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INLEIDIN G
Bergen en dalen ontmoetenelkaarniet,volgens het spreekwoord,naaar

zijplegentochnaastelkaarteliggen,enzokanmenookgevoeglijkzeggen
datJanvandenBergheenJanvandenDaleinonzeliteratuurnaasteburen
zijn.Zi
jwarenvrijweltijdgenotenendeeldentotvoorkorthet1otderver,
getelheidbi
jhetnageslacht19inhuntijdinéénadem genoemd2,vindenzij
ook nu weergelijkelijk en vrijwelgeli
jktijdig belangstelling bij den ge#
schiedschrijver3.
OverdepersoonvanJanvandenBergheisons,zoalsdatmetvri
jwelalle

rederijkershetgevalis,vrijwelnietsbekend.W atdedocumentenomtrent
hem bewaard hebben,isdoorDr.VanEeghem een tientaljaren geleden
bi
jeengebrachtinhettiendehoofdstukvanzijnRhetoresBruxellenses4.ln
substantie komtdatop hetvolgendeneer.HeteerstwordtVan den Berghe

genoemdinIyJ7,wanneerhija1sopvolgervanJ.Casustotfactorvan de
Violieren wordtbenoemd.In xyl: neemtde Antwerpse kamermetgroot

succesdeelaan hetGentselandjuweel:,,Endewy speelden daereen seer
goetspel,daerwy afhadden den hooghen en meesten prys,vier selveren

cannen,tesamenixmerc.Endedenfactuer,voorsynnenpersoen,jsilveren

copvaniiijonsen''W ijnemenaandatJanvandenBerghedezegelukkige

was,diedanookdedrierefreinenvoorhetrefreinfeestvandatjaargeschres
ven zalhebben.Op hettweejaarl
aterteDiestgehouden landjuweel,ge<
organiseerd doorDeLelie,behaaldehi
jwederom eeneersteprijs,ditmaal
metzijnesbattementvanHannekenLeckertant.W eertweejaarlaterishij

in Brussel,bijHetBoek:,,Jan vandenberghefacteurvanden boeckeDie

wasindeneedtontfangena1sfacteurAnnoxvcxliij''UitzijnBrusselsetijd
isgeenstukmetzekerheidvan hem aantewi
jzen,alkanmenwe1ertige
vermoedensdienaangaandeuiten.Heellang schijnthijernietgeweestte
zijn:dezoeven geciteerdebron zegt,onmiddellijk aansllTitend aan het
voorgaande:,,Daernaerishyvertroecken endetantverpen facteurgemaec''
ln xyyx tekenen de Violieren inderdaad aan: ,,Dese Regeerders hebben
doen spelen hetspelvan den W ellustigen M ensche,datzeerwelgespeelt

wert,datgemaekthaddeM .JanvandenBerghe,aliasvan Diest,facteur
1KALyT noemtVan den Berghe nauweli
jksin zijn z,zestiendeEeuw'';hi
jkenthem

slechtsa1sauteurvanHannekenLeckertant.HetfœenhofderG'
/&n,van,,
JanvanDiest,
facteurderViolieren''(Ka1@wi
stnognietdatditVanden Bergheis),doethijafineen
noot,daarhetnietbehoorttotdewerkendie,zdermoei
tewaard''zijn.Ookin degrote

Gescht
kdenisheethet:,,BijJanvan Diest......behoevenwijnietstiltestaan''.

2In hetvoorberichtvan de Constvan R/zefcrfle.
3 Zie de ui
tgave van VAN DEN DALE'
S zzGekende W erken'' door Dr.G.DEGROOTE.
4RevueJe/gede Philologieetd'
H istoire IpJ6,.r7 vg.;een enkele aanvulling wordt be:

neden (blz.xvI)gegeven.
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van onser caernere". En in 1556 ten slotte wordt hij nogmaals in de annalen
van dezelfde kamer vermeld: "Noch speelden wy, voor den oude Boghe ...
Van den peys / Ghanseman, ghestelt by Jan van den Berghe net", waarop
onmiddellijk voIgt, wat door Dr. Van Eeghem wordt opgevat als de "zin"
van het zinnespel: "Vrede sticht vreucht, maer twist / eer, deucht en welvaert belet". Dit spel is niet bewaard 1. Drie [aar later stierf Van den
Berghe te Brussel, blijkens het slot van de reeds eerder aangehaalde aantekening in het register van Het Boek: " ... ende quam al sieck te bruesselle
om hem te vermaekene ende sterffhier te brusselle in merte a" XV C ende lix".
Deze feiten, hoe weinige ook, zijn voldoende om ons Van den Berghe te
doen kennen als een actief rederijker, verbonden aan enkele van de belang~
rijkste kamers van rhetorica, gevierd bij de tijdgenoten en stellig een vruchtbaar auteur; wij mogen weI aannemen dat hij vrij wat meer geschreven zal
hebben dan tot ons gekomen, of althans geidentificeerd is. Zijn overge~
leverd werk zullen wij nu wat nader gaan beschouwen, ons evenwel in hoofdzaak bepalende tot het hier uitgegevene; enige in de bovengenoemde op~
somming ontbrekende, eerst later ontdekte stukken kunnen daar dan aan
worden toegevoegd.
Op het oudste gedateerde stuk van Van den Berghe, zijn spel voor het
Gentse landjuweel van 1539, zullen wij hier niet ingaan. Het is reeds vrij
uitvoerig besproken door Dr. Van Dis in de Inleiding tot zijn R.eformatori~
sche R.ederijkersspelen en door hem en Dr. Erne opnieuw uitgegeven met al
de andere spelen van dat landjuweel. Slechts willen wij opmerken dat het,
hoewel waarschijnlijk, niet absoluut zeker is dat wij hier met een werk van
Van den Berghe te doen hebben: het is niet gesigneerd en wij weten weI dat
het door De Violieren opgevoerd werd toen Van den Berghe factor was,
maar het gebeurde vaak genoeg dat een kamer met stukken uitkwarn die
niet door haar eigen leden geschreven waren; men denke slechts aan de vele
stukken uit het repertoire van T rou moet blycken die van Zuidnederlandse
oorsprong zijn. De boven aangehaalde vermelding evenwel dat "den facl
tuer" een zilveren kop voor het spel kreeg, alsmede een enkel argument
ontleend aan het betoog van het stuk zel[2, maken het toch weI waarschijnlijk dat dit bekroonde drama door Van den Berghe geschreven is. Het is
voor de hedendaagse lezer zijn minst genietbare werk, een strikt theologisch
betoog zonder enige werkelijke actie, zij het niet zonder doorleefde ernst.
Geen groter tegenstelling denkbaar dan tussen dit theologisch themastuk
en het chronoJogisch er op volgende spel van 1541, Hanneken Leckertant.
Het is zo bekend dat ik er hier niet uitvoerig over hoef te spreken. Het is
stellig een der meest frisse en aantrekkelij ke voortbrengselen van de gehele
dramatische rederijkersliteratuur : vol actie, goed gebouwd, vlug van gang,
z6 uit het leven gegrepen. De karakterisering, hoe summier ook, is volmaakt getroffen; talrijk zijn de psychologische trekjes die Van den Berghe,
1 De titel is misschien niet zo vreemd als hij schijnt: gansen is een gewone mnl. vorm die
geheel overeenkomt met ons helen; ganseman kan dus zeer weI "heelmeester" betekenen,
wat een zeer aannernelijk epitheton voor de vrede is.
2 Vgl. beneden, page XXVII.
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hierzogoeda1sinhetLeenho
fderGdden,alseengoedmensenkenneren

eenEjnwaarnemerdoenkennen.Daarzijnallereerstdetweejongens,Han:
nekenenLippen:Hanneken,hetmoederskindje,bedorven,maarookdoor:
trapt,geestelijkverdemeerderevanzijnplompebuurjongen.Hoeweethij
Lippeneersttetergenmetzijnlekkerhapje(,,lckeetealwatte1
.''),hoegoed
heefthijdezedoora1shijnaieveli
jkvoorsteltte,,mangelen'',hoemaakthij
hem belachelijkdoorhem telaten gapen tegen delepelen hem dan nog
metzijn eigenbonen beettenemen.En hoeironisch kanhijworden a1s
Lippentekennengeeftdathijertochooknogwe1magzijnnaastzijnrijke
buurjongen (vs.I97vg.).Desocialetegenstelling,nergensopzettelijk naar
voren geschoven,istoch hethelestukje doorduidelijk voelbaar.Vrouw
Veughestaatnietalleen tegenoverVreckeW ebbea1sde goedhartigemoex

der,dienietslieverdoetdanlekkerekostjesvoorhaarzoontjekoken,tegen:
overdekortaangebondenediehard voorhaarkinderen envoorzichzelfis,
maarook a1sde goed gesitueerdeburgerestegenoverdeploeterendevolks,

vrouw,altijd,,intwerckvierich'',dienietweetvanlekkerekostjesenhulpex
loosstaattegenoverdewonderlijkekwaalvanLippen.Eenfjntrekjeishet
datVrouw VeugheVreckeW ebbeeen wenk geeftdatzijmeesterLeur,
quackookmeemoetlateneten;zijtoontzichdaardoorookhaarmeerdere
in welopgevoedheid.Dezegrotescene,waarinLippeneindelijkzijnharte,
wensvervuldzietenkansmullenzoveelhijlust,isuitstekenduitgewerkt:
Lippendiezi
jnwarekwaalalteduidelijklaatblijken,Hanneken diedaar:
op ironisch commentaar geeft,de meesterdie de knappedokterspeelten

zichzijneigenrecepthartiglaatsmaken,maartenslottemetzijnz,berke:
struif''desituatieredt.Zijntriomfduurtechternietlang,wanta1shijhet,
zelfde geneesmiddelop Hannekenwi1toepassen,krijgthijhetmetvrouw
Veughete kwaad:dathaar lieve Hanneken zo'n tuchtiging verdiend zou

hebben,wilerbijhaarnietin.W anneerdanookDr.J.Vorrinkinzijnuit:
gavezegtdatHanneqen Lecqertant,,een opvoedkundigestrekking heeft,
die heelaardignaarvorenwordtgebracht'',menen wijdaarbijeen klein
vraagteken te moeten zetten.Het allesbehalve fraaie fguur dat meester
Leurquack,dit instrument der tuchtiging,ten slotte slaat,heefteen niet
zeerpaedagogisch elect.Niettemin,vooropvoeringdoorenvoorscholieren

ishetstukjezekeruitermategeschiktenhetisdanookinonzetijdherhaal:
delijk ten tonele gebracht1.Van M oerkerken,die heteen comédieyde,
mœursnoemt2,meentdatmen ereensatireop degulzigheid in magzien;

ditlijktonsteveelgezochtachterditsimpelecomedietje;debelustheidvan
deHannekensenLippensop ,,taertgensenvlaijkens''isvanalletijden en

geen zestiendeieeuwer zou daarboetpredikatiesop hebben willen houden.
W ateraanhekelinginsteekt,betreftalleendealtegroteliefdevan sommige

oudersvoorhunkinderen,endepractijkenderkwakzalvers.
H anneqenLecqertantisheteerstuitgegevendoorG.KalTinzijnbekende
bundelTroumoetBl
ycqen.Bi
jcollatiemethethandschriftbleekzijnuitgave
1VoordeuitgavevanDr.J.VorrinkindereekszyNederlandscheSchrifturen''('s,Grav.
zpzy)schreefdeheerJoanvan Nooyregi
e/aanwi
jzingen.
2De Satire in & N e&rl.K unst#erM .E.1oIvg.(1*4).

XIV

INLEIDING

nietzeernauwkeurigtezijn.ln IgzybezorgdeDr.Vorrinkeenuitgavevoor

schoolgebruik diebuitengewoon slordig isen ook in deaantekeningen veel
te wensen overlaat.ln 19Jz gafStoett een nieuwe uitgave metlzitvoerige

aantekeningen in zijn DrieKluchtenuitdeZestiendeEeuw;hijheeftblijk,

baardetekstnietopnieuw gecollationneerd,men vindtertenminstedeon#

juiste lezingen van KalT in overgenomen.ln Z.yNederland zijn dezeuit:
gavennauweli
jksbekendenmededaarom hebbenwijhetstuk,zorgvuldig
methethandschriftvan Trou moetBlycken gecollationneerd,indezever,
zamelingderwerken van Van den Bergheopgenomen.

Thanszullen wi
jovergaantotdebesprekingvanhetH enhofderGilden,

waarbi
jwijwatlangerstilzullen moeten staan.Allereerstdetitelvraagt
nadereexplicatie.W atiseen leenhof?Enwelkegildenzijn hierbedoeld?
Deleenhovenwarendebelangrijksteadministratieveenjustitiëleorganen
vandefeodaliteitalszodanig1.Zijbehandeldenvoordeoppersteleenheer,
dieoorspronkelijkzelfhethofpresideerde,maarlaterdaarvoornatuurlijk
zijnambtenarenaanstelde,allezakenbetrelendehetleenrecht,zoweladmi,
nistratiefa1sjustitieel:allereerstdiebetrelendedeovergangvan lenen in
anderehanden doorversterfenz.,metdedaarbijbehorendeformaliteiten
en helngen;vervolgensalle daaruitvoortvloeiende geschillen en de over,
tredingenvanhetleenrecht,insommigegevallen ookstrafzaken.Voorzitter

wasdestadhoudervandelenen,ookbaljuw genoemd,dieinverschillende
kwartierenweerplaatsvervangers,ookbaljuws,genoemd,aanstelde.Onder
hetbelangrijksteleenhof,datvanBrabant,ressorteerdeneenaantal,ycours
subalternes'' Leden waren in beginselalleeersteleenmannen:,yquantaux

jugesouhommesdefefquisiégeaientàlacourféodale,leurnombrevaria
constamment,attenduquetoutvassalimmédiatavaitle droitetétaitmême
tenudecontribueràl'administration delajustice''2.Op den duurechter
werd hetwerk Overgenomen doorvakjuristen3.

W atnuVandenBerghebeschrijftisnieteigenlijkzulkeenleenhoémaar

indeeersteplaatseengroteverzamelingvanlenendieonderzo'nhofressor:

teren;allesin iguurli
jkezinwe1teverstaan.Hijheeftnl.allemogelijke
menselijkeondeugden en gebrekenin categorieën ingedeeld,die,voorge,
steld alsfeodalebezittingen,tezameneenyyKeyserijckmachtich,grootvan
valuere''vormen,waarvanhijookdehovelingenendezzgheestelijckestaet''
beschrijft,dieevenzeerallerleiondeugdeneneigenschappenpersoniiëren.
Aanhetslotverhaalthijdan hoealdieleengoeden zzontvangen''worden
doorhetleenhof,maardaarbijvergeethijde allegorie in de voorafgaande
1ZieA.S.DE BLécouRT,KortSegre van &/Oud.U/z/
er/l,,zçc/iBurg.RechtsJoIvolg.;
DE GRoo'
r,Inleiding totde H oll.Rechtsgeleerdheid,ed.Fockemap
A ndreae,van Apeldoorn

1,Ioy;II,zzl,envooraldeinleidingopdeInventairedesarchives#elaCourféodaledeBra.
Janf,uitgeg.doorG.GALESLOOT,zdl.,Brussel1870,1884.VoortsdeCoutumedu Vi
euxbourg

deGand,uitgeg.doorD.BERTEN,BrusselIAJ,enzi
jnapartuitgegevenIntroductiondaar/
op (1* 4),inz.p.J74vg.Zeerillustratiefvoordewerkzaamheid derleenhoven ishetont,
werp van 1y46 voor die Coutume.
2GALEsl-oov,Inventaire 1,xiv.
3 4.W., XV.
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beschrijvingderlenenengeeftslechtseenhekelingvandepractijkenbijde
werkelijkeleenhoven.Opdebouw vanhetgedichtkomenwijstraksterug.
Eerstmoetenwijnuhettweede1id vandetitelbespreken,degilden.W at
bedoeltVan den Berghedaarmee?
.Kall spreektvan een ',luimig bedoelde

hekelingderverschillendesoortenvangildekens''.Hijvathetdusopa1shet
meervoud van gdde,zwierbol,pretmaker.HetW oordenboek derNeder;

landscheTaalevenwelbehandelthetLeenhofderG'
/#er;bijdebetekenisJ)
Van

gi1d: de ;;narren/, ekkenx,dronkemansr,VaStelavondsgilden''zen

meentdusdatcorporatiesbedoeldzijn.W atdejuisteopvattingis,lijktons,

ook uitde inhoud van hetgedicht,nietmetstelligheid uitte maken;de
woorden enbegrippen gaan immersin elkaarover1,maardeopvattingvan

het WN T lijktonstoch ietswaarschijnlijker:Van den Berghebedoelde
immerscategorieënvanpersonen;hijhoeftalleen nietbepaaldelijk
aandenarrengenootschappen gedachttehebben:voorhem enzijntijdge,
noten werd iederegroep,ondereen bepaald aspectbezien,algauw toteen

,,ïilde''.
,menvergelijkenogveellatergangbaretermena1s,,hetgrotegild''

voor gehuwden,en derg.Ook de ondertitel (,,lnhoudende meest alle de

vrijhedenetlz....a1sden sodanighen toecomen'')pastbeterbijde
collectieveopvatting.

Hoekwam VandenBergheertoeeensatireteschri
jvenin dezevorm?
.
W ijhebben voordeverklaringdaarvan tweeaanknopingspunten,een uit
hetgedichtzelf,n1.vs.J7:,,ln een bierscholemen onsdeesmaterieboot'',
en eenopmerkinguithetinleidendegedichtvan deuitgever(vs.z7):,,Eras,
mus (wiensM oriadesevolchtrustichl''.Om methetlaatstetebeginnen:
dezeopvattingvanFruytiers2dathetLeenhofeennavolgingvandeLofder

Zotheidzouzijn,li
jktonsnietveelmeerdaneengratuitebewering.Fruy,
tiersschermtinzijnvoorafspraakmetgrotenamen:eventevorenbeweert
hijnietminderdan daty,dzaucteur(isbintrijmen bijHomerus'stijlbli
jx
vende''#enverdernoemthijenpassantChrysippus,LucianusenDemocri,
tus,naaralwelkeillusterevoorbeeldenVandenBerghe,voorzoveruitzijn
gedichtblijkt,echterevenweiniggekekenheefta1snaarErasmus.De basis
vanzijnvoorstellingiseengeheelanderedan indeM oria:hetisdeinde
late M iddeleeuwen zo geliefde allegorie, hier de voorstelling van allerlei

menselijkekaraktersonderhetbeeld vaneen rijkmetzijnheleindelingin
landen en lenen,meteen uitsluitend hekelendeopzet Bi
jErasmusblijftdie
gedachteaaneen rijk,hetrijk waaroverdeZotheid heerst,geheelop de
achtergrond39hijlaatzienhoehetdeZotheidisdie a1seen aan allen ge#
meenelementallemenselijkebezigheden,instellingenencategorieëndoor,
dringt,hoezijhetmeestmenseli
jkeisindemens.Degrondvanzijnbetoog
iseenphilosophischeironie,dieslechtsopenkeleplaatsentoteenvlijmende
.

1Zie WN T IV,aJJJ en vgl.ENKLU R, Varende Luyden zoJ vg.
2Overzi
jnrola1suitgever,ziestraks,blz.xvm.
Mo
ria
ze
gt
end
bo,r
j
,i
ins
lisfortunati
s''(VANHOOGSTRATENvertaalt inhet
,e
ge3
luc
kig
Le
ck
erg
la
)net
nesz
pi
rn
ee,
k
tnin
cu
. XI
V van ,,ad Lethes nostrae fontem1:(VAN
HooGsTRATEN:,,In onsgezegent Leckerland'');aan hetslot van c. IX heethet:,,genus.

omne rerum meae subjicio ditioni,ipsisetiam imperansimperatoribus''.
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satirewordt;bijVandenBerghegaatdeironiemeestalopklompen,zijn
opzetisslechtshekelingvan zeerbepaalde,we1traditioneelte noemen mis:

standenen gebreken.En afgezien ookkan ditverschilintoon iserzoweinig

overeenkomstinconstructietussenzijnallegorieenderedelijkeredevande
M oria,datwijdezewe1geheelbuiten beschouwingkunnenlatena1svoor:
beeldvanzijnwerk 1.Blijftduszijneigenverklaringdathetonderwerphem
werd ,,geboden''ineengezelschap.W atwasdaarbijhetuitgangspunt?M ij
dunktdatditnietandersgeweestkanzijndandepositievanvandenBerghe
zelf.Zijn gedicht,vooralhetlaatstegedeelte,verraadteenzodiepgaande
kennisvan en vertrouwdheid metde hele techniek van dewerkzaamheid

derleenhoven enin'tbijzonderdedaarbijheersendemisbruiken.datmen
alleen alop die grond zou moeten aannemendathi
jzelfaanzo'n leenhof
verbondenmoetzijn geweest.Eninderdaad kan dezeveronderstelling door
een documentworden bevestigd: Galeslootvermeldtin deel11van zijn

InventairedesArchivesde l
aCourféodaledeBrabant,p.2J4 ondernr.4J1J
een,,déclarationdeJeanVanDiest,lieutenantdelacourféodaledu Paysde
M alinespourunEefàBoortmeerbeek,écritparledéclarant,signéJ.Diest''

faoIyJ6).Detekstvan ditstuk,datwija1seencurieuzeautograafhierbij

reproduceren,luidt,,vanwoordetewoorde''aldus:,,lcJanvanDieststat:

houderevandenleenedeslantsvanM echelenkennemitsdesen mijn hanx
tekenhierondergesteltdatlcte leenebenhouwendevan onsen genadighe
heere den keyser alsthertogevanbrabantEenenbemptgrootontrenti
iij

1/zbuendergelegentebourtymeerbekemettereenderzi
jdenevendiebeke
geheten de Ley beke aldaer loepende tegen tcleyn block den goeden

van Hollaken toebehorendeendemetteranderzijde aen tgoetdesgoids:
hui
jsvanRoesendalemijJaerlijcx ghildende2intpachtealsoemywient3
datintheurren het4 xv Rens gulden wantquaye hoge scomrnere5het4.

lnt kennesse mijns hanteken hier onder gestelt opten xvijtendach van
Octoberannoxxxvj.(get.)J.Diestns6'' In de linkermargestaatdeaan:
tekening:n,nkhilquju ol ciarl'
= stadthouderederleenen vanden lande van
M echelen''

Hetlijdto.i.geentwijfeldatdezeJanvan Diestdezelfdeisa1sonzeJan
vandenBerghe,aliasVanDiest.Hijbli
jktdtzszelfhoudervaneenleente
zijngeweesten denietonaanzienlijkefunctievanstadhoudervandelenen
voor hetkwartier van M echelen te hebben bekleed.A1szodanig nu kon

hijer,hetzijinderdaad op voorstelvan zijn vrienden,hetzijspontaan,
zekertoe komen een allegorieteschri
jven op hetmotiefvanzulkeenhof.
Inhetlaatstegedeeltevan zijn gedichtwordthijzelfszo gepreoccupeerd
1Geheelloshiervan staatdatVan denBerghenaarzijngodsdienstigeopvattingenmis,

schien a1s een geestverwant van Erasmus beschouwd kan worden (zie beneden).
2opbrengende.

3wient,ongewoon naastweent,waant,dus:naarmijdunkt.
4heeft
s m v . van s
com,onvruchtbare plek (Mn1.W db.).

6Delettersnadenaam zi
jnmoeilijkteontci
jferen;erkanstaan,,ns'',watdannotarius

za1betekenen.
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doordemisbruikendiehijzovannabijheeftkunnengadeslaan,dathijde
allegorievergeeteneenhekelingom haarszelfswi1schri
jft.
Decompositieisdus,zoalstrouwensbijveleallegorieën (mendenkebav.

aanMarnix'Biencor
ft,zeerzwak.Hetgedichtvaltuiteenindriestukken
zonderveelverband:heteersteen grootstedeelisgewijd aan de beschrij,
vingvanhetkeizerri
jk,,twelckheeftgeweestoverduysentJarenEndealtijt

salblyveninzijnenfluere''.Een naam heeftdatrijkniet;hetkan nietge#
identifceerd worden metNarragonië waarheen Brants narrenschip vaart
(en datook in De GenerfltzlEbriosorum,achter de Epistulae Obscurorum

Wroruv)genoemdwordt,ofmetLuilekkerland,alza1eendergelijkevoor,
stellingdendichtermisschien we1voordegeesthebben gestaan.Zijn alle:
gorie isalleen gebouwd op de organisatie van ditfictieve rijk,metzijn
keizer,zijnkoningen,adel,geestelijkestaatendelandschappenwaarinhet
verdeeld is.Vooreengrootdeelisdateenspelmetnamena1sBijsterveld,
Keienberg,Lichtenaert,en derg.Daardeauteureen satiçeop dehelemaat,

schappijwildegeven,moesthijookdevrouweneenplaatsaanwijzen,enaan
haarishettweededeelgewijd.Hetisnietandersdaneenopsommingvan
alle categorieën van vrouwen die in de ,,voorseyde leengoeden...mogen

deelen'',endatzijndannatuurlijkalleendiegenendieeniggebrekhebben:
')allewijfsdietegenhaermansgebeeren,AltijtinhenRedeneoftwoorden
varen-..,DietegenhaermansaltijdargueerenEnwillenrechthebbendat
oocluegenewaren...;DiealtijtPruetelpottensondercesserenA1soudeman
du1werden''enz.enz.,ruim honderd verzen lang.Hetzijn aldegeijkte
beschuldigingentegendevrouwen,zoalsmen zealindeRomanvandeRoos1
en nogeerderkanvinden,maarvermeerderd mettalvan nieuweargumen,

ten,somswe1getuigend van een Njneopmerkingsgave.A1stijgtVan den

BergheniettothetpeilvandeRuinzeloyesdeM /rl
'
/ge(zijnbestekisook

veelkleiner),hijtoontzichtocheengoedmensenkennerenmaaktduidelijk
daterook inhetvrouwelijkekarakterweinignieuwsonderdezon is:ook
toenwarenermevrouwen,,dieallemaendeenmaerteverslijten''enonbey
grepen vrouwen ,,diehen altijtwillen intwaterversincken''.Hetderdege,
deeltehangterminofmeerlosbij,hetbeschrijftdewijzewaaropmen,,ont:
fangensa1deesleengoedenvoorscreven''enis,zoalswijreedszeiden,alleen
een hekelingvan depractijkenbijdeleenhoven.Hetgedichtbesluitmet
een moraliserende ,zconclusie'',waarin ook de naam Van den Berghe in
acrostichon verwerktis.

Hetjaarvanhetontstaan isnietbekend;erkomtechterin hetgedicht
éénaanwijzingvoordiealthanshetvaststellen van een datum postquem
mogelijkmaakt:invs.J4ywordtmeldinggemaaktvan,,densecretenRaet''.
Daarnu deGeheimeRaad a1sbestuurslichaam derNederlandse provincies

inXyJIwerdingesteld,moethetnadatjaargeschrevenzijn.
Devorm isvrijeenvoudig:hetgedichtbestaatgeheeluitdertienregelige
strofenmethetrijmschemaababbcbccdck,hetschemadatookbijderefreix
nen van dertienen hetmeestgewoon is;binnenrijm komtnietvoor.Vele
1Zie b.v.vsIJ7o9,I4oozvan debewerkingvan Heinvan Aken,enverg.ook dehoofd

stukken
1, 11inBoENoALE's7an&Teestqe.
JanvandenBerghe
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strofensluitenmeteenspreukregel,zoalsdatbijdergelijkelangeregedich,
tengewoontewas;menvergelijkeb.v.HeynkendeLuyere.

Tenslotteietsoverdeoverlevering.HetH enhofderG'
/#enishetenige
HetwerdterpersebezorgddoorJanFruytiers,naarDr.VanEeghem aan,
etoond heeft:onderhetnawoord ,,De Druckertotden Leser''staan de
ilïitialenW .D.G.S.Ii
,J.F.,watopgelostmoetwordena1s,,W eestdatghy
syt.JanFruytiers''Opdetitelstaatalleeneenjaartal,geen plaatsen geen
naam vaneenuitgever.AanhetLeenhofzeLfgaateeninleidend gedicht
bekendewerkvanVandenBerghedatgedruktis,echterpasnazijndood.

voorafin dezelfdestrofenvorm en methetzelfdeopschrift,,DeDruckertot

denLeser''alshetnawoord.M oetenwijdaaruitopmakendatFruytiershet
ook zelfgedruktheeft?
.lk geloofhetniet.O mtrenteen werkzaamheid van
Fruytiersa1sdrukkerisnietsbekend.,,Drucker''betekenthier:degeendie
hetvoorden druk bezorgd heeft.Deze betekeniswasvolstrektnietonge:
woon:H ouwaertsgedichtDen Generalen Loop werd volgensde titel,,Ge,

drucktby BarentsOtszvoorW illem Jansz.Stam'',
.ook daarin staateen

voorwoord methetopschrift,,Den Druckertotden Lesers''enditisonder,
tekend W .1.Stam,ditisdusdeuitgever.

OfhetHenho
f naarhetoorspronelijkemanuscriptwerduitgegeven,is

zeerdevraag;erkomenenkeleklaarblijkelijkcorrupteplaatseninvoor(vs.
z4g,28J,406,77y)dieopeenlaterafschriftwijzen.Vandezeeerstedrukvan
:y64zijnslechtstweeexemplarenbekend,eenindeKoninklijkeBibliotheek
te'sxGravenhageeneenindebibliotheekvandeM aatschappijderNeder,
landse Letterkunde te Leiden.ln x6Iy verscheen een herdruk die detitel
van de eerste uitgave preciesnavolgt,dusook zonderplaatsofdrukkers,
naam 1. Detekstgeeftweinigvari
anten van betekenis2,
.hetdialectisechter
hierendaarzodanigveranderd datikmeentemogen aannemen datheteen

Noordnederlandseuitgaveis:zovindtmenherhaaldelijkeerstinplaatsvan
Jerst;voortsurenvoorhueren,gehoGenvoorgehouwen,soetvoorsuet,l>e
voorqeseendenamenM t'
cht
'
elenH uybeninplaatsvanM achielenHuben.
Van dezedruk van x6Iy isslechtséén exemplaarbekend,datberustin de

KoninklijkeBibliotheekte's/Gravenhage.
Dathetgedichtwe1indesmaakviel,bewijsthetvolgendecurieuzefeit:
vr
aa
rds
i
eet
nH
jur
ish
to
u
ite
hn
eta
P rafraseineen I6de/eeuwshandschrift,ver,
e
be
tgadatdo
vaonrhe
en
fe

Luikse.InhetTqdschrf'tpcorNederl.Fx/,

enLetteriuae,d1.16(I8p7),publiceerdeDr.CamilleHuysmanseenstuk

onderdetitel,,Een onuitgegeven hekelschriftvanheteind derI6de eeuw''
naareen handschriftdatafkomstigwasuitdefamilievan de advocaatVan

HenisteHasselt.Ditstuknu,datHuysmansvooreen oorspronkelijk ge,

schrifthield,isnietsandersdaneenparafraserendekopievanhetLeenhof
1Het Leenhof11derGilden.11lnhoudendemeestalledevryhe,11denexemtien/ver:
vallenendeherghewaden/11a1sdensoodanighentoecomen.Op rijme1cluchtighschewijse
metbelaccheli
jcke11boerden/stichtelijckendeseer11rtzstichgestelt.11DoorJanvanDiest,
in sijn leven Facteurvanden 1Violieren totAntwerpen.11LFleuron?Ghedructintjaer
onsHeeren /I6Iy.- Klein8o,Az-Bg8q.
2Op een enkeleplaats(z4z,47J)i
sdelezingbeterdan dievan xy64,op andereplaatsen
zi
jn erfouten bijgekomen (JY,8p).
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derGe n.Devolgordeiseenbeetjeanders,hetgedeelteoverdevrouwen,
datdeschrijverblijkbaarhetinteressantstevond,gaatvoorop enhijheeft
hiernogalwat,,deson cru''aantoegevoegd.Vandebeschrijvingvan het
keizerrijk geefthijalleen deopsomming van deverschillende lenen,het
derdegedeeltedaarentegen kopieerdehijvrijwelletterlijk.Hetisduseen
echte parafrase,hierwatkorter,daarwat uitvoeriger dan het origineel.
.

Hethandschrift,datin hetarchiefteHasseltmoet berusten,schi
jntop
'togenblik zoek tezijn;ik heb hetalthansnietkunnen raadplegen.De
tekstgeefik hiera1saanhangsel,naardeuitgavevanDr.H uysmans.Deze

meentdathetstuk+ xyw geschrevenmoetzijn,waarbijhijzichbaseertop
depassage,zgheltverschoetenopdiepenninckdrije'':hettariefderwoeke:

raarsnu belieptotJzO
Zo in deperiodevan zy74-Iy:J.Te bedenken valt
evenweldatwijhiermeteensatiretemakenhebben,datdus,,diepenninck
drije''nietkangeldena1sdetoenmaligevasterentestandaard.Trouwensop

fol.Iovowordtgesprokenvan,,denpenninckxiiii''eninhetLeenhofzeLf
(vs.JJ4)van zzdouzepourcent'';datzou dusvolgensdieredeneringnogvan

veellatermoetendateren1
.Taalen stijlvandeparafrasewijzen we1op de
latex6deeeuw;wi
jmogen duswe1aannemen dathetstukindie tijd ge,

schrevenis,betrekkelijkkortnahetverschijnenindrukvanhetLeenho
f.
Deauteurzal,blijkenseentoespelingopeenLuiksgerechtshotinhetprins:

bisdom Luik gezochtmoeten worden,misschien in hetgraafschap Loon 1.

Nuwijhetvoorbeeld kennen,ishetookduidelijkdathetstuknietinde

eerste plaatseen satire op de Banken van Lening is,zoalsDr.H uysmans

meende.lntussenmogenwijdankbaarzijndathijhetdestijdsgepubliceerd
heeft,hetzou andersvermoedelijkvoorgoedverlorenenvergetengeraakt
Z1Jn.

AanstrophischegedichtenzijnervanvandenBergheverderalleenrefrei:

nen overgeleverd.Totnogtoewaren alleen de drie in debundelvan het

refreinfeestvan zJJ9bekend.Daarbijkomenernogvierdiemetzijnnaam
ondertekendzi
jninhethandschriftvanJ.M ichielsdatterKoninklijkeBi,
bliotheek te 's/Gravenhageberust2,een verzamelbundelzoalsdievanVan
Stijevoort,dieechter(helaasI
.)slechtsstichtelijkerefreinenbevat:,zDiuerf
scheschoonegeestelijckeendestichtigeRefreijnenendeanderstucken ln
dichteVuytverscheydenboecken endeschriften byeenvergadertdoorJ.
M ichiels''.A1dezezevenrefreinenbehorentotdecategorie,,in'tvroede''39
voorzoverergodsdienstigeopvattingen intotuitingkomenzullenwezeaan

hetslotbespreken,a1swijeen korteschetsvanVandenBerghe'spersoon,
lijkheid geven.Hetvierdevan de refreinen in debundelMichielswerd,
1Tqdschrf
itI6,48.
2De kennis daarvan dank ik aan deheerDr.A.vax ELSLANDER teGent;zie thans
vooreen beschrijvingzi
jn artikelin Tb'
dschrt
ft*,z4Ivg.
CHoewelde bundelvan IyJ9 in de drie gewone categorieën verdeeld is,behoren in

feitebijnaallerefreinendoorhunstoftotdevroede.HetrefreinyzHantwaerpenintzotte'
b.
v.iszuiverdidactisch,enz,Hantwaerpenintamoruese''eenstichteli
jkgedicht:degeliefde
isde H .Schrift.
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blijkenseennotitievan deverzamelaar1,opeenrefreinfeestteBrusselin
zys metdetweedeprijsbekroond.Opfol.I64vovandithandschriftstaat
eheelonderaan,a1sbladvulling,despreuk,,M enghtvreughtmetsorghen'',

hetdeviesvanJanvandenBerghe2.Ofhijer a1s zodanig vermeld

wordt,isnietzeker,hetwasmisschieneengangbarezegswijze,blijkenseen
passageinH ouwaertsLusthofderM aeghden (eersteuitg.,2,47y):
N ochtansmoetghy vreughtmetzorgheminghen,

W iltghygheachtsijnvooreenmaghetpure.
Een merkwaardigheiddoetzich voorbi
jheteersterefreinvan Vanden
Bergheinheths.M ichiels;hetisn1.geheelgelijkaaneenrefreindatvoon
komtin hetspelvan deW ellustigeM e-ci,maarhetheefteen anderestok:
in de Well.M e-ci ,,lck roep om genaede,heer,wantick heb misdaen'';

bijM ichiels:,,Dienoytenvielendorstenoytopstaen''.Uitdeinhoudvan:
hetrefreinblijktzonneklaardatdetekstvandeWell.M e-c:deoorspron:
kelijkeis,dathetdaarvoorgeschrevenwerd;detekàtvanM ichielsnletde
anderestokisdusklaarblijkelijkdaaruitgelichtenvooreenanderegelegen:
heid toepasselijk gemaakt.En uitdevermeldingvanVan den Berghe's
naam bijM ichielsza1men moeten concluderen dathijdatzelfgedaan
moet hebben,watwe1een curieus lichtwerpt op de methoden derrede:

rijkers.Ook hettweederefrein uitde bundelM ichiels ismerkwaardig.
H etisgeschreven ter gelegenheid van een bruiloften heefttot stof het

idealehuwelijk,opdestok,,salichisthouwelijckdatmetGodtbeghint''.
Hetongewonedaarbijisdatbruid enbruigom errechtstreeksintoegespro,
kenworden,zoalsdatin delatere bruiloftsdichtenzo gewoon is,enwelmet
de bekende formule ##H eerbruydegom, (en)vrouw bruyt'' totviermaal
toe3.Erwordtin gehandeld overdegeschiedenisvan Tobiasen Sara;op,
vallend isde wending in vs.zx:,,sietwatexempelu Tobiasza1gheven'',
herhaald isvs.:8:,yAensiethoeTobiasenSarabegondenden houwelycken

staet''M ogenwijdaaruitaneidendathetrefreintotinleidingdiendeopeen

vertoning van een spelover ditonderwerp?Erheefteen spelbestaan ge,

titeld ,,DeoudeendejongheTobias'',in IyJ8opgevoerd4.Hetlijktmij
nietuitgesloten datditeen van de verloren geganewerken van Van den
Bergheisgeweest5.

