» in de
moderne werken over het Bargoensch herhaald vinden, mogen
wij wel veronderstellen dat zij allen in Vlaanderen in gebruik
zijn geweest. (i)
Van uit sociologisch, anthropologisch en ethnographisch
oogpunt zijn de beschreven praktijken van het hoogste belang.
Wij zien er den strijd dien fielten en bedelaars en al diegenen
welke op den zelfkant der maatschappij leefden gedurig-aan
(i) Zoo vinden wij in het Duitsche «Liber Vagatorum» acheten voor eten en Johann voor wijn. Het Vlaamsche «Vocabulaer» geeft: botten en baey.
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moesten zij in sluwheid wedijveren. (2) Hunne gedachten,

(2) De bedelaarsplaag was algemeen, van de dertiende eeuw
af. Wij geven hierna een vijftal uittreksels uit Mertens en
Torfs, «Geschiedenis van Antwerpen», en uit De Potter en
Broeckaert: «Geschiedenis van den Belgischen Boerenstand »,
waarin gewezen wordt op de velerhande maatregelen die men
van hoogerhand verplicht was te nemen tegen bedelaars en rabauwen:
« Insgelijks werden er somwijlen penningen of plaetjes uit
welke de dragers magtigden «om goij te gaen», dat is te-gerikt,
zeggen bedelen. Zulk een maetregel werd in 1509 genomen, nadat men den 7n July had geboden en uitgeroepen, dat al degenen die niet zouden voorzien wezen van een tinnen plaetje, op
hetwelk aan de eene zijde eene hand, en op de andere de Burgt
was afgebeeld, op de correctie van de Stad het land moesten
verlaten, zoowel als alle ledigloopende gezellen en boeven.
Het bedelen werd bovendien verboden aen de personen zonder
gebreken, tusschen de achttien en zestig jaer oud; en de kloosters mogten geen aelmnoezen geven aen de bedelaers die geen
tinnen plaetje konden vertoonen. Maer die maetregels waren
eene uitzondering, en slechts te wege gebragt door de menigte
van zwervende bedelaars, die ten nadeele der stadsarmen aelmoezen aen de burgersliuizen ontvingen. Mertens en Torfs.
Deel 3, blz. 433/434« Anderzijds is ons uit eene rekening der Armenkamer eene
nota medegedeeld, volgens welke S. Julyus gasthuis den zn September z 583 aen de Aelmoeseniers der Gereformeerden werd
overgegeven, «om», zoo luidt het, «datter ,geen rabauwen meer
souden in. geherbergdworden». Men vergete niet, dat dit verbod van rabauwen te herbergen, reeds van onheugelijke tijden
bestond; en dus zal de benaming van die soort van menschen
hier wel in eereen kwaden: zin moeten genomen worden. Nochtans noemde men te Lier «Rabouukeiz asth.uis», het Godshuis
van Sint Jacob, dat, even als liet antwerpsche S. Jacobsgasthuis, bestemd was om arme reizigers en pelgrims te herbergen,
en daer onder die benaming reeds van omtrent het jaer 1340
bestond. »
Mertens en Torfs. Deel 3, blz. 4331434•
« De arme vreemdelingen, Antwerpen doorreizende, mogten
een nacht in het Gasthuis geherbergd worden. Deze gunst was
echter ontzegd aen rabouwen, tuischers, zwervers, verdachte
persoonen en ander slecht geboefte. Geene uit armoede of ziekte
vervallene menschen mogten in het gesticht opgenomen worden, om er te verblijven; voor dezen was S. Elisabethsgast-
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Dat vooral doet ons begrijpen hoe het komt dat, tot over ettehuis open. De meester of bestuurder van S. Julianusgasthuis
werd door de voogden gekozen. » Mertens en Toils.. Deel 2,

blz. 29.3
« De bedelarij moest alvroeg door wettelijke verordeningen
beteugeld worden. Dit deed, onder andere, Karel de Groote, die
de rijksgraven verplichtte de noodlijdenden bijstand te verleenen. Ook bestond toen reeds de armentaks. Na de ontslaving
der dienstbare mannen nam de armoede ongemeen toe; de behoeftige dorpen, ontvoogd, maar alleen staande in de wereld,
zonder goed, zonder bescherming, verloor met zijnen meester
het bij dezen gewaarborgde brood, hetwelk hij voortaan zoeken,
doch niet altijd vinden zou.
Bij de beteugeling der bedelarij gingen alle vorsten evenwel niet met edelmoedigheid te werk. In den keurbrief voor de
stad Bruggen op het einde der XIIe eeuw door Philip van den
Elzas verleend, leest men: Indien een bedelaar of bedelares
(scurra), die bij u de gastvrijheid heeft genoten, weigert daags
nadien uit uw huis te vertrekken, het is geene misdaad hem te
verdrinken. — Dit was nu eigenlijk geene nieuwigheid: bij de
oude Germanen werden degenen, die te lui waren om te werken, in 't water geworpen.
Op het laatste der middeleeuwen deed de ellende de zwervende bedelarij ontstaan, die zelfs eerie maatschappelijke kwaal
werd. In dorpen en steden zag men een groot getal armen
ronddolen, die huis en arbeid hadden verlaten om ten koste der
welhebbenden te leven. Regeering en plaatselijke besturen zagen
zich genoodzaakt strenge verordeningen uit te vaardigen en
hen zelfs uiterlijke kenteekens van hunnen staat te doen
dragen.
Philip de Goede was de eerste onzer vorsten, die zich het
vraagstuk van het pauperisme ernstig ter harte trok. Zijne ordonnantie van 14 Augustus 1459 schijnt evenwel machteloos
geweest te zijn om de kwaal uit te roeien, doch bracht ie weeg
dat verscheidene kastelnijbesturen op hunne beurt maatregelen
namen, welke evenwel door het steeds toenemend getal bedelaars en landloopers in de meeste plaatsen zonder uitwerksel
bleven. De Potter en Broeckaert:, blz. 223/224.
XVIe eeuw. — Intusschen had de bedelarij eene geduchte
uitbreiding genomen, tot zoo verre dat lieden, die gemakkelijk met den arbeid hunner handen hun brood konden
verdienen, zich aan bedelen overgaven. Wijts, in een boekje over
de kwaal, dat ten jare 1526 in 't licht kwam, getuigt dat de
meesters in de steden, noch de boeren op het land genoeg ge-
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gebruik was: te Zele, op een gehucht van koorden- en mattenzeilen konden vinden om het werk te doen verrichten;de dienstboden, die van hunne meesters vaderlijk behandeld werden,
gingen weg en... aan 't schooien! Die gewaande armoede, werd
een maatschappelijke problema, die dringend oplossing eischte.
Wilde de samenleving rust, veiligheid en orde genieten, dan
moest het misbruik, op korten tijd algemeen geworden, dadelijk en krachtig worden te keer gegaan. Vlaanderen, dat er het
meest door schijnt geleden te hebben, was er ook het eerst tegen
gewapend. De wethouders der stad Yper gaven in 1530 eene ver
onderhoud der bedelaars uit, welke weldra-ordenigv't
door een groot getal gemeenten, en 't jaar nadien door de regeering voor geheel liet rijk aangenomen werd. Het parochiaal
armenbestuur en een bestendig toezicht werden ingericht of
liever volledigd; eene kas tot stand gebracht om in het te kort
van den disch te voorzien, enz. De regeering had de voorschriften der Yperlingen nagenoeg geheel en al tot de hare gemaakt,
met bijvoeging evenwel van enkele bepalingen, welke áen
geest des tijds en de naïeveteit der regeerders betoonen. De
arme lien (zegt de bedoelde ordonnantie) mogen ook weleens in
de herberg gaan: « aucunes fois par récréation... boyre nn pot
de cervoise avec leurs femmes, saris toutesfoys eux enyvrer. »
Overigens, de behoeftigen, die onderstand kregen uit eene
openbare kas, droegen een uiterlijk herkenningsteeken: « Item
que toes povres eivans de ladite aumosne de la charité seront
tenuz de porter une marque, sur leurs robes, a 1'ordonnance des
dis commis. » Het waren echter niet alleen de schaamtelooze
armen, die d ebezorgdhieid des wetgevers gaande maakten; ook
degenen die niemand hunnen nood dorsten klagen, mochten .op
hulp en bijstand rekenen. De ordonnantie van Karel V, gedagteekend 1531, schrijft voor dat « quiconnque sgaura qu'aucunes
personnes de hopte ou par simplesse n'ossassent découvrir leur
nécessité, ils en avertiront les commis a ce qu'information par
eux sur ce prise, ils pourvoyent... »

De Potter en Broeckaert, blz. 262/264.
Le Vagabondage et ia Mendicité par G. et Berry, Paris, E. Piguière
et Cie, 1914, meldt verder:
« Autrefois, en Russie,on s'imposait de faire l'aumone comme
une mesure de pénitence publique. En outre la charité devel ait
obligatoire lors de la commémoration des morts, c'est-à-dire le
troisième, le neuvième, ie vingtième, le quarantième jour et enfin
le jour anniversaire dE la mort.
De plus, chaque classe de la société, chaque etablissement
public prenait des mendiants à sa charge.

50 .leurdets; te Roeselaere, bij de Nieuwmarkters, meest allen scha
eindelijk, in de Kempen, te bommel, te Exel, te-renslijp,
Kleinebreugel, te St-Hubrechtselle, te Overpelt, te Neerpelt en
te Hamont, door de ruilhandelaars en smokkelaars, ketellappers
en varkenssnijders van de streek, aldaar «Teuten» genaamd. Zij
allen liepen met hunne waren Vlaanderen af; en dat zij een
slechte faam genoten hoeft wel geen betoog. Dieverijen en
moorderijen van allen aard werden op hunne kap geschoven.
Was er ergens een kind geroofd, een moord gepleegd of een
brand ontstaan, 't waren zij alleen die de schuld moesten dra
telkens had men, in den loop van den dag, «een scharen -gen.E
buurt gezien, ofwel waren er «Zelenaars» of «Teuten»-sliep»nd
voorbijgetrokken. En was voor hen allen, evenals voor de fielten en rabauwen uit de zestiende eeuw, het «Bargoensch» niet
het behoedmiddel om hen van de indringerigheid van de geijkte
burgers te vrijwaren? Van hun eigen leven moest alles voor
die vreemden geheim blijven. Een nietig woord immers zou
hen, door een verkeerde uitlegging, aan de galg kunnen brengen ? En dan, zij moesten, als het nood deed, elkander helpen
en bijstaan. Daarom is het Bargoensch taaleigen zoo veelzijdig
en zoo ingewikkeld. 't Is of alle volkeren medegeholpen hebben tot het vormen van zijn woordenschat. Naast woorden die
rechtstreeks van het Hebreeuwsch zijn afgeleid, zooals Adon
(God), dallinger (beul) (i), vinden wij er andere die hunne
Fransche of Duitsche herkomst verraden: caval (peerd),
p f l oeger (een man die in de kerk met de schaal rondgaat) .