W ijzi
jnnugenaderdtotdebesprekingvanhetomvangrijksteeno.i.ook
belangrijkstevan debekendewerken van Van den Berghe,hetzinnespel
DeXe//=flyeM ensch,dathiervoorheteerstwordtuitgegeven.Zoalsreeds
1Onderhetrefrein staat,,iJ'n prys''.Onderhetvoorgaande,op destok ,,Diedwoordt

hoort/simpelin oytmoetrechtvaten can''#staat:,,oppersten prysIyyp''en ,,W aers.d.
W aerheyt''
3 Hetstaat aan hetslotvan het Henho
f.
3In het hs.M ichielskomen nog enkele refreinen metdie wending voor.
4ZieKALFF,Ne#.Lefferl.in de zl#eEeuw,1,zz6.
5 ln hs.C van Trou moet Blycken komtvoor een ,,Spelvan sinnen vanden Ouden
Tobyas''.Ditisstellig'niethethierboven bedoel
deverloren geganestuk;welishetZuid:

nederlands.Hetisuiterstonbeholpen vanbouw enberi
jmingenkanzekernietaanVan
denBergheworden toegeschreven.
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boven vermeld,wordtVandenBerghe in hetregistervan DeViolieren uit,

drukkeli
jk genoemd a1sauteurvan zzhetspelvan den W ellustigen M en;
sche'',gespeeld in Iyyl.Een geli
jktijdig handschriftdaaevan isnietbe:
waard.W elwashetbekend datin een derverzamelhandschriften van Trou
moetBlycken een spelmetnagenoeggeli
jketitelvoorkwam (y,hetspelvan
sinnen genaempt den wellustigen M ensch''),maar hetwasonzekerofdit

hetzelfdespelwasa1sdatvanDeViolieren1.lkhebnuhetbewijsgevonden
datditinderdaad hetgevalis:inhetstuk zoalshetin hetH aarlemsehand:

schriftisovergeleverdkomt(gelijkreedsboventersprakekwam)eenrefrein
voordatookdoorM ichielsinzijnverzamelingisopgenomenendaarvande

aantekeningvoorzienyzperJanvandenberghe''Hiermeeishetauteurschap
dusvastgelegd.
Detekstisin hetH aarlemseafschriftgoed bewaard;eriseen interpolatie

vaneen twintigtalverzen (764-788),maaroverigensschi
jnterweinigverx
anderdtezijn.Ergaateenproloogaanvoorafdienietbijhetstukzelfbe,
hoort,maarisopgesteldvooreenopvoeringdie,o.a.blijkensdevermelding
van ,zonsenstathouder''op heteind van de 16deeeuw moethebben plaats

gehad.HetwasblijkbaareenopvoeringvoordegezamenlijkeHaarlemse
kamers,wantookdebroedersvandeW ijngaardrankenendeW itteAngie:
ren worden begroet2.
Deinhoud van hetstukisreedsmedegedeelddoorprof.DeV ooysinzi
jn

artikelnedery.'
qersspelenuithetArchie
fvan TroumoetBlycbeninhetTi
jd,
schri
ft,d1.47,blz.z7o-'7z.Hetiseentypischzinnespelmetuitsluitendalle,
orische personages,die echterwe1meteen zekere virtuositeitgehanteerd

worden;hetism.i.eenvandebestespeciminavandesoortenalstijgtheta1s
geheelniettothetpeilvanElckerlyc,hetmagtochwelonmiddelli
jkdaarna
genoemdworden.Hetthemaherinnertvrijsterkaanlaatstgenoemdstuk3:
hetisdatvandewereldsemensdiegeheelopgaatindejachtnaargenoten
eer,zich verlustigtinzijn bezitenzolanghethem welgaatnietdenktom
Godenzijngebod.A1sevenwelde,,dachdertribulatie''komt,verlatenhem
Eertschesolaesheyt,Corteweelde,Luxurie,Overdaeten zijnverderekor;
nuitenenhijvervalttotwanhoop.DeGramschapGodsneemthem gevan;
en en brengthem voorDoppersteM ogentheytom gevonnistte worden.
Dan komtechterGodsGratietussenbeiden,diedemenstotdan toealleen

stilzwijgend gevolgd is,en doeteenberoep opGodsbarmhartigheid.Dit

procesvoorde hemeltroon tussen deGramschap Godsen deGratieGods,
datherinnertaan hetspelvanM asscheroen inM ariekenvan N ieumeghen,

iseenlaat,maarinteressantvoorbeeldvanhetparadijsproces,datoorspron:
1No'
gonlangswerdditbetwi
jfeld doorDr.J.J.MA&(DeRederqjbers171)en Dr.vAN

EEGHEM rekentin zijnartikeltjeoverVandenBergheinW inklerPrins'Encyclopaedie6
z,7zydeWellusukeM e-citotdezzzoekgeraaktespelen''.
2Zie voordergelijkevermeldingen hetartikelvan BIJISMAN in DeNieuwe Taalgi
ds

4I,IJvolg.
3Verg.ook de door KALFF,a6deEeuw 1,z4g-'yo genoemde stukken:,,Een vastenspel

van Sinnen hue smenschen geestvan tvleesch die werlten die duyvelverleytwordt''en

Meyspelvan Sinnen van menscheli
jcke broosheit de met swerltsgheneuchte trium:

,,

pheertin den ghemeynen beyart''(gespeeld door de Eglantier te Amsterdam in xyyl).
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kelijk gevoerdwerdtussenvierpersonages,barmhartigyenvreedzaamheid
ener/,waarheid:engerechtigheidanderzijds,endatlaterversmoltmethet
satansproces1.BijVan den Bergheisheteen strijd tussen tweepersonen,
ratie en gramschap,die ten slotte door God zelfbeslistwordt en hetis

natuurlijk de barmhartigheid die de doorslag geeft: a1s de W ellustige
M ensch zich verootmoedigten schuld bekent,wordthijdoorDopperste
M ogentheyt,yvanzijnmisdaet...geabsolveert''.Eenzeeressentieelen ken:
merkend verschilmetM asscheroen isevenweldatM aria in 'tgeheelgeen

rolspeelt,zelfsnietgenoemdwordt.Hetisuitsluitenddegoddelijkegenade
die de mensredt.Ditistyperend voorde godsdienstige opvattingen van
Van denBerghe.
Hetstuk is,alsreedsaangeduid,zeerleesbaaren deverzen vallen rhyth,
misch aangenaam in hetgehoor.Decompositieisookhiernietsterk;vande

##tribulatie''vandeW ellustigeM enschkrijgenwijwe1heelweinigtezien,
zijn bekeringwordtdaardoornietvoldoendevoorbereid en komtwaton,
verwacht.Deschilderingvan zijnwereldslevendaarentegen isaardig;in
zijnuitingenvanlevenslustklinkteenwelhaastrenaissancistischeovermoe:
digheid:

Diewerreltduncktmijtecleynetewesen,
M ijnenlolwordtgepresenvanallenstemmen.
M ijndunckticksouwe1indenhemelclemmen,
Mensoumi
jnniettemmeningeendermaenieren.

En even verder'
.
Ick enweettol ick opmi
jnhooftoftopmijnvoetenstaen,

lckvliegedaerickgaen11vangrooterweelden.
DevermaningenvanDaghelijcksePredicatiegaanzijnorenvoorbij;hij
denktin dekerk aanzijn pachten,aan de indruk diehijmetzijn mooie
kleren maakt.Dringtaleen ogenblik hetbesefvan verkeerdxdoen tothem

door,dan duistertQuaetGelovehem in ,,Godtisbermhertich,hijsaltal
vergeven'',envoorzijnzieleheilzullendepriesterswe1zorgen:yyLaetpapen
en monnickenvoorusielebidden,Tishaerolcij,wadtmachtu letten?''
H etoptreden van de zinnekensherinnertsterk aan datin de Spiegelder

M innenendeHandelderAmoureusheid:zijvertegenwoordigendeinner,
lijkeoverleggingen van demensendekrachten diehem verleiden,maar
tegelijkspelenzijeenzelfstandigero1a1stoeschouwers.Hundialogenzijn,
zoalsgewoonlijkbijdezeNguren,levendig;debekendescheldpartijenont,
breken ook hierniet2.Een aardigevondstindeuitwerkingvandeallegorie
isdatEertsche Solaesheyt,hetweerdinneken,herberg houdtin ,,die hant
V0lsonnen.''

lkzouerinditverbandopwillenwijzendatdeverdoorgevoerdeallego:

risering in dezinnespelen,diede moderne lezerweleenswatvreemd aan:

doet,zeerwe1tebegrijpenisuitdegeestesgesteldheidvandemiddeleeuwse
mens;zijhangttennauwstesamen metzijndramatischeopvattingvande
1Zie hiervoorderecente artikelen van VAN STocKuM enMAK 9n.
N e#.Arcâief voor
V,zJ8volg.enzzyvolg.
2Zievooreengoedekarakteri
stiekvandezinnekensJ.J.M AK,DeReirj'
ler.
ç* vg.

Xerlgeacifeinf,
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1(1(111

kosmos.Hetpatroonwaarnaarzijnhelegeestelijklevenzichschiktewasdat
van deonwrikbareen volkomen a1sPraemisseaanvaardegeloofswaarheden.
W atnu iser dramatischerdan hetChristeli
jkewereldbeeld en deheilige
geschiedenis?
.Het hele verhaalvan schepping,zondevalen redding door
Christus'oler,eninhogerepotentienogChristus'optreden,leven en zoen:

doodzelt zi
jndramatisch indeallersterksteendiepstebetekenisvan het
woord.lshetteverwonderen datdemensin wiens geestdeze voorstellin,

envoortdurendaanwezigwarenendagelijkstotnieuw levengewektwen
den,ook allegebeurtenissen ensituatiesuitdewereld om hem heen in de
eersteplaatsdramatisch zag,zein een spelvan machten en krachten ont:

leedde?
.Hetmomenttijd speeltdaarbij geen rol.Nietsisden middel,
eeuwsen mens.vreemderdandegedachteaanontwikkeling.H etheilsdrama
speeltzich aftegen deachtergrondvan deeeuwigheid en dezeachtergrond
voeltmen a1saanweziginallemiddeleeuwse dramatischevoorstellingenvan

serieuzeaard.Hetgaataltijdom derelatieendewisselwerkingtussenvaste,
inaard enmogelijkhedenwelomschreven,vaneeuwigheidbepaaldemachx
tenengrootheden,inlaatsteinstantiealtijd openbaringenvanhetGoeden
hetKwaad,van God en deDuivel.ln allesituatieszoektde middeleeuwse

mensdezemachtenteonderkennenenzehaarplaatsaantewijzen;zijnze

eenmaalin een typering gevangen,dan isdaarmee ook haarro1bepaald.

Dit leidtnoodzakelijkerwijzetotdeallegorisch/dramatischeopvattingvan

alle gebeuren op aarde en in de kosmos,en dus ook totde uitbeelding
daarvan in die vorm .H etallegorische dramamoetderhalve geheelgezien
worden a1s een uitvloeiselvan de middeleeuwsykatholiekecultuuren het
zinnespeliserdezuiverstevorm van.Somsvervluchtigthetgeheelin een

spelvan abstracties;vooronszi
jndatnatuurlijkdeminstaantrekkelijke.
ln andere,zoalsinElckerlyck en ook indeW ellustigeMensch,blijfthet
contactmetdewerkelijkheidbewaard,endatbepaaltookvooreengroot
deelhun litterairewaarde.De middeleeuwer waseen scherp waarnemer

van de werkelijkheid,althans de sociale,en tot realistische uitbeelding
daarvanvolkomeninstaat,datbewijzendekluchten.lnheternstigedrama
wordt di
t realisme slechtsa.h.w.terzijdetoegelaten,dezinnekensvooral
zijn de dragerservan,enhetdientslechtsom reliëftegevenaandealle,
gorie die deeigenlijke zin van hetzinnespelis.Zinnespelbetekento.i.
nietsandersdan allegorisch spel1.
Ooknaardevorm vertoontde X ellustigeM eruc/ialdegei
jktekenmerken
van hetgenre.Dezinnekenssprekenbijopkomen ofafgaan in rondelen
(vs.z87-29y;Jzo-JI6;zie ook de Proloog x-8 en 48-y7),welkevorm ook

gebruikelijk isbijhetelkaartoedrinkenvan depersonagestpz-yw ;6y%.
e ).Aanhetrijm isveelzorgbesteed.Inhetgedeeltetotdeeerste,ypausa''
issystematischmiddenrijm gebruikt,inhetalgemeeniniederetweederegel
(schema aabbbccoddnceeenz.),in sommige passagesin elke regelofvolgens
nog andere schema's (b.v.vs.4o vg.:aaaaaaaaabbbcco enz.;vs.68 vg.:

aabbbbccnkneee
fl
flggghhnht
';vs.vxvg.:aabbbbbbccnenz.).Nadeeerstepausa
1Curi
eusi
sdatindeprolxgvandeW.M.gesprokenwordtvansinnelqcq,>/.
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volgteen gedeeltezondermiddenrijm,maarmetveeldubbelrijm invery
schillende schema's (x JJcc-##eç
;abbbçsddn enz.),van vs.y2z af treedt
F
-

hetbinnenrijm weerop,gecombineerd metdubbelrijm (b.v.vs.y2zvg..
aaababbccedddee
-fg
gghhijt.Ookdelangereclausendiedepersonagesspreken

hebbenbijzondererijmschema's,enwel- hetiseenbijzonderheidwaarop
nogweinigdeaandachtisgevestigd,hoewelzijook in anderezinnespelen
voorkomt1- schema'sdie overeenkomen metdie van de refreinen:de

W ellustigeMensch spreektbijzijneersteoptredeneen clausvanzyregels
methetrijmschemanzmbaaabbcbcck,eengewonevorm voordeIy,regelige
refreinstrofe2.Bijzi
jn tweede optreden spreekthij14regelsvolgenshet
schemaaabaabbcbccdcd,datmenb.v.ookvindtinrefreinLXXV bijVan
Doesborch.DeOppersteM ogentheytspreekteen clatlsvan Iv regelswaar:
van hetschema overeenkomtmetdatyanenigerefreinenbi
jAnnaBijns

kzdeboek noX,Jdeboek no11).Ooka1sdeclauszeerlangis,heeftzijeen
bepaaldschemadatopdezelfdewijzegebouwd isa1sdatvan derefreinen3;
zo spreekt de Gramschap Gods 27 verzen (:78-1004) met het schema

aabaabbcbccdcddgLefçfifggendeGratieGodsJ4regels(Iooy-IoJ8)meteen
soortgelijk schema;evenzo de daarop volgende clausen.Vs.1> Izo4
komen weergeheelovereen meteen gewonestrofevan Iy regels.Vs.xIoyIIyzgeven dan een volledigrefrein metstok (4 x I2)regels;vs.IlyJ-Iz6J
vormenweereenstrofevan 1Iregels(/J4JJcJcc##)envs.I164-:I78eenstrofe
van xy.
methetzelfdeschemaa1szo o-xzo4.

Uitdezekorteanalyseblijktwe1hoezorgvuldigzo'nzinnespelgecompox
neerd werd.Hetistrouwensbekend datderederi
jkerszelfzehethoogst
schattenvan alhun producten,geen wonderdusdatzeerzoveelzorg aan
besteedden4.

DetaalvandeWellustigeM erucigeeftgeenaanleidingtoteenbijzondere

beschouwing,zo min alsdie van de andere werken van Van den Berghe.
HetdialectisBrabants,hetwoordgebruik endewoordvormingvertonen al

degewonekenmerkenvandeZuidnederlandserederijkerstaaluitdeeerste
helftvande I6deeeuw 5.Slechtséénbi
jzonderheid verdientafzonderlijke

vermelding,n1.daterindewoordenschatvanVan denBergheenkelespecix

fek ofvooraloostelijkewoordenvoorkomen:dale,neer(LH zJ4);(i)er,
steken,doorsteken(LH zzI;éY );struylen,mingere(LH 7J9);locq,gat(HL
JJ6);misschien wellen,snaeden 6(refr.111,4y);gaer,in 'tgeheel(W M yyJ).
1Zieb.
v.Spi
q elderM incnvs.x8o-zoo;328-.548enz.enverg.Di
eeersteBliscapvanhfarta,

ed.Dr.J.J.Mak,p.viii.InF/cler/jclhebbenvs.y4>y77hetri
jmschemaabablJclcIc#2-I
WcIg#j#gcjIceeIceeIceecc.Metbehulp van dergelijke schema'
skan men vaststellen
welkeverzencorruptzijn.
2ZieDeRe
jkeièunhlvanlanvanDoesborch1,x1.
3Refreinenmetmeerdan24regelsperstrofezijnnietaangetrosen.
4Dezeblijktookuitdeverschillendestijlen diegebruiktwordennaargelangvan de
categoriedersprekendepersonen;vgl.thansGesch.v.d.fweff
erl.#.Ne#/.111,z77.
5Zi
jnwoordenschatisvri
jgrootenomvatenkelewoorden dienietvanel
dersbekend
zi
jn.Eenaardigneologisnt
eisler
.eàruytsel,uitvaagsel(R6zp).
6Zievoorditwoord tbans Ts.6y,2z7.
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Voortledatum van decompositiegeeftdetekstvande WellustigeM e-c:

eenenkeleaanwijzing1.
Hiermede zi
jn dethansbekendewerken vanVan denBergheafgehan:
deld.Ervaltnogtesprekenovereenenkeletoeschrijving.Vanhetderde
stuk uitdedoorD r.Van Eeghem uitgegevenbundelDrieSc/i/n#//eu.
çeSpe.

len,hetTa
felspelvanDrieSotten,,,gespeeltdoorDenBoeckteBrusselop
24OctoberIys'',zegtdeuitgeverinzijninleiding,,datwegeenoogenblik
aarzelen,hèm (J.v.d.B.)hetvaderschap ...toetekennen'',endathoofd,
zakelijkopgrondvandeovereenkomsttusseneenhekelendepassageindit
tafelspel(vs.zJJ-z4z)enenigeregelsuithetLeenhof.Onsdunktdieover,
eenkomstnietzoopvallendenzekernietvoldoendeom ereentoeschrijving
optebouwenwaarvooroverigensallepositieveaanwijzingenontbreken.Bij
degetuigenissendieafgelegdzijninhetprocesoverditstukisereen (bij,
lageXVllinVanEeghemsuitgave)dieeropwi
jstdathetstukdaarvoorook
teoudis:,,seggendedesgevraeghtdathyheefthoiren seggendattvoirsspel

welouerxloft1.jaerensoudenochgespeeltsyngeweest'';datzouduszijn
omstreeksIylo-'zo.HeteersteoptredenvanVan denBerghenuzullenwij
zekernietveelvoorlylo kunnen stellen.Ook stijlenwoordenkeusgeven
geenbijzondereaanwijzingenvoordezetoeschrijving2.
Metvrijwatgroterwaarschijnli
jkheidmeenik,zonderhetvooralsnogte
kunnenbewijzen,hetauteurschapvanVandenBerghetemogenveronder,
stellen vooreen anderstuk,hetnog onuitgegeven EsbatementvantGeltuit

hs.G (fol.Ioovo-lY vo)vanTrou moetBlycken,blijkensdevermelding
vanBrusselaanhetslotwaarschijnlijkaldaargespeeld.lnbouw enstijlvan
ditstukzijnverscheideneelementendiesterkherinnerenaandeWellusttke
M ensch.De ro1van ,yAertshenlelrijck'' de waardinnevan de taveerne

'#Begeerte van eeren''komt geheelovereen metdievan ,,EertscheSolaes:

hei
jt''uitdeWell.M .,inwiertaveerneook,ydiepompeuseEergierichei
jt''
eengaarnegezienegastis.Deironischestijlindehekelingvandebegeerlijk:

heidendeambtenjagerijisdezelfdea1sinhetLeenhof,terwijlookhetin,
zowelinhetLeenho
faksindeWell.M .voorkomt.Overhetalgemeenisde
strooienvanFranseenLatijnseuitdrukkingeneenstijleigenaardigheidisdie
stijlderrederijkersevenwelnietzopersoonlijk datmenalleendaarop een
toeschrijving kan baseren;voor hetogenblik wi1ikhetduslaten bijde
opmerkingdatnaarmijnpersoonlijkeindrukditesbatementvanhetGeld

zeerwelvanJanvandenBerghekanzijn,inafwachtingvannadereaanwij;
zingen diedezeveronderstelling kunnen bevestigen.

Totbesluitwi1iktrachtenhetbeeld vanVan den Berghe'spersoonlijk:
1Alleen kan men uit de allusie opANNABIINsinvs.zz9opmakendathetstuk na xyz8

(dedatum vanhetverschijnenvanhaareerstebundel)geschrevenis,maardatstonddoor
dechronologi
sche plaatsvan Van den Berghe zelfalwelvast.
2 Hetenigewoord waaraan men in ditopzichtmisschien enige betekeniszou kunnen

toekennen i
snerre,nar(vs.z8I),datdoorzijnoostelijkevorm aandeenkelebovengesig:
naleerdeoostelijkewoorden in deWell.M.herinnert.
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heid zoalsdatuitzijn werken valtop temaken enigermateteomlijnen.
Hoezeerdebewaardewerkenwaarschi
jnlijkslechtseendeelvanzijnœuvre
vertegenwoordigen,doorhungevarieerdheidveroorlovenzijtochtenminste
eenvoorlopigeschetsvanzijnEguurteontwerpen.Hijmaaktdanallereerst
deindrukvan iemand dieaanhetmaatschappeli
jkengeestelijk levenvan
zijntijd actiefdeelnam,diealthanswateromgingin dewereld metgrote
belangstellingvolgde.Zijn functiebijhetleenhofza1hem zekergelegen:
heid gegeven hebben metvele en velerleipersonen in aanrakingtekomen.

ZowelhetI-eenhofderGildenalsHannebenLecbertantgevendanookblijk

vaneenuitgebreidemensenkenniseneengoedinzichtinmaatschappelijke
verhoudingen en ook in de Well.M e-c: komen enkelerakeopmerkingen

voor:zob.v.waarhijvan demensdie,naeerstinovermoedenzondege,
leefd te hebben,onderde slagen van Godsstralende hand spoedig klein,
hartigwordt,zegtdathijisa1seen kinddatnietnaarvermaningenwilluistex

renvoorhetgekastijd isen danzegt,,aijmij,ickensalsnietweerdoen''
Overhetalgemeenhanteerthijbijzijnhekelingdeironiemeteenvoordie
tijdbetrekkelijkgrotevaardigheid.Degrotekwestiesvanzijntijd,depositie
vandeKerkendecrisisinhetgelooéhaddenalzi
jnaandacht.Eenmotief
datinbijnaalzijnwerkenterugkeertisdanookdehekelingvandewereldse
enhovaardige,eigenmachtigeencorruptegeestelijkheid.Reedsinderefrei,
nen van IyJ9isditeen hoofdmotief:hetvolk daty,meestzotheyttoocht''is

dathetwelk z,haerselfsinzettynghevoorzaligheytprijst'';hoewelzijniet
strijden,rijdenzija1sheren;,yzyzegghen doetdueght,endewaerheytzy

keeren''.lnhetLeenhofworZkmeerbedekteli
jkgesprokenvan,yheerenDie

nietenzijnPriestersnochinCloostersvast''endiezijnaandestoelvanRome
gewijd.ln de Well.M e-c: voegt QuaetGelove Vleyschelick Sin toe:
'#meestalleclerckenuhangenaenne,Sijstorvenlieverdanualtegaene...;
dachennachtzi
jpractizeren...om datseblyvensouweninhaerhoocheijt''.
ZeercurieusiswatVleyschelickSinln VS.zz:totzijnverdedigingaanvoert:
##Priesterssijnoockmenschen''.Hetiseenklaarblijkelijketoespelingophet
bekenderefreinXllluitheteersteboekvanAnnaBijnsopdestokz,pries,
terssijn oocmenschen a1sanderlien''W ijhebben hierduseen naarik
meen we1uniek gevalvan directereactiein een contenporain letterkundig

werkop destrijdbarepoëzievandezekampioenevoordeoude Kerk.Het
schampere antwoord op ditargumentluidt:
lck hooreenediewaerseiJ-t,
M aera1sden pijlaerleijt,diekerckeznoetvallen,
m.a.w.alsde priestersniethetvoorbeeld geven,watmag men dan van de

kuddeverwachten?
.W ijziendusdatVandenBerghestelligkritischstond
tegenoverdekatholiekeKerkzoalszijzichindewereldvertoonde.M aarging
hijookverder,strektezijnkritiekzichookuittotdedogma's?
.lkgeloofdat
wijhierzeervoorzichtigmoetenoordelen endathettepositiefuitgedrukt
iswanneerVan Eeghem zegtdatzijn drierefreinen in hetspelvan xpg
##allezeerhervormingsgezind''zijn.Althansza1hijm.i.nietandersgewild
hebben dan een hervorming binnen de Kerk, een zuivering.Van ,,o uaet
Gelove''heethet:
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Gijvalschpresidentvanmenichconsille

Died'evangilledoetnaeuhandtzetten,

W adthebdijingesetveelvalschewetten
En tcleet doen besmetten derheyligher kercken.
Die ,yvalschewetten''moetenafgeschaftworden,menmoetterug naarde

zuivereleer,d.w.z.allereerstnaardebijbel.,,Och heere'',zegthijin het
derderefreinvan 1yJ:,
##Och heere,hoemeughdyditallaten geschien

Datmenschriftueredecktmetmenschenpractijken''.
Zij,,,schriftuere'',isdegeliefdediebezongen wordtin ditrefrein,dat
me
rkwaardigerwijzetoch gaatonderde rubriek z,Hantwaerpen intamo,
reuze''1
.

Aanhetslotvan hetspelvanAntwerpen ophetfeestvan zylgheet

het:,,Zijtnuschrifsmoyende'',d.w.z.leesdebijbel,enevenzoaanhetslot
vandeW ell.M e-ci:,,Neemptdenboeckdeslevens,studeertdaerinnen''

M enzou dusVan den Bergheeenbijbelsreformateurkunnennoemenen
hijstaatdanaandekantvanErasmus.Dathijzichhetkritiekevandesitua,
tiebewustwas,blijktuitdefraaie,onheilspellendklinkenderegeluithetzo
even genoemderefrein:
W eehem diedongeloofrocht,dwelcwyspinnen.

Voorhetoverigeblijktzijnkritischehoudingtenopzichtevandekatho:
liekeleervooraluitnegatievekenmerken:hetnietvermeldenvandebiecht
in hetspelvan xyJ9,zo min alsin de Well.M e-ci,enhetgeheelontbreken

vanM aria'snaam.Positieverishijinzijnverwerpingvandegoedewerken:
M idtsverleedynghewillen zy onsdoen staen
Op onseyghenverdienste,ten magh nietwezen,
en elders(spelvan IyJ:,vs.4Jo-1):
Duswaertwe1van u een grooteslechticheyt

Datghyuzelvenwoudtzalighzijnmakende.
GodsgenadeenChristus'zoendoodzijndeenigewaarborgenvanonsheil,
maarzi
jgeldenookvoorallen:

Zy (schrt
ffure)zeghtclaer,datgodvooronsallenheeftbetaelt
Uutrechterminnen.

VergelijkookhetderderefreinbijM ichiels,vs.6o-6y.
Eentelkens.
tèrugkerend motiefbijVan den Bergheisdan ook datde
mens,zich van zijn zondigheid bewust,toch vastmoetvertrouwen op
Godsbelofte en zijn barmhartigheid,wantGod ,,islanckmoedich,geen

tirannich richtere''(X .M .4Jo):
;;tmenschelickdiermoetgodtsbeloftenbetrauwen''(refr.1,yJ).
;#HebtinChristus'belofteneen vastbetrouwen'',
destok en hetmotiefvan hetderderefrein in debundelM ichiels;
##(H etevangeliefJ)vooraldozondyghe
D ieGodsbeloften betrauwenwarachtig''
(Spe1v.xylp,vs.zJ4-y).
1Bi
jderefreinen,zintamoureuze''uitdezebundelzi
jnerduszoweldiedewereldlijke
alsdiedegeesteli
jkeliefdebezingen;zievooreen uitvoerigebesprekinghetartikelvan
A.vAN Eut.
&NoERinhet-/aarlcelDeFonteyne1944,inz.blz.yo-yz.
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Daerom sijnsijsaelichdiein u woortbetrouwen

(X .M .,vs.108:9vgl.ook 4J6vg.).

Demensch,hoewelhi
j,,terwaereltmeestfortsenverwint'',iszwakdoor

dezonde,maarGod geefthem sterkte:,,Tverwinnen moetdeurtgheloove

gheschieden''Ook inhethuwelijk,waaroverhettweederefreinindebun,
de1M ichielshandelt,en datwordterkend a1sz,een grootSacrament uyt,

gelesen'',moetdevrezeGodshetrichtsnoerzijn.

lstdatu houwelyck in Godsvreesegeschiet
Sultghy geluckich envoerspoedich wesen,
Godtsbenedictiesalu vergeten nyet
Gelyckmendagelycx gebeuren siet.

A1metalkrijgtmendeindrukdatVandenBergheeenredelijkmanwas,
met een open oogvoorhetverkeerdein maatschappelijkeen kerkelijke
toestanden,medelevend metdenieuwestromingen,maarafkerigvan extre:

mismeenstrijd.HijaccepteertdekritiekvandebestrijdersderoudeKerk

zekernietklakkeloos,o.a.blijkensdeaanhefvanhetLeenho
f

';ln hondertduysentsecten moettgeloofïedeyl
tzijn...
Elckwi1ongebonden,vry en ongebreyltziJ'n

Enstrijdenom deliberteytovera1.
AlleRi
jcktweedrachtichvergaetmetongeval''.
Vergelijkookdeuitvaltegenz,ouaetGelove''indeWell.M .vs.I8zvg.:
;#Ghij..-verleijtgeestelijckenwaerlijckaltemaele
Enbrinjtseindequaelederheretijcken''.
'#Kwaad Geloof''heefthierzoweldebetekenisvanhetnietopvolgen van

GodsgebodenhetnietvertrouwenopZijngenade,a1sookdievanketterij
ofwatdaartoeleidt(vgl.hiervoorvs.239-242).

het
t
vi
,
dan
to
ui
JaaIrnda
ee
rer
t,dederrefreinen uitdebundelM ichisetlrsi
jd
gtï559,Zi
jnsterf.
'

klinktdie alkeervan theologische
sterker;er valt
eenvermoeidetoonintebeluisteren endedichterPrediktootmoedenterug,
keer tothetsimpele,ongecompliceerde geloof:
lseytmen Christuses hier,Christusesdaer,
,,'*** a
Gelooftallegeesten nyet,scriftenoftboecken,
W antGodtgeeftdieghavedesgeloolsvoerwaer
DieGodtsimpeloytmoedich metherten soecken''
Hetishetenige gedichtvan Van den Berghe waarin M aria'snaam ge,
noemd wordt.

Blijkternuvanditopenstaanvoornieuweopvattingendatwijop gods:
dienstig terrein bijVan den Berghe konden constateren,ook iets in de
litterairekwaliteiten van zi
jnwerk,m.a.w.merktmenertetsinvaninvloed
@

vandeRenaissance?
.Ditisstellig heelweinig en vooralformeelhaastniets.
M ythologische namen komen, behal
vedievan ,,venusgoddinne'',inzijn

werk nietvoor1.Zi
jnversishetonregelmatigerederijkersvers,zi
jhetniet
zonder rhythmisch gevoelgehanteerd: het isopvallend hoeongunstig de

1InhetH enho
fn.61zmisschieneenzinspelingopPriapus.
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laterestukken in debundelsvan Trou moetBlyckenin ditopzichtafsteken

bijdieuitdeoudereperiodevan derederijkeri
jwaartoeVan den Berghe
behoort.Toch iser,vooralin depassageswaarindewereldse levenslustvan
de W ellustigeM ensch geschilderd wordt,sook in detoon derverzen ietste
bespeuren van dievreugdeaandeschonevorm diezokenschetsend isvoor

deRenaissance.Hetzijnslechtsenkeleregels,maarmenvoeltertocheven
eenvleuginvandegrotebewegingdieindieti
jddoordekunstwereldvoer
en waarinVan denBerghe, zijnsondankshaast,eenogenblikwerd opge/
nom en :

;;W ijwillenonslevenbeleijdenmetvreuchden,
W ieoijtverheuchden,compt,volchtonspaden1
.
W ijwillenonsinrooswatergaanbaden

Enonsversaden (met)derborstenmelcken.

Laetwijonsmetroosencroonen,eersijverwelcken,
Sowordtonsvan elckenprijsbovenmaeten;
Laetonsteeckenen van onsgenuechten laeten

Aenallestraetendaerwijonssaeten,
Opdatelckmachvaetenonsijdellabeurzaen.
Compt,laetonsdiewegen metvreuchden deurgaen''
A lleen a1shetœuvrevanV andenBergheinzi
jngeheelbekendwas,zou
kunnenblijkenofeenpassagea1sdezojuistgeciteerdeietsmeerdan inci:
dentelebetekenisheeft,ofhijm.a.w.eenplaatszoubekledenindevroegste
phasevan onzeRenaissance/letterkunde.W atwijthansvanhem bezitten

doetonshem kennen a1seen typisch vertegenwoordiger,en zekernieteen

vandeminste,weleenvandelaatste,vandebloeitijdderrederijkerskunst.

A1szodanig komt hem een vaste plaats toe in de geschiedenisvan onze
letterkunde.

W IJZEVAN UITGAVE
Bijdetranscriptiezijng'voorienvvooru,enomgekeerd,gewijzigd naar
hethedendaagsgebruik.Deverzen latenwijallemeteenhoofdletterbe#
ginnen en ook verderishetgebruik van hoofdlettersgenormaliseerd.De

oorspronkelijke'
lnterpunctieisbewaard (methetteken/waardetekstdit
heeft)voorzoverzi
jdienstigwas,envoortsaangevuld naardebehoeftevan
demodernelezer.Toegevoegdelettersenwoordenzijntussenteksthaken
geplaaut,deoverigeveranderingenbijdeaantekeningenverantwoord.De
verkortingen,diezeereenvoudigengeringinaantalwaren,zijnzonderaam
duidingopgelost.Bijdenummeringzijndevolledigeverzen geteld,nietde
regels1.
Onderdetekststaan eerstdevarianten,daarnadeverklarendeaanteke,
ningen.Bijhetgevenvanverklaringen iservanuitgegaandatde lezera1#
thansenigermatemetdeoudeN ederlandsetaalbekend is,zodatnietalles

watvan hethedendaagsegebruik afwijkttoegelichthoefdeteworden;de

toelichtingbeperktzich dustothetmindergewone.Detekst,vooralvanhet

Lmenho
f,isnieteenvoudig,zodatnogvrijwatvraagtekensgeplaatstmoesten

worden.H etregisterisvooralbedoeld a1shulpmiddelvoordevakgenoten,

diedaarin z,plaatsen''bijelkaarvinden,nieta1seen volledig glossarium.
Devariantenzijna1svolgtaangeduid:

BijhetLeenhofdergf/den:G hetexemplaarvandedrukvanx6zyindeKon.
Bibl.te 'sxGravenhage;H de parafrase naar de uitgave van Dr.C.
H uysmans.

BijdeWellutigeM e-c/i:M hethandschriftM ichiels.

1ln de Well.M .ontbreektnavs.48xeen vers.Daar di
t pasnahetnummerenwerd
oîl
tdekt,isdeze regelverdernietmeegeteld.

BIBLIOGRAFIE
Detekstvan hetLeenhofderGilden isdievan de eerste druk,naarhet

exemplaarinhetbezitvandeM aatschappijderNederlandseLetterkundete
Leiden (sign.:497G J):

HetLeenhofderGhilden.11lnhoudendemeest1alledevrijheden/exemtien/ver:
val/111enendeherghewaden/alsdensodanighentoeco/jmen.Oprijme cluchtische
wijsemetbelache,jllijckeboerden/stichteli
jckendeseerru,1stich ghesteltdoorJan
vanDiest1inzi
jnlevenFacteurvan:11derViolierentotAntwerpen.11Ghedructint
Jaer11,
r64

DeparafraseisherdruktnaardeuitgavevanDr.HuysmansinhetF##,

schrftvoorNederlandscheTaal.enLetterqunde,dl.x6,blz.ylez,daarhet
oorspronkelijkehandschriftzoekgeraaktis.
De refreinen 1-111zijn overgenomen uitdeeerste druk van deGentse

Refreinen van Iylp (Bibliotheca Belgica lR Jx; NIJHOFF/KRONENBERC no

z78y),naarhetexemplaarvan deM aatschappijderNederl.Letterkunde
(sign.1497G x4):
Refereynen intvroede,op devraghe,1W atdierterwœreltmeest fortseverwint
Itë intZotte,op de vraghe 1W atvolck ter wœrel
t meestzotheyttooght.Item int

Amorue/11ze,opdenstoc,Ochmoghticse spreken,ic ware ghepaeyt.Ver:11tooght
binnenGhendtbydexix.camerenvanRhetorijckenaldaercompa/1rerendedenxx.

in AprilM .D.neghen endedertigh.LcolophoonjGheprentteGhendtteghen ouer
tstadthuus,l
jbymyloosLambrechtLettersteker.11An.M .
CCCCC.

IX.

De refreinen IV-VIzi
jn uitgegevennaarheths.no71Ey7 van de Ko,
ninkli
jke Bibliotheek te 'sxGravenhage, zoals dat reeds hierboven (blz.

> 11)beschrevenis.
H anneken Leckertantisuitgegeven naarheths.G uitdebibliotheek van
deSociëteitTrou moetBlyckenteHaarlem,waarin hetdefolio'sIxyrotot
IzJ robeslaat.
DeW ellustigeM ensch tenslotteisuitgegeven naardetekstvanhs.A van

dezelfdeSociëteit,fol.8yvototIo6rO.Vooreen gedetailleerdebeschrijving
van deze beide handschriften zie men de artikelen van Dr.C.G.N .de

VooysinhetTqdschrftvoorNederl.T=/#enLetterqunde,dl.47,I6Ivolg.
en dl.4y,26yvolg.
Dewerkenwaarvanvoordelnleidinggebruik gemaaktis,worden,behalve

de bekende hand,en woordenboeken,inde daarbijgegeven noten vol:
lediggeciteerd,zodateenopsomminghierachterwegekanblijven.Voorde
woordenboekenzijndegewoneafkortingenM n/.Wdb.enWN T gebruikt,

voorhetTqdschrf
its'ocrNederlandslchteTaal.enLefferluWedeaanduiding
TqdschrftofTs.

H ET LEEN H O F DER GILD EN

IAi
J

H ET LEEN H O F D ER G ILD EN

lnhoudendemeest11alledevrijheden /exemtien /verval,111en
endeherghewaden/alsdensodanighentoeco,11men.Op rijme
cluchtischewijsemetbelache,11lijckeboerden/stichtelijckende

seerru,11stichghesteltdoorJanvanDiest11inzi
jnlevenFacteur
van,11derViolierentot11Antwerpen.

(rhedructintlaer
1y64

clchtische,G.cluchtighsche.

Leenho
f,ziedelnleiding,bl
z.xiv.- Ghilden,ziedelnleiding;- exemtien,vri
jdommen;

vervalien,bi
jzondere inkomsten;- herghewfoen,wataan de leenheerbetaald moet
wordenbi
jovergangvanhetleendoorversterf;- #ensodani
shen,nl.degildenalslenen-

A iJ
'

<DE DRUCKER TOT DEN LESER

HierhebtghybemindeLesereersame/
EenRethorijclijcwercweerdichgepresen:
Tisboerdelijckgestelt/nochtansbequame

Voorden ghenen diein sulcx lustheeftom lesen.
J W antdaucteurheefthierwe1inbewesen

Zijnenconstrijckengheest/diedaerisdrijvende
Belachelijckdematerievandesell/
jvende.
Jaintri
jmenbyHomerusstijlbli
Veelderhandesi
nmachmenzijnschrijvende/
xo Maerdaermentoegeneychtiscostminstpi
jne:
Tblijctwelaendesen,zijthem nietbekijvende
Om zi
jnwercktwelckvancluchtenheefteenschijne:
W anteenyegelijcheeftzijngaveintzijne.
Deschriften Crisippi,soseerdiep om gronden ,/
xy DatmensevoorRaetselen uutgeven sach:
En worden in ditBoecxken nietgevonden;
N ochtansditinlïoutmenwe1overdencken mach:

W antelckcrijchtvandeseneenenschimpigenslach/
Daerhy hem intbinnenstemedecan raken:

2o Ghelijckwe1eerLutianustedoenplach/

Uutwiensschriften men schimp costsmaken.

JaghelijcDemocritusinallesaken/

Belachte en bespotteT swereltsm anieren,

Candesezijnboerdelijckewoordenmaken
Datsy niemanden terwerelten vieren.

Tboerdenbrengtnutticheyt/daertduechthelptvercieren.

gvoj

Erasmus(wiensM oriadesevolchtrustich)

SchrijftintselfdeBoecxkeninzijnVoorreden:
Opschrt
ft:G.:DenDruckertotten.- J.boerdelf
jcb,G.boertich.

stf
jDr
h ws
zlcc
lh.
er,ni
zietdeInleiding,pag.xvi.- 6.dieJ
'
.
ç#rg
''
vende,diebehandelt.- 8.byHomerus
andersdan een redebloempje.- IJ.intzlkhe,op zijnbijzondergebied.
--14-lr.Crisi
ppi,van Chrysippus(Jde eeuw v.C.),een derhoofden van de Stoa,zeer

subtieldenkeren vruchtbaarauteur;hijwordtgenoemd in Erasmus'Moria,c.LXV;
datzijngeschriftenvoorraadselendoorgingenvondiknergensvermeld;- gronden,door,
gronden,begri
jpen.- I7.ditinhout,totindeI7deeeuw werdinhoudonzijdiggebruikt.
2r.vieren,vri
jlaten,ontzien.- 17M orJ'
/,zieInleiding,p.xv.- 27.inzj'
nVoorreden:
$nUtenim nihilnugacius,quam serianugatorietractare,itanihilfestivius,quam itatractare
ntlgas,utnihilminusquam nugatusfuissevidearis''.
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lckachtevoorwaertezijnseerlustich/

Jo Spotendebueselenalso tebesteden

Alsdeselfdespottelijckezeden
Ghehandeltwordeninsulckermaten/
Datdespottergheen spotenschijntteverbreden/
W antinsulcxcanspotsomtijtsgrootelijcbaten:
JyDeeswoordena1sSilenischebeeldenlaten/
Vanbuytenspottelijck/nochtansvanbinnen
Goddelijck/nutenaengenaem voorallestaten/
Diedewaerschouwingetotduechtversinnen.

W antdewijsesalzijnenstralerbeminnen.
4o Denvernuftenwertvanoudentijden/
Toegelatendatsymethetvolck ghemeyne

Ongestraftboerden:sondereenichvermi
jden/
Bysonderop tsmenschen boosleven onreyne:

M itsdatmendeesvrijheytdienieteniscleyne/
4J Totraserijegheheelnietensietkeeren:
Ditgeschietvandesen genoechcerteyne/
Diehierdoorspotsmenschenijdelheytcanleeren:
Hysachdeboosheytsoseervermeeren/
Diesschimpthymethaerdieopydelheytbouwen/
JoVintghyyetdaeruzijnenspotmochtonteeren,
Denspotinhemselvenwiltnietaenschouwen/
M aerhetwelckbespodtwort(mijdt)datwiltonthouwen.

Jo.teJelfe#erl,aan te wenden.- JJ.verbreden,vertellen.- JJ.alsx//eriflck Jee/#en,a1s

beeldenvanSilenus,die,voorgesteld a1ssteedsdronken,welgedaan en vrolijk,niettemin
geldtalseenwereldverachtendewi
jze;- laten,zichvoordoen.- J8.versinnen,zich bezin:
nenop.- 4z.boerden,degeksteken;- sonderenf
c/
zvermi
jden,zonderiemandteontzien.
- 4
7.y
'.
dellt
eyt,zi
jnhangenaanhetwereldse,aandeonwezenlijkeendwazedingenvandeze
wereld (verg.ben.,vs.J6).- yz.dehaakjesop tevattena1skomma's.

(AiiJ
-)

DAUCTEUR.
M enseytgemeynlic,tisoocautentijck,
E1cheefteen Duvelken dathem queltoftslaet.

Oocseytmensmenschenwilleiszi
jnHemelrijc,
W antelckpri
jstzijnopinie,tsygoetoftquaet,
F Somen we1siethoetnu inderW ereltgaet:

.

Inhond/rtduysentsectenmachtgeloofgedeylt11zijn,
M eestelckhem vermetelijckdencoersverstaet,
DiealsSchependolendieverreverseylt11zijn.
TscrijvenderBoeckendievercochtengeveylt11zijn

Io lssondernoemeren sonderghetal;

Elckwi1ongebonden,vrijenongebreyltl
,1zi
jn
Enstrijdenom deliberteytovera1.
AlleRijcktweedrachtichvergaetmetongeval.
Nochtansen heb icknietconnen gelaten,

Iy lckenheboocwatmoetendichtenenscrijven,
M aerickheb my gevoechtin sulckermaten

Datmendaermeerom sa1lachendankijven;
Tisschandeledichzijnennietbedrijven.
Oockenprijseickditwercknochquaetnochgoet,
zoW anticksie,het1etonsallebey,mansenwijven,
Deenonderdehuyve/danderonderdenhoet.
Solangalsmentkintzijnwillekendoet,
Soencrijtetniet,tisvrijvangheschille.
W y hebben oock alverscheyden sinen moet;
zy Costenwygevolgendeen danderswille,
So souden wy leven metvredenstille.

jvol

Nuzijnwyalgebreckelijcbevonden,
Ditghebreckelijcwerckoocdanbijmatenlaect.
Dieeenen stock worptondereen hoop honden,

Io.noetner,G.noember.

I.autenti
jcq,waar,inderdaadzo.- 7.hleeste/cl,iedereen,Janenalleman;bekend a1s
Personageinzinnespelen;vgl.vs.87z;- hem vermetell.
cbAncoersverstaet,weet,naarzijn
vermeten,welkerichtingmen ui
tmoet.- 8.die,dietoch,hoeweldie(t.w.,,meestelck'').
1o.noemer,nummer,hiersynoniem metgetal.- II.ongelrel/f,ongebreideld.- zo./ef,

scheelt.- zx.onder#ehuyve(bijdevrouwen),...onder#enhoet(bijdemannen),indebol.
zt-z
l.
gn.eVa
DoesborchCXVI1-z:,,Het.kintdatsi
jnensottewilleghebruyctEn
hoozr
me
nVe
were
n, n
crijten oftkermen,;;- ghescht
lle,verschil,ongenoegen.-
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Jo Tcoemtselden daerenwer
wet
1we
yema
derntvan algeraect;
Nochtanswertden peys
gemaect
Alsmen hem eenstuckvleesch worptinden poot.
Deesghecxcluchteoocandersdannietensmaect,
N iemantenbelgh hem dersaken,cleyn noch groot.
JJ Dexempelen sien wy vooronsoogen bloot,

Hoeelckindijdelheyttottenoorenstect.
ln een bierscholemen onsdeesmaterieboot,

Dusennemetvoor eenenscimp,alschijnetgegect,

W antniemanten heeftschultdan diethem aen en trect.
40 BemindeLeser u moetick verclaren

EenKeyserijckmachtich,grootvanvaluere,

TwelckheeftgeweestoverduysentJaren

Endealtijtsa1bli
jveninzi
jnenfluere,
M eteendeelConincrijcken,costelijcvankuere,
4y Hertochdommen/Graefschappen/Baenderijen,
Heerlicheden/Vrijheden/geweldichalduere,
Steden/Dorpen/HovenenHeerschappijen,
LantenZant/M uelensdiemalenbytijen,
BeemdenenBosschen en diepeM oraschen.

o Diezijnalgelegenondertbevri
jen
VandesenKeyserrijckeenzijndermasschen,

DusLeser'leesten hoort,wiltschimp afwasschen.

DeKeyservandesenRijckeverheven
ls/diedrywervena1sdevaliande
(Aiiil
-) yy Denvoghelheeftschutterlijckafghedreven,
M etbusseoftboghe,vanzijnenstande.
M aerdeConingen grootvan desen lande

W i1ickutsamenintcortebescrijven.
.
D eConincvandergans,Carolusdegrande,

6o DiemenachterRosbeyaertsietwonderbedrijven;
DeConincvandercaertendoetmenigenkijven;
J9.anentrect,G.aentrect.

Jo.versta:daarwordteralti
jdwe1één getrolen.- JI.wertdenpeys...gemkct,wordt
hijweerverzoend.- JJ.smaect,vatop.- J7.versta:ineen kroegofondereen glas
bier stelde men onsvoordezestoftebehandelen.- 4o.verclaren,beschri
jven,spreken
over.- 4z.over,langerdan.- 44.cost
ely
''
cvanquere,uitgelezen,totdehoogstebehorende.
4y.Baeaera
i'
en,heerschappi
jenvanbaanderheren.- 48.LantenZ/nf,bebouwd landen
woestegrond.- yo.ondertbevrf
j'
en,binnen hetmachts,en rechtsgebied.- yl.zf
j'
ndetrnmuc/
zen,vermoedeli
jk eveneensvoor:van zijn machtsgebied,al
s gesymboliseerd door
-

demasse,deknotsofstaf(eng.mace).- y2.a
fwasschen,unietaantrekken.- y4-yy.diedry
werven...afghedreven,diedriemaalopeenschuttersfeestdevogel,degaaiheeftafgeschoten;
dezekreegdetitelvan keizer(vgl.WN T VIl,zo7z).- yp.DeConl
'
ncvandergans,van het

ganzenbord;ditspelwasopheteindderM.
E.zeerpopulair;blijkbaarkwam ereenkoning
opvoor,voorgesteld a1sKareldeGrote.- 6o.achter,n1.om hettepakkentekrijgen?-

61.caerten,speelkaarten.
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A1sdeConincvan Derthienavontregneert,

Elckhem verblijt,tsymannenoftwijven,
Hoegroot,hoecleyne,elckhem verjubileert,
6y M etten Conincsonderlandtelck triumpheert.

Denglwestelijckenstaetdiemoetickstellen:
DePausvanden dronckaertsin dyerstelet;
Den cruepelen Bisschop sietmen dicwilsquellen
Den abtdaermen uutdrinctenop detafelset;
7o DeDekenvandergulden maectsoppen vet

M etalledeschijfpatersenmatersmede;

DecloeckeVorstenenBaenderheeren net
M oetick oocstellen nadoudesede.
Princevanden Refereynen,God gevehem vrede,

7y lnditRijckevermaertoockgrootisbekent;
DegravevanHalfvastenhoutoockzijnstede

M ettenRiddersintJoris,dieheeftgheschent

DenvyerigenDraeck inM argrietensconvent.

DeJonckersvandesenHeerenvoorscreven

80 M etgrooten hoopen alommemen vint:

JonckerJannaugesocht,diequali
jccanleven,

(voj

M aecthem altijtindekueckenealwaerteenkint,
Om dathyzijnenBodensouwesenontrint
Enom datmenten tweesteden nietensou stoken

8yVier/wanttselveveelhoutsverslint.
JonckerGijsbrechtquaeyencostheefttselvegeroken,
W anthytermaentnau eensendoetkoken

6z.Dert
hienavont,Driekoningen.- 64.hem veriubdeert,verlustigtzich.- 68.Den crue.
pelen Bisschop,ditwaseenvastenavondsiguur,wellichtmetallegorischxsatirischebetekenis;
ziehetart.van D.Bu inH istoria1p4J,24zvg.enhetookdoorhem aangehaaldeonderschrift

bijeenprentdiezowelaanBoschalsaanBreugelwordttoegeschreven(LAFoxo,H .BoschIoy,
afb.no.zo;FRIEDLXNDER,Altndl.A&/.y,1z7,
'Catal.TentoonstellingM us.Boymans,,Bosch
en Bruegelin de Prentkunst'',Dec.1p48-Febr.Ip49);,,A1datop denblauwentrughelsack

gheerneleeft/Gaetmeestalcruepeleopbei
jdesijden,/Daerom denCreupelenBi
sschop,
ve
e
l
d
i
e
na
e
r
s
he
e
f
t
,
/
Di
e
o
m
e
e
n
v
e
t
t
e
pr
o
u
e
,
de
n
r
e
c
ht
e
n
g
h
a
n
c
k
mi
j
de
n.
'
'
.
d
aermen
...
set,indekroeg?
.- 71.schf
j/aters,die de boodschappen aannemen;vgl.M nl.Wdb.
op schive en schijfm aerte.--76.DegravevanHal
fvasten,t.
w.uitdedangehou,
den optocht;vgl.WN T V,y%.- z7.SintJoris...M argrietensconvent,inwelkverband
SintJorishiergenoemdwordt,isnietduidelijk.W elli
chtwordtgezinspeeldopzijnoptreden
infeestelijkeoptochten,maarwatisdanhfargrietensconvent?Tenzi
jhierineenobscenezin
schuilt(nietongewooninuitdrukkingenwaarinSintlorisgenoemdwordt),zoumendesnoods
kunnen denkenaaneenlocaletoespeling,t.w.ophetkloosterMargrietendalebijAntwer,

penvandeAugustinessen,in 1288gestichtenin Iy4zbinnendestad gebracht(DJ
'
cf.d'H ist.
etdeGéogr.Ecclés.111,8:8-* ,
.M ERTENSenToRFs,1,44J);misschien wasereen gevelsteea

meteenvoorstellingvan St.Joris.- 81.lannaugesocht,diezichmethaarkloveri
jenbezig,
houdt;- canleven,kanrondkomen.- 82.alwxr/,a1
swashij.- 8J.ontrint,in debuurt
van.- 86.hee
fttselvegerole/
y,heefthetzelfdeindeneus,zieteven nauw toeophetvuur
.

endekokerij.
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Eenenhutspot/wanttvleeschishem tediere;

Deboden eten vlaemschen kese,men sieternietsmoken;

Alsmi
jnJonckeruutgaet,tewijneofttebiere,
Betaelteen andervoorhem,hyeetalsdegiere.

JonckerW outerdeboosediealtijtkijft

Tegenzijnknechtena1ssybegheeren
Haerghelt/enhendanuutenhuysedrijft

9T Enschuthaerden rock uutemettieren engebeeren.
JonckerHendrickdedroogedoetoocvergheeren
Zijnoudevodden,tsyvancousenenschoen,

Envercooptsedenlappers/hysouhem verneeren
Eennieucleettemakenalheefthijtvandoen.
IooJonckerAertscherpgetant,noytvremderfatsoen,
Dieopzijnenrockdoetmakentweerechten:
Binnen ishy blau endebuyten ishy groen,

Deenisdenbesten/danderisdenslechten;
M en sietlisttegen dearmoedevechten.

zoyJonckerFaesdroochstrotewiltaltijthoveren
Enevensatzijn,thooftstaethem groene;

JonckerLoygoetbloetlaethem regeren

Vanzijnenwijveghelijckeenenloene;
JonckerCoenraetgeldeloosnietveelvandoene
Izo Gaetmetten cruysen nietnoch oocmetmunteaen*
#
IAVJ JonckerJenniuutHenegouweavontennoene
Sietmen in de handtmetten Paternostergaen;
JonckerArnoutvanderBorchtsaltalaen slaen
Datmen hem borchten seerquali
jckbetalen;

IIyJonckerJobongesont,alsouthem misstaen,
M oetaltijtmetleersengaensonderfalen,
M aermeestso moetmen hem crucken halen.

JonckerFrans,eenfatsoendienietenvernieut
Zi
jncleederen/peerdenoftleverye;
xzoJonckerMachieldulcopdiealtijtperdieut
Eneewelijckwiltvechtenalwaertom eeneye;
8p.qese,G.kase.- zoz. buyten fçhygroen,G.buyten groen.- lzo.M cht'
el,G.

M ichiel.

9J.schut,schudt.- 98.hysouhem verneeren,hetishem teveel.- xoI.tweerechten,twee

rechtsezijden (tgov.averechtse),duszondervoering,metdebedoeling dathi
jhem ook
binnenstebuitenkandragen:vgl.1oJdeen,n1.deenekant.- zor.droochstrote,metdedroge
keel;- hoperen,aanfeestmaaltijdendeelnemen.- I%.staetVrngroene,i
stotweelderigx

heidgezind.- 108.loene,sukkel.- IIo.Gaet...aen,gaatom met,hanteert(W N T Suppl.

1,y4).- zzJ.aen,/en,aanvaarden,opnemen.- zI8.fatsoen,slag,soort.- Izo.'
perdieut,

ParDieu zegt.
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JonckerHanssuetgesouten diea1seenclappeye
CanzijnenPlacebonetopzijnduymken;

JonckerFlorisvo1bedrochsdiesoick u seye
zzyOm meyskenstebedoddenleytopzijnluymken;
JonckerJoosbroempotdieleeftoptschuymken;
JonckerM erckquistwaterdietalverdoet,
Ghelten goet,decorstenmetten cruymken;

JonckerClaeslichtvoetheefteenenmoet
1JoOpzijndansenenspringen,hetduncthem algoet.

JonckerStevensonderW etdiesoseerontsiet
OnsenHeere/dathynietwe1enderfblijven
ln KerckeoftCluyse/hetduncthem,siet,
Datsyvallensa1metstuckenenschijven;

1JyJonckerHubenveelclapsdiewondercanbedrijven
M ettertongen endeseerwelcan stuyten;

I'
voj

JonckerJosephgoenmoet,die,a1ssommigewijven,
Hem drymaelontcleeteerden dach can uuyten,
EnnocheendeelJonckersdiehoochelijcfluyten

I4o Enmakenhaeredel,alzijnsyontvallen

Eenen groven boerofttorftredervanbuyten.

DeesJonckersvintmenvelediesehoortcallen,
Sy slachten denCappuyn allemetallen.

DevierH ooftsteden om logerenseermilde

I4y Zi
jnBordeaus/Putiers/Boevinesendolen;
DeVrijhedenzijnM iscom enghilde,

Corttenaken,lichtaert,watbatetverholen;
DeCasteelen daerveleom laten haerscholen

Zi
jnCoatick/blijdenberge/cortersenenmalle;
lz2.suetgesouten,zoeuappig.- xzJ.Canzje
nenPlacebo,naardemondweettepraten.

Izy.leytopzf
g'
nluymqen,eropuitis.- xz6.broempot,potschuimer.- xz:.heefteenenmoet,
verkleedt;- canuuyten,teneindeloopt.- IJ:.hoochelf
j'
cfluyten,eengrootwoordhebben.
-

i
stroa.- 1J4.met,inofaan.- zJ6.stuyten,van repliekdienen.- 1J8.hem ...ontcleet,zich

140.zJns
yontvallen,stammenzijvan.- 14$,slachtendenCappuyn,omdatzijnl.hunge,
slacht,hunz.g.n.adeldom,nietkunnenvoortplantenl?
.).- I4r.dewoordspelingenzi
jn:
-

Bordeaus,Bordeaux/bordeel;Putiers;Poitiers/putier(hoerenloper);Boevines,Bouvines/
boef(vgl.metdezelfdezinspelingboejdynusinhetLeeskaartboekvanWisbuy,ed.KNDSEN,
p.6);#o/en,Dole/dolen(dwalen).- Lk6.h4iscom,buurtonderKersbeek;woordsp.metmisç
comen,ongelukkigtreffen;vgl.CORNELISSEN,Volbshumor1,I10,
.- ghilde,misschientoer
spelingopGheel?- 147.Corttenllen,eenplaatsjeCortenaeken ligtten Z.vanDiest;
RUTTENvermeldtdezegsw.teAbrfenalenuitqomen,tekortkomen;- lichtaert,plaatsjeinde
buurtvanHerenthab.- I4p.Conticb,tenZ.vanAntwerpenligthetkleinestadjeContich;
gezinspeeldwordtbli
jkbaaropqont,vgl.VanSti
jevoort,Ref.CCXVI,vs.9:,zdietecontijke
verliesenden strijt'';- blf
j.
denberge,vgl.debijHEwlxs,Ae#er.inN .rBrab.zrggenoemde
gezellen ,,vanVroechdendael,vanKeyenberchendedievanBlijenberg,''diein I4:zvoor
degravinvanNassauspeelden,endeinhetAntw.Idioticonvermeldezegsw.op Bli
jenberg
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Iyo DeDorpendiedenHeerenzi
jnbevolen
Zijnseerveleen grootvanghetalle:
Dyersteisgrimberghemetzi
jnenvervalle,
Suerbemden/suerenborne/homsenenmishagen,
M aerden grontisbrack en bittera1sgalle,
Seldensietmen daergh
oe
yz
vr
uca
ht
enadr
ge
n,
IJJG
et
ijn
lqu
eyap
la
gen.
rimmenenmuylen

JonckerJanvandenquadenbeleye

Isstadthoudervanden Leenenvernoaert,
M aerClaesduechniet,alquelthem dekeye,

I6o lszijnengriler;syzijnwe1ghepaert.
Denongeti
jdigenDriesa1seenrouwaert
lsvindervandenLeenen,wijtenbreet.
De
Lee
ick
se
W an
tdnma
enhnne
oopnissag1ro
otooc
diez
ijtntevnae
nen
den
Pa
eer
dtt
,:
16y Lemmendullaerts,diealti
jtisghereet
M etAugustijnraescopom eencampkenteslane;

(Avjl

Janongeluckichdieyeghelijckenweet,

En Plissuslichtvoet,die nietweethoete gane,

Isaltijtghepluymtghelijckeenenhane.
I7o M achiellueterereenStevenschijtpot,

W illeken sondersorgeen Bertelalbedorven,
Gorisvan M allenbroeck nietbeterdansot,
Huben goetbloetdiewoontbydetorven,
Christogeldoverdragerdieheeftverworven

j7).H uben,G.Huyben.
begraven worden,gezegd van iem.wiensdood nietbetreurd wordt,b.v.van eensuikeroom ;

cortersendoeltvermoedeli
jkopCortessem ttzssenHasseltenTongeren;dewoordspelingis
danmetqorteresse,krapheidvanmiddelen;- malle,doeltmisschien op M alderen tussen
-

Me
chelen en Dendermonde.- Iyz.grimberghe,vgl.Tqdschri
ftXIV,IJz:Den abtvan
Grimberghen,en SaRToRlus,Adag.111,4,yl.- Ip .Suerbcmden,doeltop Glabeek/suer:
bempde ten N .van Dendermonde;- suerenborne:onderBerchem ligt een buurtschap
Zuerenberg;ook isereen buurt Zuerenbosschen;- homsen, wsch.telezen honsem,wat

zoukunnendoelenoptweebuurtschappenvandienaam inBrabadt(JOURDAIN/VANSTALLE
r*);dewoordspelingisdanmethond;zieookvs.446,
.- mishagen,blijkbaarookeen

.

woordspeling met een ictieve plaatsnaam, a1s Uytkerke en derg.- Iy6.muylen, een
zuurgezichtzetten.- ly8.st
adt
houdervanden Leenen,degeen die uit naam van de leen,

heerdeleenzakenbehandelt,voorzittervan hetleenhof.- Is.alt
pe/fhem dele.
w,al
ishi
jzot.- I61.ongetl'
dig,onvoegzaam levende,zedeloos.- 162.vindervandenLeenen,
hijdieovertredingen van hetleenrechtmoestopsporen.- I6J.salJ'
cl...paert,ikza1er
eendeelvannoemen.- 164.vanden :e#f,van hetgezelschapt?).- 167.weet,kent.- 168Plissus,wellichteenverbast.vanSulpitius;bijVAx STI
JEVOORT (Llll,I8)wordtgenoemd
,zs
inteplissuskercke''.Sulpitiuswordtaangeroepentegenjichtenvoorkinderendiemoeili
jk
lerenlopen;ditpastduswe1bijdezeplaats.- 170.lueterere,leuteraar.- z7J.diewoont

bydetorven,verg.VAx DoEsBoRcHCXIV,28/29:,,a1siclantreetsachtsiewonenDaermea
dietorven tast''#en Gem.Duytsches/reclw.G vjva:,,HyisdieWeertinttorfgat''.,74.overdrager,die all
esoververtelt;- heeftverworven,a1szijndeel,zijnvoorrechtheeft.
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z7y Datmen nietmach crayen noch hem noemen haenhoen;

Antuenisruymconscientiebi
jnawasgestorven
Om datso langeachterbleefhetpardoen;

Valenti
jnvuylpoortea1sonreyncappoen
Schijtinzi
jnebroeckea1shyisversmoort;
18o Robbertdepoverediedruyptdoorzijnschoen,
Petercortvoorthooftdiehem lichtelijcstoort,
DeesmannenvanLeenehoudenqualijcaccoort.
DeparceelenvandenLandezijnverregelegen,
Deen hier,danderdaer,so ghymuechthooren.
I8; Tenyersten een veltmetvelewegen,

Gheheetenbijstervelt,daerenwastgeencooren;

Tselveisgelegen Suytwesttotby denM ooren,
HovendeonderPetersonderachterdincken/
Oudtstock goet,dwelcplach teorbooren
Jpo Hetedelgheselschap,Godwilsegedincken,

Geheetennimmermeerthuysmaeraltijtuutdrincken,
Gheenenlustom wercken,altijtopdebane,
Vuylwijfssondersorgediealtijtmoetenclincken,
Thuysvo1kinderen endedieommenoch aene;

(vol 1:y Op ditveltbehoortdesegemeyntetegane.
Dickwilszijnlantversettenenverpassen,
Vanquadecoopmanschappen roucoop geven,
VerteerendeSchuereeertcoren isgewassen,

Altijtgastofweert,tdoetmenighesneven,
200 Buytenteeren,thuysscherpelijckleven,
N iemantbetalen sonderschadeoftschande,
Dienietencan noch nieten isbedreven
Nochtansmoetcoopmanschappen,metcleynen verstande,

Crijgenensoetelenloopenachterlande;
zoy Van eenen gulden twee geven op dyerstekint

Ofopthouwelijck,dusworptmenuutenhande,
188.Pef
er,G.Pieter.
x7ç.versta:datmen nietsmagzeggen,nietoverdegeringste zaak mag spreken,ofhij
heefterietsaan rechttezetten.- 178.vuyl
poorte,vuilik;verg.VAN DoEssoRcu CL,z8.-

ï7p.versmoort,stom dronken.- 180.cortvoorthoo
fd,kortaangebonden.- I8z.houdenyx/y''
c
inDitesdefrenest'
e(VERwIp,GoedeBoerdenJ8);vgl.verderdebijENKLAAR,lor.Luyden

accoortphoudenzich aanregelnochorde.- 186.bb'
stervelt,dezeplaatswordtreedsgenoemd

zIzvg.genoemdeplaatsen.- 188.HovendeoWer,ressorterende(voorhetleenrecht)onder;

achter#fnclen,nadenken.- I8p.oudstocqgoet,ouderfgoed;- orbooren,gebruiken,be,
zitten.- 1pI.uutdrincqen,buitenshui
s(gaan)drinken.- 1p4.endedieommenoch xne,ter,
wi
jlzi
jnietsaanhetlijfhebben,doodarm zi
jn.- 1*.versetten,verpanden;- verpassen,
ruilen(KIL.).- 200:buitenshuisroyaallevenenthuisergkrapjes.- zoJ-4coopmanschappen
... c
rfj'
gen,handelswaarinkopenzondererverstandvantehebben;- soetelen,knoeienen
sjacheren (KlL.,zdeart.).- zoy:tergelegenheidvandegeboortevanzijneerstekindvoor
-

elkeguldendiemenbefalenmoetertweegeven.- z%.worptmen lfu/erihande,gooitmen

het(zi
jngeld)weg.
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Een quaey schultcoopeneerdatmen we1versint,

Huyshouwenmethoeren/hebbenalopditveldtbewint.
N och eenen beemtvan grooterweerden
zIo Ghelegentuytkercken byderniethagen,
Denselven isleengoetdienendemetvierpeerden
Spruytendevan dieedelmagen,
Tewetene:passediex dietaltemaelwagen,

Nimmermeerghelijcken,qualijckbecanst

2Iy En gheenen troef,dwelck menigen doetclagen
En ismetdesevierbescanst:

Boeverijedoentereenrealstspelqualijckdanst,
Tertweederopscrijvenoftborgenspelen,

Ten derdena1sdeborseheelisverganst
zzo N ietwillen betalenm aerlieverdaertoenoch stelen,
En hersteken tervierder,alsoutmentbequelen.

(Aii
J-)

Nocheenhnantie,seerschoonengroot,

Diehovendeisonderloosepractijcken
Enrecktsobreetenwijtharenschoot
zzy DatbyLombardijenstreckenhaerrijcken,
M aermetvreemdeliedenoftdiergelijcken,
Oock metten naesten issyseerebelast,

Datsynietendoochenmenigendoetbeswijcken
W antdenlntrestlooptengrotelijcwast.

2Jo Op borgheinnecoopen en metgereedenverpast
Vandeserfnantien isdyerstepale;
Tentweeden opversterienissetem aken last,
Tertiategelooven derM akelarentale,

Quartadieleytby tgasthuysen dale.
zoz.coopen,overnemen (ofaangaan?
.).- zIo.fuzflerclenbyderniethagen;vgl.M nl.X1l.
op utekerke;deniethaagwordtookgenoemdbi
jVANDoEssoRcu,XXIX,xyenin
Tspelv.d.Cristenkercke,vs.JY.- zII.dienendepzefvierpeerden,datvoordekrijgsdienst
opmoetkomenmetvierruiters.- zx4.Ximmermeergk/jclen,bi
jhetpassediesmoetmen
gelijkeogenwerpen;- qualf
j'
cq>ecanl/,geenveinehebbend.- zI6.isrnefdesepferbescanst,

devolgendezijndebegrenzingen.gErvolgtnueenhelereeksvanz,lenen''waarvantelkens
opallegorischewi
jzedegrenzengenoemdworden,vaakalleenaangeduiddooryytereenre'',
A#tertweeder'';G.spreektsteedsvan reegenofen,d.i.grensgenoten,belendende bezitters;
vgl.hiervs.y78.De uitgevervandedrukvanx6Iyheeftditblijkbaarniethelemaalbe,
grepenenfereenreverandeldinfeneerstenj.- zl7.qualq
j'
cb#Jn.
sf,de stenenongelukkig
vallen.- zz8.opscra
i'
ven,desch,lldoprekeninglatenschri
jven(nogthanszeergewoon;het
WN T geeft alleen een modern voorb.);vgl.echterdeparafrase (r.zp):op screven.-

2l9.verganst,zzongans'',bedorven,dusleeg.- 2zI.hersteqen,(iemand)doodsteken,vgl.

vs.e .- zzz.pnantie,hetinleen (opwoeker)geven,resp.opnemenvangeld(hierook

allegorisch a1sz,leen''voorgesteld).- zzJ.hoveG ,vgl.vs.:88.- zzy.Lombardb'
en,met
zinspelingnatuurli
jkopdelombarden,degeldschieters.- zz8.dooch,deugt.- zzp.loopt,
looptop.- zlo.metgereeden verpat,tegen gereed geld vandehand gedaan.- zlz.op ...
last,een leningtesluiten op een toekomstigeerefnis.- zJ4.leyt...dale,ternederligt;de

zin i
sni
etgeheelduidelijk;misschienwordtbedoeld:datmengebouwdheeftopiemanddie
nu in het armhuisligt.
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IJ

zJy N och eenstucxken leengoetsen vasterente,
Ghelegen teM iscom vastaendeheye,
M aertiswatbelastm etquaden regim ente,

HoorendeonderJanvandenquadenreye,

W oonendein Taverne in welckecontreye
z4o En drincken maerborgersa1slieden van degen,

Twaerjammerdatmenzijnpalenverleye:

Nimmermeernuchteren tereenrevercregen,

Tertweedersijdensomeestendeelplegen

Tcoreken groen etenaltegadere,
z4y Ten derden lastmaken,ten baetnietverswegen,

Opzijnkintsghedeelte,alleeftmoederenvadere,
Quartoten gaetuute,coemtnietmeernadere.
Noch een schoon hoevemeteenhuyskenvan plaisanse.
Ghelegen tePutiersenwertgehouwen

zyo VanmijnHeerevangrootervaliance
Augustijnduechniet,eenmanvo1ontrouwen.
Tiseendienendeleen/maartdoetdemansflouwen
En den ploech trecken metgrooten labuere;

Nietdanstrijckvoren,hebictwe1onthouwen,

zyy En canmen daerackeren mitstquaethumuere
Twelck desen landeisquellendealduere,
W interen Somer,quaetom doorbouwensaen;
Hetdoetmenigen man metgrooten getruere

Zijnenarbeytom nietdaerinneslaen,
z6o Dathy achternavan gebreken moetvergaen.

DeseLandenzijnsocosteli
jckom mesten
Datnietmogelijcenisdaeropbedijen;

N ochtanswiltschieralleman daerop nesten

Endeeshoevebesittenenbevrijen.
26y Hettiseenghildetereendersijen
Diegheenwijfsonoodeenminta1sdezi
jne;
Tertweedersouickmyaltijtmeteenderli
jen
z4y.bkt,G.dient. z4z.gaet,H.ghat.
zJ6..
M t'
scom,vgl.vs.:46. zJ7.quaden regimente,sl
echtbeheer.- zJ8.reze,misschien
in denzinvanwat
erloop.- z4o:drinkengewoneburgersal
sofzijmensenvanstandwaren.

z4z.fereenre,vgl.vs.zly.- z4y.lastmaqen,geldopnemen.- z47.tengefuute,leesmet
H.gat,hetgat,dedeuruit,n1.gezegdtotdeschuldeisers.- 248.huysqenvanplaisance,lust/
huisje,metdezelfdedubieuzebet.a1sinmeisjevanpleizier.- z49.Putiers,vgl.vs.I4y.zyz.een l'
enen#eleen,datkrijgsdienstmoetdoen;- flouwen,zwakworden.- zp.den
ploechtrecqen,eenoveroudbeeldvoorhetwerkderliefde;vgl.b.v.Antw.Liedb.XLI,zz.
zp.strl'
cqvoren?
.H.heeft,,metden strijckvoerre'',methetstri
jkbordvanvoren,wat
echternietdeoorspr.lezingkanzijn.- zyy.humuere,vocht.- z6o.dat,zodat;- vange,
Jrelen,doorzwakteenzi
ekte.- z6J.nesten,zichvestigen.- 264.bevri
jen,voorzichinbeslag
nemen.- z6y.ghil&,hierindebet.losbol.- 267.lf
j'
en,hetstellen.
-
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Enin eenen com vollen,twaergrootepi
jne,

lckmochtLasaruswerdentenEjne,

z7o N een ick sekere,ickheb andersghedacht;

Terderderickmoetgaenbymyntrijne;

Tervierderten wertvoorgheensonde gheacht

Benickbyeenschoonderdandemijnevernacht.
N och een volhergeweytdwelcisgelegen
27y Tgheheellantduere,maermeestendeel

InSpaengienenNapelsdiemeestzijngenegen
TotsulckerJachtenvolgensysom geheel;

IAviij) DeesNeerlandenmogenoocwe1treckeneenseel,
W antsy dithergewey oocgheern besetten.

z8oEenghesalftConincregeertditprijeel
Dieeewelijckgaetmetterbonterbonetten;

Tselveisgelegen,wilterwe1op letten,
Tusschen H erculexvanpilaerneneen paert
En debroecpoortevandersluys,seerquaetom netten,

z8yBydekeeronderedaertvolcneemtzijnenaert
lneen warandediealommeisbewaert.

Desewarandeisvo1wreederdieren,
Volcleynswiltbraetswitenderoot,
Ondereendoyleeghegequeltmetten mieren,

zr Byeencrancfondamentdwelcdicwilslijdtnoot.
Desewarandeheeftso menigen goot,
M aerdatsnoch aldeminstesake;

Zijnpalenliggenalommeseerbloot,

Eenclapooretereendermetongemake,
z9y Fluymen indekeletertweederstake,
z78.N eerlanden,G.Neerlanders.

:68.in eenen com vollen,in dezelfde kom gieten.- z* .Lasarus,idioot;vgl.WN T

Vlll,zxpy.- z71.frjne,eenaardigebewi
jsplaaa hoereedsvroegdenaam Trijntjewerd
geassocieerdmethetbegripmeisjevanplei
zier.- z74.eenvolhergeweyt,metonymischvoor:

een leen datvolheergewaadbetaalt.lndezestrofedoeltdedichterop devenerischeziekten.

276.Napels,desyphiliswerdNapelscltezfelf
egenoemd,fr.maldeN aples(vgl.LlTTe ;
LEROU,Dict.corn.);eveneensSpaanschepollen(envariantendaarop,vgl.WN Tj.- z76.
misschienisdaart
oeui
tgevallen.- z78.Neerlanden,blijkbaarmetwdsp.a1sinfr.paysJ>,
'zrecleneenseel,inditspanlopen.- z8o.Eenghesal
ftConfnc,doeltblijkbaaropdeartsmet
zijnzal
ven;mi
sschienookophetgezalfdelid(vgl.hetvolg.vs.);- pra
i.
eel,landstreek.-

z8I.metterbonterbonetten,alsdrachtvan de doktersen kwakzalvers.(Vg1.EVERAERT Iy4:
Doenkendemen docteurs...andepeersschebonetten);misschientevensmetgedachteaan
hetgezalfdelid.- z8J.doelt op debenen a1szuilen van hetlichaam.- 284.broecpoorte,

metzinspelingopbroeq,moeras;- vandersluys,wdsp.metSluisinZ./vlaand.;- netten,
âchoonhouden.- z8y.beerondere,misschiente lezen qeervonder,draaibrugje,watdankan
doelenop debroekklep.- 286.Sewaert,omsloten.- 288.cleyn t
wf/flref,scil.(schaamlluix

zen envlooien.- 289.doyleeghe, doolage,drassig stuk grond.- z9I.hee
ftsoment
ken

goot,ligtonderallerleidrup (?
.).- 294-2:8beschri
jvenverschillendeverschi
jnselenvan
geslachtsziekten:clapoore,klapoor,zwellingderlympheklieren indelies.
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Hetcrauselaendebeenenterderdersi
jen,
Tervierdereenplaesterrechtsop dekake

Oftcarbonckelsindenhals,nietwe1om lijen;
Dietwiltvolgenseerseldenbedijen.
Jx Noch eenclippelleen ghelegen alhiere

Tusschenhalsenhooftbijgrimmendale;

M etstockvissonderboteren scherpen biere
H outmen daerhuysmetvreemdertale,

DenongetijdigenDrieshevetteenemale
5oyTeLeenegehouwenoverlangentijen.

(vO)

Vuystloockvan desen isdyerstepale,

Eenghebackenvischkentertweedersijen;
Dorsschensonderstroy,denruggenietmijen,
lstderde,heb ictnochwe1onthouwen;

Jlo Eenmuylpeertervierderenverbondenbyti
jen.
Tisvo1calaengie,men moethetwelschouwen,
TwertsaenVergevenen saen berouwen.

Nocheenlanttwelcisseerprofjtelijck,

M aerde menschen a1swolven en beesten seerwreet

JxyEtendeendandereallevendesubijtelijck;
lckenhoordemijndagennoytvanmeerderveet.
Tereenrealwillenslatenwi
jtenbreet
Derenten oploopenom gheraken

Aendengrontvoordenchi
jnsenlutterghereet
J2O Daervoortegevene;tertweederom maken
Voorhaelelijckeschultmetlistighesaken
Ervetechrijgenedoordreygementen

Oftdoen beschamenoftpandendoenstaken,
Geeftmen hen gheen giften ofteenigepresenten;

Jzy Hoetisvercregenhetzijnalgoerenten.
ltem nocheenschoongrootcostelijckleen

Dwelck isghelegentewaterentelande,
2%.crausel,krauwsel,schurft.- zv8.catv
boncqels,vurigepui
sten.- Jx.cli
ppelleen,naar
analogievan zwaardleen gevormd metclippel,knuppel:hetleendusdatdoordeknuppelge,
regeerd wordt;doeltop ongelukkiggehuwden (vgl.vs.JIz).- Joz.stocqvi
sJon#erboter,
stokslagen.- Jo4.ongetb'
di
genDries,vgl.vs.x6x.- Joy.over,sinds.- JY.vuystloocq,vuist:
zlagen.- Jo7.Eeng/lelxlenvischqen,wsch.metzinspelingop dedwarsekervendiemen
invisbi
jhetbakken maakt.- Jo8.mlkn,ontzien.- 5Io.verbondenJg
f'fj'
en,nuendan
raet een verband (over de ogen)lopen.- J1x.calaengie,rechuvorderingen,vand.twist.
Jx6.veet,vete.lndezestrofewordtgedoeldopallerleislinksemethodenom iemandzijn
goed teontnemen.- 5
7-Jzo.Bedoeld wordt:demethodevan derente(vanhypotheekof
.I

anderszins)telatenoplopen(nietintevorderen)om zodegrondinzijnbezittekrijgendoor

hem wegensrenteschuld telaten verkopenen erdan een veeltelaagbedragvoortegeven.
-

Jzx.hae
yelqcbeschult,schuldoproerendgoed.- Jzz.Erve,aandeelindeerfenis.- JzJ.

pandendoenstaben,vastdoenzetten,dusinbeslagnemenofverkopen.

JanvandenBerghe
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Hovendeondereendeelwolven ghemeen
DievoorVorstenen Heeren aensien gheenschande,

JJo ComendeuutLombardijenenvanlangerhande
Indesenlandeoockzijnvoortghebracht,

(Bi)

Dienendemetgrossiersa1svolck van verstande,
Financiers,banquiers,seerhooghegheacht,
Dousepourcenttereenrebedacht,
JJy Tertweederbenefcien beleenen metghelt,

Terderdercrijgheneen goetmetgrootermacht
Binnenscoopscoopemetghereeden ghetelt,
Tervierdereen looserekeningheghestelt.
ltem noch een schoon leen daernietenwast

34oEenichmoes/maerisdienendevoorheeren
DienietenzijnPriestersnoch inCloostersvast
En voorVorsten dieingheen steeneverkeeren;
VoorRechtdatnietcrom en isvoortscap van eeren,

DenstoelvanRomensonderstapelsgewijt;

34J Voorden secreten Raetom tghetalvermeeren

Dienietintheymeli
jckmaerintopencrijt;
VoorM eestersvan Rechtedietotgheendertijt
En verstondenden textvan haren boecken;

VoorarmeCommissarisendiegheltnochproijt

$5o En begeerenvanyemantnoch naeygen baeten roecken,
M aerdicwilsdenvetten Danobisversoecken.