I1 y avait les mendiants de cloitre, les mendiants d'églises,
les mendiants de patriarchat, les mendiants des cathédrales, les
mendiants de cimetiéres, les mendiants de palais, les mendiants
de corps de métier.
Malgré cela, tons ces mendiants se groupaient en commun.
Il n'y a aucun doute, en effet, qu'il existait alors, et qu'il existe
encore aujourd'hui une solidarité enire les différents chevaliers de
la mendicité qui, aprés s'être réunis entre eux, forment divers
groupements. Celà est facile a prouver par l'existence d'un jargon qui leur est propre et doet ils gardent soigneusement le
secret.
(i) Zie Alfredo Nice f oro. «Le Génie de l'Argot». Paris. Mercure de France 1912.
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Al stelde de schrijver van « Der hielen, Rabauwen oft der
Schalcken Vocabulciier i zich alleen tot doel zijne lezers op de
hoede te stellen voor de gebruiken en gewoonten van de bede
titel zegt, menich men--lernoftbds,«aerzol
sche deur bedrogen wort, op dat hem elck daer voor wachten
mach», voor ons, twintigeeuwers, geeft hij eene uitmuntende
beschrijving va11 het dieven- en bedelaarsleven in het Duitschland en de Vlaanderen van de 15e en 16e eeuwen. De Vlaamsche
vertaler heeft er meerdere speciaal- Vlaamsche en vooral
Antwerpsche exempelen bijgehaald. Het boek blijft aldus een
bron van -vreemde en wondere dokumenten over de verschillende
soorten van bedelaars. Allen worden beschreven en gekonterfeit.
Wij tellen er 28 verschillende. Aan elk soort wordt een bijzonder
kapittel gewijd:
i.

— Biegeren. Bedelaars die aalmoezen vragen ter wille van
God of van Onze Lieve Vrouw, maar geene teekenen van
heiligen noch andere dragen.

2. — Stabulieren. Landloopers die van land tot land gaan met
vrouw en kinderen en een heelen huisraad meedragen.
Zij bidden onophoudelijk en hunne kleederen Lijn met
heiligdom behangen.
3. — Loseneeren. Deze dragen met zich gebroken ketenen en
beweren ergens in Turkijen of elders gevangen te heb ben gezeten, ter wille van het geloof. Door een mirakel
zijn de ketenen vanzelf gebroken. Zij zijn dragers van
verzegelde bewijsstukken.
4. — Clinckeneeren. Bedelaars die aan de kerken zitten en
gewoonlijk met de bel de aandacht op zich trekken.
't Zijn meestal gebrekkigen die door de schuld van
hunne misdaden, of naar aanleiding van kwade ziekten,
een of meer ledematen hebben verloren. Voor hen op
den grond staat dikwijls het beeld van een heilige (S. Sebastiaan, S. Lenaards of S. Anthonis). Er zijn ook clinckeneeren die geenszins kreupel zijn maar alleen hun
arm of been in bebloede doeken winden.
5. — Debisseren. Deze fielten komen in alle huizen bedelen
voor broederschappen of kapellen of voor het oprichten
van kerken. Zij dragen beelden of teekenen waarmede
zij de huizen bestrijken.

6. — Kammesieren. Deze bedelaars geven zich uit voor jonge
scholieren die, door de schuld van het slechte gezelschap,
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volk af .
7. — Vagieren. Deze zijn avonturiers die beweren uit Venusberg te komen en de zwarte kunst machtig te zijn. Zij
geven zich uit als duivelbezweerders.
8. — Grantneeren. Deze bedelaars beweren te lijden aan de
vallende ziekte van St-Valentijn, St-Quirijn, St-Vits of
St-Anthonis. Zij gebaren een aanval van de ziekte en
verklaren aan het volk dat het een straf van God is.
9. — Dutseren zijn bedelaars die beweren langen tijd krank te
hebben gelegen en thans eene bedevaart te ondernemen
die door aalmoezen moet betaald worden. Ook gebeurt
het dat zij eten en drank bedelen voor zieke vrouwen
en zieke kinderen.
io. -- Schlepperen zijn kammesieren die zich voor priester uit
Onder voorwendsel een altaar te moeten bedienen-gevn.
bedelen zij voor een altaarkleed of een misboek. Zij maken de menschen deelachtig van de missen die zij zullen
lezen. (i)
ii. -- Zickissen zijn blinden die het volk bedriegen, hetzij zij
zich valschelijk voor blinden laten doorgaan, ofwel dat
hun de oogen voor misdaden uitgestoken werden.
12. — Schwan f eldere n of blicslaeren. Deze bedelaars vertoonen
zich naakt aan het volk en bedelen om kleederen.
13. — Vopperen en vopperinnen zijn meestal vrouwen die zich
aan ketens laten leiden en zich uitgeven als krankzinnigen of bezetenen.
Iq . — Dallingheren geven zich uit als roffiaens of henekers.

Zij slaan zich met roeden en beweren hun leven te willen
beteren. Zij bedelen om geld ten einde eene bedevaart te
kunnen ondernemn.
IS. — Dutsbetteren of Dutsbetterinnen. Vrouwen die zich uitgeven voor kinderbedsvrouwen die een dood kind ter
wereld gebracht hebben. Zij leggen zich aan de kerken
neer op eene sprei met was en eieren voor zich.. Er zijn
ook vermomde mannen die zich voor kraamvrouwen
uitgeven.
,

i6. -- Sonden- wegheren. Stoere knechten met messen gewapend
die beweren een doodslag te hebben begaan — een nood() Men vergelijke de Schlepperen met de zoogenaamde
Casseneeren of Questeerders, waarover later.
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niet onthoofd word-en.

17. -- Sonden-wegherinnen. Vrouwen die beweren lichtekooien
te zijn geweest. Zij willen hun leven beteren en bedelen
om St-Maria- Magdalena's wille.

18. — Bultdragherinnen. Vrouwen die zich valschelijk doen
doorgaan als grootgaande en aalmoezen vragen.

19. -- jon.//rouwen. Bedelaars die met ratels loopen alsof zij
melaatsch waren.

20. — Mommen of Momsezn. Bedelaars die kappen dragen ge
zich als gewillige armen doen-lijkoebrdsn
doorgaan.

21. — Soentsen. Bedelaars - die beweren dat zij van adel zijn,
maar, door oorlog, ten onder zijn gekomen. Zij zijn dra
-gersvan
oorkonden van adeldom.

22. --- Kandieren. Net-gekleede bedelaars die zich uitgeven
voor kooplieden van over zee die door eene zeeramp van
hun goed zijn beroofd geworden. Zij hebben daarvan
brieven en bewijzen.

23. — Vera nieren. Vrouwen die zich bekeer. de jodinnen noemen
en de waarzeggerij beoefenen.

24. — Christianieren of Kalmieren. Bedelaars die teekenen
dragen van verre landen die zij bezocht hebben, teekenen
die zij aan het volk verkoopen.

25. — Zeeperen. Bedelaars die zich smeeren met eene zalf, zoodanig dat zij er uitzien alsof zij langen tijd krank zijn
geweest; alzoo leggen zij zich aan de kerken neder.

26. -- Sweygheren. Bedelaars die zich bestrijken met paarden

gemengd met water tot zij er uitzien alsof zij de-mest
geelzucht hadden. Alzoo gaan zij uit bedelen.

27. — Burckaerten. Bedelaars die zich uitgeven als hebbende
het St-Anthonisvier of eene andere ziekte in de hand.
28. — Platschiereren. Blinden die, op een stoel staande, vóór de
kerken zingen en spelen op de luit en vertellen vaii verre
landen die zij nooit zagen.
Ziedaar heel het bedelaarsgild riet zijn nasleep, zooals het
in Vlaanderen, te dien tijde, gekend was. Wij vinden ze allen
terug in het « Woordenboek» (i) van Is. Teirlinck, die zich echter
(i) Is. Teirlinck. Woordenboek van. Bargoensch. Roeselaere,
de Seyn-Verhougstraete 1886.
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-jan de Belacchende Werelt». Teirlinck kende dus noch «Der Fieten, Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer», werkje dat hij
overigens niet vermeldt in zijne bronnenlijst, noch het «LiberVagatorumn dat hij vernoemt, waarschijnlijk uit tweede hand;
wij veronderstellen, in elk geval, dat hij het niet geraadpleegd heeft, anderszins zou het aan zijn fijnen opmerkiïigsgeest niet ontsnapt zijn dat de uitleg over de bedelaars, door
vande Venne gegeven, eenvoudig van het «Liber Vagatorurn»
overgenomen is.
Wij laten hierachter de lijst van bedelaars volgen zoo gelijk
wij ze vinden in eerre uitgave van «De Belacchende Werelt» van
vande Venne (i) en de overeenkomsten met het Vlaamsch
fieltenboekje — de vertaling van het «Liber Vagatorum» -springen onmiddellijk in het oog:
i.

— Bregers

(2), Dese Bedelaers komen slechtelyck voor 't
Volk gaen, maer willen selden bidden Baer sy bekent

zijn.

2. — Stabuliers, Zijn Schoyers, die in alle ]Landen loopera met
Vrouw en Kinderen, van d'een Heyligen tot d'anderen,
hebben den Hoet ende den Mantel vol Teekenen hangen,
gesteunt met den Bedel-staff.

3. — Loseneers, Die seggen: datse ses oft seven jaren gevangen
hebben gelegen in Turckijen, om het geloof: hebben val sche Beseghelde Brieven, als dat door mirakel haer Ketenen los gheworden zijn: Maer 't is gebogen.

4. -- Klinckenneers, Zijn gewoon voor de Kerck-deuren te sitters
met ghebrooken Schinckels,hebben oock Ketenen bij hun
ligghen, tot een teyken al ofse ghevanghen hadde gheleghen tot onschuldt.

(i) Adr. vande Vennes: Tafereel van de Belacchencle Werelt, en des selfs geluckige Eeuwe, Goet Rondt, Met by-ghevoegde Raedsel-Spreucken, aen-gewesen in de Boer-Achtige
Eenvoudigheyt, op de Haegsche kermis. Versiert met Konstrijke Af -beeldingen. In 's Graven-Hage, Gedruckt voor den Au
theur, ende bij hem ende de sijne te koop, op de Turf-Marct,
in de drie ],eer-konsten, 1635.
(2) Hier vinden wij voor het eerst Bregers of Bregeren, waar
het « Vocabulaer», tot tweemaal toe, foutief Biegeiien schrijft.Alle
latere schrijvers hebben Bregers of bregeren overgenomen.
-
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Geeldekens by hun, daer sy de Wooninglaen dan bestrijcken, om de slechte Boeren te Loer- Tasschen. En te heb ben veel stoffe tot Cieraet voor de Capelle van de schijn Bedriegers.
6. --• Kammoesiers, Wandelen als jonghe Studenten, -die de Ouders onghehoorsaem zijn geweest; seggheade datse van
de Evangely konnen lesen, ende Planeeten weten te
wijsen, ende nemen watse krijghen kunnen.

7. — Vagiers, Gelijckenen Avontueriers, spreken van de seven
vrij -Konsten r en werden ghenaemt: Faren Scholiers.Doch
't zijn arme Duyvel-j aghers !

8. -- Grantuers (i), Gelaten haer of se de vallende Sieckte hadden van S. `rits, of S. Anthony, versoecken soo veel om
ses pont Was, en een Autaer-doeck te koopen; Doch 't
is bedriegery.
9. — Dutsers, Roepen datse langhen tijdt kranck gheleghen hebben, en datse een sware Bedevaert hebben
voorgenomen, versoecken om drye Aelmoessen om de
loose reyse te bevorderen.

zo. -- Schiep pers, Geven haer uyt als Priesters, bij hun hebbende een jongen dienaer, die de Sack na -draeght, bidden om yets voor de Missen te ghebruycken, Och! 't zijn

Deugdt- Missers '
ii.