Tereenre ick saltso langeappelleren
D atick hem verdrincken sa1in degolgen

M etvuylesaken/mi
jnproceswelregeren,

Jyy Hy heeftdoch somenichrootvosken geswolgen;

Tertweedervanbeydersijdenverbolgen
34z.steec,G.steden.- Jyz.Fereenre,G.Teneersten.
JJo.uutL* >#y
''
en,nl.delombarden ofgeldschieters.- JJz.grosstrs,hierwsch.voor

opkopersinhetgroot.- ))z.A.
naen,coopscoope,benedende(inzetlprijst?).- J4z.steene,
kastelen.Op wiededichterdoeltismijnietduideli
jk.- J4J.tscapvaneerentIsmijniét
duideli
jk;deparafraseheefthetweggelaten,wsch..ooknietbegrepen.- J44.Denstoel...
soGerstapels,destoelzonderpoten,blijkbaardepauselijkezetel.Vs.J4J-4zijnduister;de
volgendeverklaring kan ik slechtsa1sgi
ssing geven:voorrechtdatniet.krom geoordeeld

wordtdoorhendiezijntoegewijdaandebelangenvandecurie,dusdoordegeesteli
jkerech:
ters(vgl.nog Well.M .zly).Isdezeverklaringjuist,danzoudenwehi
erduseensteek
hebbenvandenwereldlijkenjuristVandenBergheopdegeestelijkerechtspraak;vanouds.
bestonderimmershaatennijdtussendiebeidejurisdicties.- J4y.densecret
enAef,deGe,
heime Raad diein zyJIingesteld werd.- 5
6.cri
jt,tekeergaat(misschienwdsp.metso
.4
creet?);bli
jkbaarwasook dezeinstellingbijhetLeenhofnietzeergeacht.- J4p.com.
missari
sen,welkepreciesbedoeld zi
jn blijktniet,misschien belastingschatters.- Jyo.
roecqen,1.zoecken.
?anders:zich bekommeren om.--J,rI.Da nclf,,geefons(uithet
OnzeVader);dus:di
ewelwetentevragen;vgl.eensoortgelijkgebruikvanklea-u.
çin
Boom d.Schrt
ft.h ivJo(zyJp).- Jp.appelleren,inhogerberoepgaan.- JyJ.golgen,gol:
ven.-- )H .rOOJTosqen,goudstuk.
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Enalevencrijgelenobstinaet;
Terderdericksaltsodapperlijcvervolgen
EnschenckensovelemijnenAdvocaat,
J* Datickvanhem cri
jgensa1goedenraet
EngoedeexpeditievanmijnenRechte;

(vo)

Tervierdernagrooten costen overdaet

Peystemaken/dencommersyslechten;
Diesaenlachenencrijten/haestkijvenenvechten.
groot
re
de
nt
so1
eeude
deneBi
nde
ltol
fs
gena
caleenmt
:,
J6y Noch eenenonde
Gheleghen

lpsehabetbenetereenre/hyisbefaemt
Dathyzijngenuechtegefaeltheeft,hymoetbetalen;
Tertweederop een procesconstich afmalen

J7oVeelvalscheartijckelenensoeckendiscoort;
Terderderlaetsmeerenenwijnsghenoechhalen
En helpenProchiaen encosterovertboort,
Sysullen tebetclappenalwaerteen moort
En brenghenvoortalledesecreten;
J7# Tervierdervoorden landen sootbehoort

DeesHoerkensmaneneersyzijnbeseten

Om datsyseselfssouden hechten en speten.
ltem nocheen leen daermenmeestendeelbackt

Goevettecoecken,maertdeechblijfthanghen

J8o Aen handen en vingheren daerelck nasnackt,
W anttisseer soete,tdoetelcken verlanghen;
Tselveleenmetallezijnomganghen
lshovendeondereen deeltreTeli
jckeHeeren,

A1sCommissarissendiealtijtzijnbevanghen

J8y M etschriften en bullen diecrackeelvermeeren;
Kercmeestersen weesmeestersa1svolcvaneeren,
OockonderM omboorsen Testamenteurs
D iedenW eesen nietgheern en laten inverseeren,
M eestersvanden Gasthuysen en Controlleurs

(Bij) J> EndevanallenCloostersdieCommandeurs.
* .seeude,G.seoA .- )6z.t
ereenre,G.teneersten.- JpI.Tereenre,G.Ten eersten.

J6I.exyditi
e,afdoening.- J6z.overdat,verspilling,geldweggooieri
j.- J6y.Biltol,
blijkb.schertsvoor:deto1diegehevenwordtvandeovertredingenmetdebillen (inre
Venerea)begaan.- JY.see'
aze,1.seet&,gerechtdergeestelijkenvaneendiocees.- J68-

Dathy#'
ngenuechtegefae/fWeft,1.genichtege
foelt,dathi
jzijnnichtjegekmxmeldheeft.J+.a
fmalen,afschilderen,dus:erbi
jmaken.- J7z.helpen...overtboort,dronkenmakent?)J7J.alf
zzerfeen moort,albetrofheteenmoord,n1.waaroverzijondervraagdworden
doordezeend.- J76.eer.
!yzi
jnbeseten,vooreen andererbeslagopheeftgelegd.- 380.
snacqt,hapt.- J8z.metallezf
g'
n omganghen,inzijn heleuitgestrektheid.- J84.za
i'
nJew
vanghen,indeweerzi
jn.- J%.Commat&urs,zi
jdiecommanderi
jgoederenbeheren.
-
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Tereenreaendiehandelingeen isgeenverlies,

W antSintAndriesdoetmenighenbedijen;
Veelvocatien rekenen,wyvermoghen dies

Enseggenarbeytisloonsweerttereendersijen;

J9J TertweedervanW eesensommighepartien

Gheltteontfanghen/ensoomenmachdencken
H em selvendaermettebehelpenten drien,

A1werdetverhandelt/watmachhem datcrencken?

Tervierderlaetonsdiegoey mannenbeschencken,
4x Sysullen onsrekeninghevoorgoetlauderen,
A1isserwatdonckermen sa1onsniethencken,
Tiseen abelheytsulcx practiseren.
Ondersulck een deckselsietmensveelpasseren.

Item nocheenen poeldaerinne vergadert
40# Alletvuylwatervan desen lande;
H yisgheleghen aen degoeyen,hyseernadert

VanJonckerM achielvo1bedrochssonderschande.
Tereenreeenyegelijcktetreckenuutentande,
Rapenenschrabbentotallentermijnen;
4xoTertweederwatickcancrijgeninmijnhande
Opmijneneedt/datmachickwe1mijnen;
Terderdervaneenv.eenx.pijnen
Enveranderentsubijtelijcktothaerderbaten;
TervierderalletgoetdatSonnemachbeschijnen

4Iy Soecthappequipeultsonderverlaten.
Tghebreck isseergrootinallestaten.

Iv0)

NocheenstuckLeenstwelcnoytwertverheven

M etgoedermeyninge,gelijcdicwilsgeschiet;
Tereenrewerden devrienden bekeven

4zo DatsyterKermissenenzi
jncomenniet
Alssyghepasseertis/tertweedermetbediet
Nooden eensvooral/en tselvenietbegeeren;

Terderdernoodenalsmenmerckeli
jckensiet
Datsyeldersgebedenzijnom gaensmeeren;
407.M khiel,G.M ichiel.- 408.Tereenre,G.Ten eersten.- 4Ip.Tereenre,G.Ten
eersten.

Jpz.SintWn#rl
w ,wsch.eenwoordsp.op de naam,nl.met ander:van andermansgoed
pluktmenigeenvoordeel(methetvolksgeloofbetrelendedeAndreasnachtkandezeplaats

moeili
jkietstemakenhebben).- JPJ.vocatien,1.vcati
en,zittingen(waarvoormenbetaald
wordt).- Jp8.hem,n1.dewezen.- 4x.lab
A ren,PriJ'zen,erkennen.- n4io
et
ekel
niswe
lic
I.
enl,
ohpt#
hangen.- 4oz.abelheyt,handigheidje.- 4Y.aendegoeyenlDitvs.loopt
bedorven.- 408.trecienuutenf
/n#e,versta:trekken uitde tanden,dus:zoveelmogeli
jk
vanhem halen.- 41I.Oprriy
''
zieriee#f,opmijna1sjui
stbezworenvorderingofdeclaratie;my
''
nen,mijnmaken,inpalmen.- 4Iz.pbs
nen,scil.pbs
nente= len.- 41y.verlaten,aRaten.
4xg.wertverheven,a1sleenerkend.ln deze strofe worden denietygemeende nodigingen
gehekeld.- 4zI.metbediet,metbedoeling,op een uitrekening.- 4z4.sx eren,smullen.
-

HET LEENHOF DER GHILDEN

4zy Tervierderselvegaen buyten teeren
Alsmen volck genootheeften seggen:voorwaer,
lck dachtedatghyhadteenigealeeren
Dieu belettetecomen hiernaer.
Veelsoeckeneeresondercost,ditsietmen openbaer.

43o N och een warandedieseerisverladen
M etloosehasen en dobbelforetten,
SulckeVossen diedoen grooteschaden,
En doortogen Visschen,'
quaetom vangen metnetten.
Hy isloosgenoech tereenreom yetbeletten;

4Jy Tertweeder/hyiswerm vansmuntersvier;

Terderderparmafoy soutmen hem versetten,
DeH eeresouverliesen eenen goeden Olcier;
Tervierdertiseen man van bestier,
H yWeetWaernemen en Waergevenr

oM aermeestendeeltenemeniszijndesier;
Alcometvandersijen,hyisseringedreven.
Byprimum mihiwertmenigheverheven.
Noch een warandevo1grooterdieren,
AlsBulelsen Eselsvan groveraert,

(Biij) ey DeynenenRekelsquaetom bestieren,

GhelegenonderH onsem demeestepaert.

Tereenreom eenmijtetewesenbeswaert
EnaentenemeneenProcesoftghekijf;
Tertweederopzi
jngoettewesenvermaert
4JoVooreendeynensparentuutzijnlijf;
Terderdertegenelckentewesenseerstijf
En niemantyettevergeefsdoenoftraden;

Tervierdernochschaemtenocheereintlijf

M aera1seenen sloefthuyssitten beladen.
4fT Een edelhertesoectvromedaden.

Noch eenenberch den keyenberch geheeten,
4:z.niet,G.niemant.

4zy.&cn buyten teeren,eldersgaaneten.- 4z:.sondercost,zonderdatzi
jerietsaan
geslapen.lndezestrofewordtbli
jkbaargedoeldoponeerli
jkeofomkoopbareambtenaren.
4Jy.hy iswerm van smunterspfer,hi
jzitdichtbijdeplaatswaardegeldenbeheerd

ten kostehoeven te leggen.- 4$I.#01le/,dubbelhartig.- 4JJ.doortogen,doortrapt,uit,
worden (ofwaarhetgeld gemunt wordt?).- 4J6.versetten,vervangen.- 4J8.bestier,

beleid.- ex.vandersi
jen,doorzijdelingseaandrang,doorintrigues.- 44J.primum mihi,
(degedachteaan)eigenvoordeel.- 44y.Deznen,eig.damherten,maarmetzinspeling op
hethomoniem datgierigaard betekent.- 446.H onsem,vgl.vs.IyJ.- 448.aentee - n,

aantevangen.- 4yo.deyn,vrek,schri
q
elhans.- 4yz.tevergeefs;om niet,gratis.- 4l.den

eyeèerch,dewoonplaatsvandekeien,van hen wien dekeiin thoofd leutert;vgl.W N T
Vll,zom en dedaargenoemdeplaatsen.
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O ntrenteenen cranckenhoofdeïhelegen,

Comendedoorcrijgelheytdietalwiltweeten
Envolgenzijnopinietotboosheytgenegen.
4e Eenanderschampelijcberispen en bewegen
Endooronverstandicheytwatquaetsbescrijven;

M etgrootervermetentheyt,tendientnietverswegen,

Tgoetmetquadenloonenenevennijdichblijven;
Doorhaeteensandersgoedefameverdrijven
46y En sonderdiscretieop deHeeren crayen;

Commotiemaken,vechtenenkijven

En alseen rietmetallewindenWayen

Zijnpalendieliggentotveelstayen.
Noch eenen berch,den vuylenberch genaemt,
47o Alommebesetmetongeschictenhoute,
Den selven hovendeen wortgeraemt
O nder eenen M eyer malpleysant van coute.

Ivo)

M eteenanderspotten,elckenseggenzijnsoute
Tereenre/endiezijnenietmogentijen;

47;
weedergoetgeselschap metplompenassoute
. Tert

Inarguwacienstellen;terderdersijen
Eensanderswelvaertengheluckbenijen;
En thertedoorafgonstinwendich knagen;

Tervierderhemselvennietconnenvermijen
48o Enom eenbeteryetlijdenoftverdragen.
l7esen berch alommeheeftveelquaey slagen.

ltem nocheenCapelledaermendagelijcxsingt
M usijckediemetveelpartijengaet,
M aerdaccordantieseerqualijckclingt
48yW anthetzijnalmontettenvancalaengienquaet.

M entiertdaernietluye,elckmijthem,Jaet,

Uuterstemmen tesingen,wantnietbetaemt
Datalleman hoore /dushoutmenbesi
jenmaet
e .vuyl
enberck G.uylenberch. 47J.Soute, G.foute.
.

4y8.dietalwiltweten,over alleseen mening wi1hebben,allesbeterwi1weten.- 4* .

Jexgen,beoordelen.
?vgl.debet.A,z)bijVERDAM.- 46I.bescri
jven,toeschrijven;onverstaaiclteyt,wanbegrip.- 468.stayen,staden,plaatsen.- 47I.hovende,vgl.vs.188.-

47J.soute,misschienisbedoeldsoutindezinvansoldi
j,hierdusfguurlijkvoor:wathem
toekomt,mogelijkechterheeftG.mafoutedejuistelezing.- 474.en#f
ezj'
nenietmogen
fg
fèn,en zi
jn gebrekenmagmenhem nietverwijten.Ofmoetmen lezen/y''
en?- 47y.
asout
e,aanval, provocatie.- 476.in argtzt/
x fen stellen, tot redetwisten brengen,ruzie
veroorzaken.- 479.hem verma
i'
en,zich onthouden.- 48y.mont
etten, motetten;mis:

schien isde nopzettelijk ingevoegdom een woordspeling metmond te maken,immers
wordtindezestrofede(heimeli
jke)kwaadsprekerijgehekeld;- calaengt,vgl.vs.JII;hier
misschien metzinspeling op calomnie.- 486.nietluye,nietluide (met mouillering); ml
i'
t/lern,ondaoudtzichvan.- 487.Uuterstemmen,uitvolleborst,luidop.- 488.besi
jen
- f,buitendemaat,hetgezang.
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Veelstucken metdiscoordeversaemt.

4* Haerpalenmoetenoockzijnvemaemt:
Tereenreeendincksecretelijckvertrecken
TotdatalledeW ereltdoorisbefaemt
En datalleman weteen can ontdecken.
Achterclap doetveelonvreetsverwecken.
49y Tertweedersingmenin tfauseteen liet;
Terderderwatmenelderssietofthoort
Terstontoverdragen,alistoock geschiet
Overeensgoetsmanstafeleeen lichtverdichwoort;
Tervierderalommetemakendiscoort,

5ooVaneenanderteclappendoornijtenhaet

(BiiiJ
')

Ennietteverswijgenalwaertooceenmoort,

M aertselveaen tebrengen metvalsch verraet,
A1enheefthyden loon nietdiedaertoestaet,
Noch den Olciervan dien gheenen eedtgedaen,

yoyHyverblijdthem dathymachsayenzijnzaet
Daereen anderafmach verdrietontfaen.

Haetennijtheefterveledoenvergaen.
NochisserdenAlfsberch,opwelckzijnversaemt
Veelcostelijckeboomenvangrooterweerden.

Jlo Dieselvedragen appelen,W ittingengenaemt,

HovendeonderM allenborchenzijndereerden.
Tereenrehemselvenprijsenenaenveerden
Lichtelijckdeeerediemenhem biet;
Tertweederterstontin sottenclapvolheerden

5lyEnlichtelijclachenalwaertoocom niet;
Terderderhemselven laten duncken siet

Dathyseerwijsisendaertoehoogegeleert;

Tervierderdiegheern heeftdatmen yet
Toontschoonsamblanten gheerneisgheeert.
J2o Eygen 1ofaentreckensotten hoochmoetvermeert.
49J.singmen,G.singhtmen.

4pz.vertrecqen,oververtellen.- 49y.int
fauset,infal
setstem,metzinspelingop vals.4
:
8.Over,aaen.
- yo.daertoe,n1.ophetaanbrengen.- yo8.Al
fsberch,bergvandealven,
degeestendi
dewarhoofdigheid veroorzaken.- yxo.Wittingen:dewittingofwitteplatte
isvolgensKxoop,Beschr.v.AppelenenPeeren(l7y8),p.8,eenvrijgrotetplatte,witachtige
appel,,zzeer1afvansmaak,weshalvemaareen zeergemenePot/Appelis'';vgl.M nl.W db.,
.

uitdederdedaaraangehaaldeplaats(v.Sti
jevoortLXXXV,40/41)blijktdaterdezelfde

verdwazendekrachtaanwerdtoegeschrevena1
saandebloeiendebonen.Ditberustblijkbaar
opwoordspeling methetdoorKILIAANvermeldewitçtbingh,dathijvertaal
tmetgnarulus,
zciolus,knapperdje,bi
j/derhandje;deLeuvensestudentenwerdenvolgenshem ,,Lovensche
wittingen''genoemd.Daarbijiswsch.ookvaninvloeddatwitweleensmetdwaasheidgeas:

socieerdwordt;vgl.nogD.Bu,JeroenBosch167.- ylI.M allenborch,vgl.hetinDeSots,
lach,vs.z79 genoemde Aialgrom,en M dlegem.
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Onderdesen berch moethem onderhouwen
Dievadervanden alveen diemeestepart

Vanzijnenlandedatdoethydoorbouwen
M eestvandenBrabanders,diezijnvermaert
Tzy H oeouderhoesotter,tiswelharenaert.
Dieselvevaderisvandiernatueren
Dathyzijntongeom schandenochschadeen spaert,
Ten sydatyegel
ijcwiltvolgenzijnkueren,

Yerstmoetalgoetzi
jn,ofthyencannietgedueren,

5)o Alwatdathyseyten wesen ghelaudeert;

Oocmoetmenlovenenprijsentallenhueren
En honich om den montwerden ghesmeert.
H ad desulckenoch tweeooren,hywaergestoleert.

Item noch een schoon dorp,geheeten lichtenaert.
yJy Ditstucxken leengoetsheeftdatganschelant
Onderhem sorterendeen isverrevermaert;

Zijnpalenzijnalommeseerwelbecant:
Tereenreeenenyegelijckenmetbotverstant
Zijnenstaetvertrecken/blasenenNuyten;

J4o Tertweederteglorieren a1seen truwant
ln allequaetheytenvalschestatuyten;

Terderderyegelijcxghebrekenuuyten
Enalledincverhalen alghincthem selfsane;

Tervierderzijnennaestenmetcluchtenencluyten
54yAltijtbetalenmetstoutenvermane.
Liegen en bedriegen houtnu debane.

In ditdorp verheven gaeteenhaegmunte
D ieverboden isdoorhetgantschelant,
N ochtanstallenplaetsen weltepuncte
TJo H outsyha
ren coursen gaetoverhant.
.
yzI.hem oWer/m- en,verbli
jfhouden.- yz4.Brabanders:in eenz6de/eeuwsekroniek
inhs.komthetvolgenderijmpjevoor(Otz#eFy'#18*,IyI):NochseytmenvaneenBra,
bandertallentijdenenuren/Hououder,soosotterstelthysi
jncuren;vgl.CORxELISSEN,
Ne#.Volqshumor1,zl;ll,7.MenvindteentoespelingdaaropookreedsinErasmus'Moria
(c.XIV):Stultitiam unam esserem,quaeetjuventam ...remoretur,etimprobam senectam
procularceat.UtnontemeredeBrabantispopularisermonejactatum sit.IndeNederl.ven
talingdieinxy& inEmdenverscheenstaathierbi
jinmargine:,,DeBrabandersdatalder
vriendelicstevolc/zi
jnalti
jtsvrolick.Waer< datghemeynspreecwoortcoemt/DeBrabanx
dershoeouderhoesotter''Eendergelijketoevoegingindevert.vanVAN HOOGSTRATEN.
yz8.zj'
n queren,wathi
jverkiest.- yzg.alteverbindenmetvs.yso.- JJJ.nochtwee
ooren,n1.van de zoukap;vgl.,,M aistre Oomken prince coronne desdoctevrsa qvatre

oreilles''(inRevueBel
gezpJ6,77);- gesto
feert,goeduitgerust.;- lichtenaert,vgl.vs.147.
-

yJv.Zy
w'
nenJfefvertrecqen,vertellenhoemenerfnancieelaantoeis;- blasen,pochen.
y4o.truwanttsèhelm.- y4I.statuyten,beginselen.- y4z.uuyten,uitbazuinen.- y4J.

ghixt...ane,kwam hettena.- y47.haegmunte,heimeli
jk geslagen,valsemunt.- yyo.
overk nf,van hand tothand.
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Stolerensonderverweseerwe1beplant
lsdyerstepalevandesen goye;
Schieten overden doelenverrevancant
lsdietweedegecomen vanden bloye;
5H Diederdecerteyn ick seereverfoye,

W antstijvensondersti
jfselisharenname;

(Bv)

Dievierdeverstaet,eerickyemantvernoye,
lsblasensonderblaesbalch,niewerstoebequame.

Op luegenenbevonden isgrootediTame.
y6o N och eenen berch,genaemtden muelenberch siet,

M eteencostelijckewintmuelen,wayende
Metallenwinden/maermencandaeropniet

Dan lichtgoetgemalen,hoedatisbeschayende,

Nochtansissyseerwackerlijcdrayende.
6y Ghelovenennietdoenisaendeensijdegepaelt,
Nooden en ontnoodentertweedersayende;

Hem alledinckberoemen,nochtansqualijcbetaelt

En nietdaertoedoenterderderverhaelt;
Tervierderniemanden gheen waerheythouwen.
J7O Ditisdeboumuelen daerditcommuin op maelt,

Edel/onedel/mannenenvrouwen,
Zijnvruchtenzijnnaglacht/entelaetberouwen.
Nocheencosteli
jcslotmetdobbelgraven,

M aerhetisop eenen quayen grontgefondeert,
y7y Gheheeten luegenhagen volquaderhaven,
N ochtansistalwe1gewapentwatdaarop logeert,

M aerlichteli
jcgecleetenghehabitueert;
Daerregenootafistereendersijen

Schoon voorthooft,maerachterruggeblameert;

J8o Algravendegeveynsdevrienschapbelijen
Tertweeder/endatdenmontandersspreecttendrijen
Danthertemeynt/coemtterderdersijentegen;
SuytenW estwaerttervierderpartijen
yyz.Sto
ferenJon#erverwe,groouprekenzonderdatditopietsberust;- seerwelbeplant,

miuchien te verbinden metpale in hetvolg.vers?
.dan:dezeersolide geplantegrenspaal.
yy4.gecomen p//i
#erlbloye,watvoortkomtvan het gewas,yvan desen goye''(yyz)(mis:

schi
enookmetgedachteaandebloeiendebonen?).- yy6.stfjvenJon#erstlfsel,indezelfde
zingebezigda1ssto
yerenwn#erverweinvs.yylenJ/rensonderJ/e.
sJ4/c/linvs.yJ8.-

y6J.hoedatflbeschayende,hoeschadeli
jkdatookis.- yY.ontnooden,afzeggen.- y*.
waerluythouwen,zichhoudenaanwatmengezegd ofbeloofdheeft.- no.boumuelen,wsch.
te lezen banmuelen;- ditTopir
zwfn,deze dorpsgemeente.- y7z.naglacht,wsch.te lezen

nazelvht(vgl.cht
erdenqent,berouw;indiennagelachbedoeldis,kanmenditopvattena1s
bespottingachteraf.- n3.graven,grachten.- y76.wat#aaro, logeert,in bezettingligt.-

p&.regenoot,grensgenoot:vgl.vs.zly.- n9.Schoonvoorthooft,vriendeli
jkheidiniemands
gezicht,waarhijbijis.- y8o.AlgraveG ,terwi
jlmendevriendschapondermi
jnt.
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Daerisdwijwatervandenhovegelegen.

Ivo) y8y Voorgoetgeltwertdicwilslavuytvercregen.
Nocheengrooteprochijevo1donckercuylen,
Gheheetenonservrouwenprochijewijtengroot,
Daer'veelcommunicanten onderschuylen,

Daerdepalenafzijnoftregenoot:
yx Yerstmetmijnwijfberadenofsysloechmydoot;

Tertweederallethuyswercdoen en tbeddemaken;
Niemantmogen inhuysbrengen,hoevrientminioot,

Tenmoetzijnwijfbelieventerderderstaken;
Tervierdera1sdwijfspreectvaneenigersaken,
J9J Somoetdemantoehoorenenswi
jgenalstille,
Ofthycreech eenen snau van quaderspraken
Ofteen vuystopden nuesetoteenenbrille.

Sulcx wordthy die in alsvolchteensquaetswijfswille.
Onderdeseprochijewooneneendeelsotten,
6x Gheheetencoussensottenhovendegemeynlijc

OnderdeiongeJonckersdieopdwijfversnotten

EnonderdieclerckenvanLuevenonreynlijc,
Diehenwatsotgestudeerthebbencerteynlijc,
Bywelckeprochijepaeltaendyerstequartier
eySeervroechenqualijcgehoutvileynlijc;
Bydwijfdenachternoenslapentertweederhier;
Terderderdiepoesecussen om dathetvier
So heetin depoortisbyden achterhoecke;

Tervierderseerialoerszijnopdenbroddier
6zoOm datdwijfso lodderli
jcsietuuten doecke.

DesevolgenalJonckerprepusvandenbroecke.

(Bvjl

ltem indeseselveprochijewoonen

y84.dwi
jwaterpan#enQve,vert.van fr.eau Jgnffe#ecoul'
,,yexpressionproverbialepour

exprimer1esvainesprotestati
onsd'amitiéoudeprotection''(LITTRé).- y8r.wert...lavuyt

vercregen,krijgtmen nietsdan mooiepraatjes,wordtmenvoordegekgehouden.- ypI.
thuyswerc,hetbuishouden,hethuishoudeli
jkwerk.- yp2.hoevri
entminioot,hoe'n goede
vriendhetookis.- r9J.terAr#erstaqen,alsderdegrenspaal.- 6x.coussen sotten,hier
iscoussenoptevattenindeoverdr.bet.van cunnus(zie VN T Vll,y86J;H .heeftcuttes;

gedoeldwordtop liedenvaneenaltezinnelijktemperament.- 6o1.versnotten,verzotten.
ez.clercqen,studenten.- 607.#J
'
epoese,H.heeftcruywegbut.- e .broddier.Dit
woordistotnogtoealleenbi
jKILIAAN aangetrolen,diehetomschri
jftals,ypodexturpis,

-

anusstercore foedatus''(vgl.WN T 111, 1407);hetwoord wasevenwelook inhetFrans
bekend,hetkomtvoorindeChroniquesdeGargantua,devoorlopervan hetberoemdewerk
van Rabelais;zie Lacroix'uitgave daarvan,Appendice p.y68:zppuiss'envadeslacb.
erson
brodiersitresimpetuewement''etc.,envgl.ookRogerdeCollerye,œ uvres(ed.d'Héricault,

x8yy)64:,,JevousestoysceintsurlabrodeD'ungbeaubaudrierricheetplaisant''
,aldaar
verklaardalsy,derrière,hanche,reins''.Hiermoetmenbli
jkbaaraaneenoverdr.bet.,onge,
veeralssnotneus,denken.- 610.lo4+rlj
ic,wulps.- 61I.prepus,misschieneenzinspelingop
Priapus,maarwatishettertium comparationis?
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Eendeelgapaertsdiemeerdoorden montlaten gaen

Dandoordeooren/icksaludepalentoonen.
6xyDyerste:metquadewijfskijvenenhentegenstaen;

Tertweeder:ick ghedraechsmy van datghydoetvermaen,
GhysultdatgoetdoenvoorHeeren en knechten;
Terderdertegen kinderen op hangen oftslaen,
Ofttegen innocentesotten vechten;

6zo Desezi
jnalvandencranckengeslechten
Diehenlichtelijclaten bewegen.
Alledinck becorten/berispenoftberechten
lsaen devierdepalegelegen.

Tisalwijvenwercdiesulckedingenplegen.

6zyNochwoonenindeseprochijeselsaem druylen
Gheheetentatolven,diemeteenen woorde

Terstontgesetenzijnophaermuylen.

H aerpalen liggen almetdiscoorde:
Gaen sonderspreken leytteneenenboorde;

6JoVanquaetheytswillenghelijceenpadde,datleyt
Tertweederaeneenen quadenoorde;

Vangramschapcrijtenterderdersijenschreyt;

Deesregenooten liggen alscheefhoeckich gespreyt,
M encansenietwelterechtevertellen.
6Jy Tervierderpaeltaen eenenhoeck geseyt,
Hemselven danwedertevreden stellen.

Veelzijnderdietevergeefshenselvenquellen.
ltem inallevoorseydeleengoedentesamen
En werden geen vrouwen gheexcludeert,
64o M aermogen in allestucken deelen by namen.
Op en diendathem elck reguleert
Indepoincten navolgende gespeciieert:
.

61J-14:diemeerpraten dan luisteren.- 6Iy,Jl
entegenstaen,methaar argumenteren.

616.21ghedrkchsmy,ikzalmijdaarvoorwendentot-,mi
jbeklagenbij(sci1.)hetgeJ
ken.- 618.opOngen,eenkampbeginnen(watopgehangen wordtiseig.depri
js;vgl.
WN T XI,798,z,b;vand.absoluutvoor:ietstotinzetnemen,duseenstri
jderoverbe,
-

recht;- doetvermaen,beweert.- 6:7.goetdoen,errekenschap vangeven,hetgoedma,
ginnen).De verklaring die hetWN T op kol.gpybovenaan geeftvan dezeplaats(nl.van

devariantuitH.)isonjuist.- 6Ip.innocente,onnozele.- 6zz.becorten,erwatvanafdoen,
erwatop afte dingen hebben.- 6zy.druylen,zotten.- Y z.tatolven,snatergekken (zie

WN T enverg.snotol
f.hettweede1idza1indezewoorden eerzinspelen op al
f dan op
Adol
f,Atz#o/
-fe.
d.;vgl.:y/eentroongie...om ionghetatolfsteverveerne'',Esb.v.d.Patroon
v.d.Alven (HERMANS,Ked.J'
n N .,Brab.zvz);- die...op &ermuyl
en,dieom een woord

dadelijk op hun paard zitten,verstoord zi
jn.- 6J9.geen vrouweng&zxc/Weerf;vgl.
GALESLOOT,Inventaire 1,xliv:,,1esfemmesn'étai
entpastenuesde veniren personne faire

lereliefdeleursEefs,bienqu'ily aitdenombreuxexemplesdu contraire''.Zi
jworden
vertegenwoordigd doormombers.- 640.JJnamen,zoalszijgenoemd zi
jn (?).- 64I.
Open di
en,op dievoorwaarde,mits,vgl.811.
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Yerstallewijfsdietegenhaermansgebeeren,
AltijtinhenRedeneoftwoordenvaren

64y En alcontrariedoen datdemansbegeeren.

HenverwijtenwatgebuertisoversevenJaren,
Dievierseggena1sdemanseen verclaren,

Dietegenhaermansaltijtargueeren

Enwillen rechthebben datoocluegenen waren;

6yo Dieophaermanslichtelijcmurmureren,

Dietegenhaermanskeeken enparlamenteren

Altijta1ssydronckenzijn,alsoutqualijcgaen;
Diealti
jtpruetelpottensondercesseren,

Alsou demandu1werden,vechtenoftslaen.
6yy Desemogen deesleengoedenwe1ontfaen.
Diedemansmetandervrouwen betichten,

Diehendenctdatsywijserzijndandeman

En diedemanswillen leeren en onderrichten
Den meestermaken,nochtansselvenieten can;
e Dieopstraten gaen roepenentierendan
A1ssy haerleetinhuysnietmogenwreken;
Diedemansnaloopenbyeeneerli
jckgespan

lnalleHerbergenmetqualijcspreken;

Dieelckenclagen overhaermansgebreken;
Yy
jBvijj Diehaerselven droncken drincken,vo1ensat;

Dieopstratemoortroepen,mi
jnmanwiltmyhersteken,
A1shaerdeman dreychtoftmisseythaeryetwat.
Desehebben oocalin deesleengoeden stat.

Dievan haermanswillenscheydena1slackedillen
67o Om datsy nietgenoech genueselten worden;
D ieop haermansnietpassen enwillen;
Diedemansdoen haspelenen decleeren torden;

Diehaerkinderenom smanswillesmijtenengorden
Alssy nieten mogen queeken sonderbescheet;

67y Dieophaermaertenaltijtkijvenencorden
A1shen een andergedaen heefteenich leet;
D ieHonden en Catten wech stooten ghereet
67y.corden,G.knorden.

6-.in& aRedex ...varen,heninderedevallen.- 64:.datooc ...waren,alwaren het

ook.- 6yI.leelen,kijven.- 6yz.alsoutyt
w/j'
cgaen,alzou daardoorhethuwelijkmis,
lukken.- Yz.ges
pan,gezelschap.- e .hersteqen,blijkb.voorersteqen,doorsteken
(vgl.hd.erstechent.- e ./.leddlen,geilemeiden.- 670.genueselt,eufemisme voor
watin G.gevogeldgenoemd wordt.- 67l.passen,achtslaan.- 67z.torden,uitwringen.67J.gorden,bli
jkbaarindetotnogtoealleenuitKILIAANbekendebet.vangeselen (yzcae#ere
loris''t.- 674.queeqenzoe rJelckef,zonderoordeelmeekwebbelen.- 67y.corden,wscla.
metdissimilatieuitlorren,brommen,knorren.
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A1sheneenichdinck1etdaersyopbijten;

Diehaermanstotallequaetverwecken heet;

68oDieallemaendeeenmaerteverslijten.
Diemogenalgenietendeesleensprofjten.

Dienietenswijgenalsoumensecruepelslaen,
Diehenaltijtwillenintwaterversincken,
Diealtijtvandenmanswillenloopengaen,

68y Dienieten mogen sien eten oftdrincken,
Diehaermansvriendenverachten enop hen stincken
M etveelachterdeelsen grooteresten,

Dieclappaerts/clappeyengeloovenenwincken,
Dienimmermeerconnen spreken ten besten,

+ Diedenmansverwijtenmetveelquesten

Dathy nietweerten isdathyseoytsach;
Dieinhen selven glorieren en mesten

(voj

A1shaeemansvergramtzijnenmakengeclach;
Desemogenditleenbesittensonderverdrach.

ly Diehenterstontalledingenbelgen,

D ievan gramschap den sotuutermouweontknoopen
A1ssy metten mansnietmogen drincken en swelgen;

Dieheymelijckeschultmakenentendierstencoopen,
Diedenpotaltijtlatenindasschenloopen,
vx Diedemanshelpenki
jvenophaarknapenvrij,
Diealtijtoverknechten/jongersclagenmethoopen,
Diehaerknechtenhaten daerom datsy

Denmangedienstigerzijndanhendaerby;
Diealtijtsittenbyhaeroudersenclagen,

7oJ Diehenterstontbesiectmaken metgrootghecry

A1ssyeensoulettecrijgenbyvlagen;

Sulckem achmen ditleen alwe1op dragen.
Die dryemaerten houdeneneenewaergenoech,
Diehaerdochteren laten naerdertrecken
wx.qcchten,G.knechten.

678:alshaarietshindertwaarzi
jzichoververbijten,overlopentepruilen.- 68J:Die
alti
jdzeggendatzijzichgaanverdrinken.- 686.ophenJffclen,laensmaden,ophenaf#
geven(vgl.WN T,bet.y).- 687.M etveelachterdeels,doorveeltothunnadeeltezeggent?).
rest
en?- 688.wixqen,aanhalen.- 689.spreqent
enbesten,ietstengoedeuitleggen,tot
verzoeninggezindzi
jn.- + .questen,omhaalvanwoorden.- *z.mesten,eringroei
en,
zichverkneukelen.- + .densotuut
ermouweont
qnoopen,haarboosheid(boosaardigedwaas,
heid)latenblijken;vgl.vooraldevolg.plaatsuitWESTERBAAN waaruitblijktdaty,dengek
-

uitdemouw laten''ookophettonenvandriftkanslaan:,,M ensagh'tenwasgeen deegen

dathethonensouw,Doch niemantlietdegeck noch ki
jcken uytdemouw''(Ge#.1,II).
+ .denpot,heteten.- 7x.qnapen,dienaars.- 7oy.ien...besiectrxler;,doenalsof
zi
jziekzi
jn.- 7n.n= irfreclen,aanhalen.
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7xo VanPapenen gehoudemansspayenvroech,

Om datsynietsoudenbrassen/suypenenlecken;
Diehaermansheetenliegenmetspijtigenbecken,
Diealti
jtcommerenhebbenvoorennaer
Ilaersyheymelijcmetbrassentotsulckeplecken
71yAlsdemansvanhuysgereystzijnhieroftdaer;
Diealtijtjaloerszijnophaermanseerbaer,
Diehaeraltijtsieckermakendansyzijn,
Diemuylen a1sdeman yewersgenootisvoorwaer

Ennietenmogenmetgaen/danschietenfenijn;

7zoDiemogenditleengoetwelverheTenN'n.
(BviiJ
') Dielieveropstratekijvendaninhuysseerstout,
Diedemanswillenbevechtenensmijten,
Dienietpoortvastenzijnvoordenruggebout,
Diedenmansaltijthaergoetverwijten,
7zy Dieindecamereindenpotaltijtschijten,
Diealti
jtinhaercleerenprousselenseere,
Enoocsuersien,henselvenetenenbijten;
Dietrechtbeterwillenverstaendanmijnheere
DenAdvocaetdoet,jathienmaelmeere;

7Jo Dievandathayrtwelcnietop thooftmaeronderwast

Braselettenmaken/twelcktotelckenkeere
Soveelteseggenis:vri
jnatbomgattast;
Desezijninditleengoetgheerftaldervast.
Dieelckenzijnleetwillenontvouwen

zJy Enhen selfsleedtnietenwillen hooren;
Dieanderemansveelsprakenhouwen,

Harenmanstespijte,almachhijthem stooren;

Diedoorhaervingeren pissena1sarmeslooren
Omdatmense nietensoudehoorenstruylen;
74O Diehen metschoonewoorden laten verdooren
Datsyonderandermanscleeren schuylen;

71I.nt
kt,H.met.- 741.ayerrnlnl,G.haermans.
71En
1.Om dat,opdat;

ni
et,leesnzetF1.= f.- 7:8.muylen,eenzuurgezichtzetten.niet,a1s zijniet.
# schi
etenfeni
jn,giftigeopmerkingenmaken.- gzo.ver&fèn,
vgl.vs.417.- 7zJ.ruggebout: boutis een oud Bargoens en volkswoord voorstuk drek
719.

(vgl.hetrefrein in Leuv.lj'
#r.lV,p.J/ vg.,vs.101),datonherkend nogvoortleeftin
deplattezegsw.zzJ
'ekan medebouthachelen'' - 7z4.diehaarmannenalti
jdvoorhou/
dendathetgoed,debezittingenvanhaarafkomstigzi
jn.- 7:6.prousselen,leespronsselen,
knoeien,frutselen.- 7z7.henselven eten en Jl
j
'fen,zich optvrletenenverbijten.- 7JI.
Braeletten,weleen zeercurieusgebruik!Hethaarfetichismeschi
jntookalgeenmoderne
uiwindingtezi
jn.- 7Jz.bomgat,eig.spongat.- 7J4:diehetverdrietvan anderen uitx
voerig bespreken en uiteenrafelen.- 7Jp.struylen, het geluid (maken)van een straal
die ergenstegenbout.Hoewelvooraloostelijk(bi
jKIL.,,Sax.Sicamb.''),washetwoord

toch ook in hetVlaams(DE Bo)en Antwerps (CoRN.
,VsRvL.)bekend.- 740.verdooren,
hethoofdop holbrengen.
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D iehaercleeren latenverrottenenvervuylen
En van luyheytnieten connen opgestaen;

Enaldiecurieusvolhooverdi
jenpuylen
74y En boven harenstaetuutwendich gaen;
Desemogenditleengoetmetrechtontfaen.

(vO)

Ordinantien,statuyten hoeinwatmanieren
M en ontfangen saldeesleengoeden voorscreven,
H oedatmen tçhandetemondesa1comen bestieren
7Jo En oocallepunctenarticulez.daerneven
H oeen inwatmanieren symoeten gedreven
En onderhouden werden op sekerboeten
Endehoemen dabusensa1tekennen geven
En hoehensuccessievoortenvoortsa1voeten
7JJ En in rechterlinien versterven moeten.
Yerst:wanneertyemantgebuertineenigehoecken

DathyzijnLeengoetmoetontfangenbekinnich,
Sosalmenterstontzijnwapenesoecken
Enlesenhem zi
jnarticulenrechtsinnich,
760Endanmoethyzijnwapencusseninnich,
Ghetrouwicheytden Heersweeren byden messe
En wanneerdathy yemandenvintverwinnich
Dieby successienofteversterlenesse
Oftbyvanhemselven eenigegoeden in cesse
76y Heeftliggende,diesalhyaenbrengenvoort
Om in gescreventewordenbyexpresse,

TotonderstantzijnsHeerenhierafdoenrappoort,
Opdatelckzijnleenontfangesodatbehoort.
Ensomenichmaelalshy totten ontfangecomt
77o Ensaltelckerreysenmeergheven niet
Voorderechten,wantvanoutsso isghesomt,

Alsvoorstadthouderen/grx erenenmanschapyet
7-.puylen,stampvolzitten met.- 74y.u'
-nendich,metuiterli
jksieraarl.Overdege:

varen van deyzuitwendigheid'',hetpronken met mooie kleren en sieraden,weidtvooral

HOw AERT in zijn LusthofderMaagden(boekIl)in denbredeuit.- 748.ont
fangen,
t.
w.uithanden van den leenheer - 74:.tehandetemon#ecomen,hetleenverhelenalser

eennieuweleenheerkomt(Fr.reliefdemainàbouche;zieTf
j.
dschr.XVI,+).- 7y4.hen,
haar(vandelenen);- voeten,vanlidop 1idovergaan.- 7y7.beqinni
ch,erkennende(n1.
deleenroerigheid).- 76I.Jy''denrneue,bi
jhetSacramentderMis(hetM nl.X.en WN T
even geen voorb.van deze uitdr.).- 76z.verwinnich,verwonnenwordende,ervan oven

tuigdenvand.schuldigaan (vgl.Aihl.X.),n1.daaraandathijeenleengoedheeftontvam
gen maar daarvoor nog geen hulde gedaan.- 764.incesse,dieeen schuldenaaraan hem

h
eeftafgestaan.- 7%.totten onf
tange,vgl.vs.7y7.- 77I.Foorderechten,a1sverschul,
digde kosten.- 77z.stadthouderen,het mv.isvreemd,erwasmaaréén stadhouderv.d.
lenen;debaljuw,voorzittervan hetleenhofvanhetKasteelvanGent,haddrieplaatsver/
vangersindedriedistricten,die(volgensBERTEN,Introd.Ip7)ookdetitelvanbaljuw,niet
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M aereenenpotwijnsendientevorensiet.
Sietmen dan weltoe,niemantfavoriserende

C(i)*)77yEnbygoederinquisitiewe1bespiet
En executieisuserende,

Diemanschapsa1wijnsgenoechzijnconquesterende
Voorhaerdrincken,sondereenich tecoopene,
Duselcksyhierneerstich in procederende

v8oEnpijnezijnborsemetlichttontknoopene
Diemetwijnom nietweetzijnkeeltedroopene.
ltem hymoetseerarm van goedewesen
Diehierondernietliggendeen heefteen stucxken leens.

Voort,sowiezi
jnarticulenkentindesen,
78ySondergesommeerttezijnemindaneens
M etwaerschousbrievennochLeenjagergheens
Encoemtsotehoveom tontfangentzijne,
Diensalmenweerdelijcontfangen,icmeens,
Enaccepterensonderboete/moeyteoftpijne.
7* Oocksalmensulckeliedennemenfjne
Totmanschappen a1srechtersvandien gerichten,

Om allequestiendietenvoorschijne

Souden mogen comendithofontstichten,
Diesullensynederleggen enbeslichten.

wy ltem oftgebuerdedatsulck doorontrouwe

Zijn leengoetnietenwildekennenmetallen

I
)vol

En
egede
ne
ve
larguerenwouwe
En da
alsert
ovan
nel
eengoetin dandervallen,
Ghelijcofhywouvanden muelenberch stallen
8x Totop den keyenberch.
en daerin persisteerden
En hem in manscappen doorgeen spreken noch callen
En wildeovergeven,maerrebelleerde
En duytsprakevandenselven contradiceerde,

*)ErstaatE.

dievanstadhouder droegen;hetontwerp van de Coutumesvan 1y46 zegtevenwel:,,ver,
machoockdezelvebailliuinzyne absentieeenen stedehoudere te stellen''çcout.du Ffexw
bourg #eGaG ); - manschap,a1smannen van lenediedeeluitmakenvan hetleenhof.=

NJ.tevoren,vantevorent?ofmisschieninsoortgelijkezina1sbijVanDoesborch,ref.V,
zy:geheel besehikbaar?).- 774.Sietmen dan weltoe,n1.datiederdi
eertoeverplichtis

leenhuldebewijst,hetheergewaadopbrengt.- =6.executieJ
'
Juserende,deleenhuldeaf#
dwingt.- 780.met,1.niet.- 784.in desen,watbetreftdeleenhulde.- 78y.mindan ee-,
zelfsnietéénmaal(bedoeldza1echterwe1zi
jn:slechu éénmaal).- 786.Leenjager,hetz.
alsleenvin&r,ambtenaarbi
jeenleenhofdi
eontduikingenvanhetleenrechtmoetopsporen.
787.tehove,bi
jhetleenhof.- 791.manschappen,vgl.vs.77z.- 7W.lennen,erkennenals
leenroerig(onderdithof).- 798.ondereen andereleenheerpretendeerdeteresxrteren.
-

yn.stallen,zijndomiciliekiezen.- 8ox.J'
nmanscappen(1.manscappet,in Ieenmanschap,a1s
leenhouder.
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Jalievermetgeweltdatkeerenenvlieden,

8oy Dan dathyhem totten ontfangtobedieerde,
Diesalmenmogen priverenvoorallelieden

Vanalzijnleengoeden/enhem thofverbieden.
Voortsalmenhem uutstootenenjagenhenen

En nietmeerverkeerenbymannen van leenevroet,
8Io M aermen sa1hem totS.H ubrechtsinArdenen

Seynden/om dathyaldaerhoudedeboet,
Enop in dien datdieselvemirakeldoet,
Alsodatbeterten begeertgratiehiervan,

Sosalmenopdobbelrechtenweerzi
jnleengoet
8Iy Hem geven/eningenadennemenalsgoetman,
M aerin dien deboetegeenmirakeldoen en can

Endathem nochzijnhersenenderen,

Salmen hem den Papen overleveren dan,
Datsy hem bemanen enbesweren;
8zo W antmen vintgeen quaderfruytdanworchperen.

ltem oftgebuerdedatdeouderspubli
jcke
Vijfoftseskinderenhadden,cloeckintverstant,
Sosullendekinderenalleghelijcke
Deesleengoedenmogendeylengelijckerhant,
8oy.onf
tangt,G.ontfangh.
8oy.ont
fangt(1.fangm,n1.vanzijnleenalszodanig.- 8o.Hierheefteenovergangvan

objectopsubjectplaats:perleerendusingedachteaantevullenmet,,hijmag''.- 810.totS.
Hubrechts,St.Hubertuswerd aangeroepen tegenhondsdolheidenallesoorten vankrankzin,
nigheid:,,M itRechtheisztderh1.HubertusderApostelderArdennen;und esistdahez
nichtzuverwundern,daszinderLûtticherDiöcesenachseinem TodedieVerehrungseines

Namensimmermehrzunahm;im l6.Jh.existirteninderselbennichtwenigera1szxKirchen,

welcheihm gewidmetwaren''çK irchenlext
kon6,Jz6).Vgl.GAmoz,Laragee,&.Hubert(Par.
:887),ennogdevolgendeaanhaling:,,Eengoetri
jckmanssoonwtVeurnambachtinWest:
vlaanderen,gebeten zijndevan eenen dullen endeverwoedenhont,schictedevadermet
tweemannen,om hem tebewaren,in pelgrimagienaeSinteHuybrechu intwoutvan Ar#

de
nnen,daermenseermiraculeuseli
jckghenesenwortendesecourscri
jchtvansulckequet,
suren'',
CluchtJoecl(Antw.xyl)Izz,aangeh.inTqdschr.v.Nedl.T=/,enIwferl.Io,x4I.

8:z.opin#J
'
endat,opconditiedatindien;- #feselve,nl.deboete.- 814.op#oJJe/rechten,
tegenbetalingvanhetdubbeleheergewaad.- 81:.bemanen,belezen, debozegeestuithem
bannen.- 8zo.worchperen,hetzelfde wat in hetFr.poiresd'angoissegenoemd wordt, de
naam vaneenwrangesoortvanpeer,maarookeenmondprop;vgl.LaRoussE,Di
ct.duXIXe
zfl/e:Poired'
angoisse,Espe
hcedepoiretrès/âpre,même quand ell
e estarrivée àsacomplète
maturité (ook genoemd serrosueul
et.Par.anal.lnstrumentde torture donton se servait
autrefoispourbâillonnerquelqu'un.M anger,m/
Werdesporesd'
angoisse,éprouverdesmorti,
fcationssensibles. ln SAsBoun Dictionaire (zfc)Frasoys,Flameng van 1p9 wordtpoires
d'Angoisse vertaald met:Croppeeren,Vlorchpeeren.Zie ook WN T Xl1, 8# .Inwelke

opvattingworchperenhierechterisgebruikt,isnietduideli
jk;wordtmisschienbedoelddat
debedoeldepersonennietmeegaandegenoegzi
jn,zich nietwillenschikken,ofdatzeniet
slikken willen watmen hun voorzet? Of bestaat er verband metde benaming dievenpeer

voorwrangepeer,diebi
jMm DALE(ed.187ze.v.)vermeldwordt?
JanvandenBerghe
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82y Levendichlijfs,alwarensyoocignorant
Oftnoch nietgecomentotharendagen,

Elcknazijnqualiteythem innegheplant
Daerzijnnatueretoelustheeftenbehagen.

Ditsullendeleenmannen scherp ondervragen,

8Jo Opdatniemantenwerdezijnrechtbenomen,

ëcij!

Enneerstichachthebbenopalleaenclagen;

W aertdatyemantbeletdedemetonvromen,

Somachelcktotzi
jnenrechtendeelecomen.
ltem alstgevaltdatdeOuderssterven,
8Jy Sosullendekinderen ofhetnaestehoyr
Vansustersen broersdieleengoeden erven
Ensuccederen hierannenarechtbehoor,
W antdaerleytgescreven intsecreettresoor
In libro hapsack,capitenulloexpres,
84o In textisAlexaddriachterden coor:
Patrem sequitursuaproles.
M aeroftgevielesondereenich exces
Datdaereen eendrachtich geslachteware,
Twelck eensghesinnetvan conditien es,
84y Ghenoech gecoluertalvan eenen hare,
Diesullen deesleengoedendeylen byvierschare.
ltem wanneertgebuertdatdievassalen
Oftdienendeleenmannen moeten dienenmet,

Soensalmendenselvengeengagijebetalen,
8yoM aernadatsywe1gerustzijnendeopgeset
Enwelgemonteertnaordinantienet,

Sosalmensedanckeneneerlijckgedincken.
Ghelijcoftghebuerdedatyemantfraydehet
8J6.broers,G.broeders.- 837.hieranne,G.hierinne.- 8yJ.dat,G.dattet;#ekf,G.
dedet.- 8y4.vierde,G.vier.

8zy.LevendichQiflybi
J
'leven(vandeouders).- 8Jy.âefnaeste/lop'
r,denaasteerfgenaam.

8zp.vg.Dezeregelsbevatten een we1fjne ironie:derechtersmoeten,zeker,goed
toeziendatderechtmatigeerfgenaam zijn deelkri
jgt,maaralseronenigheidheerstdan
zullenzi
jdezaak,,neerstich''ui
tpluizenenzokomenookzi
jaanhunnen ,,rechtendeele''.
- 8
Jp.In/J'
Jrohapscqcapitenullo,dergelijkewendingenwarenzeergewooninde,,sermons
joyeux'',vgl.inzonderheiddeinhetTl'
dschr.v.Ne#.T.enLett.XX,64uitgegevene:,ynon
scriptoestinlibroNullorum''etc.Vanhapuqisgeenanderebewijsplaatsbekenddandie
uithetliedvanhetlozevisseltje(vgl.WN T).- 84I:dekinderenvolgenhunvader(inzijn
-

g
oederen).- 84z.o
ftgeviele:die eendrachtisimmersnietietsdatdageli
jksvoorkomt!84y.alvaneenenkre,allevandezelfdeaard.- 848.dienen= f,mededienen (in deoorlog
n1.);zieoverdeverplichteopkomstGALESLOOT,a.
w.jVllIvan delnleiding.- 8yo.opgeset,
opgezeten,meteen paarddienende;vgl.vs.8.r4.- 8yI.gemonteert,voordekrijgsdienstuit,

gerust.- 8yz.eer/jcl,metere.Dedichterspothiermetdewijzewaarop devazallen,die
veelkostengemaakthebbenvoorhundienst,meteenbedankjeafgescheeptworden.- 8yJ.
dehet,uitfr.dehait,welgemoed.
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JJ

M etvierde Peerdenopsatepschoon intblincken,
8yy Sosalmen deknechteneenen drincpennincschincken,

jvoj

M erdenmeesterniet/oocdendrincpennincniettegroot,
Opdatsyarmelijcblijvenetenendrincken,
MitsdatdeHeereselvelijdtperijckelennoot,
W antzijnborseheeftaltemenigenaanstoot.
860Enoftgebuerdedatyemantmaer

Meteenenpeerdeendiende,zijtdeswijs,
Soensalhyvoorzi
jngagi
jenietmeerhebbendaer
Daneentoeknickofteenengrandmercijs,
Maerdietevoetdienenenzijnvandencleynenprijs,

86y Salmen een stuck kesenbrootsgeven indehant

Eneenstedrinckennaoudecostumeenadvijs,
En soallen dingen doen naadvenant.

HierhebdymijnHeereninstructieenverstant
DeesRijcxregimentseerwijtenbreetvermelt.
8go Quaeyvruchten wassen weldiemen nietenplant.

Dushebickdiecluchtwijsindichteghestelt
Om datmeestelckismetzijnselfsgebrecgequelt.
Conclusie.

Edelegheestendieconstenwijsheytbemint,

H an delt voorsichtich in allesaken,
87y N estelt overalnietdaerghyplaetsevint,

V an diverschevitienwiltuvrijmaken,

D en menscheisbevolen een sorchvuldich waken;
B ervoetsgaethy dievan luyheytden arbeytspaert,

G helijcinditydelrijck,denkeestwiltsmaken,
88oDaghelijcxgesienwertengheopenbaert.
Nijdich/hooverdich/oncuysch/boosinderaert,
M alcanderen quellen metwercken metmonde,
Van sulcken gebreken isdewereltbeswaert,

Breedeenwi
jtbedriegelijcvangronde
88y Eneenspelonckedesdoots/jaduyvelensonde.
M engtvreuchtmetsorgen.
87:.& ,G.dit.- 880.werf,G.werten.

863.grandmercl
i'
s,dankje/
wel.- 864.vandencleynenir!
'
;
'
l,geringvanaanzien.- 8W.Dees
Xy
''
cxrqiment,deinrichtingvan deze staat.- 87z.meeste/cl,vgl.vs.7.- 87J.Edele

gheesten:hiermedewordthetgedichtaandeKamerwaarvoorhetgeschrevenisopgedragen;
in plaatsvanEdelelezemen wellicht-/onaf
fgk,wegenshetacrostichon (Johannes).- 876.
vitien,ondeugden.- 878.dt
e ...den arbeyteerf:misschien een zinspelingop een devies?
'

MijisgeenKamerbekenddieeenspreuk a1s,yspaartgeen arbeid''ofietsderg.voerde.87:.denleeJfwdtJrnalen,vatdekern,dezinhiervan.- 88y.eenspeloncqeAJdoots,zinspe,
lingopeenbi
jbelplaats?
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f DeDruckertotdenLeser.
Leser,hiersietghynuaenditcorteslot/
W atu daucteurin ditLeenhofwiltverclaren;

DunctudatsomtijtsPlompelijcluytzijnenspot,
So wiltditvooreen plompen wetsteen bewaren.

y Scherpterumessenop,hoeghyzijtvanjaren/
W antsulckenplompheytscherpt/twijstwatghysultmijden:
Veynstugheenwaerheyt,deleugenwiltsparen/
Endehaet,deoverdaetaenallesijden:
Vlietoockallelichtverdigeverblijden/
ze Scouthoochmoetenijdelheyt/soghibestmuecht/
Zijtlancmoedichendelijdtsamichintlijden/
Leeftdeuchdelijc/bidtom wijsheitvanuweriuecht:
W antgeenmeerdergavendanwijsheytenduecht.
W .D .G.S.

J.F.

7.Fez-fu gkeawaer%yt,ontzietu nietde waarheid te sprekent?).

DE PARAFRASE NAAR HET HANDSCHRIFT VAN HEN IS

(xrO)

Indesevoors.Leensaellsi
jndienaebescrevenvrouwengheadmitteertom
in diestucken van den naevolgende Leengoederen mette deylen/

In den eersten,allen die wijFven dieteghen hare mansophanghen,

diewijlvendiedenmaninsi
jneredenenoftwoerdenvaren/

y dieallcontrariedoenedandiemansghernesienendeliel is,

diedenmanallendinckverwi
jten/
diedryesegghenal
sdenmanmaereenseght/
dieteghenharemansarguerenendewillenalti
jtsgelijckhebben/
dieopdiemanslichtelyckmuylen/
lodieopdiemanswillenkekenalsdiemansdronckensyn/
diedenmansanderevrouwenaentigen/
denwelckenduncktwi
jsertesynedandiemansendewillendiemansleeren
diealti
jtvoerslaepen/
diedenmontal
tythebbenprotelendegeli
jckdenertpot/
XJdieopstraetgherneroepenal
ssijinhuysenietenmoghenspreken/
diedemansloopenbeki
jlvenindeherbergenoftondertgoetgheselschap.

l1V*l

diealtyttegheni
jeghelickoverdiemansclaeghen/

diehaeraltytvoldrincken/
dieop straetloepenmoertroepenalshaerdiemansdreeghenteslaen
zo dievan haeremanswillen ghescheyden woerden,omdatseni
etgenœch gho
vx gelten worden,/

dieopdiemansnijetenpassen/

diedenmandoenhaspelenendetbeddemaecken/

diedekinderensmijtenuytquaetheytalssijnietenmoegenopdiemanskeken
ZJ dieop die maerten tieren a1ssy haerleedtnieten moeghenop die kinderen

v
reek
enn/hondenmetden voetstotenalssy nietenmoeghen ofman,boden oft
di
de
kinderen sneuteren

diedenmaninallequaetstoecken/
Jedieallemaendeneenmaertverslijten/
diehensel
ivenwillenverdrincken/
dienietenwillenswi
jghenalsoudensekruepelendelam geslaghenworden/
diealti
jtwillenloepengaen/
dienietenmoeghensienetennochdrincken/
Jydiedenmansaltijtpreecken/
diedenmansvrindenverachtenendealtijtdenmandaerachterdeelalseet/

dieveelteveelclapshebben/
z.n-ttedeylen,mededeeltehebben.- J.ophanghen,zieboven,vs.618.- 9.mtl
ylen,zuur

kijken.- zo.lelen,kijven(vs.6yx).- IJ.voerslaepen,vooraaninhetbed,debedstedelig,
gen,zodatdemanz,achterdebatterij''ligt.- I4.protelende,pruttelende,inbeweging;

erqpot,wsch.voorhaardpot,pottevuur.- zI.ghevoegelt,vgl.bovenvs.670.- z8.sneu.

-

teren,bekijven(?
.nietindewdbb.
).- zp.stoecben,drijven,aanzetten.- J6.darrachterdeel

fseet,hen(devrienden)afbreekt,erkwaadvanspreekt(vgl.bovenvs.687).

a-
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zrO)

dienimmermeerintbestenspreecken/
dieheijmelyckglori
eerena1sdenmangram is/
4odiedenmanverwijtendathi
jnietwerdtenisdathijharemanis/

dievantafelenmetgramschapgaenloepena1ssijdenmannietmoeghenhelpen

indendronck/
diehareterstontallerdinckbelghen/
dieheijmelyckschultmaken/
4ydiealtijtteghenharegebuerenkijven/
diedenpotaltijtlatenindasschenloepen/
diedenmansterstonthelpenkijvenopsijnknechten/
diealti
jtoverknechtenendejonghensclachtendoenaendenman/
diedenknechtenhatena1ssyharenietgedienstighersynedandenman/
n diealtytssittenbi
jhareoudersenclaghen/
dieharebesiecktmaeckena1ssyeensolelethebbenkreeghen/
diedryemaertenhaudtendesoudehaermeteenderwe1ghedoene/
dieharekinderenbi
jdepapen latenslapen a1ssijmetlecken endesuypen
moeghen/
Jydiedenmanshoedenberghen/
diebi
jdemansslaepeneersijvankindtuytgegaensijn
diealtijtheymelickeCommeerkenshebbendaersymetbrassen a1sden man
nietiuysenis/
diejaloerssyn/
e dieharesieckerwetentemaeckendansi
jsi
jn/

(zvo)

dieghenediemuylenalsdiemaneldersghenoi
jtis,datsynietmedeghenoijt

enis/

diemensavontsni
etslaepenensmorgensnietop ghecri
jgenenkan/

diedenmansbevechtenwillen/
6ydiealtijtaenharekleederenpronselen/
dielieveropstraetkijvendaninhuyseendenietsoepoertvastensijne/
diedenman altijtlaaregoetverwijten,
/

dieinhareslaepkamerindiepi
spottschyten/
diedoerharevingerenpissendatmensenietsoudehoerenstrollen/
w diehareden.rechtenwillenverstaene/
diealti
jtsuerlycksien/
dieharewalschegroenescheere/
dievandenharedatop eghenhoefdenwast,braelettenmaecken/

Endevoortsallen hoverdyevan vrouwenvan cleederen schoenheytgoetworr
gy denenwerken

(Diemethaermansdenmaeltijtnietenhalden,mersnoepena1shi
jniet
thuisenis)
J8.fnfSest
enJêreeclerl,ietsten goededuiden.- 41.lt
el
penfn#endroncq,meedrinken.yz.Jezfeclf,vgl.bovenvs.wy.- p.metlecben,meesmtlllen.- yy.den - - hoeden
Jergkn ?duister.A1smenhierinhoedenmagopvattena1ssymboolvan heerrchappij,kan
mendenken aan:dietrachten deheerschappijaanzich tetrekken,maarookditiszeer
onzeker.- y6.eerJy
''vanlfn#fuytgegaenJg
ïW,eerzi
jhaareerstekerkgangnaeenbevalling
hebben gedaan.- 6y.pronselen,fruuelen.- * .strollen,vgl.bovenvs.739.- 7z.hare
wa/Jc& groenescheere:voordeverklaringhiervankanikmi
jopgeenenkelposi
tiefgegeven

beroepen,maarin verband methetgeenvolgtben ik geneigd indezeuitdrukkingeen aan:

d
uidingtezienvanhetscherenofepilerenderschaamharen;- datcp egkrzhoefdenwast,
datnietop hethoofd groeit;vgl.boven vs.7Jo.- 74.vancleederen,watbetreftkleren enz.
-

76.vg.Wattussenteksthakenstaatislaterbijgeschreven.
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99

(eenendingenonsnoetsaeckelycteweten moriendum certeestetid in,
certem aneoipsodie,sivisadvi
tam ingrediservamandatadei)
8o

Hi
er volgen die notabelste stucken ende percheelen van goederen die
onderdenvoors.Leenzaellbehoerenendegereleveertwerden.
In deneersten eenschoene,goet,costelick,verveerlyck Leengoet,gelegente
waterendetLande,hoelende ondereen deelgrauwelyckewolA en die Coe:

ninghennochvorstenaenensien,comendeuui
jtLombardijen,welckebeesten

8y hierintLandtoickhebbenseervoertsghebracht,dienendemetRentmeesters,
muntmeesters,penninckmeesters,Tresoriers,Argentiers,thesauriers,Prossiers,
Enanci
ers,Banckiersenz.Regenoten:gheltverschoten op diepenninck drye

tereenre/al
soeveeloltiënalsbenefci
ënbeleenenendevercoepentertweeder,
alle goetenmet ghereedegeltbinnencoepscoepenterderder/Endeloose
> rekeninghewetentemaeckentervierderzi
jden/

($V*1

ltem eenschoeneLeendienendevoerhoevendaergheenmoesen wastende
voerheeren die gheenpriestersen syneendevoorvorsten daergheensteeden

ensyneenderechtdatni
jetcrom enisendevoordenstoelvanRoemendie
egheen staplesen heeftendevoerden Secreten Raedtdieniethemelyck en is
eten kennen endevoerden zz
9J endevoormeestersvan rechtdiehun textni
daer zy weldoen souden ende voerarme Commissarissen die egheen gelten
nemen endevoerdieRidderschapdienaerhetho1 niethooren endevoerden

drijCoeninghen dieni
jetghecroenten sijn geheeten vui
jlsaken,geleghen
onderallenbedroch,ei
jhgenprofyteendeloosepracti
jcke.Rgt:Icksaltsoe
zx langheappellerenhi
jensa1mynietkunnenghevolghentereenre,vanbeyde
syden even crygheltesyn terzder,Icksalsoeveele schincken datIck goede
expeditien van rechtsalcryghen terJder,Endealsmen grooten costghedaene
heeftpeysmakentervierdersyden.

(4:01

ltem eentolgeheetendenbi
jltol,geleghenonderdiezeederfscalen.Regt:
xoy ipsebenehabet,hi
jheeftsynesusterghefoilttereenre,vaneenexcesteweten
drie oftvierarticulen temaeckentertweeder,Laetonsdesen schepenen,pro,

chiaen,custersdronckenmaken,si
jsullenaltewelclappenendeaenbrengen
terderder,endediehoerkensdaeghendatsijseselfsvoeghelensoudentervien
derzijden.

zIo ltem noch eenschoenedienend leen,dienendetevoet,tewaeghen endete

peerde,som meteenpeerdt,tweepeerden,dri
jepeerden,daernaedatdie

Leenensijne.Regt:allen cloesteren waeghenstereenre/een geleentpeert
z8.rziorl'erA r?zetc. ##zekerishetdatwijsterven moeten,wellichtzelfsopdezendag;
a1sgi
jtothet(eeuwige)levenwiltingaan,volgdanGodsgeboden''- 8z.gereleveert,ver:

hev8e4n.,ad
oordenleenheeral
sleenontvangen.- 8J.hoe
fènde,hovende,vgl.bovenvs.:88.
enensien,ontzien.- 8y.voertsghebracht,zichvoortgeplant.- 86.Prossiers,prossers,
-

vilders.- 87.Kegenoten,vgl.boven vs.zxy en y78;- op #fepennincq drie,tegen een

interestvan1/avandegeleendesom;vgl.bovenvs.JJ4,,dousepourcent''enziedeInlei,
ding,pag.xix.- 8p.binnencoeps,benedendepri
js(vgl.bovenvs.JJ7).- p4.staples,vgl.
bovenvs.J44.--9y,/W.#en22daerzyweldoen souden,naardeaannemelijkeverklaringvan
Dr.Huysmansslaatditopdeuitzzledenbestaanderechtbank van Luik.- Ioo.appelleren,

vgl.bovenvs.Jyzvolgg.,waarmeedezepassagegeheelovereenkomt.- 104.bf
jltol,...onder

die=ederjscalen,vgl.bovenvs.J6yvg.;wsch.heeftdebewerkerhierdeoorspr.tekstniet
geheelbegrepen.- loy.vaneenexces...maecqen,eenovertredingopdrieofvierartikelen

betrekken en erduseven zo velemal
envoorstralen(boetevoorhelen).- 108.#aegkn,
oproepen,bestellen.- xxo.dienendetevoet,telpaeg/lenendetepeerde,gedoeldwordtop de
herendiensten.
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vyiolsesdaeghenteri
jdentertweeder/om dencostwerckenterderder/ende
allekreweewaeghenstervierderzijden/

I4vû) xly Item een Leendaermenalgheboterdekoeckenbacktmaerhetdeechblijft
een alaen die handen hanghen,hovende ondçrCommi
ssarissen,momlaers,

executuersendetestamentuers,gasthuijsemeesters,heylegheestmeesters,kerck,
meestersende weesmeesters.Regt:aen datberdken te draeghen en isgeen

verliestereenre/veelevacatienrekenenendesegghenarbeitisloonsweertter
lzotweeder/tgeltindiehandtcrijghenendehem daermedebehelpenterderder/
endeachternaeeenbeschetenrekeningmaekentervierderzi
jden/.
ltem noch een ïrooten poeldaer alle vuyle water in vergaderthoovende
onderHenrick loesleven.Regt:een i
jgelyckenteontrekenentereenre/ende

watlckop myneneedtheb datisghevanghenvisken tertweeder/vaneen
)zyveenxtemaeckenterderder/endemi
jneRuymeconscienti
eismytsiaers
eenkoyewaerdttervierderzijden/

(Jrol

ltem een stuckLeensdwelck nimmermeermetgoedermeninghen en woert
opgehauwen ende isnochtansdaeghelix geschiedende.Regt:dievrinden oft

Lui
jdenbekeijlvendatsyniettekermessenoftmaelti
jtenquamenalssege,
xJo passeerts
ynetereenre/noedeneensvoera1lalsmenlieverheeftdatsethui
js

bli
jvenoftnietencomentertweeder/dieluijdennoedena1smenhoertdatse
eldersghenoijtsijn terderder/endealsmendieluijden genoi
jtheeft,dan
sefvenijetthuijstesyne,zegghendelckdachtghijensoudeni
jetghecoemen
hebbentervierderzi
jden.Noch een stuck Leengoetsdwelck costelickeis,

IJy nochtanslichte warec ende isvan alsulcken privilegien datmentmoetover
tafelen ophouden.Regt:schoetelen metbreedecanten coopen datsedietafel

welvullen souden tereenre/dieweertheetden gastendiespijseontginnen
alshijsijgheerneheelhoudensoudetertweeder/endedengastenwellecomme
heten totderportiena1ssyin eengheheelejaerenietbaettetenen hebben
I4ogehadtterderder/endemeerwi
jnsrekenendanovertafelgedroncken i
ster
vi
erderzi
jden.

(J3'O)

Item een warandevo1kleynesendeeelswilbraetsvan dobbelhaesen,doer,

toghenvossen,lxsefrettenendeschalckevissen.Regt.:hi
jheeftwelgedient,

hijheeftsijnenoetkenswelghekraeckttereenre/hi
jweetwe1waresynekulle,
I4y kenshanghen,hi
jisloesghenoechtertweeder/permafoijalsdenheerhem
verliat,Ickversekerudathi
jeengoedenolciersalverliesenterderder/Ende
hetiseenmanvanverstandt,hi
jweetteghevenendetenemenmaertenemen
aldermeesttervierderzi
jden.

ltem noch een warandevolgrogswilbraetsvan deenen,rekels,b'xlelsende
lyo esel
s,gelegen onder honsem.Regt:niemanden niet te vergheeisdoene ter

zI4.kreweewvgâen,,wagenswaarmeementercorvée(voordeherendienst)moetkomen.
zz6.een(dat.),iemand.- zI8.aen#4fberdqente#raeg/len,zich metdergelijkezakenin
te laten (t.
w.eniggeldelijk beheer).- Izo.fge/f...behel
pen,andermansgeld inhanden
kri
jgenenhetvoorzichzelfgebruiken.- Izl.reqening,afrekening.- IzJ.ontreqenen,door
val
se rekeningontnemen.- Iz4.watfclop-JKeneedt&J,watikontvangopgoedgeloof
omdatikhetzogedeclareerdheb;- datJ'
.
çghevangenpfllen,datisbinnen.- 126.qoye,koe.
-

-

Iz8.opgehauwen,verheven (vgl.beneden).- IJy.Iichteu'
arec,waaraannietveelwerkis.

zJ6.canten,randen,boorden.- ï)7.ontginnen,aansnijden.- IJP.alssy,diezodanig
zi
jn(volgenszi
jnzeggen)alszijingeenjaargegetenhebben.- z4z.dobbel,dubbel,dub/
belhartig;- doertoghen, door de wo1geverfd. - 144.s$
.'
nenoetqenswelgklraeclf,goed
voorzichzelfgezorgd (WN T IX,zxJp);weetwe1waresyneétz//elen,hanghen,weetwelwaar
-

voordeelvoorhem tebehalen is.- x4p.deekn,damherten;vgl.boven vs.eyen volgg.
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4:

eenre,gheeneerekavelendiegeltcosttertweeder/om eenmi
jteeenoerl
oghe
endegeki
jlaennementerderder/endehijisRyckghenoech,nochtansen
derrehijhem ni
jethallsadtetentervierderzijden/

(6rO)

ltem nocheenBerch,geheetendenKeijenberch,geleghenineenquaethoeft
zyyalenistnietschorftcomende,doercrijghelheytalsynopinievolgende,duer
bui
jnheijteen anderen schamperlyckaentespreken,doeronverstandicheijt

tgoetmetquaden te loenen,doervermetentheyteen quaetstuck te doene,

doer nijdicheyteenanderensijnduechttebeletten/sonderdiscretieopdie
heeren te roepen/doer ghirichheyteen ijgelijck ongelijck tedoene,doer
1* hoverdicheyteenijgelijckteverachten/doergranuchapmettenhoeftteghen

denmuerteloepenendedoerhaesticheijteenanderenteincurieren.Ditleen:

oetiszeerwiltghelegen,wanthetheeftweldui
jsentRegenoten/

Item eenen berch geheeten den vuylenberch,besedtmetonghesteldenhout,

horende ondereen onplei
jsanten meyer.Regt:lichtelijck meteen anderen

I6yspotten,nietmoeghen ghespotlijden ter eenre/alti
jtgoetgheselschap in
arguatietestellentertweeder/al
tijtnijdichspelenendespottenterderder/
endeVanniemandeno'm beterswillenietverdragentervierderzi
jden/.

yvo)

ltem in desen Landeregnerenveelequadecraewagien diewelck alsweeren
op dietonghe sonderetteroftbloet.Regt:niettevreden willen syn datons

I7oheergecrui
jstismermoetenhem hercruijsentereenre/veelecosteli
jckeeeden
sweeren eermendieghemaentisteriider/opsyneviandenwillenvreecken
metdensantenplaeghenteriiider/endedeendenanderenheetenharemoe,
derseyrdentwelckbeestenwerckistervierderzijden.
Item eenschoeneCapelledaermenschoenemusijcksingtmetveelparthi
jen,
l7Jmerhetisquaetaccordtendemensingtdaernijetveeluijtderstemmenoft
veellui
jdenenmoeghentni
jethoeren.Regt:lntfaci
tsinghentereenre.
/een
dincksecreteli
jckeenijgelyckvertreckentotdatalle.diewereltweettertwee:

der/watmenhoertoftsietterstontoverdraeghenalistoockovertafelgeschiet
terderder/yemandenuythaetoftni
jtverraden,alheefthijdie epen,
180ningennietnochenheeftdeneedtnietgedaentervierderzijden.

!7rO)

Item noch een berch geheeten den alffberch staendevollcostelyckeappel:
boemen geheeten wittinghen,hovende eensdeelsondermalleborch.Regt:die

Iyz.gkeneereqavelen,nietsdoenom zi
jneeroptehoudena1shetgeld kostxvgl.WN T
VIl,z>4).- xyy.schorft,schurftig.- Iy6.buqnheqt,blijkbaarvoorkorzeligheid;hetwoord

iseldersnietaangetrolen.- Iy8.discretieonderscheid,oordeel.- I6I.ixurieren,leesiniu/
ri
ëren?- x6J.onghesteldenFmuz,verward ofkrom groeiend hout.- zY .inarguatiestellen,

intwistbrengen.- I&.craewagien,uitslag,huidziekten.- 170.moet
enkrnhercrub'
sen,
hem wederaan hetkruisnagelen(doorzi
jnliefdegebodnietnatekomen);- costelqcbe,
dure,hoge.- 17I.eermendiegiernenfi
s,voorhetgevraagdwordt.- 17z.metdensanten
A/eg&n, met de plagen waartegen de heiligen worden aangeroepen (vgl.Volqsbuae
XXXlIl,x4J,vg.).- :74.seyrden,vgl.voorditzeercurieuzewoord,in geen woordenboek

opgetekend,maarvermoedeli
jkoveroud,MULLERinFJ.XLV,Iyvg.Zoweldoordevorm

a1sdoorde betekenis(futuere,stuprare)ishetrechtstreeksteverbindenmeton.serea,ags.
seornan,ohd.mhd.sertan.Leefthetmisschiennog in zndl./barg.zfrren,doorP.DEKEYSER

opgetekend(r,.46,lJ7)indebet.y,scheren'',ookindezegsw.zirtdejuut,loopnaarden
duivel?Stellig hangthiermeesamen de zndl.uitdr.#en zeer# van fef
:hebben (DeBo),den
s
jeer,&n etzlvan ietsgeven(Schuermans;Corn./
vervliet),geheelovereenstemmendmet

nndl.& Jrufvan iets&JJen ofgeven,datde stam isvan bruien,futuere.- I7y.uJ
i'
tder
stemmen,vgl.boven vs.487 vg.- 176.Int./1J
'
f,infausset(vgl.vs.4py).- I7p.alke
-/f
'ha
i'

#feXXXepenningenniet,alkri
jgthi
jhetverradersloonernietvoor?(zinspelingopdedertig

zil
verlingen);- 180.en iee-/fdeneedtnfefgedaen,ishi
jnietdoorambtseed gehouden(tot
hetaanbrengen).- I8z.wittinghen,vgl.boven vs.yzo.
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kindereninharequaetheytpri
jsentertweeder/denkinderensoeveeleovem
ghevendatd'oudersachternaegebreckli
jdenterderder/endeborgheblijAen
z8J datmen achternae selgsbetael
en moettervierderzijde/

EndeeensdeelshovendeonderdievanLoeven.Regt:diehensefvenlaeten
duncken datsyn ssyntereenre/di
eghernevoerhoelgepresensyn!ertwee:
der/diealtijtlichtelyck lachenterderder/endediehensel
A en aldermeest

zr

pri
jsentervierdersi
jden/

Item onderdesen berghe voergenoemptwoent den vadervan den anFen
ende heftsynleengoetoponderdiebrabandershoeauderhoesotterendeissoo

wonderlickinsi
jnneoudedaeghen/watfelderbeestemoetdatgeweestsi
jnne
InsynJongghedaeghendathijdieJongheallensoudegrooteschadedoene,

maermetdesemanieren moesten syhem onderhouden;lerstmoetalgoetsyn

Jpywathyseetoftdoet,ten tweeden wilthijtal1ghepresenhebben/terderder
moetmenhem alnaesi
jn montspreecken/tervierderbehoeden hijvan
achterweltweeooren.Regt:alleouden stultisen endemeestendeelwoenen sy

in Brabanttereenre/herhauwelycken endeeen wijl nemen dieden helft
jongherisalshijtertweeder/Insynoudedaeghensynemaerttrouwenende

zx doen die voerkinderen in have ende erlve grote schade alsoe datdie leste

kinderenoock nietveeleenbehoudenterderder/endealshyeenpenninck
gewonnenheeftom insi
jneoudedaeghenmetghenuechteteverteeren,dien
moetd'
jonckwijlverteerenmetdenlestenkinderenendehi
jmoetdaertoein
sorghenlevenendesterlvenalsoeinsi
jnkatijwicheyt,dwelckhywelweertis,
zoytervierderzijden.
ltem een schoen dorpegeheeten lastaertdwelck schoenestuckenleengoedu
allen tlandtduerheeftonderhem sorterende.Regt:eenenijegelijcksi
jnstaet

wetentevertreckentereenre/vanniemantmoegengoetsegghenofthoeren
tertweeder/allendinck inquaetweten tevertrecken terderderendenijet

zIotemoeghenhelenoft:wijghendatsecreetisalgaethem sellvenaentervierder
zijden.
l8fO1
ltem inditdorp gaeteen haeghemuntdieallentlandtduerverbodenis/
nochtansbli
jlseinallenplaetsengrootencourshoudende.Regt:overdiedoel

schietendetereenre/blasensonderblaesbalckteriier/stolerensonderverwe
zIyteriiier/endestijAensonderstijlseltervierderzi
jden/

Item nocheen berch geheeten den molenberch meteencosteli
jckenwint/
moelen,waijendemetallenwinden,maermencandaernietdanlichtgoetop

malen.Regt:ghelovenendenietvol
doentereenre/noodenendeontnooden
teriier/allen dinckvermetenendeberoemenende nietdaertoedoeneter
zzoiii
er,endenyemandtennighewaerheythoudentervierderzijden/
ltem noch een costelyck slot metdobbelgraven maerhetisop quaeden

grontgefundeert/maarisalwe1gewaepentdatdaeropleet,maerlichtelijck
gekleet.Regt:schoenevoerthoeftenachterstekendetereenre/algrenende
gheveynsdevrientschapmakentertweeder/datdiemontandersspreecktdan
zzyhethertmeylnjtterderder/endeallewywatervandenhovetervierderzijden/
I8J.overgheven,vooruitgeven van hun erfdeel.- 186.Loeven,Leuven,metzinspeling

oploven,prijzen.- 187.voerioe
y,inhungezicht.- IW.
/7.vanxifer,achteraanzijnhoofd.
197.o'
A nstulti
sen,dieaanzyoudmal''laboreren.- zx/l.lestelfeeren,doeltblijkbaar
-

(verg.evenverder)opkinderenuitdithuweli
jkopzijnoudedag;datzijooknietveelkri
j,
genkomtdoordatdetweedevrouwallesopmaakt.- zo4.qatf
j'
wicheyt,misere.- zY.latcrt,

z
inspeling op lasteren.- zo7/8.sy''
nJfef...vertrecien,vgl.vs.pp.- zzz.haeghemunt,
vgl.vs.y47 (envg.;dezeen devolgendealinea'slopengeheelparallelmethetgedicht).zzz.dat#eropleet,debezetting.- zzl.grenende,grinnikende.
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Item een prochiegeheeten onservrouwen prochiediewelckezeergroetis,

wantsijheeftvelecommunicantenonderhare.Regt:Icksalmijmetmijne

wijAe beraeden tereenre/datdie man moethaspelen!keeren/bedde
maeckenendedwaterputtentertweeder/niemandtmoegheninhui
jsebrin,
zJoghen hetenmoetsijn wiji believenterderder/endealstwi
jlspreecktdan
moetdenmanswi
jghentervierderzi
jden.

ltem onderdeseprochiewoenen een deelsotten eheeten cuttesotten,hoe,

vendegemeynelyckonderdiejonghejonckersofclercxkensvanLoevenende
die hun watsotgestudeerthebben.Regt:zeervroech een quaethouwelyck

zJydoenetereenre/endedanbytwi
jlaltijtdenachternoenslaepentertweeder/
diecuttkuuenterderder/endejaloerssijnetervierderzijden/
Item in die selgve prochie woenen een deelgapaertsdie naeer doer den

mondtlaeten ghaenedanduerden oeren.Regt:teghenquaetwi
jlskijAen

tereenre/Ick bedraechsmijtertweeder/teghen diekinderenendesotten
z4oophanghenterderder/ende allen dinck becouten oftberispen tervierder
zijden/

E9r0)

Item een schone velt geleghen allen tlandt doer,geheten t'Byster velt,

hovendeonderPetersonderachterdencken,outstockgoet/comendevuijter
limi
tenvanedelgheselschap,nimmermeerthuijs,egheenwercklost,altijtop

z4ydiebaene,dickwelsvanertrycktescheijden/buijtenteerenalsoudmenthuys
vasten/thuyseveelekindereneneenvui
jlewijT sondersorghe,altijtgastoft
weerdtmaekendegoetchieroptgoetdatnochversterlvensa1/veelequade
coepmanschappen doene endeveelerauwecoepengheven,niemandenbetalen

sonderschaedeendemethoerenendeboevenhui
jstehouden/

zyo Iten nocheenschoenebemptgeleghentuytkercken bijden uui
jthaeghen,
leengoetspruytendevandevieredelquartieren passeert,egheenentroest,quax

lyck becanstendenimmermeergheluck.Regt.:boveryeendeongeli
jckint
speldoenetereenre/opscrevenendeborghenspelentertweeder/nietwillen
betaelenterderder/endedaneenherstekentervierdersijden/.