— Zickissers, Zijn blinde, oft geboren, ofte by ongeluck, oft
door Recht-straffe daer toegekomen, ende verbergen hun
Hoeden of Kappen, eysschen andere Mutsen, die verkoopen sy luyden om geit te kryghen.

12. — Schwani f elders, Laeten hun kleederen in de Slaep- hoeken,
en gaen naeckt, beven en trillen, doch hebben sich eerst

bestrecken met Netelen -Saet, en ander dingen, segghen
datse van Roovers ontbloot zijn, om de goede Luyden
behendigh door bidden te berooven.

13. -- V o p p ers, Bestaende meest in Vrouwen, ende laten haer
somwijl den yser- ketenen leyden, al of sy dol waren, en
scheuren de Kleederen om het Volck te bewegen. Wachje

voor ongeruste
(i) Het «Vocabulacr» geeft Grantaleeren. Alle latere schrijvers behouden Gratuers.
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14. - Dallingers, Staen voor de Kercken, en hebben openbaer
Dief-hanghers, of Roffiaens gheweest; dese staen met
Roeden, al ofse hun selven wilden straffen.

15. — Dutsbetters, Dese spreyen sich voor de Kerck neder met
Tyne doecken over-deckt, ende noch eenighe by-voeghselen, al of het Kraem- Vrouwen waren, ende nochtans
zijn 't somwijl Mans die onder 't kleet Leuy-Sacken.

Foy! ellendigh bedrogh!
r6.

17.

Sonden- wegers, Dat zijn starcke knechten met langhe
Messen versien, seggende datse een onnooselen ongeluckigen Weer-steeck oft Doot-slagh gedaen hebben, derhalven een hoopen gelts van nooden, om haer vry te
koopen.

—

— Sonden-wegerinnen,De welcke zijn de voornoemde Sondewegers by-Wyven, roepen beklaegswijse, datse alle Mans
Hoeren geweest hebben, maer sullen haer selfs beteren
om S: Maria-Magdalenen wil.

i8. — Bult - dragers, Hebben Vodden, of Kussens op 't lijff, om
te doen meenen dat se bevrucht gaen, denckt! sy brenghen quade vruchten van ydel-Arm voort.
19. — Jon f f- vrouwen, Swieren met Kleppen, gelijck als of sy

Melaets waren, nochtans zynse gesont, doch besmet met
Leedige Sieckte.

20. — Mommen of Momsen, Saffelen met Kappen, ghelyck de
bolle-broers, dese roemen datse deegelycks ghewillighe
armen zijn, en hebben haer Vrouwen in heymelycke
plaetsen sitten, die al slapende de Giel-brocken wachten.

21. — Soentsen, Willen verdreven Edel-lieden heeten, in Oorloogh verbijstert,mits dien hebben eenighe blyck-Brieven; eyndelyck zijnt versierde quinck-slagen.

22. — Kandiers, Houden sich voor verloopen en bedorve Koop
woeste Zee van haer verlies,-Luyden,bschlig.
oft ter Landen door Loose Af-lorsters, oft door losse
borgh-tochten aen te nemen, ende daerom schynent
arme dieren: oock kannen sy hun gebruycken als val
-scheBodn
om yets te brenghen dat noyt was.

23. — Veraniers, Verthoonen sich al ofse gedoopte Joden waren, en datse Kersten zijn, derven seggen aen de Luyden.
datse weten, off haren Vader en Moeder in de Helle is,
oft niet. Dese Giel-Tonghen locken yemants kleederen
van 't Lijff. Al quade Treken.
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Hooft, sonderlinghe dat Roomsche Veronica, met Schelpen ende ander leuren, den eenen verkoopt den anderen
Teek-enen om te doen meenen, bij de aensienders, datse
oock ter plaetsen hebben geweest: dies-wegen yder evert
bedodt.
25. — Zeepers, Smeeren hun. met Salven voor een heeten Oven
vr de Kerckte hettigh vyer, ende setten sich danvoor
weghen, al ofse een ghedaente hadden van een langen
tydt kranck te hebben gheweest, haren Mont schijnt uytgebroken te zijn, doch gaen dan weer haest in Badstoven,
en werden suyver: even wel is hun daedt vuyl!
26. — P f loegers, Gaen in Kercken, met een Schotel in de Handt,
slecht toe-ghemaeckt inde Kleeren, ghelaten haer gantsch
kranckelyck, neyghen tot de luyden om de milde harten
te doen mede ney g hen .
27. — Gens- scheerders, Doen goede kleederen aen, en trogghelen op Straet, toemen dat sy handt-wercks-Knechten zijn,
ende datse langh sieck gheweest hebben, ende al verteert
watse hadden, ende noyt gebeden: segghen datse voor
alle Man schamen te bedelen, maer eyschen juyst aen een
seffens: Is dat Boet werck?
28. — Juwe(eliers, Hebben Ringhen ghemaeckt, die bestrycken
sy met slick, doen weten datse die gevonden hebben,
vragende of yemant die koopen willen, gheven die val
Ringhen om kleyn ghelt, oock hebben sy noch-sche
Schalen, of andere dingen, van Bliek, om die voor Silver
te veylen: Dat is oock snoode Bedel -vondt.
29. — Hapothekers, Loopen Driakel, en Wortelen, en Kruyden
te koop draghen, dese Stuyt-vossen trecken om en weerom, willen de Luyden oock Waer-segghen uyt een leugenachtige Mont.
30. — Swijgers, Die nemen Paerden-mest, en menghen dat met
water, ende bestrycken haer Handen, Beenen, en ander
Leden daer mede, soo dat het schijnt ofse de geel-Sucht
hadden, met ander binne-quacken: Maer bedrogh speelt
van buyten.
31. -- Bruckaerts (i), Steken de Handen in een Handt-schoe, en
hanghen die met een bandt aen den hals, klaghen datse

(i) Het «I'ocabulaer» geeft Burckaerten.
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te gaeuw is.

32. — Plat-schierers, Dat zijn blinde Sanghers en Snaren-speelers, die sich op Tonnen, of Stoelen, of Brugghen, op de
Straten laten hooren, lolle -loven veelderley wonder-voppen, stoffeeren kluchtighe leughenen van de oorsaecken
over hun mis -vallighe blintheydt. Als de Bast-Meesters.
de selve naeckt maken, dan vindtmen de in-ghebrande
Zeghelen op den Rugghe, tot bewijs datse moghen in de
Sleep gaen met al de voornoemde bedel-Boeven.

33. -- Leeners, Die weten eenige kinderen te leenen, op heyligh dagen, ende settee haer voor de Tempel-deuren, al
oft sy veel Kinders hadden, die sonder Vader en Moeder
moeten sockelen by de hant-reykende Voeders, xnaer 't
zijn quade vonden.

34. — Se/el-gravers, Vermeten sich te konnen schat-soeken, en
opgraven; vinden sy yemant die 't gelooft, dan seggen sy
dat se Gout en Silver moeten hebben om de Prekers te laten lesen, dieswegen bedriegt men de begeertige Werelt,
al lacchende!
35. — Worpeliers, Dat zijn Botters, die met Troef-kaerten spe-

len, weten wonder te doen, kunnen de Teerlingen dapper
rollen over de Schranken en noemen die: overlenckten
met den herten geborsten, of gegoten Dobbel -beenen. Weten oock van worpelkens in putten te vangen, en meer
gauwe treken.

36. — Lap- kloppers, Loopen als Ketels-boeters en Panne-lappers,
laten haar Vrouwen terwijl om den ouwen gaen, alsmen
haer niet en geeft, dan stoten sy de Boeren Ketels en
Schotels of Pannen een gat door, om also de Ketelaers aen
't werck te brengen: die noch een broek toe willen hebben als de loon betaelt is.

37• — Zee-schalkers, Die slenteren in vreemde Steden, en de
huyren dan eenige Schippers bepeckte besmette Kleeren
en Mutsen, en meerder dat tot dies behoort, seggende,
aan de luyden, datse by quaet mis-gheluyck verzeylt
zijn, ende wel drye dagen op planeken gedreven hebben,
of aen de Mast gekl.autert; waermede krygen sy dan 't
gene daer andere Eerlycke voor hebben sitten wercken.
Ach! wee sulcke Zee-Naenen !
,

38. — Pelgrimnniers, Komen oock in vreemde plaetse swieren
met gehuyrde kleergin, ende weten sieckelyck, en ver-

- S9 _-_
moeyt te sien, al ofse van verre Landen quamen. Indien
datse veel gelts krygen met onbeschaemtheyt, soo geven
sy dan te ruymer loon, aen de oude kleer-verkoopers, voor
de verhuyeringe des selfs.

39. — Drinck- lof tuyters, Stappen by eenighe ghelaghen vande
-

drinckebroers, en spelen op Lier, Fleuyt, en Veel, terwijl de Waerdinne niet en vergheet te schrijven, als de
gulpers drolicken zijn, ende slaperigh; dan speelman hant
in de sack: ende Lier is stil, 't ghevoel is dan boven 't
gehoor; dies halven zijn die speel-prachers maar geneughelycke Dieven.

40. — Klucht-Speelder s, Doen luchte sproughen, en singen met
-

bysondere grillen, en doen guygheleryen, als mede heb ben sy eenighe drolligheyt die van Was te sien is om
gelt, daer yets van verborgen kracht in schuylt. Doch 't
is met seggen, en singhen niet te doen. Maer Oude eerlijke Armen konnen niet licht om deyne spelen; daerom
Balmen die gehouden zijn te geven.

41. — A n)ort-Star-kyl ers, Derven bij dagheil voor de deuren
,

niet komen locke-munten, maer inden avont spreken sy
de Lieden aen die op hun Stoepen sitten, ende dan geven
sy te kennen hoe datse geen geit hebben om een slaepstee: oft datse anders op Straet mosten slapen in perykel
om glhevat te worden van de Schutter-wacht.
42. — 'acht- be-huylevs, I,ig ghetn met kinderen jammerlyck en
stenen ende klaghen onder eenighe barreken voor de besloten deuren, om sonder kloppen de huysen te doen
openen, opdat yder medelyden mocht krijghen om die
selve huylers binnen te nemen; maer, als sulcks geschiet,
dan gaen sy al stille inder Nacht wegh, sonder karmen,
met het gheene datse de Vromen af -draghen; derhalven
moeten alle voorsichtige geseydt zijn:
STJTYT GUMT t?YT.
V aride Venue geeft ons dus twee en veertig verschillende
soorten van fielten, waar het tweede deel van het «Vocabulaer»
er slechts acht en twintig aanhaalt. Bij vande Venue vinden
we mede: Pfloegers (26), Gens- scheerders (27), juweeliers (28)'

Hapothekers (29), Lcen)ers (33), Se/el-gravers (34) Worpeliers
(35), Lap- kloppers (36), Zee-schatkers (37), Pelgrimmiers (38),
Drinck- lof tuyters (39), Klucht-speelders (40), Avont-Star- kijkers
(41) en Nacht-be-hit1'lcrs (42).
-

-- 60 -Van die veertien soorten werden er echter dertien in het « Vocabulaer» besproken en wel in «het derde deel des boecx »,waarin
beschreven worden «sommige leeringen ende notabiliën» die tot
het bedelaarsschap behooren. Wij laten hier de aanhalingen
van het « Vocabulaer» volgen. De overeenkomsten met de oeschrijvingen van vande Venne zijn treffend.
-

i.