(9vOJ zyy ltem een schoenegroeteinantiehoevende onderloesepractyckeom ghelt

tekryghenendesyissoewi
jdtendesoegroetdatsystrecktinLombardien,
maersy issoeseerbelastmetvreempdelui
jdenendesonderlingen metten
naestenvrindena1ssi
jmalcanderenonversiensoverloopen,metKermessenende

brui
jloften tehouden/endenieuwekleederentemaecken,alsoedatseniet

ze veele en doecht.Regt:op borghen incoepen,metghereeden geltwederom

vercoepentereenre/alleoudecleeremerctentertweeder/lckmoetlasten
maken,icksoudegheerneeen goetonderstaeneterderder/endehetbedde
vercoepenendeteslaepeninstroi
jetervierderzijden/
Item noch eenstuckxkenleengoetsgelegentemiscum endeiswatbelastmet

z6yquaderegenotenendeishoevendeonderJonckerJanvanderquadebeleij,
geleghenintavernendaermeerborghersdrinckendanbuijten luyden.Regt:
nimmermeernochterentereenre,hetcoernkengroenetentertweeder#/opsyne

zJ9.fclJe#rec& my,vgl.bovenvs.616.- z4J.stocqgoetqerfgoed.- z4y.vanertrycbte
wc/zey'
sen?misschien:zichinfantasieënverdiepen?of,,zalig''(dronken)zijn?- 248.rauwe
coepen,rouwkoop.- zyo.uuythaqhen,vgl.vs.zlo.- 2yIpasseert,pas(zijn beurtvoorbij
latengaan).- zp.screven,schrapjesdieaangevenhoeveelmenschuldigis.- zy4.hersteqen,
doorsteken;vgl.bovenvs.zzIene .- zy7.sonderlthgen,in'tbi
jzonder.- zy8.overloopen,
bijelkaarkomen.- z6I.lasten,schulden.- 26z.eengoeton#er.
çfene,hypotheeknemenop
eenstukgoed.- :68.tenghatuuyt,depoortuit(al
sbankroetier?
.).- z7z.metdenJfrjci
voerre,vgl.boven vs.zy4.
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kindtsghedeel
ten lastmaeckenteriiierendeachternaeten ghatuuyttervier,

derzijden/
(Ioro) z7o Item eenschoenegroetehoevegeleghentePutiers,hovendeonderAuguxyn

deuchnietendeisdienendeLeen,wantden mannenmoetendenploech trecken

/endemenackertdaermetdenstrijckvoerreendedi
elandensynsoehemel,
vloedi
chdatsewinternochsoemerdroechensyn,daerom ensynsijnietgoet,
wantmencanseni
etweldoerboiren,waerduermennichmanwoertbedorA en

27yom datsijegheenprofytendoeneywantsijallenhaerenarbeytdaerinschieten

ende en kunnen egheen vruchten ghewinnen dan datsy daernoch meerder

costmethebben,nochtanswiltijeghelijckopdiehoevewoenen,endedielam
den sijn soekostelyck om mestendatnietmoegheli
jckenisdatdaerijemant
machopbedijen.Regt:hetiseengrooteghilde,hi
jenmindtgheenwijlnoeder

28odandiesijnnetereenre/soudeickalti
jtineenkui
jlvallen,ickzoudeLazarus
wordenteriier/lckmoetoicksomti
jukieckenvleesetenteriiier/endemindt
hyegheenschoenderalsdesyne,soeenisgheenschadetervierderzijden/.
Item noch een coerken daermen noeten singtdieden verckeneten,hetis

leengoetmaerdaergaetveeleuyt,hoevendeonderdieonghetijdighedrijs/
z8yRegt:eenkallkenwerpensonderhornentereenre/eenvoskenkabbelenson:
derve1terii
er/schoenebullenbeseeghelensonderwaschteriiier/endehet
beddebeseyckentervierderzijden/

Ijovo)

Item nocheenvo1heerghewayeallentlandtduerendemeestendeelin Spaen,
gienendeNapelsendedeselanden moeghen oickwelmedeghaene,dienende
2* ondereenghesafdenCoeninck,hovendeonderden man mettenbontenbenet,

geleghentusschenHerculespilernendoerdiebroeckstrateaeneensluijse,bij
den keervonderdaerdielevendegheestenwoenen,byeen warandevo1kleyne

wiltghebraeu witenderoet,ondereendootgheleeghebi
jeenkrankfonda:

ment,dienende mettwee leeniagersende eenen meyer.Regt:een klapoere

zpytereenre/alPuymenindiekeeleteriier/hetkrauselaendiebeenenteriiier/
endedendruypendenvinghertervierderzijden/
Item noch een vremptlantwelck profytelyckeis,maerdiemenschen eten
eenden anderen allevendeop.Regt:Rinten alwillenslatenop loepenopdat

mendengrontkrighensoudeendeuytdaeghenvoerdenchi
jnsetereenre/voer

Joohezickeschulter1 wetentekrijgenomdatmenden lui
jden dreijchttebe,
schaemenofttepandenteriier/Renten coepenmetdenpenninckxiiiidie

welck metden penninck xviiiendenietmintelossenensijn teriiier/ende
een man goede chier maken,etende,thoevende metdrincken omdatmen

hem alsoesynerlvealtuytelensoudetervierderzi
jden.

tlxro) Joy Item nocheenLeengoet/dwelcksonderachterdinckenwoertopgehauwen,
z7z.hemelvloedich,overstroomd wordende door de regens(nietin dewdbb.).

z8o.

so'WeJ'
claltl'
tenz.
,vgl.bovenvs.267vg.- z8J.coerqen,koortje(metzinspeling op qoer,
nog thansin Z.
,Nederl.gewoonvoorbestekamer);- noeten ...diedenvercqeneten,,,le
superflu de ladigestion'';vgl.LE Fltaxco v.BERKHEV,Ge#.JII:,,moetLi
jsjeliefeens
noten?''(niet in WN T).- 284.onghetf
jdighe,vuile(vgl.vs.161).- z8J.een&/
.#lea
txrpen,vomeren,evenalseenvosqenl4JJe/ea.- z%.bullen beseeghelen J/Werwasch,zijn
hemd bevuilen.- z88.noch een volâeergéewale,vgl.boven de geheel parallellopende
verzenzz4vgg.- zv4.dienendemettweeleeniagersen#eeenenmeyer,scil.deteelballenen de

roede;vgl.voorleenjagervs.786.- zW.druypendenvingher,druiper.- z97.noclteenvrempt
lant,vgl.vs.JIzvg.- z* .uyt#aegéen,ereenrechtsvorderingopinstellen.- JoI.Renten

coelnenz.,geldgeventegenz4Fo,welkerentelastmen slechtskanafkopen a1smen l80
Zo
bovendegeleendesom terugbetaalt.- JoJ.eenmangoe#echierrn/len,iemand gulonthalen;
thoever,,wachtende,nl.dathi
jbescheidza1doen.- Jo4.aftuytelen,afsjacheren(vgl.
-

KILIAAN op tuy telen).
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4#

daerom loepen daerdickmaelsgrooteschadeop wantdikmaelswoertbelax.

Regt:Lceteradesuntà.

(lzro)

OrdniantienendeStatutenhoeendeinwatmanierendievoerghenxmde
Leengoederen ontfangen worden,hoe dat men behoert te hande ende

mondetecoemen/Endeoickallepoinctenendearticul
enhoeendeinwat
manierenzi
jmoetenonderhoudenwoerdenendehoed,atsyharesuccessi
e

hebben,tewetenhoesijinrechtelinieversterlenmoeten/

Ierstsoe wanneerdatteryemantgebuertdathijsi
jneLeengoetmoetont,
fangen,soesa1menterstontsi
jnewapensuecken endelesenhem syneartickel

JJyendemoetdenselTenwapencussenendesoewanneerhi
ji
jemantvindtdieby
successie oftbijverborghenesse oftbijhem sellvenei
jnighegoedenhierin
heeftliggende,diensalhijterstontsaenbringhenom inghescreventeworden
endetzi
jnetontfangenalsoeuelivebehoertendesoemenichmaela1syemant
totontfanckcoempt diesa1telcken reijsenietmeerghevenvoerrechten,te
Jzoweetenvoerstadthouder,grelerendemanschapeenpotwijnstevorenende

indien datmenwe1toesietendegoedeinquisi
tieendeexecutien doet,dieman,

schapsalwijnesghenoechhebbenvoerharedrinckensondereynighenteghen

segghen/

(xzvO)

Item hymoetzeerarmevangoetsi
jnediehiernieteenstuxken leensen
JzJheeftonderliggendeendesoewijsyneartyckelkentendeghernevansells,
sonder esomeerttesyne metwaerschouwe brielven oftmetden leeniagere
versocht, te hove coempt om tzyne te ontfanghen,dien sa1menweerdlick
accepteren endeontfangen endeegheen boeten noch rechten alnemen,ende

al
sulckenluijdensa1men nementotmanschapa1srichtersvanallequaestien,
JJodieindesenhogvallenofrijsenmoeghenslichten.
Item oftgebuerden datteriJ'emantwarediesyneleengoetnyetkennen en
wildeendedaetseghen argueerden endevielvan een leengoettotop dander

geli
jckoftwarevandenvuylenberchtotopdenKeyenberchendedaerinper,
sisteerdenendehem inmanschap nyeten wildeovergheventotvuytsprakevan
JJy seliven endelieverwildemetgewalttekeeren dentotten ontfancktecoemen,
diensa1men moeghen priveren van allesyn leenghoederen endethol verbie,
den alsoedathynyetensalmoeghen in gheselschapvan leenmannenverkee,
ren,mermen sa1denselfidensendentotSintHubrechtin Ardennen dathy
aldaerden boethoudt,ende indien denboetmiraeckeldoetalsoed...betert

J4oenhijdanbegheertgratie,soesa1menhem opdobbelrechtinghenadenemen

endeindien den boetgheen miraeckelen doetende lancx soe dulderwoert,

soesa1menhem diepapenovergevenendelatenhem besweren/.

-

Jo8.Ordinantien enz.,vgl.hetgeheelparallellopende slotvan hetgedicht, vs.746 vg.
J3p.#...,onleesbaar;wsch.datt.
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H AN TW Y RPEN lNT VROEDE
A1sGod haddegheschepen hemelen œrde,
Zo heifthy gheghevenheerschapye
Den mensche,diezemetverstandeanvçrde,
Overalleghedierte,zootGodbeghœrde,
Om tedomyneren alsdevrye.
Duseshy tstœrxstediertotelckentye
Om datalleghedierteesghebroght

Onderzi
jnmaght,diesdemenschezeerblye

Heiftmetten ghedierten zynen wille ghewroght,
zo Ghetemt,voorhem ghedoodt,en noch voortsghezocht
Op derœrden om tezegghen waerachtigh
Onsprekelickestœrckten,intmakenbedocht,
Enwerdenverwonnen,duertverstandtzeermachtigh.
Noch en eshyovertmeestenietclaghtigh:

Iy Datzi
jndevierelementendietwe1bekint.
Hieromnlemetcleynderpynen heelzachtigh
Tnaenschelicdierterwvrelt,meestfortsen verwint.
Hoestœrck dathetmenschelicdieresvernaemt
Van maghte,diezohoogheesverheven,
zo Nochtanswerdetvanderydelheytbeschaemt,

Zijndehaeronderworpen,twelcknietenbetaemt

En esduerhaertcranckstedier,dattermagh leven
Overhem zelven,zodattnu esghebleven
Een knechtderzonden,dien nieten can bedçrven
zy Doodtnoch helle,maerzy doen tdierbeven
A1sdattetdalendighstediermoetstçrven,
Dtusom dattmenschelick dierzoudeverwçrven
Stœrcheyt,twelcden Psalm tweentzeventighverhaelt,
ZoesChristusgod,den menschewordentotconsvrven
Jo Eendier,een menschein dewœreltghedaelt,
Endeom dattmenschelicdierheiftghefaelt,

zz.inf- lenbedocht,metoverleggemaakt.- I4.es...claghti
gh,heeftzichtebeklagen.

zJ.Overhem selven,voorzover het de beheersing van zichzelfbetreft.- z7.om dat,
opdathet.- z8.den Psalm fweezif
zepenff
gi (volgensde oudetelling,psalm 71volgensde

nieuwe,Protestantse),bli
jkb.toespelingopvs.J:quoniam Nrmamentum etrefugium meum
este.- zp.den vlenw/le...totconserven,a1sbehoudsmiddelvoordenmens.

JanvandenBerghe
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Zo heiftdatgoddelicdier,tmenschelic bemint
En hem destœrcheytghebroght,en hevetduerstraelt.
Tmenschelicdier,terwœreltmeestfortsenverwint.
Jy Om datdevyandttmenschelickdierexcellent
Veiltecrachtigh was,zoheifthem willenzetten
Voorhetmenschelicdier,tgoddeliczelveprezent,
Twelcdevyandtnieten haddegheschent
N ochen constehem metgheen crancheytbesmetten.
4o Dusheifttgoddelicdierwillen beletten
Tsvyandtsfortsemetdecrachten derhellen
En eseen heereworden duertverpletten
Overdoodtenzondediewouden qwellen
Tmenschelicdier,twelcdienietenconstghevellen
4J M aerwasindestçrcktedesvyandtsbevangh.
Dusheifttgoddelicdierieghenstverfellen
Desvyantshem ghegheven den dierezeercranck,
Zo dattmenschelick dierheiftden grooten ontfangh
lnstœrckte,zo dattetdood en helleverslindt
yo M etaldecrancheyt,dusieghen tsvyandtsdanck
Tmenschelickdierterwçreltmeestfortsenverwint.
Tverwinnen moetduertgheloovegheschieden
En tmenschelicdiermoetgodtsbeloften betrauwen,
Diehem deiscrachtuutionstenheiftwillenbieden,

yy Zodatvoorhem alledi
jnghnumoetvlieden
En zelvevoorvyandtnoch hellevergrauwen;
Teshem altondere,dusen darftnietflauwen
W anttregiertoveraldatmen can gronderen
Terwçrelt,zodatternieten can ghehauwen
60 leghenshem,constictalghesommeren,
Om datdegheloovyghemoettryumpheren
Overaldatgod toebehoortinshemelswezen.
Aleystnoch bedect,en wiltnietmurmureren,
H etza1hiernamaelswelwerden gheprezen.
6y H oemaghmenvan meerderfortsen ghelezen
Dieterwvreltverwonnen werdt?haudet gheprint
In u herte,en weistghestçrcktmidtsdezen:
Tmenschelicdierterwereltmeestfortsen verwint.

4z.duertverpletten,Msch.metzinspeling opGenesisz,Iy,waarin gesproken wordtvande

vertredingvandeslang.- 46.tver
fcllen,eig.lletfellerworden,vand.voor:t
1efelleaanvallen.
48.hef
t
.t#engrootenonf
tanghInJferlf
e,inkrachtzozeeristoegenomen.- n.tondere,
onderworpen.- darft,behoefxhet,n1.,,tmenschelicdier''.- s.ghehauwen,standhouden.
-
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Gheenvolckterwœreltmeerzotheytbewijst
Dandieop eyghenwijsheytbetrauwen,
Haerselfsinzettijnghevoorzaligheytpri
jst,
W aeruutdealdermeestezotheytrijst,
J Diementerwçreltzaudemoghen anschauwen.
Zy gravenputten diegheen waterenhauwen,
Zy zoucken heligheytin vremdecleeren,

Zijzwœrenzuverheyt,enzijnghœrnebyvrauwen,
Zi
jzi
jnootmoedigh,beghœrendeveileeren,

Io Zy en stryden niet,en ryden a1sheeren,
Zyzoucken haerghewin meestin derkœrcken,
Zyzegghen doetdueght,en dewaerheytzykeeren.

Ditvolcktooghtmeestzotheytinalzijnwçrcken.
Noch tooghen zy zotheyt,wantzy loopen
IJ Om tetroosten daermen leckerlictert.

Haerwijsheytzytemaleom gheltvercoopen,
Zyhebbenoock boucken metgrootenhoopen.

Diezijoverlezenmeteenenvossestœrt,

Die aen a1sschaepkinsdiemen an dhooren schçrt,
zo Om datzydewœreltzienvu1zotternyen;
Hierom menighvanhem een caproenken beghçrt
Enwillen zotheytdaerduervermaledyen,
Zy doenveildueghden duerhypocryzyen,

Zyclemmennaerthooghste,e1com zijnverstœrcken,

zy Zy dienen Godtshelyghen metmommeryen.

Ditvolcktooghtmeestzotheytinalzijnwçrcken.
?qoch naakenzy destricken,hoezaudick zwyghen,
Daerzy hem zelvendœrlicmetvanghen,
By bedwanghemoetenzystupen,en nyghen,

JoEnqwalickconnenzyverlossijnghecryghen,

Duslatenzythooftop deschauderhanghen,
M aerdaten zegghenzyniet,en gaen haerganghen,

x7.oocq,danook.- x8-Iv.overlezen,deleslezen;- meteenenvossezfœrf,vgl.zv nl.
Wdb.lX,1218:z,meteenvossenstaeltcorrigeren''
,eenschi
jnstrafopleggen.Dezinvandeze
verzenis:zi
jdiezi
jopeenzeerzachtzinnigemanierberispen,lopenalsschaapjesdiealleea
aan deoren (waargeenwo1groeit)geschoren worden,m.
a.w.dietrekken zich van hunver:

maningennietsaan.- zleencaproenqenbeghert,verlangtnaardemonnikskap,wilmonnik
worden(?).- z4.om zj'
rlverstœrqen,om eenmachtigepositieteveroveren.- z9.stupenen
nzg/zentsynoniem enveelalsamengenoemd),vgl.VAN DoEsB.C
Vll,zo;DECASTEUIN,
Constp.Rhet.xo7),blijkbaarvooronderdanigzijn.- J1.Vgl.Gem.Duzflck Sprecqw.(Iyyoh

C iv vo:,,Hetiseep.ootmoedichschalck,Hycan thoeftop diescholderenlegghen''.
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W ante1czaudedan mœrcken zulczotbestieren.
Enhaerlichameheiftzulcken gheestontfanghen,

,5 Dattetnietenmaghwœrcken,maeraltijtsvieren.
Alzijnzyvo1ghierigheyts,tzijnhaermannieren,
Diesicluttelwijsheytinhaercanbemqrcken;
Zywillen abstynerenmetgoedersieren.

Ditvolcktooghtmeestzotheytinalzijnwqrcken.
Prince.
4o M en leistm vrckelick veilvan ditvolck voorwaer,
Twelcmeestzotheyttooghtnaertsprincen vraghen,

Dieophaerselfswijsheytstaenendaerlevennaer,

En packen maeckenzeerlastigh enzwaer
Diezy,noch gheen menscheen can ghedraghen.
4y Tesafgoddelicvoortstelen helschelaghen,
Een ingheldesdoots,desaudtsserpentszaet,
Daerzulcvolck,a1sEva,noch in heiftbehaghen,
N ietkennendedevalscheyt,noch tlistigh qwaet.

Summa,meestzotheytspruutduereyghenwijsheytraedt

yo Diezulcx naervolght,tzy leeckenofclvrcken,
En nietalleeneop Christusen staet,

Ditvolcktooghtmeestzotheytinalzijnwçrcken.

HAN TW A RPEN lNT AM ORUEZE
Duerdevalscheleeraersvo1hypocryzyen,
W erdtbedecktdiegheweistheiftvan Adamstyen,
Datsscrifture,wiensdueghtwaerquaetom gronden.
Om haertesprekenedezulckebenyen,
5 N ochtanswaertnu we1nootmetallen monden:
Godsbeloftewerdtonsduerhaerontbonden,
VanAdamstyden,twaerschadevergheten;
H oededyluvyecam duerdwœrck derzonden
Overdewœrelt,zy doeghetonsallen weten,
zo Ditesvastwaer,

EnAbrahamsbeloften;zijndatsecreten

Om teverborghen haer?
M enzoudeschriftuerewe1sprekenopenbaer,
M aerdenzacderghierigheyten esnietverzaeyt,

Jy.vieren,vrijafnemen.- 4r.a
fgoddelicvoortstel,eenafgodischeopvattingofvoorstelling,

n1.hetstellenvanmenseli
jkeinzettingen a1seengoddeli
jkewet;vgl.hetvolgenderefrein,
vs.n .- 47.als,evenals.
4.versta:sommigen beletten door afgunstdatmen methaarspreke.- x4.verzaeyt,
verzaad.
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ly Deen verbœrghsehier,danderbedecsedaer,
Och moghticsespreken,icwaerghepaeyt.
Zy spreicktvanderwetendeghenaden onsheeren;
Om hem tebelievenecan zy onsleeren,
Den oprechtenweghzonderommegaen.
zo A1moghtmenzespreken,zulckewillentkeeren,
Om haereyghenbateen diversch vermaen.

M idtsverleedijnghewillenzyonsdoenstaen

Op onseyghenverdienste;ten magh nietwezen,
N een,schriftuerezeghtdatgod wilthebben ghedaen,

2yDeprophetenzi
jnoocghetughenvandezen.
Naermijnbevroeden,

Zy estconfortonzerzielenghenezen,
Vo1aldergoeden;
Gaefgod datzyhaermoghttemywaertsspoeden,
3o En datzealommemoghtwerden ghespraeyt.
Zyesden schiltieghensdehelschegloeden,
Och moghticzespreken,icwaerghepaeyt.
Datgod devaderhooghstverheven,
Zynen eenyghen zueneheeftghegheven
Jy Totsmenschenzaligheyt,ghetuughtzybloot,

Denzondaergheli
jczijndeinditleven,
TencrucegheoTertvoorcleyn en groot,
M esmaeckt,ghestorven t1eschandelickedoot,
Daerhyvanden hemeleafwasghedaelt.
4o Och,haertesprekeneescerteyn we1noot,
Zy zeghtclaer,datgod vooronsallenheiftbetaelt,
Uutrechterminnen.
W aerom belastm en onsdan,a1szyditverhaelt?
Iccantqwalicverzinnen.
4y W eehem diedongheloofrockt,dwelcwyspinnen,
Endeden rechten wyzerstellen verdraeyt1
.
lchope,dewaerheytzalzenoch verwinnen:
Och moghticzespreken,icwaerghepaeyt.
Prince.
H aerniettemoghenspreken,ic noch beclaghe.
5o God verreesglorieusten derden daghe,
Devangelistenonsdatduerhaerbedien,
Endehoehyopclam totzynen behaghe,

zl.diverschvermaen,allerleipraatjes.- zz.verleedf
jhghe,hettegen,maken,doenaieren
werken.- z4.dat,datwat.- J8.M esw cqt,mishandeld.

van.- zz-z).doenJfen Op onsezg/ienverdienste,onsheilzoeken indeverdienstevangoede

J4
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Onshebbendemettenhelyghen gheestverzien.
Hoemoghtonsgod danmeerderliefdebien?

Jy Hyenheiftonsgheensinswillenbezwijcken.

O heere,hoemueghdyditallaten gheschien,

Datmenschriftueredecktmetmenschenpractijcken
lntvalsch bestieren,

Diedeaermevertroost,enoocderijcken

* ln aldermanieren?

Haerwoordenzijnzoetea1sviolieren,

N ietlichtalstcaf,dwelcmettenwindtverwaeyt;
H aerdueghten volschreefmen noytintpapieren:
Och moghticzespreken,icwaerghepaeyt.

REFREINEN UIT H ET H ANDSCH RIFT M ICHIELS
IV

(J7rO1

REFEREYN
Geluckichen salich isdiepartuere

W ienshouweli
jckbeghintindevreeseGodtspuere,

A1sAbraham en Sarabyeensynversaemt;
M aerdiedaerversamena1sbeestenstuere
y Alleen om teblmschen haervleesch ennatuere,
Overdeseheeftmachtdenduyvelgevaemt,
Diedeseven mansvanSaraterdootheeftgepraempt,
A1sintboeck Tobieonsstaetgescreven.

Heerbruydegom,vrouw bruyt,ditunyetenbetaemt/

xoA1(s)lsaackenRebeckawiltnaGodtswethleven.
SietwatexempeluTobiassa1gheven,
Datden EngelRaphaelhem heeftgeleert.

EerdatghijsultubruytuuytlieTdenaencleven,
Totwaecken en gebeden u ierstmaelkeert,
Iy DansalGodtdooru geslachteworden geeert,

Gelyckmenvanverscheydenindenbijbelbevindt.
Salich isthouwelyckdatmetGodtbeghint.
yy.Jezz
wjclen,in desteek laten.- yp.Die,t.w.deSchrift.- 61.violieren,we1tevens

bedoeld a1ssignatuurvan dekamervoorwelkehetrefrein geschreven is.

x.pyhure,(verenigingvan)echtelieden.- J.Als,zoals.- 6.gevaemt,omvat.- 7.Sara,

dedochtervan Raguel,laterechtgenotevandejongeTobias;haareerste zeven mannen
warendoordebozegeestAsmodégedood.- 8.tJceclTobie,hetapocriefeboekvan het
O.
T.datookdestofvooreenspelvandeoudeendejongheTobiasleverde,datverlorenis

fvgl.Kalalx z* Eeuw 1,zz6en II,yz).- zz.Sietwat...,werd ditrefreinmirschiengespco,
ken voordevertoningvanhethiervoorgenoemdestuk?- x6.vanper,c/z
ez#en,scii.personen.
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AensiethoeTobiasenSarabegonden,
Den houwelyckenstaetinGodtsvreesebestonden,
zo En hebben salighekinderen geprocreert.

OyckJacobenRachel,nascriftuersoerconden,
Helcanaen Annahebben gratiegevonden
EnSamuelden prophete gegenereert.

Dus,heerbruydegom /envrouw bruyt,istdatghybegeert
2y DatGodtsbenedictieaan u sa1beclyven,

SietdatghijinGodtsvreesepersevereert,
Soesultghyvruchtbaersyn,naDavidtsscryven,
U kinderensullen staen a1s planten van olyven,
Gedienstich aen u tafeltotuwerbaet.
Jo En istnyetlielelyck voermannen en wyven
Diealzoelevenindenhouwelyckenstaet?
.
Tiseen eertsch paradysvo1weldendelicaet,
Daermen hiernamaelsheteeuwich leven me wint.
Salich isthouwelyck etc.

ë$7vO1 Jy lstdatuhouwelyckinGodtsvreesegeschiet,

ln alu hanteringhenadesheeren bediet,
Sultghy geluckich en voerspoedich wesen;
Godtsbenedictiesa1uvergeten nyet,
Gelyckmendagelycx gebeurensiet
40 A1diewandelen in Godtsweth gepresen.
Heerbruydegom,vrouw bruyt,sietdatghy desen
Houwelycken staetonderhoutsoePaulusvermelt,
W anthy iseen grootSacramentuuytgelesen,
Van Godtintaertsch paradysin gestelt.
4y Ghydiemetden bantderlielden by een sytgewelt,
N ueen geworden zytonderubeyden,
Gelyck denA postelM atheusvertelt,
Gheen menscheterwerelten mach uscheyden.
Begeerdy een vreedsamich leven teleyden,
yo Blyltinde lieTdediealledinck verwint.
Salich isthouwelyck datmetGodtbeghynt.
M en leestinden iersten brieltotten Corinthen claer,
Oyck tottenEphesien staetopenbaer,
Hoedatmen hethouwelyck salonderhouwen.
yy Dievrouwesa1liel hebben haren man voorwaer,

Hem onderdanichzijna1shaerheereeerbaer,
z9.bestonden,aanvaardden.- zz.H elcanaenu4n-,vgl.zSamuelx,1vg.;Antta= Hanna.
z8.alsplanten van ol
yven:zie Ps.lz8 :J:,,Uwe kinderen al
soli
jfplantenrontom uwe
tafel''(Statenvert.
).- Jz.Ti
seeneertschparadys,vgl.derefreinenop destok,,Esditnietter
werelteenparadi
js''bi
jVANSTllEvooRT,nrs.L
VlIl,XC,XCII,XCIV,XCVI,IIC.
- J
6.In,leeswellichtFn;- bediet,voorschrift.- 4y.byeen &ewelt,aaneengesmeed?
.Mi
j
KILIAAN enin hetM nlX.komtwellenin dezebet.nognietvoor.- 47.M atth.Ip :6.
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Om datden man ishethooftdervrouwen.
Den man sa1oyck lielhebbensondervercouwen
Syneygenhuysvrouween andersgheene,
60 GelyckChristusbemindtheeft,soomen mach aenschouwen,
SynheyligheKercke,haermaekende Reene.
Alzoe.seytPaulus,sa1den man certeene
Syn huysvrouwebeminnen uuytcaritaten,
W antghy tweenu geworden syteene
6y Doordatsacramentdeshouwelycx,grootboven maten,
Daerom sa1een menschevaderen moederverlaten.
M eteen geduerighelieldemalcanderen bemint:
Salich isthouwelyck datmetGodtbeghint.
Prince
H eerbruydegom en vrouw bruyt,hieraen sultghyleeren,
7o Op datu versaminghesytotGodtseeren,
Gelycka1skinderenderheyligen,naTobiasvermaen.

Dansallesusugastsyn,denheerderheeren,
Hy sa1uwaterinwynverkeeren,
Gelyck hy inCanaGalileenheeftgedaen,

7y AlsmenuuitJohannesinttweedegescreven(JJ'
e(staen;
DaergeschiedediebruyloftnaGodtsbehaghen.
Begeerdyoyck blysschapvoordruckteontfaen,
HebtGodtvoorooghen alleu daghen.

Twistentweedrachticheytwiltvanuverjaghen,

80 SoesalGodtin ublyven en ghy inGodt.
H ysalgestadich sorghevoeru draghen,
Istdatghy leeftnaesyn heylich gebot.
Sommaten lesten,ditishetslot
Van desensluytreghel,datwe1versint:

8.:Sal
ichisthouwelyckdatmetGodtbeghint/

inis perVanden Berghe

J8.perco-wen,verkoeling.- 7o.versaminghe,vereniging,gemeenschap.- 83.slot,con:
clusie.- 84.sluytreshel,stok;- versint,bedenkt.
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Hoort,allediebenautintswereltsforeest1I
,leeft,
lntvleeschdangireus,waerdeuruwengheest1beeft,
BelastsyndemetveelswaerRanckeuren,

A1eestdatghyswaermoedichintsondichtempeest11sneeft.
y Deurtswereltsaencleven,dieu sulcken keestII
,gheeft
M idtsdingheborenwerck inonsernatueren:

Enwanhoeptnyet,roeptChristum /troostza1u gebueren.
W eetdathy warachtich esen goederthieren,
Betroutsynbeloften vo1zoetergeuren,

IoAenmercktsynlieTde,synjonstichcrijieren.
Hyroeptu/hylocktu/inveelmanieren/

Clopt,spreckthy/ghywertingelaten/

Soeckt/ghysultvinden/vreestgheendangieren,
/

Bidt,men sa1u gheven volle maten.
Iy D us,broeders,nemptditconfoorttotuwerbaten,
En wiltinu bangicheytnyetwerflouwen;
Ghysultvertroostworden uuytcharitaten:

HebtinChristus'belofteneenvastbetrouwen/
W erdtuconscientiedeurt'svleeschsbedwanck11cranck
2oBenaut,endatduchteninuheeftbevanck11stranck,
Om datdesonden inu domineren,

Envreestnyet,algaeydijdenrechtenganck1manck,
M aerbidtChristum dieudergenaden dranck 11schanck,

Diesalseverstroyen dieu tempteren.
zy U gebedtensalhy nyetrefuseren;
Hemel,eerde,esvo1vansyn bermherticheyt.
Enwiltin syn beloften nyetm urm ereren,
M aerverwachtden troostdiehy u heefttoegeseyt.
Goetheyt,genadeesChristus'proprgeteyt;

Jo Hyheeftu (vlerlostmetsynbloetonsachtich.
A1hebdyalstverloren kindtlangegebeyt,

Keertweder,hysa1uwssyngedachtich/

(68vO)

A1duncktudatghysyn genadecrachtich
Grootelyck misbruyckthebtdeurtsondich ontfouwen,
sy Thoontleetschap,troostsuldy vinden warachtich.
Hebtin Christus'belofteneen vastvertrouwen ,
/

J.Rancqeuren,grieven.- 4.intwWfc/ztempeestsneeft,tenva1komtdoorzondigehartse
tocht.- y.dieusulcqenleeJfgkr/i,dieuzulk eenpittesmaken geeft.- xo.ci
jieren,
verkondiging;vgl.v.DoEsBoRcu XXIll,y.- zo.,duchten,beduchtheid;- in u kefr
bevancq,ubeheerst.- zz.algJeJ#!
''...- .1,alwi
7
jktgi
jafvan.- z7in ...murmereren,
morrentegenzi
jn(nognietvervulde)beloften.- Jo.onsachtich,opeen smartelijkewijzeJ4.deur/JoWJ'
c/lonf
touwen,doorutebuitentegaaninzonde.- J.
r.leetschap,berouw.
-

-
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M eyndy,dieuverlostheeftdeursynwonden1root,
Dathyusa1verdoemenom usolzden11groot?

O neen/syn genadeesveelterycke;

4oAloordeeltudiewettotveelstonden11doot,
Begheerta1stcananeeusvroukenderhonden11broot,
Syn bermherticheytensa1u slaen gheen swycke.
H ydieu hem selvenheeftgemaecktgelycke,
En sa1dwercksynderhanden nyetversmaden,

4yW antdaerom eshijcomeninditdalvanslycke,
Denlasttedraghen dieonshaddeverlatlen.
Dusbroeders,vliettotChristum,den troostdergenaden,
Soeensalu derechtveerdicheytGodtsnyetcrincken,

W anthyspreckt:wy datsuchtvoersyn misdaden,
Jo Ick en salseindereeuwicheytnyetgedincken.

KendydatuzondenvoerGodtsaenschijnstincken,

Diekennissecomptu doertgoddelyck aenschouwen.
Daerom,broeders,sa1troostin u hertesincken,
H ebtin Christus'beloften eenvastbetrouwen,./
Prince

A1sydijbenaut,hebtgheenvaer11swaer,
6oBetroutopChristum,tgoddelyckpylaer1claer,
Dieuverlostheeftvantsondich bederven,

Sotlderuverdienste/daerenvolghtgheenenmaer11naer.
Leestsyngoddelyckwoordt/ghyvindtopeïzbaer11daer

Dathy om den sondaeralleenwildesterven,
6y O p datwydeursyndootsouden dleven erven
A1sbroederstsamen by Godtdenvadere.
Daertoeroepthynoch soemenichwerven:

Itq
-pcoj

Compttotmy diebelastsytallegadere,
Ick beneen fonteyne,eenlevendeadere,
7o lcksa1uvertroosten,in u allendich mesval.
A1comdy inden wyngaertspadere

Dandandere/ghysultloonhebbenvanal.
M ercktPetrus,Paulus,jatessondergetal,

Datalsondaerswaeres en bleven behouwen.
7y Prince,den gheestderwaerheytu oyck troosten sal:

HebtinChristus'belofteneenvastbetrouwen/
Enis

Pervanden berghe.
4o.versta:alzi
jtgi
jvolgensdegebodenten(eeuwigen)dodegedoemd.- 41.tcanace,
vrouqen,zieMatth.Iy:zzvg.- 4z.slaen...azcle,indesteeklaten.- 46.onsiJ##everladen,
onstezwaardrukte.- 4p.wy,wie.- yl.Kenh,erkentgi
j.- p.sal,a1serzal(wi1).* .mlere,bron.- 7o.mesval,rampspoed.- gx-7z.Vgl.M atth.zo.- 7).tes.
son#ergetal,
zijzijntalloos(die).- 7y.M isschienschuilthierinhetdeviesvar.eenkamer.
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REFEREYN
DiediepeoytmoedicheytGodtsgoederthieren,

W aerdeurhijaennam menschelijckenatuere,

Dieenhebben cunnen in gheendermanieren
Swereltswyseverstaen,hoecloeck intversieren.
5 DatGodthem sou achtensoecleyn van valuere,
Dietalmach breken en maecken metviguere
Naersynenwilleen predestinatie,
DitheeftPaulusgeweertmetdeeswoordenpuere:
TheeftGodtbelieftdeursoetepredicatie
ich temaeckentswereltsgeneratie,
zo Sal

Opdathywernuftderneuswijsedoctoren
Sou beschamenen alhaercavillatie,
Enverhelen datnaerdiewereltgeboren,
Veracht,verworpen en a1smenscheverloren,
IJ M aerrechtenslechtwandelen in allehoecken.
DusgeeftGodtdegavedesgeloolsa1svoren
D ieGodtsimpeloytmoedich metherten soecken /
,
DatheeftaenM ariaclaerlyck gebleken:
Hyheeftaenmercktdoytmoedicheytsynderdienstmaeght,
zo W aeronthaerallegeslachtensalich spreken.
Diehoveerdigesyn vanden stoelgesteken,
Doytmoedigeverheven,theeftGodtsoebehaeght.
Een ebroken geest,vernedertherteversaecht,
Sa1Godtnyetversmaden,staetdaergescreven.
zy Dencleynen van herten,indewereltgeplaeght,
W ertvan hem cracht,vroomheyten machtgegeven.
Ghy sultgebenedytsyn,spreecktGodtverheven,
Diemyn looyenbemintintswereltsforeest.
NyetM ammonskeruytsel,pharizeeusbeseven,
Jo M aertversuchten derarmenwercktmynen geest;
Salich isdiearmevan geestdieGodtvreest,
A1mach hem dewereltbannen envervloecken.
Duswertdie gavedesgeloofsgegeven meest

DieGodtsimpeloytmoedichmethertensoecken/
4.versieren,uitdenken,philosopheren.- 8.Ditheeft'/t
zltaçvweert,P.heeftbezwaren

daartegenontzenuwd.- Io.tswereltsgeneratie,hetmenselijkgeslacht.- Iz.cavillati
e,spits:
vondigheid.- IJ.dat...geboren,devleseli
jkenkens(?)misschienietwatcorrupt.- zI.
stoel,zetel(dermacht);- gesteqen,gestoten.- z8.Iooyen,- z9.wetten.beruyt
sel,wat
uitgekeerd wordt,uitvaagsel(nietin .
M nl.X .en XN T),
.- beseven,van gemoed.- .50.

werclf,doetwerkzaam worden.
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$5 Paulusseyt:ensoecktgheenhoogerdinghen
Danverdragenen can u gegeven verstant,
W antdiedescriftwillenherwaertsderwaertswringen
Endeurvremdeallegorien dwingen,
Dieverwecken secten en twistigenbrant.
4o Hierom Godtin doytmoedigetgelooveplant
En gheefthen gratie,soePetrusseyt,
En henverneren onderGodtscrachtigehant,
TwoordtGodtsgebruycken metvreeseinweerdicheyt.
Hierom,ghycleyn van herten diehierweenten schreyt,
4y W ienveelaenvechtinghen diedroelheytverveert,

Enwertdeurgheenvalsscheopinienverleyt/

(zsroj Maerintgebetoytmoedichtottenheerekeert.

Achtalnyetdatin hoogeconsten isgeleert
Envermetelycksprekendeurtstoutvercloecken,
yo W antGodtgeeftdiegavedesgeloolsonverzeert
DieGodtsimpeloytmoedich methertensoecken ,/
Prince
W ie ghy syt,wiltu oytmoedich ververen,
Verheltu nyet,slym dereerdenvancleyndermacht,
W antGodtwerdtgevonden sonderfaelgeren
JJ Vanden ghenen diehem nyetentempteren.
Tbleeck aen dieherderkensin Christus'nacht,
W yen dieblydetydinghewertgebracht
Envoorswereltswyseweerdich gevonden
Tgeloovetontfangene,den salighen pacht,
* Ensyntotten rechten Christum gesonden
Enhebben hem simpelgesochttotdyen stonden
Enhem warachtichvonden in bethleem claer,
Sondermurmuratieoftdiep deurgronden,
M aerhebben dwonderwerckbethuyghtvryopenbaer.
6y Dusalseytmen ChristuseshierChristusesdaer,
Gelooftallegeesten nyet,scrilten oftboecken,
W antGodtgeeftdie ghavedesgelooTsvoerwaer

DieGodtsimpeloytmoedichmethertensoecken/
jJ
*nPrYs

PerVanden berghe

Jy.Paulus seyt:Rom.Iz :16.- 4;.die,leestotofin?
.- 4p.tstoutvercloecien,stoute
aanmatiging.- yz.u...verxren,vrezetonen.- y8:endi
evôôrdevereldsewijzenwaardig
.

bevonden werden.- 61.simpel,eenvoudige g,zondervragen.- 64.bethuyght,getuigenis
gegeven van.

H AN N EKEN LECKERTA N T

gIIyrol

Item HiervolchtEenprologevantnaervolgentEsbatement

vanH/nnelenLecqertant

PROLOGE

Tweede

Deerste
Vreuchtisonsbegeeren.

Vreuchtsijnonsmotijven.

Vreuchtisonshanteeren.

Vreuchtisonsbegeeren.

Vreuchtwijnuvermeeren

Voormannenenwijven.

Vreuchtisonsbegeren.

Vreuchtsijnonsmoti
jven.
5 Daerom,goedeborgers,om vreuchtteverstijven
Sullenwi
jhierspeleneenaerdighecluyt

Diebelachelijckis,om vreuchttebedrijven
Totelckxgerijven,verstaethetbesluijt,
I

VanHannekenLeckertant,eenaerdigheguijt,
lo EnvanLippenLoer11metsijnmoêr11diealtijtmostspinnen.
z

Dancreechhijeenschottelbonenvoorsi
jnsnui
jt,

M aerLeckertanthaelden desoetemelckx pap binnen.
I

Lippendochtmeealtijtmethertensinnen
Om aendesoetemelckxpap tegeraecken,
2

xyEnhijenwistniethoehijdatsoubeginnen;

M aerHanneken gaT hem raet,verstaetdiesaecken,
I

Enseyden:hijmosthem seersieckgaenmaecken.
HijdeetoockalsonaeHannekensvermeten,
1.Vreucht,dezevenvoudigeherhalingvan ditwoord ismisschien eenzinspeling opVan

den Berghe'sspreuk yzmengtvreuchtmetsorgen''.- p.Hanneqen,verkleinvorm van

Hanlnej,uitJohan;- Lecqertant,metlekkere(op lekkerni
jen beluste)tanden.- 1o.
Li
ppent uit Philippien;- Loer,eert.gewoneben.voor een sukkel.

64
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'
W aerdoorhijoockquam om allerleylekkernijtesmaecken;

zo M aertenl
aetstenmostehijnochberckenstruijveneeten
.

I

VanM r.JanLuerquack,tendientnietvergeten,

DieseoockcoockttenvoorHanneken,soghijsulthooren.
2

Daerom mosthijweàenmetvuystengesmeten

VanH annekensmoeder,diehaerdaerom gingverstoren.
I

zy Ditsullenwijspelen,om vreuchtteorboren,
U tereeren,goedeborgers,om vrolijcktewesen.
z

Enoftwijijetfaelgierden,onsfaultenwiltsmoren,
Sosultghijdoena1sdiewaerdichsijtgepresen.
I

(1x>O) M aareerwijbeginnen,hoortwadtwi
juvoorlesen:

Jo Bewaertwe1ubuijdelsvoorderpickaertspractijcken,
2

Sohebtghijnietvooreenichonghelucktevresen
Oftdateenandermetugeltsa1gaenstrijcken.
I

W ijbiddenualtsaemen,armenenri
jcken,
W iltnochnietwechwijckennaeronsvermondenplaen,
z

$.
3M aerstaeteenweijnichstil,wijbeginnenvanstondenaen.

Fijnisvandenprologe.LangJ9regulen.
Volchtspelonderaen.

I8.vermeten,gedachte,plan.- 21.M eester,indezinvanheelmeester;- Luerqqwb,die
me
tkwakkenleurt(?);allichthetzelfdewoorda1sinkwakzalver.- zy.orboren,bedri
jven.
z7.fael
gierden,tekortschoten;- smoren,bedekken.- lo.picqaert
s,zakkenrollers.34.onsvermonden,watwijzeggen.

Item H iervolcht&fEsbatementvanH/nnelenLecqctant

Depersonagessijndese:
GoEyVRov VEUGHE,een vrou.

HaxxEu xLECKERTANT,duijpenachtig.

VRECKEW EBBE.
LIPPEN LOER,VreckeW ebbenssoon,spinnende.

M EESTERJAN LEUREQUACK.
Goey Frou W uge
Allegoeden dach1
.ickben ommersop graeckt;

Haddeicknuwadtgoets,datleckerlijcksmaeckt;
DatHannekenmijnssoonsmagemochtverteren:
Leethijoockgebreck,och!tsoumijnderen,
5 W antnoijtmanensachkintsosubtijlvanliste.
W aertdatdePrincevan Oraingienwiste
H oeedeldathi
jisinalsijnvoorstel,

Hijsoutmijalnemen/jahij,datweetickwel.
Geenfrai
jheijtenisaanhem vergeten;
IoEnalwadtleckeris/canhijwe1eeten,

Sonatuerlijckgroeijthem d'edelheijtintlijl.
Grovespijse,seithij/diemaecktdeledenstijl,
Diesmoetickhem allelielelijckheijtbien.
Vanhem salmijnochdeuchteneeregeschien,
xySoeenstotmijeenwi
jsevrouwesprack.
Oockheeftmijgesei
jtM eesterJanLeurquack,
Dathijisgeboren,sohijinboeckenlas,
lndebesteplaneetdiein den hemelwas.
Dustwaertegensnatuere,dedeick hem leet.

Personages Frcu Veughe,misschien metgedachteaanvoegen,zich schikken,dus:diede

zin doet(vanhaarkinderen).- duqpenachtig,sukkelachtig(vgl.Well.M .vs.wy);hier
misschien meerkinderachtig,Hanneken isimmerseenverwend kind, maar loos genoeg.
FrecleWebbe,ookWebbe komtvoora1sbenaming vooreensukkel;vgl.,,Hoebaerje

dus?jouBloed!Jousot1
.joutwedewebben!''TENGNAGEL,AfgeslagenBloemsel29 (z6141,
en vandezelfde,Frfclin'tVeurhuis:zyzietsedaernouiensheendruypen,dierechtemalle
W Y66e3?

1.Hetiszeergewooninhetoudedramadatdespelersbi
jhetopkomeny,hetgeselschap''
groetenenookonderhetspeltoespreken:vgl.b.
v.vs.I6J;- fcéJenommersopgrxclf,
daarbeniknuopgestaan.- 6.dat,dathet;- dePrfvevanOraingien,klaarbli
jkeli
jkeen

atereinterpolatie.- 7.voorstel,handelingen.- IJ.lie
fely'w
cqhef
j'
t,wataangenaam is.- Iy.

So$zoals.- I8.In& Je,feplaneet,onderhetgelukkigstegesternte.

JanvandenBerghe
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Hanneben

Tx6rOJ zoM oeijer1
.Ou1
.
Goey vrou 7.
W adtist?

klanneqen

Isdwidtmoesnoch nietgereet?
.

Goeyvrou 7.
N eentsone.

Hanneqen
Datsmijeenaltegrootenverdriet.
Trouwens,ghijseijtmijgisteren,endedijniet?
Datghijmijnusoutwadtleckercoocken.
Goey prcu 7.
Icksaltdoen,kint,ick moettviereerststoocken,

zy Maar'tisuuijte,mijduncktickgeenenhebbe.
Slaeptnoch/ickgaenom viertotdieVreckeW ebbe,
SuldijHanneken?ensijtwadtgerust.
Hanneken
Jaick,moeijer,maerghijenhebtmijnietgecust,
DatsalickclagentotLijsemijnnichtgen.
Goeyvrou 7.

Jo Nucustmij/Enistnieteenvrindelijckwichtgen?
W ieensouhem sijnwillekennietgehingen?
Frecle Webbespreecqttotàwz,rsoonLr
/pen
Spint!wildij.
LtpenLoer(,#I'
nnen#e)
Suldijmijdant'eetenbringen?
X eJJe

Peijnsdijalreom eeten,seght,onaerdich gast?
Ltpen

En soudick niet?ickhebbedoch alden nachtgevast;

JJTenisgeenwonderalqueltmijdehongerstral.
XeJJ,

SpintmijaldereerstdienrockingaT,
Eerghi
jvaneetenspreect,vui
jlslappeleure!
Goeyvrou 7.

Mijdunckt,vreckeW ebbesidtvoorhaerdeure;
Noijtensachickwijfintwercksovierich!
zo.Ou,zeg;- wotmoes,papofbri
jvanzoetemelkmetbloem ofbrood (eneieren).zx.alte,erg.- zz.Trouwens,immers.- zv.tot,bij.- Jz.gehingen,toestaan.- JJ.alre,nu
a1.- Jy.al,indien.- J6.rocking,watophetrokkengewondenis.- J7.Ieure,eig.vod.

HANNEKEN LECKERTANT
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4oGoedendach,W ebbe,sijdijaleevengierich?
Saluhertenimmermeersijnvervult?
W iesaltgoetverteeret
adatghijwinnensult?
.
Ghyslaefta1seenedieindachuerespidt.
Webbe
W ietverteeren sal?
Goeyvrou 7.
Webbe

Ja.
Dien loeris,diedaersidt,

4y Daersorghenocheereinenschuijlt.
Hijsidtdaaralreom eetenenmuijlt;
Nochtansenheefthi
jnaudriedrai
jengesponnen.
Goeyvrou 7.
W ebbe,alen isden costnoch nietgewonnen,

Kinderenmoeteneeten,wadtbaetetgeseijt?
5o Hannekenmijnsooneheeftwe1eenueregeschreijt
En geroepen om diewitmoespappe.

(1I6vO)

Lt
tpen

Sweepen,mijnhertequackeltvandienclappe1
.
Mochtickdaeraleensvo1steeckenmijnencrop,
Daerga1 ickommemijnenbestentop;
55Vansulckencostsoumijnherteverblijen.
A JJe

Ghijsultuwelmeteenschootelbonenlijen!
Hebdijhonger,verslaetdaermedeuwenlost.
Ltp
.pen

Ja,datsoockdagelijckxmijnenbestencost;
Maerquam uvrijer,diesouwadtleckerscrijgen.
W ebbe

e W adtsegdijdaer?
Ltpen
Nietmoeijer,ickgaswijgen.
Daerwassebijcansgeterdenophaerenteen1
.
Maerom diewitmoespappepeijnsickalleneen,
M ochtickdaeropmijntandeneenswetten,
4o.a/,(nog)steeds.- 43.in#ac/l
tzere,a1sdagloner.- 44.loeris,kwajongen.- 4y.sorgk
nocheere,plichu/nocheergevoel.- 46.sidt...enmuf
jlt,zitte,zmuilen'',demondtever,

trekken,teverlangen.- 49.wadtJefe/gesel'
t,dathoefttochnietgezegdteworden,spreekt
van zelf.- yz.Sweepen,bastaardvloek,totnogtoeopgevata1sverkortingvan bi
jgln,
sweepen (zi
e STOETTSuitgave,blz.Iz6),watechternietgeheelbevredigend is;desisdievan
gods,dattweede 1id isdusweepen(vgl.seldrement,selleweqen),misschienteverbindenmet
hetdoorVERDAM bijgewepengenoemdewepen?
.dandus:bi
jGodsbescherming;- yvzurle/f,
trilt,popelt.- y4.top,tol.- y6.li
jen,vergenoegen,hetstellenmet.- y7.lost,lust.61.geterden,getreden,getrapt.- 6z.alleneen,alaaneen,steeds.- 63.daeropmj'
ntanden
wetten,daarop naarhartelusttegastgaan.
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lcksoumijnenbuijcksoviercantsetten
6y A1seenbiertonneken,vrijsondersparen.
Goeyvrou 7.

W ebbe,wijsoudenvanonsvoorledenjaren

W atcouten,gaeTtpasensweech Lippen stille.

LJ
#pen
Teerlinck1
.daerontvaltmijnmijnnespille!

Eeten!/eeten1
./oldwerckensa1nietwillensijn.
XeJJe

,

7oW adtdoedijmijalverdriets,ghijvuijlecockijn!
GhijwaertweertdaticktotuwenhooTdeginck.
Goeyprou 7.

Sijttevreden,W ebbe,'tisq1kinderdinck!
Gheelthem teetene/endaermeegedaen.
Ochheere1
.ickbli
jvehieroocktelangegestaen;
7yHannekensalhem hebben/alwaerhijsodt.
Hebdi
jgeenvier?
.
A JJe

Jaick,inmijnenlollepodt.
Eencoolkenofttwee;suldijtwe1ontsteecken?
.
Goeypr/u 7.

Jaick/daertoeweetickalaerdighetreecken,

Ickenmachsniethebbennamijnengeneuchge.

80 Adieu,vreckeW ebbe1
.
W ebbe

Adieu,goei
jvrouVeughe,
Compthierbijonsspinnen,indientubelieft.
Goey vrou 7.

lcksalcomen,had ickmijnHannekengerieft;
Ickweetwel,hijschreijtvangrootenhongere.
LJ
>pen
Icksouwe1eeten,bijganslongere!
8y Mijnenbuijckvaltintotaanmijnrebben.
64.viercantsetten,uitzetten,spannen.- > 7.W atde vrouwen overhaarvroegerleven

zouden kunnenvertellenzoublijkbaarnietvaneenzeersolidelevenswijzegetuigen!Vgl.

v
s.yp;- gae
ftpas,wasergelegenheid.- 68.Teerlinci,krachtwoord,wellichta1szodanig
gebruiktdoor associatie metde krachttermen diehetdobbelspelplegentevergezellen 7o.cocii
jn,schelm.- 7j.datJ
'
cltotuwenéoo
-#
#egj'
ncl,datikjeeenbolwassing,eendraaiom
.

jeorengaE- 7z.Sb'
ttevreden,kalmeerje.- 7y.hem &JJen,zichgedragen,doenalsof.76.lollepodt,vuurtest.- 77.suldlt,kunjehet...,n1.hetvuurmetwatikjehiergeef.g8.daertoe,etc.
,datkunstjeverstaikwel.- 79.nami
jnengeneucgk,zoalsikwilde.Ver,
moedeli
jkdoeltvrouw V.hierophetbuurpraatjedatzijgraaggehoudenzouhebben(vgl.
vs.> g),maarwaarvanVreckeW.blijkbaxrnietgediend is.- 84.ganslongere,Gods
longen.
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*

Webbe
En icksa1heden geenvreemogenhebben1
.
Vaneeten enrustnietuwen clepele;
Nu houtdieschoteleen dien lepele,

(xz7rO) Daerisoockbroot/wiltnuwe1brocken1
.

* Ick salu gaen andervlasop rocken;
Diewi1eeten,diemoetoock werkensbeginnen.
lck mach u bonen gaenhalen hierbinnen,

M ijdunckt,ghijhebtveeltelangegeseten.
Ltpen

Ramp hebbedleet1
.moetick alweerbooneneten?

9JSa1ickmi
jnlevenmetsulckencostverslijten?
.
Och waersedoot/
tsallediesesmijten
, que
Diesijgepodtheeft,eengrootesomme,
Daersoudick dan alwaelelen coopenomme,

Soetemelckxken/coecken/appelen/enpeeren.
Ix Icksa1vrijdatgoeijkenwe1andersverteeren,
Dwelcksi
jmi
jnudusvroeijli
jckverspaert.
Webbe

Hebdijschiergebrockt,seght,luijendraijlaert?
Ltpen

Jaick,moeijer.
W ebbe

Hout!steecktdatonderusnuijte
Eneetmijgeringedieschoteluuijte,
zoySodatghijudanwederaentspinnenrast.
Li
ppen

Aijmij,ickwasschiervanhongergeheelverlast!
M ijnhertedatclopt,hoort,alwaerteensteen.
H anneqen
W e1becomemijdatte/endedannocheen;

H ierop en sa1ickimmersgeen tanden breecken.

Ltpen
zIo N uwel,ick gaeHanneken Leckertantspreecken;

Hijheeft,weetickwel,diewitmoespappegereet.
87.cley le,tong.- 88.hout,pak aan;- lepele,hs.clepele.- 8:.Jroclen,hetbroodin
stllkken breken (in de schotel);mi
sschien ironisch omdatzijeen legeschotelgeeft?-

94.rampielle#/eef!vervloektemi
sère!- W.quets,ikweddes;- sesmf
gken,zesBrabantse
mijtenwasanderhalvepenning,eenpenningéén twaalfde stui
ver.- 10..vroei
jli
jcq,met
overleg;- mi
j ...verspaert,mi
j doorsparenonthoudt.- xoz.drai
jlaert,talmer.- zoJ.
Hout!pakan!- zo4.geringe,haastig.- zoy.u ...rast,u spoedt.- 1Y .verlast,overstelpt;
inheths.staatnafd wasnogheben.
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Hijcompthiergaende/siet,bijganssweet,
M eteengrooteteijlpappenindehant1
.
H anneqen
Dach Lippen Loer!

D tpen
Dach Hanneken Leckertant!

IxyW adteetghijdaer?
H anneqen
Ick eetealwatte.

Li
ppen

Aij,;tiswitmoespappe,w:tgoeijercostisdatte!
Laetmi
jtoch meeeten/ui
jtuwerteijlen,
lcksaluvanmijngoeijbonendeijlen,
Ghijenaetudagennoijtbeterencost.
zzoW ildij,goeyHanneken?
klanneqen
Icken hebsgeen lost,

Lippen,ubonensijnmijnveeltehert.
Siet,sijhebbenvellensodickea1seenbert!
Duncktu datgoeijencost?hoorttochdesengoeijenbloet!
Lippen

Jaet/wantmoeijerseijt/sijsijnvoortstoppengoet.
(zz7vo)zzyEnaetickgeenboonenmetgrotenhoopen,
M ijndermen,seijtsij,soudenwech loopen;

EndanmostIick)sterven/meteengrootepijne.
H anneqen
M ijenlustnochtansnietgestopttesijne;
lkhoumijalopen/soickbestcan.
Lt
.pen
p

xJo Hanneken,laatonsmangelen,sijdijeenman;
lcksa1u datversch steertgentoe geven,siet1
.

H anneqen
Neenmanneken,ghijenhebtmijnochdaerniet!
M eijndijmijteverdullen?ickenbengeenboer1
.
Hoegaernewaerdijaan mijnpappen,LippenLoer!
IJyGhijenhaelterniet,ghijhebttecortgeschooten.
Ltpen
Deijltmijnu,icksalugevenalmijnkooten
Dieickthuijshebbeenhierinmijnensack,
En dien top oock,daereenseen pinnein stack;

lcksaltualgeven/nootmi
jtegaste1
.
zIz.compthiergen#e,komtjuisthierheen.- zIJ.tei
jl,schotel.- Ix6.watgoejèr,wat
eengoeie.- xx8.dei
jlen,medegeven.- zzz.Jerf,bord,plank.- zz7.21ontbreektin
heths.- xlo.mangelen,ruilen.- IJJ.verdutlen,foppen.
nietaan.- IJ6.u,hs.mJ
i'
.

IJy.haelt
er nfef, komter
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Hanneqen
x4o Lippen,eetbonen,soblijvenudarmenvaste1
.
Deespappesou uveeltequalijcksmaecken.
Ltpen
lck hou,costickernochtansan geraecken,
lck sou methaerspelen alteschoonen spel.

H anneqen
Lippen Loer,datgelool ick herdewel,

z4y Nietveelensoutghijmethaerslapen!
MaeroTtick udeijlden,soudi
jwe1gapen
W ijtgenoech/om intesteeckennaemi
jngevoech?
Ltpen
Ghapen,segdij?jaick,sietisdatwijdtgenoech?
.
Suldijtwe1insteecken/sondergenaecken?
Hanneqen
zyo lckstaeckwe1dieheelteijleinucaecken1
.
Tjan,Lippen/uaensichtiswe1gecloven,
Ghijsoutwe1gaepen/tegeneenenhoven;
Daersouwe1eencattemetterjongeninwoonen.
Ltpen
Nudeijltmijpappe!
Hanneqen
Neen Lippen,eetboonen1
.
Iyy Deespappeenwaeru nietgesont.

Lt
'pen
p

Enghijsoutsemijsteeckenindenmont?

lck en seytsniet,a1sick nietdoen en woude.

Hanneqen
Nugaeptdan/endoetbeijuoogentouwe.
lcksalseuinsteeckensonderrespijt.
Ltpen
(1x8rO)x6oW illickdangaepen?
Hanneqen

Jaeghij,Lippen,gaeptwijt!

Ltpen
Nochwijdergapen?datsa1ickdoen.

I4z.hou,meen.- I4J:eenmooispelletje.- 144.>rde,zeer.- I4y:jezoudzenietlang
bewaren.- 147.= mfj'
ngevoech,gemakkelijk.- ,4p.sonderge-eclea,zonderaanraken.
IyI.gecloven,gespleten.- lp.gaepentegen,zowijdgapenals;- hoven,oven.- 1p.
fclen seytsnfef,ik zou het(alsikjouwas)nietzeggen.Ofwordtdezeregelrœdsdoor
Hannekengesproken?- aIsfcl,1.alsfclf.- Iy8.touwe,toe.
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H anneqen
W adtdunckteru oT,isditnieteen goetfatsoen?
.

Alledeghenediehiernusijnvergaert,
Dienoijtensageneenengrootengapaert,
x6yDiemachhiercomen/ensienhem nu.
Ltpen
W aerblijftghijHanneken?steeckin,haestu!
lckwachter,siet,naer,e1zdoetmijgeenloos.
Hanneqen
Neenick,trouwens,Lippen/maergaeptghi
jaltoos?
.
Doetuoogenvasttoe/endatghijnietenkickt1
.
z7o Hout/ghijhadtmijnhantbijcansoockopgeslickt
Mettenlepele/ickspranckuijttenweghe.
Ltpen

Ja,ja,ghijendoegetniettedegen.
W asdatpap?

Hanneqen

En istniet?
.

Ltpen
Tsijnboonen,ickhouwe.
H anneqen
Hoemeijndij,datickubedriegensouwe?
Ltpen

x7yJaghij,twaerenbonen/ghi
jhebtmijverdult.
H anneqen
Nu,icksalinsteecken,datghijtsiensult.
Gaeptwijt,ickensa1nietmeermetugecken.
Lt
ppen

Ja,datsbeter.
Hanneqen

SietLippen eenslecken!

W atsegdijdaerao quant/smaecktudatnietbadt?
Le'pen

I8o Ghi
jhadtmijvlusbedrogen,
/ickseijdewe1dat,
Quansuijso1ticknietbetersenwiste.
Hanneqen
Ghijsijteengesellekenvanschalckenliste,
Datghijwe1bonenkentvoorwitmoespappe.
bz6z.eengoetfatsoen,eenflinkmodel(vanmond).- ï67.doetrny
''geenloos,neem mijniet
eet.- z* .dat,pasopdat.- zw.H out,hola1
.- z7x:ikkonnognetwegspringen.xzz.#oegef,doethet;- fedegen,goed.- z7J.fclhouwe,geloofik.- z8o.vluh zoeven.

,8I.Zcnsua
i'
s,alsof.- 182.Schalcq,loos.- z8J.lenfvoor,kuntonderscheidenvan.
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Ltpen

lckheb verstant,alendraech ik geen cappe!

x8y Och,hoewelsmaecktdatte/Nocheens,och!och!
Hanneqen
Nu,gaeptdan!

Ltpen

HannekenLeckertant/noch1
.noch!
H anneqen
Hoegaetdatkeelgatopen,alwaerteensluijsse.
Lt
ppen

N och .
1noch1
.

(1x8vO)

klanneqen

Soseijtdesochoockvandengasthuijse.
Noch1
.noch1
.''ja,ghijsingtaleenensanck.
1* Neen,Lippen,uwenderm ismijveeltelanck.
lckhebbeugegeven/datickujonne;
Ghijaterwe1vo1eenhaeringtonne
Eerdatuwenbuycksousijnversaeijt.
Lttpen
Ke,noch een lvpeltgen!

H anneqen
Lippen,houtu gepayt!

I9ylckwilditselvesteeckeninmijnenmage.
Lt
'pen
p
Datick sulcken costmocheeten alledagen,
lcksou oock worden eenaerdich pronckere.

klanneben
Mensouueerlangnochheetenmijnjonckere,
Gelijckemenmijdoet/icksalvlusridderzijn.
zx Om datickleckerli
jckeeteben ickdusfjn;
Dan en sidtick oock nemmermeerinden roock,
Diesben icksoschone.

Ltpen
Besietmijeensoock!
Benicknietgoetaerdichenjentvanleden?
.
H anneqen

Jaghij,alwaerdijuuijteenenstronckeijckgesneden,

zoyViercantgedraijt/a1seenmuldersstock.

184.alen#reciJ
'
lgeencappe,zoalsn1.dedoctorendroegen.- 187.alwaerf,a1swarehet.
188.desochp/rl#engasthuf
j'
se,varkendattenbehoevevaneengasthuis(inz.St./Anthonie,
gasthuis)doordeburgersvaneenstad werdonderhouden en,meteen bel,vrijrondliep.
IpJ.sou,hs.so.- 194.le,hè1
.;- houtugepayt,weestevreden.- ïp7.er#J
'
c/lproxqere,
net,modieusheertje.- I*.vlus,weldra;- zJ
i'
n,misschienvoor:genoemdworden?zol.goet
aerdi
ch,welgeschapen;- J'
enf,bevallig.- zo4.stroncqei
jcb,eikestronk.
-
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Lippen
lck,heb ick nietgoetfatsoen in desen rock?
.

Hanneqen

Jaghij/ghinckdeurdemouweeenstrepe.
Ltpen
En heb ickoock nieteenaerdigenepe?
.

Diemi
jwelbesiet/ickbeneenfraijgeselleken.
Hanneqen
zxo Ghijhebteennepea1seenakerwelleken,
Daermendecluijtenoptlantmebreecktontwee.
Le
'pen

Aij,vandeesbonendoetmijnenbuijcksowee.
1
Tisjammer,ickbenandersnetenpropere.
H anneqen
Uwencostistegrol/enghijsijtsopere;
zxy Ghijmostalleijeneenanderleven.
Ltpen
Ghijsegtwel,Hanneken/maerwiesoutmijgeven?
M ijnmoeijerisveeltevreckenquaet.
H anneqen
Tjanshoij,Lippen/ickweetugoeijenraet,
Datghijumoeijerwe1sultverschalcken.
Lt
hpen
2zo lcksprongevanbli
jsscapoptotaendebalcken,
Costghijdatgedoenenmijnencommerstelpen.
Hanneqen
Sijttevreden,icksa1uwe1helpen,
Datghi
jwelsultverlackendenblieck.

(1Ipr0J

Ltpen

M aerhoesoo?

zo7.W aarsch.wordthiergezinspeeld opeen narrendracht;strepeismisschien op tevat.
ten a1s afscheidingtussen twee verschillend gekleurde gedeelten,wateen derkenmerken
van het narrenkostuum was;zie vooreen andereopvatting Stoettsuitgave.- zo8.nel ,

taille.- zzo.aqerwelleqen,blijkbaarverkleinvorm vanaqqerwelle,akkerwals.- zzx.ontwee,
in tweeën,stuk.- zI4.soyre,indien sober bedoeld is(een vorm soperkomtsporadisch

voor,zieM nl.X.),optevattenals:ernietbestaantoe.- zI8.Tjansi0#,(bij)St.Jans
hoofd.- zIp.verschalcqen,bedotten.- zzl.verlacqendenJ/fecl,deboelbedotten;hoe
echterJ/feclhierinmoetwordenopgevat,isduister.
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kianneqen
Ghi
jsultugaenmaeckenzeersieck,
zzy Crochen,steenen/enclagenvanveelgebreecken
Enseggenuwenbuijckisalvo1steecken,
Endatghijmoeteeten,om uverfraijen,
Pasteijkens/taerkens,/roloelenenvlaijen.
Ghijsulletsocrijgen/ickderflsmi
jberoemen.
Lt
tpen
zJoAlsulckencostenhoordicknoijtnoemen:
Platteijrkens/quaertgens/enpompornoelen,quant?
H anneqen
Hoesegdijdat?datsimmersquaetverstant1
.
Tsijnpasteijkens,taerkensenroloelen.
Ltpen
Sosou ick alleenskenstverstantgevoelen.

zJy Maerolicksodede/southem we1schicken?
Hanneqen

Jaet/wantumoeijersalderhaeralverschricken,

Om datsijuwersiecktenisongewone;
Enwantghijdansijteeneenichsone,
Sijsoudeuherdenoijlatensterven.
Ltpen
z4o Icksaltdoen/alsoudickdepeeperbederven.
Hanneqen
Maerwadtghijdoet,maecktaltijteenwemoediggetier.
Goei
jvrou7.
W aersijdijHanneken?
H anneben
Moei
jer,ickbenhier
Bi
jLippenLoer;dusmoeijerensijtnietgram.
Goei
jvrouF.
Neen ick,kint.

H anneqen
M oeijer,eenenwittenbootterhana

24y Haddick seergeerne.
Lippen
l,ongeren en rebben1
.

zzy.Crochen,kreunen.- 2z7.om uver
fraf
j'
en,om opteknappen.- zz8.rofloelen,pasx

teitjes,croquetjes;zieversch.receptenBoecxqenv.coqeri
jen(+ xylo)Evijvovolg.- zzg.
cra
i'
gen,hs.schri
jgen;- f
cl...beroemen,datverzekerikje.- zJz.dat
s...qtaaetver3tant,dat
heb jeverkeerd begrepen.- zJ4:zo (t.w.a1sikzekreeg?
.)zouiklangzamerhandgaan
begrijpenwathetis.- 2Jy.southem welschicben,zoudezaakzoinordekomen.- zJ8.
wantg/lj'dan,daarje immers.- zJ9.nofj'
,node.- z41:gasteedserbarmelijktekeer.z4y./ongeren (longen)enribben,t.w.Gods-,eert.gebruikelijkekrachttermen.
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Goey
''vrou Z

Comptinhuijs,mi
jnkint,ghijsullethebben;
Twaerschae,leetgebrecksulckeschoonespruijte.
V ebbe

W aerblijldijLippen,enhebdijnochnietuijte?
M ijdunckt,vanuwenwerckecrijchickclei
jngebruijck.
Lippen

zyo Ochneenic,moeijer,mijnenbuijck!mijnenbuijck!
Achmijnenbuijckdiedoetmijaltezeere.
Webbe

Si
jdijdansiecktsoone?
Ltpen

Datweetgodtden heere!

Ochnoijtenwasicksovo1siecktengelaijen!
Moeijer,siedijnietmijnhootstaendraijen?
zyy Mijducktdaerinwonenpijpersenbommers.
W ebbe
Kint,u hooftstaetstille.

Ltpen
Moei
jer,hetdraijtjommers?

(1IpvO) Ochnoijtsoenleetickmeerdersmerte.

Aijmij,diemiltesmijtdaeropmijnherte!
X eJJ,

Smijtudemilte?
Ltppen

Ochja,sijnietdoetdansmijten.
2* Aijnoijtsoseere/a1smijdiemierenbijten.
M il
'n dermen tegeneen vechten en sammelen.
W ebbe
Vechten udermen?

Ltpen
Hoordijsenietrammelen?
lcksorge,diedootsalmijgenaecken.
M oei
jer,hoordijdaernietmijnlevercraecken?
.
z6y Ochnoijtenleetickmeerderpijn1
.
lcksalsterven.

247.TwaerJcke,hetzoujammerzi
jn.- z48.hebdy
''nochni
etuy
''
/e,hebjejebordnogniet
leeg.- z4p.clei
jngelrt
zj'
cl,weinigvoordeel.- zyy:hetismijalsoferpi
jpersentromme/
laarsinzitten.- zs6.jommers,uitg'
a(
jô)immers,toch.- 2y8.smf
j.
t,stoot(druktl).- z6o:
hetisnog ergerdan wanneerik doormieren gebeten werd.- z6z.fegeneen,tegen elkaar;
samnwlen,botsen,rammelen;vgl.Fee/#.Gen.Dicht.zoz.- z6J.sorge,vrees.

-

HANNEKEN LECKERTANT

77

W ebbe

Lielkint,wadtmachusijn?
M euchdijijetquaetshebbeningenomen?
Li
ppen

Neenick,moeijer,'tismijnvandebonengecomen.
W ebbe

Vandebonensegdij?
Ltpen
Webbe

Ja,dienietendeugen.

z7o Ensoutghijgheenengoeijenbrijmeugen?
lck soutsu coocken eenenvollen ketele.
Lippen

Neenick,moeijer,setmijinvaeijerkenssetele,
M ijwortsocranckeli
jck,ickmoetwatrusten.
XeJJe
Liel kinten sou u nergensnaerltuten?

27y Segtugebreckenlaetetmijweten.
Le'pen

M oeijer,icksougaernevlaykenseeten
Enplateijerkens,wiltmijdiecopen,siet.
W ebbe

Plateijerkens,kint?dieenkenickniet;
Deeyerensi
jnrondtdiedehennenleggen.
Ltpen

z8o Goey Vrou Veugediesaltu we1seggen;

Gaet,haeltsenurasschelijcksonderdraelen.
X eJJe

Suldijwe1sitten?
.
Ltpen
W ebbe

Jaick.
Ickgaesehaelen.

Och,noijtenwasmi
jnhertesoswaer1
.
Houseck,hou!isserniemantthuijs?
.
Goey
.'vrou 7.

Jaet,wieisdaer?
.

X eJJ,
z8y Ick bent,goey vrou Veuge,comttonsentgeringe1
.

z7z.vcq
j'
erqenssetele,vadersmakkeli
jkestoel.- z7y.ugelrecl,watjebegeert.- z8z.
sitten,bli
jven zi
tten.- :84.seck zegik.- z8y.gerfnge,haastig.
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Goeqvrou7.

W adtissertedoene?
.
W ebbe

Ixzoro)

Mijnhandenickwringe,

LippenLoerwiltsterven,noijtmeerdernoot1
.
Goef
j'vrou 7.
W aerhouwethem ?
.
Webbe

Sijnenbuijckisbijcansdoot1
.
Noijtkintterwerreltenleetmeerongemack.
Goeq''vrou 7.

zx TwaerbestdatghijgincktotmeesterJanLeurequack;
Datiseenmeesterdieveelconsten thoont.
Webbe
lck en weetnietwaerdiegrootemeesterwoont;
W anthulpesoeck ick vroechen laete.

Goei
jprotz7.
Hijwoonthier,siet,inderechtestrate;
zpy Daerenisnijemantdiehem helpenmachbadt.
Hanneqen
W ilick hem halen?
Webbe
Hanneken doetdoch dat.

Gaenwij,icksaltulonen,lievegebueren.

Ltpen
lckhopenuoockmijnquerneterueren;
Hannekengeraijdedatwelbeschelijck.
Goel
i'vrou 7.

Jx Hoevaerdij,Lippen?
Ltpen
Och,noytsoweelijck!
Mijoverquam vluseenaltequaijenvlage.
Goef
j'vrouV*.
W aerlettetu,Lippen?
.

Lttpen
A1inmijnmage
Endeinmijnenbuijckprincepalijck;
Enhoutmi
jnhoot,
/nlijwortsoqualijck.
Joy Ickgevoeledaerwadtnami
jnblasecruijpen.
z87.wdt,gaat.- z88.hokonet,zithet,scheelthet.- zp8.my'n çtzerneterueren,eenswat

tussenmi
jnkiezentekrijgen;querne,oorspr.handmolen,vervolgensgebit.- z*.gerai
jde,

ried;- >ez.
ck/y
''
cl., versxandig,metgoed overleg.- Joz;ikkreegdaarneteenergeaanval.
Joz.Jeff
ef,scheelthet.- Jo4.hout,hou vast.

-
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Goe#protz7.
W ebbe,oftghijhem maeckteeengoetsuijpen
Ofteen papken,ten waerhem nietongesont.

Ltpen
Och,datsoumijwelhelpenindenmont.
Webbe

GoeyVrouVeuge/ickencansniet,comt,wijsetmij!

M eesterlanLuereytzxl

JIo W aeristHanneken?

Hanneqen

Meester,'tishierbij;
Maereerstvooralsomoetickuontsluijten:
A1gelaethem LippenLoerseercranckvanbuijten,
Hijenisvrijnietsieck,alspreeckthijdouwe.
M eester
W adtledthem dan?

Hanneken

Tjan,dathijgeernnesouwe
JIy Eensleckerlijckeeten/dwelckikhem riedt,
Dathijhem sou sieckmaecken,verstadijtbediet?
Soheefthijtgedaen,daernamoettijtpassen.

(1zoro)

M eester

Eestsoo?

H anneqen
M eester

Jaet,meester.

So sa1ick m eebrassen.
N u genoch van dien,ikhebbetverstant.