— Pfloegers
loegers (nr 26 by V. d. V.) — Item daer zijn oock sommige die gaen in die kercken op ende neder ende dragen
een schotel inder handt. Ende dese hebben haer daer na
gherust ende toeghemaect met cleedinghe, ende dese gelaten haer seer cranekelijc, ende dese gaen van den eenen
totten anderen, ende neygen haer tegen die lieden, oft haer
yemant wat geven woude. Dese worden gheheeten pfloegers.

2. — Gems- scheerders (nr 27 by V. d. V.) — Item daer zijn ooc
sommige bedeleers die doen goede cleederen aen, ende
heysschen oft bedelen op der straten, ende dan gaen si tot
eenen het sy man oft vrouwe, ende spreken: I.ek ben een
arm hantwercx knecht, ende ick hebbe lange cranck ghelegen, ende dat ie hadde hebbe ick verteert, ende ic en hebbe noyt ghebeden, ende nu schame ick my voor alle man
te bedelen ,ick bidde u dat ghy my te hulpe wilt comen,
dat ic weder tot mijnen hantwerc comen mach. Ende dese
worden gheheeten Gensscheerders.
3. — Juweeliers (nr 28 by V.d.V.). Item daer zijn ooc sommighe
van den voorgenoemden (i), als sie in die dorpen comen
so hebben si ringhen ghemaect van avontueren, ende sy
smeeren die selve ringen met aerde oft met dreck. Ende
spreken dan dat sy se gevonden hebben, ende vragen oftse
yemant coopen wille. Ende dan meynt een simpel dorpman, dat den rinc van silver oft van gout is, ende en kennen dat niet, ende geven iij oft vier stuveren daer voor,
ende also worden die dan bedroghen. Dese selve draghen
somtijds Agnus dei die van blic oft loot gemaect zijn,
die van silveren schijnen gemaect te zijne. Ende somtijds
hebben si ooc sommighe schalen die alsoo schijnen oft si
van silvere gemaect waren.
4. -- Hapotliekers (nr 29 by Vr d. V.) — Wacht u oock voor
die meesters die achter lande trecken ende loopen, ende
die driakele ende wortelen te coope hebben, want sij ghe(i) De Sefel-gravers.
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ven haer tint voor groote gheieerde meesters. Ende bysonderlijck zijn dese sommighe blinden. Een ghenaemt Hans
van Straesburch is geweest, een Jode, ende is te Straesburch ghedoopt geweest, ende zijn ooghen zijn hem te
Worms uutghesteken.

5. — Leners

(nr 33 by V. d. V.) — Item daer zijn oock sommighe die ionghe kinderen leenen op aldersielen dach, oft
op andere heylige dagen ende dese setten haer voor die kercken, ghelijc oft si vele kinderen hadden, ende sy spreken, dattet moederloose oft vaderloose kinderen zijn, ende
het is al geloghen. Ende dit doen si om dat men haer veel
given sonde om Gods wille.

6. — Se/el-gravers (nr 34 by V. d. V.) — Item daer zijn ooe som
vaal den voorgenoemden (2) die haer nut geven dat sv-mige
connen schadt graven oft soecken. Ende als si yemant vinden die dat gelooft, soo spreken si dat si moeten gout ende
silver hebben, ende moeten daer toe veel missen laten lesen, etc. met veel schoon woorden, ende daer mede bedriegen si die lieden,die gheestelijcke ende oock die weerlijcke,
want ten is niet veel gehoort gheweest, dat alsulcke boe
schat vonden hebben, maer si hebben die lieden alsoo-ven
bedrogen. Dese worden gheheeten sefelgravers.

7. — Worpeliers (n r 35 by V. d. V.) — Item wacht u oock voor
die speelders oft botters, die met quaerten oft quaertspelen
omgaen om een blat tint die andere af te heffen. Die omgaen metten boeglijn, metter spiesse, met den ghefetsten
brief over den bodem, oft met andere des gelijcke, over den
schranck. Oft (lie omgaen met teerlingen, met den
steenen metten overlencten teerlinck, met den
herten teerlinck, met den gheborsten teerlinck, met den
afgegoten teerlinck, ende met den dobbel beene. Oft die
omgaen met worpelkens, die sij in een putken vanghen,
met coordekens te steken om effen nut te comen,ende met
andere dinghen om te radene.Oft die omgaen met meskens,
met steenkeus erfde met beenkees, met gommen, met
prissen, met den knechten voeten.

8. — Lap- kloppers (n r 36 bv V. d. V.) — Item dese selve comen
somtijts bi avont in die steden ende dorpen ghelijc cooplieden oft meerseniers, ende hebben eenen paternoster ende
andere aventure te coope. Ende si thoonen die lieden eenen
costelijcken pater noster van coraele, oft van ander ghe-

(2)

De Gensscheerders.
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steente dat goet is, ende die laten si haer van andere lieden wel besien, dat hi goet ende recht is, ende si seggen
dat si dien avont ghelt hebben moeten, ende si seggen dat
si die helft min dan hij weert is. Ende als die lieden om
den goeden coop, die des begheerlijck zijn, haerdie selve
beclappen die lieden ooc met groote leughenen etc.

g. — Zee-schalcken (n" 37 by V. d. V.) — Item men vint veel
schaleken die na haers ghelijcke gaen sien als si in een
vremde stadt comen, ende in die selve stadt hueren si dan
schippers cleederen, ghelijc boxen, bonetten, een schippers
hemde, eenen rutsaert ende desgelijcke. Ende dan segghen
sy voor den volcke dat sy by quader avontueren verseylt
zijn, ende dat si schip ende scherf inde zee by onweder gelaten hebben, ende dat si drie dagen in die zee ghedreven
hebben op eenen mast, oft op een ander hout.
io. — Pelgrimmiers (nr 38 by V. d. V.) — Item desgelijcke zijn der ooc sommighe die pelgrims cleederen hueren, gelijck
oft si cranck waren, ende oft sy van Roomen oft van sinte
Jacops quamen, ende sy en gaen niet dan tranwanten ach ter lande.
Item dese cleederen ende desghelijcke, verhuert men in
een strate gheheeten S. Anthonis strate, want dese strateis
bekent alle die werelt door, ende men gheefter voor des
daechs eenen halven stuver, na dat si veel gecrijghen.
i i

. — Drinc k -lof -tuyters (nr 39 by V. d. V.) — Item al deghene

di achter lande loopen, ende op lieren ende veelkens spelen, die van taveerne te taveerne, ende van ghelage te ghelage gaen, zijn uut om die lieden te bedrieghen, ende van
haren ghelde te ghecrijghen. Ende haer daer af te verlichten, vonden syse droncken, oft slapende. Dese en zijn niet
te betrouwen, want si soudent wel darren nemen al waert
in die kercke, want sy pleghen ghemeynlijc outaeren te berooven., oft blocken op te breken ende daer uut te pieken.

12. — Klucht- speelders

(nr 4o by V. d. V.) — Item daer zijn
oock desghelijcke singers ende springers ende guycheleers,
die schoone consten connen bedrijven ghelijck sy segghen..
(nr 41 by V. d. V.) -- Item alle ydele
vaten die altijd bedelen, des morgens ende des avonts, ende die selden misse oft sermoon hopren, en sal niemant in
haer boeverijen stereken.

13. — Avont-star- kijkers

Van de veertiende kategorie van bedelaars, «de Nacht -be-huylders », vinden wij geen spoor in het «Vocabulaer ».Waarschijnlijk

--63hebben wij hier met een speciaal soort van Hollandsche bedelaars
te doen. De benaming klinkt, in ieder geval, erg on-vlaamsch,
evenals vele andere benamingen van deze veertien reeksen. In
het «Vocabulaer», 3e boek, vinden wij alleen, bij de beschrijvingen van de dertien kategoriën van fielten, de drie benamingen:
Pfloegers,
loegers, Gens-scheerders en Se f el-gravers vermeld; de andere

zooals: Juweeliers, Hapothekers, Leeners, Worpeliers, Lap-kloppers, enz., zijn van de hand van vande Venue.
Wij hoeven hier de aandacht te vestigen op eenti andere
reeks van fielten, op de «casseneeren» die vande Venne niet
aanhaalt, ofschoon zij toch als volgt in het Vlaamsch boekje
over de rabauwen beschreven staan:
«Item daer zijn ooc sommige questeerders oft casseneeren,
die der heyligen goet dat haer gegeven wort, het si vlas
oft laken oft brueck silver oft geit ende andere dinghen
onnuttelijck doorslaen. Maer den wetenden geve ic dat te
verstaen. Ende haer bedriegerie laet ic staen, want die gemeyne man wil bedrogen veesen.
Item ic en gheve geene questeerders, dan alleene die
bodtschappen die hier na volghen. Sinte Anthonis, sinte
Valentijn, sinte Huybrechts, suite Bernaert, en die heylighe geest. Dese zijntoeghelaten van den stoel van Roomen.»
In het boek van Elisabeth N eurdenberg : « Van. Nyeuvont,
Loosheit ende Praktike: hoe sij vrou Lortse verhef fen,eene studie
over een incunabel berustende in de verzameling van de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, verschenen te Utrecht
bij A. Oosthoek iglo, en voorzien van een facsimiledruk, worden ons meerdere inlichtingen gegeven over de zoogenaamde

casseneeren.
Vrou Nyeuvont, geholpen door hare advocaten Loosheyt en
Practyke, wil, tot meerder profijt, eene nieuwe sanctinne ver
verpersoonlijking van het bedrog. (i)-hefn:SitLors,d
Eene casse wordt gemaakt en, als «cassenaers» of «casseneeren»,
om haar van land tot land te dragen,worden «Hardt van IVaerseg(i) Hiervan de spreekwoorden: Sinte Lorts eene keens ontsteken en Borghen ende lortsen. (Adagiorum Chiliades Tres, quce
Joannes Sartorius in Batavicum. Antverpi e, Ex officina Joannis
Loëi. Anno 1561.

-- 64 -gen» en «Cleyn Vreese» aangesteld. De zot «Schoonnntoch» en zijn
marot «Quaet ende Waerseggen» worden eerst en vooral in de
gilde opgenomen. «Meest-Elck» komt vóór de kas van Sinte
Lortse knielen met eene kaars in de hand, spreekt zijn biecht en
belijdt zijn gepleegde bedriegerijen. De absolutie wordt hem gegeven in «macaronisch» latijn. Andere menschengroepen worden
opgeroepen door den zot en mede door den casseneer. De geschiedenis van Sinte Lortse wordt in een soort sermoon verteld. Iedereen wordt aangespoord om zijn biecht te spreken en om te offeren voor de nieuwe heilige. Aflaten worden verleend. Het is,in
een woord, de geheele geschiedenis van den handel en wandel
van de casseneeren of valsche questierders. (i)
In het «Tafereel van de Belacchende Werelt» van Adriaan vande Venne vinden wij het volledig vocabulaer van het Vlaamsch
fielten-boekje terug. Wij laten die lijst volgen, ter wille der ver
er op meerdere plaatsen aan toegebracht zijn en-betringd
ook om reden dat het deze lijst is die we, met opschrift en slotleus, woordelijk overgenomen vinden in de twee boeken over de
praktijken van de dieven, uitgegeven te Leyden en te Utrecht en
waarvan de «Bibliotheca Belgica» gewaagt. (2).

GIELERS VOCABULAER
Hael Tael
Abon, (3) God.
Alchen, gaen. (4)
(i) Van queste. Queste, zoo noemde men de toelating waarbij
de paus voor eene bepaalde tijdsruimte of voor vastgestelde dagen toestemming verleende om, voor een goed werk, met relikwieën rond te gaan. (E. van Neurdenberg, elders vermeld.)

(2) Legende ofte History vande snoode practycquen, ende
de behendige listicheden der Dieven overgeset uit het Frans. -Hier achter is noch by gevoeght Gielers Vocabulaer Haeltael.
Tot Leyden by Davidt Lopes de Haro, boeckverkooper woonende inde Klocksteegh, 164o en 1645.
t'Utrecht bij de Wedzee van Esdras Snellaert.
(3) In het «Vocabulaer» staat Adon, een woord dat, zooals
vroeger gezegd, van Hebreeuwschen oorsprong is. Al de latere
schrijvers hebben met vande Venne foutief A bon geschreven.
(4) Merkwaardig is de taaiheid waarmede deze taal bleef
voortleven. In het werkje over modern, Hollandsch Bargoensch
van W. L. H. Koster-Hencke: «De Boeventaal» (Dokkum-

-65-Avrelcoert, tassche.
Bocxer, Dief-leyer.
Blicklagere, naecten lantlooper.
Breehaert, straet.
Bessafot, brief.
Bucht, geit.
Bosschaert offeren, vlees.
Botten, eeten.
Bay, wijn.
Buysen, drincken.
Blanckaert, melek.
Calaensche Mosse, schoone vrouwe.
Cristiaen, pelgrim.
Claffot, kleet.
Casse, huys.
Cassement, ghevanghen-huys.
Cout of sax, mes.

Schaafsma en. Brouwer, 1906), vinden wij o.m. de volgende
woorden of ai leidingen in dezelfde of verwante beteekenis:
averkoot, zak, beurs.
botten, eten.
dossenlent, papiergeld.
foks, goud.
fonckert, kachel.
grikse, wandluizen.
grijpelingen, vingers.
krakeling, ze verlungen geen krakeling, (ze verstaan
geen woord) .
knageling, rat.
lenzelink, luisteren.
monnie, geld.
morf letten, goed opletten op 't geen iemand zegt.
priemerik, zwerver, landlooper, ook wel dominee of
geestelijke.
treter, schoen of pantoffel.
verlunzen, ook verlenzen, bespieden, beloeren, beluisteren,maar ook verstaan. Ze verlunzen geen krakeling (ze verstaan geen woord).
verkienen, ook wel verkiejenen, verkoopes. We gaan
foks (goud) bij den mees verkoopes. De gejatte
schoren verkienen.
windfang of wiridfank, overjas, demi, mantel.
zwirren, kijken . wir link (Houd het goed in de gaten.
Ook wel: kijk uit er is onraad).
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Cuysen, smyten.
Canal, paert.
Coxe, hinne.
Cren, vleesch.
Crommen, rechter.
Distel, kercke.
Dille, meysken.
Deystere, teerliuck.
Dos, rock.
Dossement, kleedinge.
Decker, hoet.
Dolman, galge.
Dallinger, hang-man.
Erlat, meester.
Erlattinne, meestersse.
Flick, knecht.
Fiel, rabaut- gesel.

Flossen (i), pissen.
Foncke, viere.
Flossaert, water.
Floyback, schip.
Flosselinek, visch.
Floncken, siedeii of braden.
Flader, badt-stove.
Fulchaert, haen.
Fonckaert, hont.
Flackaert, kaerse.
Glisbout, kint.
Galle, priester.
Gallenbosch, priester -huys.
Gogelfrentse, nonne.
Glyde, hoere.
Goute, lichte- vrouw.
Glydebos, hoer -hok.
Griexse, luys.
Grypelic, vinger.
Glathaert, tafel.
G enf en, stelen.
Gitselijnn, stuk broot.

(i) Flossen pissen, (Fluere meare cum impetu). -- De Bo zegt
dat flossen in West- Vlaanderen nog gebruikt wordt. Dit is
eveneens het geval in de Antwerpsche Kempen en in KleinBrabant. Daarvan flos (Teilinck zegt f luis) (Méat urinaire)
wordt gezegd van menschen en dieren van beide geslachte
zegt De Bo. In Klein-Brabant alleen van jonge meisjes.
-

-- 67 Gesanct, gebannen.
Gestoept, gegeesselt.
Grimhert, beeste bijt.
Glesterick, glas.
Gauhaert, duyvel.
Greyse, galge.
Houts, boer.
Houtse, boerini.
Horselen, kijven.
Hemelstvch, Paternoster.
Horenbock, koe.
Horencrens, rundvlees.
Hovele, (2) hondt.
Hanswalter, luy.
Har, vloo.
Heghijs, gast-huys.
Hans van geldei, roggen-broot.
Hoef, broot.
Jonen, bedriegen.
Joner, bedrieger.
Rroener, man.
Kroenie, wijff.
Kamesierer, gekert bedelaer.
Krax, clooster.
Kiems, gevanckenis.
Klicksteen, rock.
Klinge, her.
Krakehinck, note.
Kabas, korff.
Knagelinck, ratte.
Leepeneut, quaet wijf.
Laurette, klappeye.
Lijms, hemde.
Laert, speck.
Loerman, kaes.
Lausen, eyers.
Leusehinck, oore.
Muylfacelet, barbier.
Molsamer, verrader.
Menge, ketellapper.
Morf, mont.
Monye, gelt.
Mynen, steelen.
(i) In het « Vocabulaer» staat
schrijvers vermelden hovel.

alom ltouel vermeld. De latere

— 68 -Meepsen Ros, kleyn bier.
Meuse, katte.
Moeke gout, sy stinkt.
Neering doen, spieden of spys soecken.
Priemer, priester.
Platscheerder, preker.
Priencater, prochiaen.
Pflueger, Diaken.
Poderlijsters, hoenders.
Prepensen, boecken.
Par. P., wambays.
Quyen goffere, honde-slager.
Quien, honden.
Quinckere, ooge .
Quisten, spreken.
Rouwelink, jong kint.
Ree, kranckh eyt .
Rotbosch, bedelaers hulpbergh.
Rijster, stroo.
Rippaert, sack.
Reylink, sout.
,

Regen -worm, worst.
Rompelink, mostaert.
Robbelick, pottagie.
Rumsen, bedriegen.
Sauke, kersten.
Schreyelinck, kint.
Soens, edel-man.
Soensinne, edel-vrou.
Sancken, getrouwt.
Schockervetser, waert.
Scuppe, bij-slapen.
Suye, beurse.
Smixe, boter.
•pranckaert, sout.
Stuppaert, meel.
Spitlinek, haver.
Strabulier, broodt-soeckert.
Stroboeter, gans.
Swems, visch.
Schocken, (i) eeten en drincken.

(i) Schocken: vergelyk met schoffen en schuffen. Schuffeleer zegt Kiliaen is een tafelschuimer. Scha f f eleer is een brasser
in Klein-Brabant. Over een twintigtal jaren bestond er te Boom
eene vereeniging «De §chaffeleers» die alleen voor doel had
jaarlijks eens lustig en goed te smullen... te schaffen.

Snateren, klappen.
Screns, stoove.
Sluymerix, slaeplakens.
Sonnenbos, hoerhuys.
Sefelbos, kack-huys.
Sinalkage, hoerjager.
Stoeffe, steen.
Strickelinck, twee kousen.
Swensen, lant-loopen.
Snuyterick, neuse.
Stubelen, vechten.
Therick, landt.
Trewael, schoenen.
Treckers, koussen.
Tottic, wijfs hcuyke.
Vyle, stadt.
Voppen, liegen.
Verlunsen, verstaen.
Verbost, kijven.
Vestieren, sy gaet.
Verhaert, 't is genomen.
Vosch, (i) goude penningh.
Verkimmeren, verkoopen.
Versencken, verhandelen.
Vermonen, bedriegen.
Winnenberch, schoon vrouwe.
Weder -haen, boet.
Wint -fanck, mantel.
Zoevel, hooft.
Zwirlinek, ooge.
Zickusz, bunt.
Zwenghelinck, wambays.
Zwickei-, beul.

DIE VANDE KUNST IS, BESCHAEMT SIJN MEESTER NIET
Wanneer

J. B. Courtmans, in het eerste deel van het (Bel-

gisch Museum», een artikel schreef over het Bargoensch van
Zele, - waarop Is. Teirlinck,eerst in zijn woordenboek en later in
zijne brochuur «Het Zeelsch Bargoensch», zou terugkomen, - gaf
hij ons enkele inlichtingen over de dieventaal zelve en over hare
eigenaardigheden.

(i) Vosch: Vos, vosken zijn nog de dagelijksche woorden
waarmede door het Vlaamsche volk een goudstuk bedoeld wordt.
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« Ter uitzondering, zegde hij, van de lidwoorden, voorzet
voegwoorden, vindt men er weinig Vlaamsche woorden-seln
in; en die er van afgeleid schijnen zijn zoo nauw aan de werking die er van uitgaat, of het werk, dat zij voorstellen, verbonden, door verandering of bijvoeging van uitgang, dat men
schier zou gelooven dat de taal opzettelijk door kundige mannen gevormd en samengesteld is.
» Meest al deze woorden, eenen persoon of eene zaak voor
hebben achter de werking die zij uitdrukken, of die er-stelnd,
van voortkomt, den uitgang rik, als: de lichterik (de dag) de
zitterik (de stoel), de terterik (de voet), de klonkerik (het glas)
van lichten, zitten, terten, klinken.
» De bijvoeglijke naamwoorden en de bijwoorden hebben
doorgaans den uitgang ig, als grandig, van het fransche woord
grand, kiewig (schoon), krottig (kael), klitsig (slecht), enz.
De trappen van vergelijking hebben in de uitspraak denzelfden
uitgang als die welke in het Vlaamsch gehoord worden.
» De voornaamwoorden maken meest wangeluiden door de
gedurige herhaling welke, uit gebrek der betrekkelijke voor
telkens voorkomt. Het zelfstandig naamwoord-namworde,
wordt meest altijd voor den derden persoon gebezigd.
» De werkwoorden zijn bijna alle gelijkvloeiende en volgen
dezelfde regelen van vervoeging als die welke men in het dage
gesprek hoort, ter uitzondering van den onvolmaakt-lijksch
verleden tijd, in denwelken men steeds eene n, zoo voor het enkelvoud als voor het meervoud, en somtijds liet achtervoegsel
gen hoort: ik bekten, gij sjoerden, hij flikten, ik veendegen,
gij foktegen, enz.
De heer Courtmans gaf, als voorbeeld van het Zeelsch
Bargoensch, de parabel van «De Verloren Zoon». We laten ze
hier volgen. Deze parabel is eenieder te wel bekend om er eene
vertaling van te geven:
« Daar modeerdegen ne keer ne grandigen bol, die deux knullen maasden. De kietse knul kabeeldegen aan zijn aken: bol,
stuipt michels de spleet, die mij grandig módeert, en den bol
doktegen de splent. Jetse lichterikken nog, de kietste knul
flikten splent en dos en foktege foei naer ne lensen pal, daar e
de poen verspleytte in de trankkeetjes en in doddigheid.
« Als al den dos en den splent verspleyt modeerdegen veen-
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degen er sékke lichterikken in de paï:de knul begost krot te verpassen; en maasdegen het doddig en klits. Hij foktegen by nen
bekker van en village om hem te vergassen voor te trafakken.
Dien bekker kabeeldegen hem: fokt naar michels granze om de
tjuttens kiewig te besjoeren, dan ze flue foei en fokken. De knul
kreeg grandige schrans en zou van den tjuttens bik gewild hein,
maar hij maasdegen tien egel af. Tein veendigen de knul paf en
treuvelde: combien trafakkers modeerender nie in mijn akens
keete, die kiewig oeft mazen, en michels molt van de schrans.
Michels zal bij mijnen bol fokken en hem kabeelen: Bol! michels
heet en klitsige ouvrage geflikt tegen de kiewige lichterik en
veur ou, en meriteert nie da ghem as ou knul sjoert; pakt michels as eenen van on trafakkers. Die kietsten leveerdegen hem
tein en foktegen naar zijn âkens granze; den diën sjoerdegen
den knul in de lense, veendigen kiewig bij hem, paktegen hem
in zijn klampen, en maasd hem kiewig geflikt. De knul treuveldegen: Bol! michels heed en klitsige ouvrage geflikt tegen de
kie^wigen lichterik en veur ou, en meriteert nie da ghem as ou
knul sjoert; pakt michels as eenen van ou trafakkers.
« Maar den bol kabeeldegen aan nen trafakker, vit! dokt den
grandigen dos aan den knul en dost hear kiwig; dokt hem ne
ronderik aan zijnen Teem, en trederikken aan zijn terterikken;
port den grassigen vaurik en kiecht hem voor kiwig te bek
een grandige karmoelje te flikken. Michels e knul- mo--ken
deerdegen mol en maasd nou kiwig, hij modeerdegen foei en
nou in de keete. En ze bektegen en buisdegen grandig,
« De kantigste knul trafaktegen in den operik, en as hij naar
de granze veendigen, sjoerdegen hij parnassen en flikkeren. De
knul vlamdegen naar de trafakkers, en kabeelde: wa modeerd da?
Nen trafakker treuveldegen hem; ou frère maasd geveend, en ou
aken maasd geflikt kichen den grassigen vaurik, om dat den
bol nou zijnen knul kiwig sjoert. — De kantigste modeerdegen jan en wildegen in de keete nie fokken. — Tein veendigen
den bol en nosterden hem kiwig, maar dien kabeeldegen in
jannigheid: Bol! michels maasd veur ou zooveel grandige lichterikken getrafakt en ze leven nie klitsig geflikt, en ge maasd
michels noppe gesteupen, of geen fopperiksken, om een kar
te dokken aan michels kiwerikken, maar as ou-moelj
kietste knul geveetid inaasd, die dos en splent bij de tranken en
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vaurik kichen. — Tein treuveldegen den bol: knul ge modeerd me
Michels en da Michels maasd, maasd de knul. — Wij zullen een
kiwige en grandige karmoelje flikken, en schoenkelen; want
ou frère modeerdegen mol en maasd kiwig; hij modeerdegen
foei en nou in de heete. »
En naar aanleiding van de mededeeling van den heer J. B.
Courtmans, drukte Jan Frans Willems, die eenige Bargoensche liederen uitgegeven door Hoffmann van Ballersleben kwam te lezen, in hetzelfde tijdschrift, zijne verwonde
uit over de overeenkomsten van de Vlaamsche dieventaal-ring
met het Rothwálsch; ten bewijze haalde hij de , navolgende
strof en aan:
Funckert her! hier lasst uns hoeken
Hol der Ganhart das geschwenz !
Auf dem Terich is 't ja trocken,
Wie am Glatthart in der Schrenz.
Wie der Fluchart f reut sich grandig
Auf der Gleicher allerwárts
teder Strombart ist sein Kandig
Und sein Windfang is die Schwarz.
In het Rothwálsch van de Duitsche landloopersliederen en
in de aanhalingen van Courtmans dezelfde woorden in bijna dezelfde beteekenis. Eerst was Jan Frans Willems van meening
dat, in lang voorleden tijd, een bende vreemde uitwijkelingen
zich te Iele zou neergezet hebben om er een bestaan te vinden
en dat zoo, om verholen handel of smokkelarij te bevoordeelen,
die bijzondere taal een voortbestaan zou gevonden hebben. Na
kennismaking met de «Rotwellsche Grammatik» (i) scheen hem
de overeenstemming van het Rothwälsch met de bijzondere taal
(i)Rotwellsche Grammatik odes Sprachkunst, das ist Anweisung wie man diese Sprache in wenig Stunden erlernen, reden
and verstehen merge. Absonderlich denenjenigen zum Nutzen
and Vortheil, die sich auf Reisen, in Wirthshäusern and andern
Gesindel, die sich dieser Sprache befleissigen, zu erkennen,
um ihren diebischen Anschlágen dadurch zu entgehen. Franckau Mayn, 1755
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Vocabulaer» of het «Liber Vagatonum» hadde gekend, zouden
hem die overeenkomsten gansch natuurlijk geschenen hebben.
Intusschen blijft het zonderling dat het Kempische Bar
goensch (i), waarover wij hierboven spraken, teenemaal van de
gewone dieventaal afwijkt en geene overeenkomsten aanbiedt met diegene van Zele of Roeselaere. Wij vinden er ook
geen invloed noch van de oudere «haeltael» noch van het Rothwälsch. Het is eene apaart- staande dievenstaal. (2)
In den vijfden jaargang van het «Belgisch Museum werd
nogmaals de aandacht geroepen op de overeenkomsten van de
verschillende dieventalen (door den heer E. L. van Mechelen),
zulks naar aanleiding van het «Gielers Vocabulaer» of de «Haeltc l» toegevoegd aan de «Legende of te Historye van de snoode
practycquen, ende de behendige listichheden der Dieven». De
schrijver raadpleegde een exemplaar van 162o.Hij merkt vooreerst
op dat het «Gielers Vocabulaer» er stellig bijgevoegd en er ner-

(i) Zie Belgisch Museum 1838. 1. F. Willems. Het Bourgo ndsc h in de Kempen.. Ziehier als curiosa een gedeelte van De
Parabel van den verloren zoon in het Teutsch:
« Eenen olmste had twee knullens.

« Waarvan de snipste tot zijnen olmste kwiste: Olmste, ligt
mijne kwint; en den olmste ligte hem de kwint.
« Eenige deemen daarna, den snipste, hebbende alles bij den
olmste geligt, spoorde na een vreemde pie, alwaar hij alle zijne
poen en smets heeft geslent en opgepoeyt in loensigheid en
tispelsporen met loense griezen.
« En na hij alles verslent had, worde het heeten tijd, en was
nantes aen paan te komen.
« Hij spoorde na een andre en ging zijne fuik verforen bij eene
troppen van die pie, als poursenheymer.
« Aldaar wenschte hij zijne melis te vullen met schellen van
grondhangsels, die de pourse sleynen, die nobis wilde Tinsen....
enz. »
(2) Johan Winkeler vond, zooals Is. Teirlinck in het Bargoensch Woordenboek aanhaalt, de twee vertalingen van «de Parabel» onnauwkeurig, vooral om reden dat de gewone woorden
en de kleine rededeelen in het geijkte Nederlandsch en niet in
het dialect werden weergegeven. Dat is zeker waar, maar deze
vertalingen blijven alleen belangrijk door de bijzondere Bargoensche woorden die zij ons schenken; de rest is bijzaak.
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gens in het boek over het Bargoensch kwestie is. Dit is stellig
zoo. Maar de lijst van Bargoensche woorden werd overgenomen
uit vande Vennes «Tafereel der Belacchende Werelt», 1635,
zooals hierboven gezegd, en dat meldt de schrijver niet. Verder
gewaagt E. L. van de overeenkomsten van de (wielerstaal met
het Belgisch Bargoensch en met het Duitsch dievenliedje dat.
wij overdrukten. Niets schijnt ons meer natuurlijk, nu wij de
herkomst kennen van het «Gielers Vocabulaer».En tegen zijne bewering en diegene van de fiche van de «Bibliotlieca Belgica»,
als zou de lijst van de «haeltael» van «D.or Fielen Vocabulaer» in
de uitgaven van de «Legende of te Historye der Dieven» aangevuld en verrijkt zijn geworden, moeten wij opkomen.Zij werd,
zooals gezegd, woordelijk overgenomen naar vande Venne,
die zich bepaalde de twee lijsten van «Der Fielen Vocabulaer»,
tot eerre enkele saam te voegen en er meerdere feilen te verbeteren.
Uit dat alles blijkt hoe weinig aandacht men, tot heden toe,
aan de Antwerpsche uitgave van het «Liber Vagatorum», en zelfs
aan de allereerste Duitsche uitgave heeft verleend. Willems,

Courtmans en ook Is. Teirlinck kenden deze beide werkjes niet.
En nog meer verbazend mag het heeten als men, in de « Veelderhande Geneuchelijke Dichte n , Tafelspelen ende Refereynen»,
de moderne uitgave (i) van een boekje waarvan, rond i600, (2)
meerdere drukken het licht zagen, het vierde boek van «Der
Fielen Vocabulaer» schier woordelijk overgenomen vindt, zon
opklarende nota. De bezorgers (3) van dezen herdruk sche--der
nen niet eens de herkomst te vermoeden van het heele kapittel
dat als hoof ding draagt:
12.

— De rechte wegh nae t' gasthuys.

Dergelijke boeken over fielten en rabauwen vinden wij in andere landen terug. De oudste echter blijken wel het «Liber Vagatorurn» en de Vlaamsche uitgave «Der Fielen Vocabulaer».,
van Jan de Laet, dewelke ons hier bijzonder bezighoudt.
(i) Leyden E. J. Brili, 1899.
(2) Antwerpen bij Jan van Ghelen, op die bombarde veste,
in de witte Hasewint. Anno i600.
(3) De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden. Commissie voor Taal en Letterkunde.
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Wij hoeven hier echter te vermelden:
Ra f f ael e Frianoro. 11 vagabondo , ovvero sferza delli bianti e
v agabondi, Venetie, 16 -.5, waarin de vagebonden in 34 klasse i
ingedeeld worden.
In Frankrijk werden verder vele brochuren over het «Argot
des mendiants» uitgegeven. In «L'Argot Ancien» en «Les Sources de l'Argot ancien» maakte L. Saineau er eerre bijzondere studie van. Ook door A_mbroise Paré (Euvres, boek XIX, hoofdstuk XXIII. Parys 1,849-z84í) werden zij besproken.
In de Nederlandsche taal verschenen meerdere werken over
fielten en rabauwen en over hunne bijzondere taal; wij noemen:
I. Der Fielen, Rabauwen oft der Schalcken Vocabulaer (eod.
loco) .

II. Kluchtighe Calliope (eod. loco).
III. Adr. vande Venues Tafereel van de Belacchende Werelt (eod. loco).
IV. Legende, ofte Historye Vande practycquen, ende de behendige listichheden &r Dieven (eod. loco).
V. Cartouche of de gestrafte Booswigt. Uyt het Fransch in
Nederduitsche Vaerzen nagevolgt. Te Amsterdam. Bij Johannes De Ruyter, 1731.
VI.

PIETER LANGENDIJK.

De Bedriegerij van Cartouche of de

Fransche roovers, bli ishel. Uit het fransch v ertaald, 1732.
COURTMANS, J. P. Zonderlinge tael te Zele (Belgisch
VII.
Museum) (eod. loco).
J. F. WILLEMS. Het Bourg ondsch ier de Kempen (BelVIII.
gisch Museum) (eod. loco).
-IX. E. L. Gielersiael of Haeltael (Belgisch Museum). (eod.
loco).
X. felle en Mietje. Gentsche vryagie, door wijlen KAREL,
BROECKAERT, 5e druk, vermeerderd met eerie navolging in het
Bourgoensch. Gent, ter drukkerij van T. en D. Hennelsc et, bij
Sint Jacobskerk, nzr 19, 1841.
XI. — Het Argot of de Fransche Dieventaal, voorkomende
in de Mysteres de Paris. door EUGkNE SUE,» overgebracht in het
Barggens of de Hollandsche Dieventael, door Mr G. F. VERN E,
Advokaat en Regter Plaatsvervanger bij de ArrondissementRegtbank, te Hoont. Konst- en Letterbode, 1844, bl. 194. I.
XII. S. SUSAN. Proeve van vergelijking tusschen het Bar-

— 76 -goens en het Patois-Hebreeuwsch. Algemeen Konst- en Letterbode jg. 1844. blz. 323• I.
XIII. A en Z. Brief in het Bargoens. Algeineen.e Kunst en
Letterbode, 1844. II, blz. 3 2 3
XVI. Algemeen nederduitsch en friesch. dialecticon. 's Graduitsche dieventaal. Koest- en Letterbode, jaarg. 1845, I, blz.322.
XV. Aanteekeningen over het dorp Stramproy, door Cu.
CREEMERS, Rector der O. L. Vrouw-Monsterkerk te Roermond.
1871.

XVI. Algemeen nederduitsch en friesch dialecticon. 's Gravenhage, Martinus Nyho f f, 18'4.
XVII. HOFDIJK. Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven
geschilderd. 2e druk, 6e deel. Leiden, P. Van Santen, 1875.
C. F. VAN DuYL. Over liet Argot. Schoolbode, 18 79.
XVIII.
ERNEST TERNEST. Jan De Lichte en zijne bende, snaar
XIX.
de echtste bronnen bewerkt. 2e druk. 1882.
XX. HONORE' STAES. Schets eereer geschiedenis der gemeente
Zele. Gent van de Schelde 1883.
XX. Is. TEIRLINCK. Woordenboek van Bargoensch. Roeselaere. Ike Seyn-Verhougstraete, 1886.
XXII. H. D£ SEYN-tiERHOUGSTRATTE. Het Bargoensch van
Roeselaere. — De Seyn-Verhougstraete, 189o.
XXIII. Juklus I,ABBE. Teutsche Woorden. Lisnburgsche jaarboek iaen 2 0 deel 1892-93.
XXIV. Is. TEIRLINCK. Het Zeelsch Bargoe»sclz.. — Overdruk
uit De Vlaamsche Kunstbode. 1827. i
XXV. W.L.H. KOSTER -HENCKE. De Boeventaal. -- Zakwoordenboekje van het Bargoensch of de taal der jongens van de
vlakte. Dokkum-Schaafsma en Brouwer, 1906.
(

).

« felle en Vliet j'e of de Gentsche vrijagie

(2)

door wijlen

(i) Een drietal dezer werken kwamen ons niet in handen.
Wij vermelden ze eenvoudig, volledigheidshalve, naar Is. Teirlinck. Enkele dezer boekèn hebben het maar terloops over de
Bargoensche spreekwijzen.

(2) Jelle en Mietje, hunne vryagie en hoe dat een dingen
somwijlen komt voor eden enkel woord, verscheen zonder vermel-

ding van den naam van den schrijver voor de eerste maal in

Den Dobbelen Schaepers A lmanach voor 't Jaer ons Heere 1816,
blz. 41 -86.
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Karel Broeckaert, hierboven sub x vermeld, werd in het Bargoensch vertaald door J. B. Courtmans. De uitgave werd bezorgd door Prudens Van Duyse en door dezen van een voorrede
voorzien; ook het drinklied in het Bargoensch, dat wij hier laten
volgen, is van de hand van den Vlaamschen dichter.
DRINKLIED IN HET BOURGOENSCH.
Stemme van: Pierlala.
Mosken, dokt 'en klieken roei:
't Maast kantiger as flens.
Ge sjoert hier eens 'en leutige koei.
We fokken naar zoo lens.
W'hên zijn ze leven 't buizen beu.
En zijt gij veur geen doddigheid peu,
Sa, knullen, buist, tralallala,
Tralalla, lalderala.
0, Mosken, flikt de klonkerik vul;
Wij mazen grandige poen.
Onze ákens buisden, en de knul,
Die heet dat uuk van doen.
En wat veur bulder kiwig was,
Da veent de piepen uuk te pas
Sa, knullen, huist, tralallala,
Tralalla, lalderala.
De roei is buis van deez pal,
't Maast kiwiger as sjaf.
Want onze splent moet toch de bie,
Die 't kuchen haëd es maf.
Nekt, nekt omhoog den kionkerik teên,
Zoolang als wij nog splenters heen.
Sa, knullen, huist, tralallala,
Tralalla, lalderala.

Noch in het «Liber T7agatorumsz. «,noch in de Nederlandsche boe
fielten en rabauwen, wordt er gesproken over de bij -kenovr
zondere herkenningsteekens van vagebonden en landloopers.
Het is wel wonderlijk, want deze teekens vormden, als het
-

78 ware, eene bijzondere taal. Ook, sinds vele eeuwen, waren zij in
gebruik bij brandstichters en moordenaars (i).
In den beginne bleken die teekens niets meer dan een simpele aanduiding voor de makkers en kameraden. Met krijt of
kool werden de huizen gemerkt: waar men geld gaf, een cirkel
(o); waar men niets gaf, een kruis (x); waar men de gewoonte
had brood of keukenafval te geven, plaatste men de twee teekens
dooreen (2) .
Heel Vlaanderen door zijn die teekens, ten huidige dage,
nog bekend. Een onzer heeft het meermalen persoonlijk vastgesteld. Ook in de dorpen is het geweten dat de huizen waar men
doorgaans een cent pleegt te geven aan de aanschellende va
allen bezocht worden; de andere huizen worden-gebond,r
zorgvuldig vermeden.
Andere teekens zijn nog te vermelden: een soort tralie
beteekent: maak u weg, hier woont een man van het
gerecht; drie driehoeken beduiden: hier wonen goede menschen; twee getande lijnen wijzen op een kwaden hond

in de buurt. Nevens eene gestrekte hand (afb. I-) geeft
men aanduidingen over de huizen waar men aalmoezen geeft:
in deze richting, het 4 e 78 11e en zoe huis; in gene richting, het
6e en het 8e.
Maar niet altijd zijn de teekens van eene dergelijke duidelijkheid. Meestal blijven zij . onbegrijpelijk voor den oningewijde.
Ook zijn het soms niets meer dan handteekeningen of wapens
en blazoenen waarmede de fielten hunne persoonlijkheid omschrijven, ofwel blazoenen van hunnen stiel. Van dit laatste
soort zijn: de met een pijl doorstoken harten (afb. D), blazoenen
van rondreizende nagelmakers; de sleutel en de pijl overkruis
(afb E.), het merk van den dief door middel van inbraak; mede
,

(i) Vele dezer teekens vindt men weergegeven in het «Deutsche Mu.eum fiir Geschichte» von LUDWIG BECHSTEIN, deel I,
1842, blz. 307 e.a.

Men raadplege desaangaande ook: «Signes et Mots d'ordiie
des incendiaires». MDxL.
(2) Dr HANNS GROSS stelt vast in zijn werk: «Manuel pratique
d'instruction judiciaire, deux tomes, édité a Paris, Marchal et
Billard, 1899, d-at, na verloop van vijf eeuwen, de herkenningsteekens van de vagebonden in alle landen dezelfde gebleven zijn.
.
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ook de krakeling, het merk van den rondreizenden bakker (afb.
H). Bij dit laatste merk zijn de pijlen niet de aanduidingen opmerkelijk. Zij melden aan den voorbijslenterenden makker: hier
ben ik geweest op den vijfden van de elfde maand van het jaar
1872 en ik zal hier terugkeeren den twintigsten van de twaalfde
maand van hetzelfde jaar.
Het meest verspreide merk van den laudlooper is de pijl.
Hij wijst altijd de genomen richting aan en geeft inlichtingen
over het gezelschap waarin men zich bevindt. De nullen duiden
de kinderen aan, de halve streepen de vrouwen en de volle
streepen de makkers. Zoodoende is het ons gemakkelijk afbeelding B te lezen: op 4 December 18 58 ben ik vertrokken in deze
richting vergezeld van twee kinderen en eene vrouw .
Het was vroeger een soort traditie dat ieder individu zijn eigen merk had. In alle stielen kunnen wij liet nagaan: bij de pottenbakkers, bij de houtsnijders, bij de tinwerkers, enz., enz.
Men teekende er de gemaakte voorwerpen mede en alle andere
gereedschappen en gerieven; soms was het een emblema of ec Fander nog eenvoudiger merk. De dieven en landloopers konden
de algemeen heerschende traditie niet ontwijken. Zij deden na
wat zij overal in gebruik zagen en, wonder, bij hen alleen is die
gewoonte overgebleven. Kunnen wij zulks reeds nagaan op de
afbeeldingen naar Dr H3anns Gross, sub D. en H., beter zullen
wij het vaststellen op -,ominie e wagentjes van scharenslijpers
die — voor zoover het onvervalschte Nieuwmarkters van Roeselaere of Teuten uit Limburg zijn -- allen met een blazoen zijn
versierd. (i).
Betreffende de drie verder afgebeelde opschriften naar Dn 'Hanns

(i) Catalog us van het Museum voor Folklore, 1907, (uitver
kocht): Bedrijven en Stielen (blz. 49) 15' Scharenslijpers. Bla-

-

:

zoenen van scharenslijpers. Deze blazoenen worden gemaakt
door middel van nagels en stukjes koper, die de scharenslijpers
langs de wegen vinden. Gewoonlijk worden zij als versiersel
aangebracht op de deuren van de wagenkastjes, waarin het gereedschap wordt weggeborgen.
1308. Blazoen van een deurtje, met koperen nagels op zwarten grond. Versiering: de Fortuin rechtstaande op een wiel.
1309. Blazoen van een deurtje, op groenen grond met koperen nagels. Versiering: Paard uit koper gesneden en een hart
met naamletters.

--- 80 -Gross moeten wij nog enkele ophelderingen geven.De eerste lijn
van afb. A beteekent: het vierde huis in de richting van den
pijl zal, in den nacht van het eerstvolgende laatste kwartier,
aangevallen worden.
Dat opschrift werd op een muur van een eenzame kapel in
het woud van Thuringen gevonden. 't Moest een oproep zijn
geweest, eene vraag om hulp. En al de bandieten die hun hulp
wilden verleenen kwamen, met hun handteekeningen, (de vogel,
de teerling, de sleutel, de kan en de ketting), hun woord ver
Te recht mocht Gross dan ook verklaren: « Nous fris -pande.
a l'épouvantable signi--sonaujrd'hiecnsogat
fication de ces signes qui cependant paraissent bieis inoffensifs;
mais pen d'entre nous savent que les rejetons apprivoisés de ces
sinistres ancêtres existent encore, qu'ils dessinent leurs signes
sous nous yeux, qu'ils les lisent et qu'ils les comprennent».
Afbeelding C is eene in één trek gedane handteekening van
een landlooper en tevens de aanduiding van de richting door
hem en zijne familie op eenen bepaalden dag genomen. Hanns
Gross,die soms wel met wat al te groote fantasie begaafd schijnt,
meent hier te doen te hebben met een landlooper die tevens
landbezitter is! Wij zijn daarentegen van meening dat het
hier slechts eene zinspeling op een naam of bijnaam geldt.
Hetzelfde dient gezegd van afbeelding F. De papegaai is de
handteekening en duidt, zonder twijfel, op een bijnaam: de
babbelaar, de praatmaker of iets dergelijks. Die fielt vraagt
medehulp om, op 26 December, eene kerk te plunderen. Men
zal op Kerstdag vergaderen op de plaats waar het opschrift
staat. Kerk en sleutel behoeven geen verderen uitleg. De
moeilijkheid ontstaat echter om de beduidenis te vatten van
de drie steenen en het ingebusselde kind. Ziehier wat Hanns
Gross desaangaande zegt: «Plus bas, on voit trois objets ronds
sur un trait; eest, suivant le calendrier des paysans de Styrie,
l'emblème de Saint-Etienne, eest-à-dire, trois pierres placées
sur le sol, qui font allusion a la lapidation de ee saint martyr.
Ici, ces trois pierres ne peuvent que signifier une date, eest-àdire le jour de Saint-Etienne, le 26 decembre; a . coté se trouve
un enfant dans un maillot, le signe de la naissance du Sauveur, signifiant comme date le 25 décembre.»

net bier d Kjndren ! weer lets tsars Len ganrchen fleet van bedelaars

vele tut gebrek tole Armin febyn , Dan , God help ze alien die hetzyn.

N°. f 68.

op 1. NORA N, IbultdiuLkar o Z. Buss'

XV I I►.

-- 81 Eindelijk is afbeelding G een oproep aan de makkers om
mede te helpen aan den moord van een gendarm, waarvan de
teekening min of meer het portret moet weergeven.
Daar deze hiërogliefen een karakteristieken vorm van de
bedelaarstaal daarstellen, mochten wij ze niet onbesproken
laten.

Over de «Kluchtige Calliope, uytbeldlende, den Aert, Eyghenschappen, ende manieren der Arme Bedelaeren, bestaende in
verscheyde manieren Tan eyschen, uitgegeven door Jacob van
Ghelen,» kunnen wij ons verder beperken. Het boekje dagteekent van eene eeuw later (1651) dan het «Vocabulaer». 't Is vooral belangrijk om den handel en wandel van het bedelaarsgild hier
te Antwerpen na te gaan in het midden der zeventiende eeuw.
Even opmerkelijk zijn de platen. Zichtbaar geïnspireerd op
het gekende werk van Jacques Callot hebben zij meerdere overeenkomsten niet zekere van onze volksprenten. Wij noemen
nr Toi (De gevolgen jan het hardloopersbedrij f
van de firma
Beersmans Pleeck van Turnhout (zie het origineel) . Acht hout
allerhande gebrek--snedvah H.Numnverbld
kigen, kreupelen en kunstenmakers. 't Zijn trouwe navolgingen
van de bedelaars van Callot; de kleedij alleen is, hier en daar,
meer achtiendeeuwsch. De houtsnijder Numan werkte vooral
voor J. Noman en zoon van Zalt-Bommel, firma die haar fonds
later aan de Turnhoutsche prentdrukkers overliet. Van dien invloed van Callot geeft ons de prent nr 168 van de Hollandsche
firma, waarvan hiernevens een afdruk, nadien uitgegeven door
Brepols onder het nr i(I, een nog beter idee.
Ook over de Liederen kunnen wij zeer kort zijn.
De zes eerste liederen treft men aan in de verzameling «Niederländsche Volkslieder» van Hoffmann von Fallersleben.
De zes volgende werden ontleend aan het «Antwerpener I,iederbuch vom Jahre 1544», uitgegeven door denzelfde.
Het dertiende werd medegedeeld door Mone in den «Anzeiger
fur Kunde der deutschen Vorzeit».
Het veertiende komt voor in het «Kamper Liedboek ».
Het vijftiende vindt men in «De Plysierige Amsterdamse
Malie-Baan».
),

- 82 -Het zestiende is getrokken uit «Het vermaakelijk Haagsche
Bosch».
Het zeventiende en achttiende vond Dr H. P. Wirth voor
zijn «Untergang des Niederländischen Voikslieder» in «Het Oudt
Amsterdams Liedt-Boeck».
Het negentiende werd door ons aangetroffen in «De drie
Kemphaantjes», ca 1 793.
De liederen zijn ontstaan op verschillende tijdstippen, waar
onveranderde spelling getuigenis aflegt.
-vande
Men raadplege hierover Prof. G. Kalff: «Het Lied in de Middeleeuwen» en dezes «Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16e eeuw », deel I, blz. 101 -io5, 168-174, naar aanleiding der vroeger vermelde «Veelderhande geneuchelijke Dichten». Zeer belangrijk is ook het gedicht «Van der Ghilde der
Blauwen Scute» opgenomen in den bundel van Dr Eeclo-Ver
wijs: «Van Vrouwen ende van Minne », middelnederlandsche gedichten uit de XIVe en de KVe eeuw (Leiden, A. W. Sijthoff, z.j.).

***

Voorgaande bladzijden waren afgedrukt toen ons nummer I
van den loopende jaargang van «V olkskunde» , (1914) in handen
kwam. Dr G. J. Boekenoogen van Leyden bespreekt er een
Antwerpsch Driekoningenlied uit de 170 eeuw en verscheidene
zijner parodieën. Een dezer laatste, afgedrukt in het s «Groot
Hoorns, Enck huiser, A lkmaarder, Edammer en Purmerender
Liedboek», uitgave van Kannewet te Amsterdam, Dl II, sluit

zich rechtstreeks aan bij de fieltenliederen; meer nog, het is een
fieltenlied bij uitzondering.
In strijd met de meening van Dr Boekenoogen, vinden wij
het een der geestigste liederen die ons van het bedelaarsgild bekend zijn. Belangrijk is het, van het begin tot het eind,
door zijn ruwe, ongekunstelde maar, niettegenstaande alles,
toch vaak plastisch-geziene beelden. Wij moeten het herkennen, hier is volkomen gemis aan smaak, maar de
ruwe ziel van hen die zich buiten wet en samenleving
houden komt er met al haar schilderachtigheid op het voorplan.
Titel en meerdere zinspelingen op gebruiken en gewoonten doen
vermoeden dat het lied wel degelijk van Vlaamsche herkomst is.
Zelfs de taal, hoe verhollandscht zij ook schijnt, en vooral de
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wendingen en beelden, doen zich echt-vlaamsch voor. Wij
schrijven hier het lied over:
EEN NYE VLAAMS LIEDEKEN.
Jente, door cie Rederaikers van Gente,
van de dry Waizen uit Oriente.
Stern: A t ta node nwi sous forme.
Dry Mans uit Orienten,
Is 't niet ien `rondere sauk
Ons Deeken kakt Corenten
Heel wonder soet van smaak,
Den dief die is gaan loopen,
Men bind hem aan de Mast,
Mit Vaiftien-doisent Knopen
Is da niet wel gepast.
Wai zain dry groote Fielen,
Wai komen van so ver,
Ne wangen met vier Wielen,
Den Audsten dragt de Ster.
De Jongste van ons drayen,
Die is een beetje swert,
En die doar stoat besayen

Die wont ontrent de Mert.
Wy kwoamen veur Herodes Deur,
't Was in deny Avond span,
Syn Wayf die was goey Humeur,
Se gaef ons elk een Vlau,

En doar mee wierd het toen so laut,
Wa: komt may in den sin,
De Staer is schoon, de Staer was froay,
Doar stink een ILeersken in.
De Staer en wau niet voartgoazn,
En Jappe sloeg zain Waif,
En Melse bont er ien koortke oan,
En Batte droayde so staif,
Doe kwoame way aen een Bakkeray,
En anders niet eene sier,
Doar staulen way een Broad twee dray,
En de Staere was van Pampier.

_84Twee Knevels laik enne Mutsaert;
So hart gelaik eerre Steen,
Gesauten Vlais met Mostaert,
Pas da nie wel bay een ?
Mijn Heer hoeveel belieft 'er au van,
Het blinktje gelaik jene Son.
En Coridon den Haider Man,
En den Haider Coridon.
Den Hoan stoat op den Toren,
En de Roak vliegt oit den Schauw,
Main Geld heb ' kik verloren,
En vreese kik veur main Vrouw,
En Raynse Wijn met Sauker-broat,
In een bescheeten-broek,
De Moan die schayt voorwoar so raat,
Gelayk iene Peper-koek.
**.*

Wij rekenen het ons tot plicht hier, ten slotte, onzen oprechten dank uit te drukken aan hen die ons behulpzaam zijn
geweest bij de uitgave van dit boek: aan den heer professor
Willem de Vreese, die zoo bereidwillig was. ons inlichtingen
mede te deelen over het boekje: «Der Fielen, Rabauwen oft der
Schalcken Vocabulaer» en vooral aan den heer Emile Van
Heurck van Antwerpen die, met de grootste sympathie voor ons
werk, ons een aantal volksprenten ter illustratie bezorgde en ons
tevens welwillend toeliet gebruik te maken van zijn cliché
van prent nr 168 van de firma J. Noman van Z. Bommel .
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De vrouw kendlgt het hardlQopen van haren man aan,
Madame annonce les eoureesde son marl,

Deman speelt hel tluitje vooraleer het loopen aanvang
neemt.
Le eourenr
joue de[la flute avant decommencer la course.
.
/

Gezeten op een wagentje mel een hondje bespannen

• oorkruist hij de straten.
JI pareourt la ville assis sur une eharrette attel6e d'un
"'188.

In zijn ongeluk getroffenzoekt hij troost in zijn piJpje•
Dus SOD malbeur, 11 eherche sa consolation dans sa pipe

Voonienvan kHnkeDde bellen doork~"lbij ~~'slraten
der st:ld.

~' ,:

Orne de sonnettes il pareourt les rues d.:.":~Jl1e.,

De ongelukkige~heeft. zicb V~D honlen beenen vool'ZJen.

Lemalheureux s'esl pouna de jamHs In boll.

Deongelukkige man doet een zwaren va~ en tbreekt

zijne beide beenen.

Le malbeureux fait une chute terrible et se casse les

deux jambes•

Ten einde haar brood te verdienen, danst de vrouw met
den bond.

Aftn de Hagner son ain la femme danse avee 1••lIie••
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DEREN VPIN PELZEN, R %IM UWEN EN SCHIIMELE
LIEFDE _ IEZELLEN, MET VOORWOORD EN
-
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