Jzo Sijnwijschierbijthui
js,HannekenLeckertant?
Hanneqen
Siet,hierist,gaenwi
jnaerderonstweester.
M eester

Goedendach,ghijvrouwens1
.
JY.subp
'en,voedendedrank,vloeibarespi
js,inz.vanei
erengeklutstinwijnofbier;vgl.
Boecxken v.colerg
f'
en D ijro,,Om temaken eensuypen vooreenencranckenoftslecken
mensche.Neempttwee doren van eyeren oftdz
'ieende lutterken bl
oemen.Dan temperet

beydetesamenseerwe1ondereen.Danghietdaerwijnoftebierinne''etc.- Jlo.Jy
''
,dicht
bij.- Jl1.ontslul
i'
ten,openbaren.- JIz.gelaethem,gedraagtzich,doet.--JI6.verstadf
j'
tbediet,begrijpjewatikmeen.- JIy.daernamoetti
p passen,daarop moetgi
juw optreden
afstemmen.--Jz8.Eest,ishet.- Jzp.J
'
lielletverstant,ikhebdezaakbegrepen.- Jzz.
cnstweester,metonstweeën.
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X eJJe
W ellecommemeester.

Mi
jnkintwiltsterven/hetwertu geclaecht.
Goel
i'vrou 7.

M eesterJan,oftghijsijnwaterbesaecht?

Jzy Soutghijudieswe1dorrenonderwinden?
M eester

W atsegdij?waersoutghijmijnsgelijckevinden?
Sulckenmeestera1sickben/enwasnochnoijtgebooren.
lck besiedwaterwelin eenen koehooren,

M ijen roeckx,crijgicktgeltrechsinmijntessche;

JJo Oockbesieicktwelin eenleerenflessche.

M eendijdatickgeenwaterbesienencan?
Goea
i'vrou 7.

Jaghij,enbelghtudoch niet,goeijmeesterJan!
W ijbidden/costghijhem gehelpenlichte.
M eester

lcksa1tgebreckwelsienuuijtsijnengesichte,
JJy Ghijendorftmijdaerom geenwatertogen.
Heij,laetonssiendlockinsijnoogen:
Deesknechtenmachnieteetenerten/bonen/nochloock
Hethouthem alindemage.
X eJJe

M eester,datseijthijoock.
f--euregzvl
Deesknechtiszeereindenbuijckgequelt;
J4o Sijndermensijnbinnenalvremptgestelt,
Si
jleggen gewrongengelijckeenenpalinck leijt.
W ebbe

M eesterJan/'tisoockseeckeralsohi
jseijt.
M eester

Rassch1
.haelthem soetemelckxken/enwerm rijsken,
Eengebraijenhoenkenofteenpatrijssken,
J4y Haelthem taertgens/vlaijkensenpasteijkens,
Haelthem wittebroot/en gedoopteeijkens,
Haelthem gebotertbierkenvooreenmedeci
jnken,
Braethem kiecxkens/laethem ri
jnswijnken
Drincken/somachsijnpijnewadtworden gestilt.
JzJ.wilt,gaet.- Jz4.o
ftghi
j...besaecht,zoudtgijnieteensbekijken.- Jzy:zoudtgi
jdat

we1aandurven?- Jz8.eenenqoehooren,dienb.geheelondoorzichtigis.- Jzp.M a
i'enroecqx,
hetkanmi
jnietschelen;- crf
gy,hs.cra
i';- rec&,maarbehoorli
jk;- t
essche,tas.- JJJ.
wi
jvragen maarofu hem mi
sschien zoudtkunnenhelpen.- JJr.dor
ft,hoeft.- JJ6.
d/ocl,hetgat,depupil(iktwi
jfelevenwelenigszinsaandelezing,dezeplaatsstaatgeheelop
zichzelf).- JJ8.hout,mankeert.- J46.gedoopt
eejle-,gepocheerdeeieren;ziehetrecep:
Boecxqenv.colerg
f'
enFiiiv'.
.
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Hanneben

JyoJa,ja/daerstootghijhem rechsdaerhijvallenwilt.

(1zIr0)

Lippen Loersa1nu eensvaeren indefeeste.
W ebbe
Siet,hieristmeester.
M eester
N u,metlichten geeste!
Sethiervan als,wiltu selven toeven!

Ltpen

Deeswitmoespappewilick eerstgaan proeven,

I55 Opdatickdaarmedemijnennootontlaste.
Goeqprou7.
W ebbe,segtden meesterdathijoocktoetaste,
Ofthi
jspraeckxuschantindetavernne.
Webbe
M eester,eedtoock!
M eester
W elvrouwe,herde gernne1
.

Datkiecxkentastickane/datleijtmijnaest.
Ltpen
J6oM eester,datghijunietteseereenhaest,

Ickmoetvan dien oock eenbeetgen behouwen.

H anneqen

Datsgoetondersproocken.
M eester
W e1zoone,introuwen,
Ickensalu den costnietalontvremen.

W adtou/desensieckensa1we1wadtinnemen;

J6y Hijwercktopsijnstucken,hijhaesthem tedegen.
Li
ppen

Dieschootelisuuijte;setseuuijttewegen!
H anneben

En can Lippen nietschoonschuetten schieten?

LJ
#pen

Ditgebotertbierken wi1ickbinnen gieten.

Aijmij/datdoetmijnmageverwarmen;
$7oEnmetdatsoetemelckxkenspoelickmijndermen.
JJo.Eert.bekendezegsw.om aan teduidendatiemand hetgenoemdegaarnewil,maarer

nietrondvooruitwilkomen.- JrI.vcrenJ
'
n#e/eeJfe,terfeest,tekermisgaan.- Jyz.met
lichtengeeste,welgemoed.- Jp.van4/:,(van)alles;- toeven, gerieven;vgl.wchten in
denzinvanbescheiddoen.- Jy7.#.
'zêreclxuschant,hij,zouudaaroverschandespreken.
Jy9.mqnelf,hetdichtstbijmi
j.- J6z.goetoe rzy/ocles,eengoedbedinggemaakt.
364.Wadtou,welwel.- J6y.wercitopJj'
astcqen,werkt,,opstukloon''.- 3%.zc/ltxf:
tenschieten,zegsw.ontleendaanhetschietenvandespoeldoordescheringbijhetweven.
-

JanvandenBerghe

6
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M eester

Enickaenditpasteijken/soickschatte.
Le'pen

Eetproperlijck,meester,ontbeijtwatte!
lckmoetvandiespijseoockeetenmede.
M eester

lcksalbeijenalsoonskoeijendede.
H anneqen
J7y Lippenvreestteverliesensijnpaertgen.
Ltpen
Nuaendeesvlaijenenaendittaertgen1
.
M ijnbloetverblijthem /totinmijnteenkens.
M eester
H outdaer,Lippen1
.cnaechtaan diebeenkens1
.
Lt
'pen
p

Neenmqe,ter,tvleijsskensa1mijockwe1smaecken.
Hanneqen
J8o Siet,hoevolsteecktLippenbei
jsijncaecken!
Vrij,knecht,crijgetoppe/waerom soudijtsparen?
W ebbe

Och!nusalàllemi
jnpotgeltqualijkvaren,
Daticklangesowijsselijcksogespaerthebbe.
Goeb'vrou 7.
lckhebtuwe1langegeseijt,VreckeW ebbe,
J8yDatghijdaermedesosoutvarenininde.
Ghijgaeftveeltegrovencostuwenkinde;
N u en valtuintlestenietdan tegenspoet.

(1zxvo)

Ltp
.pen
Aijmij!deespastei
jbrocxkenssi
jnoockseergoet
Endeditrijnswijnkenmijnherteverblijt.
Xelle

J> Beterthetniet,mijnsoone?
Ltpen

Jaet,moei
jer,mettertijt.

Hanneqen
Hijswemtinvreuchdenalseenenddekuijckentgen.
Ltpen
M oeijer,hou1
.

J7z.properlq'
cq,kalm aan;--ontbef
js
t,wacht.- J74:ikzalnetzowachtena1sdekoe
doet(scil.wanneerjetegenhaarzegt,,wachtwat'').- J7y.paertgen,deeltje,part.- J8o.
caeclen,wangen.- J8I.crlketoppe,zorgdathetopkomt.- J8z.potgelt,gespaardeduitjes.
-

J8y:dathetuten slottezozouvergaan.- JpI.metterfy
''
f,langzamerhand,datkomtwel.

-

JpI.enJzleltzy'denf
gen,eendekuiken(inhetwater).
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W ebbe
W adtistkint?
.

Ltpen

O suijckertgen,suijkertgen
Geelmijvoor diebitterheijtinmijnkele1
.
W ebbe

LielLippen,zone,ghijeetsovele,
J:yIckensietniet/waericktalhalensal.
Le
'pen

Lielmoeijer,diesiecktevertereta1.
M eester

Ja,sodoendesoudijnochveelbehoeven1
.

W adtsegdijdochvandesejongeboeven,
W eetensijthaeroudersnietaltestrijen?
4x Gansdoot/ickensaechsnietlangertelijen.

Hou,Lippen Loer,ickwi1u noch badtverheugen.

Ensoudijgeenberckestruijvenmeugen?
Ghijsouterfraijaiwordenenheelgesont.
Ltpen
M oeijer,ickmoetberckestruijveneetenterstont,
4oyM eesterJanLeurequack heeftetgesproocken.
W ebbe
W atcostisdatte?
.
M eester
Ick saltwe1coocken.

Geeltmijeenenbessem /datickmachstoockentvier.

Sedtdittewech en gaetaltsaemen van hier,

lckenwi1mijnconsteniemantleeren.
4Io Nu Lippen,ghijsultugaenommekeeren;
Doetuwenrockuuijte/ghijlevestesachtere.
Ltpen
Hoe,salickberckenstruijl eetenvanachtere?
M eester

M ensa1uwadtstrijckentegentvercoelen.
Ltpen
lstoockgoeijencost?
M eester

Datsuldijwe1gevoelen.
4Iy Her!her!Lippen,eetnuleckernije!
Jgz.hou,zeg.- Jw.af'testri
jen,aftetroggelen.- 4x :ikkanhetnietlangeraanzien.
xoz.bercqestruy
w'
ven,v4l.derg.schertsendevormingenalslnuv /loel,vui
stlooi.- 4oJ.
frai
j,flink.- 407.bessem,bezem.- 408.ditte,taw.deoptafelstaandeschotelsenz.- 41I.
-

ghi
j/epezf
eschtere,jezultjeertebeterom gevoelen.- 4Iy.&r,hier.

84.
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Lippen

Aijmij!lijelmeester!watmaecktghije?
M eester

Tsijndieberckenstruijven/dieickubieck.
Ltp
'pen

Aijmij1
.meesterJan,ickenben nietsieck1
.
W ech,wechmetuwenberckenstruijven!

(1zzroj

M eester

4zoSosalmendeesjongeboevenhui
jven

DiehaerOudersalduswillen bedriegen1
.

Ltpen

lck en salsnietmeerdoen.
M eester

Suldijnoch liegen?
Li
ppen

Neenicklielmeester,laetmijnugaen.
M eester

##Neen ick,liel meester''segdij,sietdatghiju nieten
maecktmeer sieck.
Lt
.pen
p
Neen,meester,datsgedaen.
M eester

4zyAdieu,Lippen,peijnstom diemorgensoppe1
.
Ltpen

W adtou!dieleckerebeetgenscomenmi
jsuerli
jckoppe!

Ja,berckenstruijven1
.ickensaltnietvergeten.
Ontbeijt/HannekenLeckertantmoetseoockeeten,
Datsa1mijnpijnewadtdoenversoeten.

41o Hijcompthiergaendeopsijnvoeten,
lckweetwel,hijheefternaergrootenlost.

H ancqen
V'el,Lippen,hoesijdi
jgevaren?
.
Lt
ppen
Noijtbeterencost1
.
Sijsoudeugoetsijn,wantghi
jsijtteere.
Hanneqen

So salickseoock eeyen,wiltghodtden heere.
416.mccqt,doet.- 417.Jfecl,oudsterkperfectum vanJ1.
ltw.- 4zo.hub'
ven,eig.de
kapopzetten,ontleendaandevalkerij,6g.voorbedotten,of(hier)opzi
jnnummerzetten.
- 4
z4.demeesterbauwtLippenna;hijbedoelt:jehoeftniettelieve/meesteren,maarheb
hethartnietdatjehetweerdoet.- 4zy.morgensoppe,eig.brood in bierofmelkgebrokt
alsontbijt;Ng.in toepassingopdeopfrissingdieLippenzojuistontvangenheeft.- 4z8.
Ontbeqt,wacht.- 4JI.lost,begeerte.
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4JJ lcksaldermijnmoeijerom gaensenden.
Li
ppen

Ja,maerghijsulteenroeijvindenopulenden;
Ick en begeernietmeeralsulckenhindere.

H anneqen
W adtsegdij,Lippen?

Lt
tpen
M ijnmoeijercomptgindere.
Haerverlangtzeerehoetmetmijmachwesen.
W ebbe
e o W elLippen,hoeist?

Ltpen
M oei
jer,algenesen!
Dieberckenstruijvenmaeckenmijgesontenvet.
W ebbe
lck salsseu oock noch coocken altemet,

A1sueenichpijnesoumeugendeeren.
Lt
p
'pen

Tjanshoij,ickensousenietmeerbegeeren;
MJ Icksa1lieverbooneneeten/enseerspinnen.
W ebbe

Nulaetonsinhuijsgaen/endwerckbeginnen.
W el,gaetvoort/haddeichnu goeijavontuere.
Goea
i'vrou 7.

Om berckenstruijlenloopicknuraschduere;
Tisverloren,mijnkintmoethebbensijngemack.
4yo Ickheb geen geluck,/hiercomptmeesterlanLeurquack!

Meesterlan,compt/gaetmetmijsondertoevenenbeijen;
GhijmoetHannekenberckenstruijvenbereijen,
SoghijvoorLippenLoerdeet.verstadijtwel?

(Izzvo)

M eester

lckwilhem geernneverwermensijnvel;
4JJ Maerghijen mostesnietsien,dusgaetwatwech dan.
Goey''vrou 7.
Gheernne,introuwen.

klanneqen

Wellecome,nleesterJan.

- .Tjansâoy
''(hs.hout,bijSt.Janshoofd.- 447.lm.IJefclnugoej'avontuere,mochthet

mijnuverdergoedgaan1
.(zonderincidentenalszoevenmetLippen).- 4e.Tisverloren,
erisnietsaantedoen;- gerzwcl,wathi
jnodigheeft.- 4yo.geengeluct misschienisgeen
corrupt.- 4yy.mostes,moet,moogthet.
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M eester

Gherass1
.haeltmyeenenbessem,doetmijnbeheet!
Endoetuwenrockuuijt/enuondercleet.
W ijsullengaenspeeleneenvremdecluijte.
H anneqen
4e Daerisdenbessem /mi:
incleerendoeickuijte;
Coocktnuberckenstrujven/thoontupractijken1
.
M eester

Nusalickuruggegaenbestrijcken,
Sodatghijsultlachena1seenhuerpaert.
Hanneqen
Aijmij!meester,wadtdoedij?
M eester

Sijtnietvervaert;
46y lcksa1unochalbeterhebbenvri
j.
Hanneqen
Aijmij!aijmij!meester,waerom sladi
jmi
j?
Sijndatdeberckenstruijven?tsijndengoetjaer!

Goeqprotz7.
Ontbei
jt1
.we1watschreijenhoo'
rickdaer?
lstdatnietHannekenLeckertantdiedaerweent?

47o Hoe?sijndatdeberckenstruijven/dieghijmeent?
Ja,meesterJan,datsa1uveelmeercostenoock:
Houtdatteendatte1
.Hoesmaecktudatvuijstloock?
Hanneqen
M oeijer,hijheeftmijalmetroeijengehouwen.
Goey''vrou F.

Daervoorsa1hijstockvischsonderbottercnouwen.
47y Houtdaten datte1
.
M eester
Och,'tisgenoch,houtstille.

Ilanneben
M oeil
-er,smijtstijl!
4F .Gherass,vlugwat,;- mi
jnJekef,watiku heet,gebied.- 4s.clui
jte,klucht.11.prctl
i'
len,kunsten.- 46J.lachena1seeniuerplerf,a1seenhonddieslaagkri
jgt:huur/
paarden plegenhetniettebesttehebben.- 46r.hebben,tepakkennemen,krijgen.467.tsy
w'
neengoe/gwr,hetmochtwat1
.hetiswatmoois!Evenzometlwz
,wW;vgl.Busqenblaer
vs.IzJ/4:,,Enbenicnietscoene,witendeelaer?11Jaghi,ghisijteen quaetjaer''.- 4gz.
Houtdatte,pakaan1
.gewoneui
troepbijhetslaan.- 47J.gehouwen,geslagen.- 474.stocb,
zzgc/l,metgedachteaanhetbeukendaarvan.- 476.sml'
t,f!
)
#,
-s1amaarflink.
.'
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Och, ick
N deetom beterswille!

Houtoppe,houtoppe1
./wildijmijvermoorden?
Webbe
W e1vrouVeuge1
.vichten,metveelwoorden?

M ijdunckt,jaesij/ickenweetwadtbedienmach.
Ltpen
48oSiet,meesterJanLeurequacksidtoockindenslach;
Alishijloosenschalck,hijwordtookverdult.
H anneqen
Ja,LippenLoer,datisaluschult.
Ltpen
Hebbenudieberckenstruijvenqualijckgetoeft?
Hanneken
Datweetghijwel.
Ltpen
lckhebsoock geproeft,

48y Dusgaewijevenswaergeladennaertstede.
W ebbe
Hout,goey vrou Veuge,geeftvrede,geeftvrede!

(1zlro)

Laetugespreecken/hoehebdijtaldusgemaeckt?
M eester
Ai
jmij!ickbenommersuuijtendruppegeraeckt!
Goei
jvrou 7.
Leertnochderliedenkinderencastijen!
M eester

490Voorwaar,Leckertantsouhem dickwijlswe1lijen
M etbonen/gaeTdijhem opsijnrebben
Berckenstruijven,alshijwadtleckerswi1hebben;
lckwedde,'tsou een kintwerdenten inde.
Goey
''vrou 7.

W yse,discrete/notabele,geminde,
478.vichten,vechten.- 47:.jaesl
i'
,jawaarachtig,datdoetze;- bedien,betekenen.480.inden,
:/x/I,in deval.- 48I.verdult,beetgenomen.- 48:.Hebben ...&et
oe
ft,zijnbe,
komen.- 48y.komenwi
jbeidenvaneeneven koudekermisthuis.- 487.gespreecqen,
gezeggen;hoe...gemaecqt,hoekom jezover?- 488:nubeniktenminsteuitdeknel.4>.hem /y
''
en,tevreden zi
jn met.- 4:J.eenlfnf,eenbehoorlijkkind;vgl.degewone
verb.metals:alseennzeff,a1seen flinkemeid,e.d.Zie nogWN T,Suppl.1)97J.- 494.
Dittothetpubliek.
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Ltpen

4py Hiermedeuwenoorlol,
Webbe
Sootbestbetaempt,
Lt
.per;
p

Nemenwij,Violierkens,uuijtjonstehversaempt.
FIN IS.Langin dichty6Iregulen.

lsgespeeltbi
jdieViolierenvanAntwerpenindiefeestederLeljeninDiest
aoxy41enhebbendenopperstenprijsgehadt.

FecitJanvandenBerge.

Lang ...Azregu/en,hi
erbijzijndeschri
jfregelsgeteld,nietdeverzen,dievaakovertwee
regels(sprekers)verdeeldzijn;waarschijnli
jkheeftdezeopgavebetrekkingophetloonvoor
deafschrijver.- Isgespeelt,hs.Sf
j'gespeelt.

D E W ELLU ST IGE M EN SCH

18> 0)

Item hier beginteen mreecleWe Prologe vanttspelgenaempt
Denwe//tuflyenmensch.
l

Constlustigesinnen11vanbuijtenenbinnen,
Edeleoftonedelediehiersijtpresent,
z

W ijbiddenuuijtminnen1hoortonsontwinnen,
Constlustigesinnen11vanbuijtenenbinnen,
I

5 Tverstantwiltinnenvan datwy beginnen

A1shonichsuijgendebijkensongeschent.
z

Constlustigesinnenvanbuijtenenbinnen,
Edeleoftonedelediehiersijtpresent.
I

(86rOj

Alsijnwijpellicaennistennietconstichbekent,

Io N ochtansstreckttotConstealonsbegeren.
2

Daerom wijhiercomenvrijmoedichomtrent
Om eensinnelijckspelutepresenteren
I

VandenW ellustigen M ensch,diehem ginck keren,

Tothetgebruijckvanwereltschei
jdelheijt,
xy Nietachtendegoodsgracijofthaergoddelijckeleren
Diesijhem inblies,wanthijwerdeverleijt
I

Doorquaetgeloolenvleijschlijcksindiehem maecktenbereijt
Om metdenschadtderboosheijtsijnlustteboeten,
A1sbrederintvervolgsalwerdenverbreijt,
2o W anthem dagelijckx duijsentperijckelen ontmoeten
I.vanJt
zg
f'
tenenJfnnen,vanbui
tendestad enuitdestad;dezeaanhefkomtgeheelovereen

me
thetslotvanhetEsbattementvanJen'reecler(N.v.o.Lux,UithetArchie
fd.pe//l
'
ct
p
nisten 2y).- J.ontwinnen,voorontwinden,ontvouwen.- y.innen,in u opnemen;dezelfde
wendingEsb.v.#.Preecqer,vq.Jqy.- 9.pellicaennisten,ledenvanTroumoetBl
ycken.Iz.sinnela
ikkspel,zinnespel.- zo duv''
sentpera
i'
cqelen,vgl.vs.Iz7 enyI6.
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I

Sodatmeninalleijdelheijtdenmenschsachwroeten,
Volgendedeswereltssamblanttotallenstonden,
z

Twelckvoorsijnsielmaeckteneencleijnversoeten
Om dathijwasvallendeinmennichtedersonden.
l

zy M aersijncorteweelde,hoortditvermonden,
En mochtbijhem nietlangeblijvennochduijren,
2

W antgoodsgramschap heefthem overgesonden

Tswaertderwraecken,twelckhem dedetruijren,
I

En den geesselderplagen diehijmostbesuijren,
Jo Sodathijalleverganckelijckevreuchtmostalsnijen.
2

W anyhijwordegequeltom sijnsondigecuijren
Metoorloch/pestilentij/endierenti
jen
I

Diehem aenallecantenquaemenbestri
jen
Enhebbengrootli
jen11denmenschaengedaen.
z

J-en
JJ M aerdemensch,siendeaenallen si
Dathijmetsulckebenautheijtwasbevaen

Endathijdendoodnietsou mogenontgaen,
Soheefthijsijntoevluchttotdenheergenomen
(OVOJ Diedoorsijngratijedenmenschweerheeftontfaen,
4oW anthijwi1nietversmaendietothem comen,
Enhijheefthem bevrijtvansulckeverdomen,
Alnemendedeplagen diehem mochten quellen.
z

Om dithiertespelensullenwijnietschromen,

M aersonderberomenvanontconxich voorstellèn.
I

4y lstdatwijfaeijlgeren,wiltonsnietmellen
AlsMonusgesellen1maerwiltmetonsverduldich11si
jn.
z

Hoortnaonssaluteerensowijvanoutsschuldich11si
jn:
1

Hijdiehemelenaerdevannietheeftgemaeckt
zl.eenclel
i'
nerzoe/en,eenweinigaangenameewaring.- Jo.afsni
jen,latenvaren.-

44:zonderons te beroemen op een artistieke opvoering.- 4y.mellen,melden,bekend
maken,n1.onzefouten.
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Endoorsijngracijhoutalledingintwesen,
I

Jo Dieden dootvooronsaltsamenheeftgesmaeckt,
z

Hijdiehemelenaerdevannietheeftgemaeckt
Endoorsijngratijehoutalledingintwesen,
I

Bewaeronsenstathouderopdathijongelaeckt
Altijtmachblijvenineerengepresen,
2

yyHijdiehemelenaerdevann1theeftgemaeckt
Endoorsijngracijealledinghoutintwesen.
I

W ijbiddendatvrientschapmachsijngeresen
Toschenonzenschoutendielolelijckeheeren
Burgemeestersenschepenen,diewijmidtsdesen
& Metootmoedighesalutacijvereeren,
z

W enschendedatsijmogenadministreeren

Rechtenjustijlcteinthaerlemschedal.
I

En op datvreeenvrientschap mach vermeeren

TusschenonsenonsbroedersvanLie
ftbovenal,
2

6rSogroetenwi
jhaervriendlijckmeteenblijgeschal,
Om datsijvervultsijnmetconstigepractijcken.
I

Oock dieinLfe-/#
-e/zgetrousijn,grootensmal,

Groetenwi
jvriendlijck,wantonsTroumoetBli
jcqen.

f87roJ

z

EndieJongescholierendieinconstbeswijcken

yoW illenwijnietvergeteninon'
ssalutaci
je.
z

Voortsalleborgersenvreemden,armenenrijcken,
Dieherwaertsquamenstrijckenopdesestacije,

Diewenschenwijdatgodtalleblamacije
Vanhaerwi1nemenenhaarweergerijven
7y M etvreuchtenwelvaerttotelckenspacije,
Opdatvreedeneendrachteensmachbeclijveïz,
yz.heths.heeftna#J
'
ngnogeenshout.- 64.Lie
ftSovenal,deviesvande'Wyngaert

ranckenteHaarlem.- 67.inLie
fdengetrou,deviesvande WitteAngieren,deVlaamkamerteHaarlem.- *.incon,fbeswl
i'
cqenklinktvreemd;misschienisnietuitgevallen?
.
7z.stai
jc,plaats.- 7J.blamacf
j'
,tegenspoed.
-
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I

W aerdoortwistendiscoortsullenmoetenwechblijven
Enverderdrijvenuuijthaerlemscheprieel.
z

W iibiddenualtsaemen,ghijmannenendewijven,
8o Bewaertwelubuijdelsnaeronsbeveel,
1

Opdatghijnaemaelsnietenmaecktcrackeel
Doortverliesusgelts,naeronsoorconden11plaen.
z

Hoort,sietenswijcht,wijbeginnenvanstonden11aen.

fDaarnavolgtfnheths.deproloogvande,,C1uytvan Ronse:
fael''d.i.Tielebuys.j

8z.oorconden,betogen.

Item Hier begint het spel van sinnen genaetnpt den uel«
lustigen Mensch / en smenschen Crancheijt.
De parsonages syn dese:
een man rijckelijck gecleet.
een geestelijcke parsonage int blau

I.

DE WELLUSTIGE MENSCH,

2.

DE GRATIE GOODS,

j.

QUAET GELOVE,

gecleet.
een sinneken, achter gecleet als een

duijvel.
4. VLEIjSCHELIjCKE SIN, een sinneken, achter gecleet als
een doot.
f. EERTSCHE SOLAESHEYT, een waerdinne.
6. DAGELIJCKSE PREDICATIE, als een priester staende op
een stoel.
7. BEGEERLIjCKHEYT VAN OGEN, een coppel[aar].
8. EE[R]GIERICHEYT, een vrouwe costelijck ende lichtveerdich.
9. LUXURIE, een hoere gecleet ende is een vrouwe.
10. OVERDAET, een vrouwe als een hoere gecleet.
II. DER WERRELT SAMBLANT, twee gilden.
12. CORTE WEELDE, een man met een luijte.
I j.
DOPPERSTE MOGENTHEYT, sittende in eenen throon.
14. GRAMSCHAP GOODS, een man int root gecleet, int aensicht bloedich.
If. DEN DACH VAN TRIBULATIE, een gewaepent man.
16. DER WERRELS SAMBLANT, twee gilden der werrelt.

Den wellustigen mensch achter hem hebbende de gratie goods;
de uellust. [m.] [s]preec~t:
Heijda! heijda! weI op, licht harte, ontbindt u stringen,
Laet den geest ontspringen, laet ons vrolijck singen!
Opschrift: smenschen Crancheijt, deze figuur komt in het spel niet voor. - Personages:
wellustige, op te vatten in de alg. zin van: naar genot hakende. - 2. int blau gecleet, als
symbool van de gestadigheid, de trouw. - 4. achier, van achteren; - een doot, een voorstelling van de dood, een geraamte. - 5. solaesheyt, wat vreugde geeft, pleizier. - I I. der werrelt
samblant, de schone schijn, de verlokkingen van de wereld. - 13. Ook in EVERAERTS Spel
uanden Wynghaert (I J,n> komt "Dupperste Mueghentheyt" als personage voor. - 15. tribtu
latie, rampspoed; ook als pers. in EVERAERTS esbatement van Scamel Gemeente en Trybulacie,
- 16. Reeds bij II. genoemd, maar hier blijkbaar nog eens herhaald om aan het volle getal
van 16 spelers te komen.
I.

I.

stringen, strengen, banden.
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Heij,wiesalmijnlustighenaetueredwingen
Dieinallendingen11nuheeftvoorspoedicheijt?
5M i
jncrachtentotallesolaesheijtdringen,
W iesoutmijnontwringen11ofttonderbringen,
Ickdievan godtbegaeftben sonderlingen,

Rijckdom,schadt,wijsheijtencloeckmoedicheijt
Onaringenmijn/inalderovervloedichei
jt,
Io Gedientmetbehoedicheijt1vanmaertenen knaepen.
M ijnselvenregeerickmetallevroedicheijt,
W eeldigewoedicheijt1ismijnbetraepen,
Ickeete,
/ickdrincke/ickstaeop/ickgaeslaepen,
M ijngoetisgeschaepenj
ldaerickmachopleven11siet.
Iy Heij,laetmijgodthier/icksouom denhemelgeven11niet.

I88vOj

Q,- fgelove,eenJfnnelen

W a,datsgesongen1
.

Vleeschel
ycqJfn,eenJfnnelen
W ad,datssegick 1eenliet1
.
Verstaeicktbediet11tishoogegesproocken..

Znw tGelove

Hebdi
jtgehoortmaetgen?
VleqslqcqSin

Ick làch hiergedoocken,

Had ickergebroocken1tspelhadtmoetehinden.

Z=etGelove

zo W illenwijhem bijgaen?
Vley
.'
schel.Sin

Jaewij,alsvrinden
Diehem intstrickbinden11vanveelijdelgebodts.

Z=etGelove

Kijckt,wiestaetachterhem ?
.
Vlel'
scltel.&'
n
Tisdegratijgoods.
Tduncktmijwadtsodtsi
.idievolchthem altijtnaeç.

Z'
w tGelove

Siethijseniet,peijnsick?
7.soA rlingen,bi
jzonderli
jk.--zo.behoedichel
i'
t,voortdurende zorg.- Iz.Weel
dige
w/
e#fckjf,hartstochteli
jk opgaan in genot;- mb'
nJefreln,watikzoekteverwerven.
17:heb ikhetgpedbegrepen,danwarendatkrassewoorden.- Ip.Hadfclergelrxclen,
wasiktussenbeidegekomen,had ikzi
jnwoordenonderbroken;- inden,eindigen.- zï.
intJfrfcl,in hetMnl.wasstribvaakonz.ennoginde17deeeuw wordthetzogebruikt;
f
'.
)
delgelo#,machttoti
jdel
edingen.- 24.Hi
jsoueengoetjaer,hetmochtwat;vgl.H.L.
v:.467.
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Vley
''
schol.&n

Hijsoueengoetjaer!
zyHijenachtsenieteenhaer1hijkentsenaulijck.

ZuktGelove

Sijstaetophem ensietwe1alsoblauwelijck,
Oockswijchtsijflauwelijck11sijmachsegickgestoort1)sijn.
Vlef
j'
schel.&'n
Sijmachwe1swijgen11sijmachnietgehoort11sijn.
Hijmochtoockverdoort11sijn/wousijteveelespreecken.

ZuaetGelove

JoQuetsicksa1diegratijegoodsvanhem steecken,
M ach ickonbesweecken11blijvendatickbin.
lck ben quaetgelove.

Vleqschel.Sin
Enickvleijscheli
jckzin,

Diehem salbringen indaertschedolatie.

1,
- fGelove

Ghi
jmaeckttemptatije.
Vlei
jschel.Sl'
n
Enghijmurmeratije.

ZuaetGelove

I89rO)

$5 Deurucomptblamatije.
Vleqschel.Sin

Ghi
jstichtalteratije,

Swerrelsnatije/houtghijinerruere.

Znw tGelove
Ghenochvandien/ghaenwijsegickdeurre,
Denmenscheveurreinsijnontmoetenisse.
Vleqschel.Sin
Doetghijdantwoort.
Z'metGelove
Bietghijhem groetenisse.
4oM eteenversoetenisse1sijnhoocheijtvercleert.
Vleysch.Sin

Gegroetsijt,notabelste,inwijsheijtexpeert,

Z=etGelove

W iensfameisvermeert,

z6.stctop&rnensiet,staatnaarhem teki
jken;- blauwell'
cq,onthuut.- z7.gestoort,

boos.- zp.verdoort,geïrriteerd.- Jo.Quets,ikwed (des);- steecqen,stoten.- Jz.Het

iszeergewoondatdezinnekensbijhetbeginofheteindvaneenscenezi
chzelfofelkaar
in hun kwaliteitnoemen,vgl.b.v.SpiegelderM J
'
n>n ted.Immink)vs.:48;EVEPASRT IX,
7z-7J.--J4.murmeratf
j'
e,opstani
dgheid,weerstrevingvanGodsgebod.- J8.peurre,te,
gemoet.- Jp.dan,hs.dant.- 4o.versoetenisse,vleieri
j,ietsdathem zoetklinkt;- vercleert,
nog indeoorspr.bet.:klaar,heldermaken,duideli
jkdoenuitkomen,inhetlichtstellen.

JanvandenBerghe
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Vleysch.SJ'
?Z
W ienspersoon isgeexalteert,

ZcetGelove

Totten hemelassendeert.
Vleysch.Sin

Ghi
jsi
jtlielenweert,

1,z,'fGelove

Van elck een begeert,
Vleysch.Sin
Geluckich geiugeert,

Ztw tGelove

4T'
W ienslevenanveert1aldergerusticheijt.
Vleysch.Sin

Ghijmoechtwe1heeten denmenschederw'ellusticheijt,
Gheeninbrustichei
jt11enmachuhinderen.

ZcetGelove

Niemanten can ueereverminderen.

Bi
jsminschenkinderen11zijdijsalichvercoren.
Vleysch.Sin
Jo Edele,

ZnwtGelove

Rijcke,

Vleysch.&'
n
M achtich,

ZuaetGelove

En hoogegebooren.

lnu tresoren11rustwijsheijtvoordachtich.
Dewe//=ffgemeuch

O mijndienaeren,daerseggdijwaerachtich.
Allesuchtenonmachtich11benickgenesen,
Diewerreltduncktmijtecleijnetewesen,
55 M i
jnenlolwordtgepresen11vanallenstemmen.
Mijndunckticksouwelindenhemelclemmen,
Mensoumijnniettemmen11ingeender.
maenieren.
Vleysch.&'
n

I8pvOJ

Ghyhebtmachtoverdevisscheninzeeenderievieren,

Overalledierenjlendevogeleninderlucht.
6o Ghymoechtlevensondersorge/ancxtoftducht.
U edelgerucht11luijtaenallencant.

4J.aseG ert,opsti
jgt.- 44.geiugeert,geoordeeld (heths.heeftgenegeero.- 47.inç
ér-ffc/lejf,naardebetekenisvandatwoord,datbli
jkbaarom hetri
jm gevormdis,kanmen

slechtsgissen.- yl.voordkhtich,vooruitziend.- p .genesen,teboven gekomen.- r .
M en,hs.mJ
i'
n.- 61.edelgerrif,faam van uw edelheid.
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*

Z'w tGelove

Ghijhebtmachtoverdiewerckenvan goodshandt,
A1sprincetrijumphantistualonderdaen.
W ellust.M .

lckenweetol ickop mijnhooftoftop mijnvoetenstaen,
6y Ickvliegedaerickgaen11vangrooterweelden.
Vleysch.&'
n

Ghijhebt(u)wenschvanallevrouwelijckebeelden,
W atbaetdatwijtheelden11ghijsijtnetgepersoont.

Znw tGelove
Dussietdatghijtoont11wadtghijsi
jt.

Godtheeftu metgrooterglorien gecroont,

Vleysch.Sin

7o W adtvreuchtenjoli
jt!

ZuaetGelove

Neemptsegick/geenrespi
jt,
Bereijtuwentijt11ineenvrolijckontpluijcken.
Vleysch.Sin

Compt,laetonsdiegoedendeserwerreltgebruijcken,
Laetonsnietonderduijcken11onsjongejeuchden.

ZuaetGe/ore

W ijwillenonslevenbeleijdenmetvreuchden,
vy W ieoi
jtverheuchden11compt,volchtonspaden1
.
Vleysch.Sin

W ijwillenonsinrooswaetergaenbaden
Enonsversaden11derborstenmelcken.

VtaaetGelove

Laetwijonsmetroosencroonen/eersijverwelcken,
Sowordtonsvanelcken11prijsbovenmaeten.
Vleysch.&'
n
80 Laetonsteeckenenvanonsgenuechtenlaeten

Znw tGelove

Aenallestraeten
Vleysch.ui'
n

Daerwi
jonssaetep,

ZuaetGelove

Opdatelckmachvaeten11onsijdellabeur11zaen.
64.Ditwaseensprw.,vgl.GemeyneDuyt
scheSprecqw.h vijco.:,,Hijenweetlangerni
et

ofhy opthoeft,dan op dievoeten gaan wil'',synoniem van ,,Hy i
s heelbrootdroncken''.

6y.Eveneenseensprw.:,,Hyvliechtdaerhygaet''çGem.D.s
îleclw.C iijl.- 67.rer
&epersoont,knapvanpersoon,vanfguur.- 71.ont
pluqcqen,eig.ontvouwen,6g.zichui
t:
leven.- 7J.onderduq'
cqen,verstoppen,onderdekorenmaatzetten.- 77.wsch.isaanof
-

x tuitgevallen.- 8o.van on.
î,hs.van een.- 81.onsJe/
zw,onsnederzetten.
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Vleysch.Sin

Compt,laetonsdiewegenmetvreuchdendeur11gaen
Allegetreur11slaenwijopeenzije.

VnuetGelove

8y W ijwetenueenammoreusemelodije.
Vleysch.Sin

lnswerreltsbevrije

ZuaetGelove

Gheenschoonder/Amije,

Vleysch.&n

fporol

Daerghijmelancolije11deurmoechtvergeten.
WellustigeM ensch
W aerwoontdieschoonne?
.
Vleysch.Sfn

Datsuldijweeten,
Sijiseenmoedervanalledwaesheijt,
GehetenissijeertscheSolaesheijt,
Dieusa1vreuchtmethopenjonnen.
W ell.M enJc/l

W adthanghtsijuuijte?

ZuaetGelove

Diehantvolsonnen.

Inalderijdelheijtishaerlogeringe.
Vleysch.Sin
Daerishoveringhe

Z=etGelove

Entriumpheringe,

Vleysch.&'
â
9J Gheen versturberinge,

Z'
u.tGelove

M aervrolijckeneringhe
En alleuseringe11datvreuchtmach geven.
W ell.M e-ci

O mijndienaers,ghijdoetmijnhoopelijckleven.
U woordekensclevenmijaenthartebinnen.

Seght,sou ick haerlieTdeoock connen gewinnen?
Ix Ick souseminnenalsliefstewederpaer.
8y.w lodqe,in rederijkerstaalwe1meerteromxchri
jving van een persoon;vgl.VAN

Doss:oRcu XXVI,JJ.- 86.Jeprj'
e,omvang,gebied.- pz.WQtkngifsi
juua
i'
te,watis
haaruithangteken,m.a.w.hoe heet haarherberg;- Diehantvolsonnen;vgl.Gem.D.

Sprecqw.liijro:,,Een hantvo1Sonnen(datis:Niet.l''- p4.hoveringhe,feestgelag.py.verzturberinge,vgl.verstorbeert,.VAN DoEss. CXXIX, I4,onutaan doorvermenging
vanverstorenennurberen,dieook naardebet.vrijwelsynoniem zi
jn.- W .=erfngedat.
ebruik vanalwat.
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Vleysch.&'
n

Kejaeghij,ennochwe1seventothaer,
W antsijheeftvx rwaer11planteijtvangeri
jve.

ZuaetGelove

Hetsalderalsijntotuwenbelieve,
Eùvrijvan grievej
lsuldijslaepenenwaecken.

'

Well.M e-ci

xoy W e1mijndienaers,ickgeveulastvandiesqecken.
lckwilmijngaenvermaecken11weestvrijvanerge.
Gaet,wiltbereijdendieherberge,
Segtwadtickhaerverge1enbrengtmijtbescheet.
(JJ'
nnen)
Vleysch.&n
Gheren meester,totuwendiensteben ickbereet.

zIoAlleubeheet11wi1ickvolbringen.

Zt
w tGelove

Hoesullenwijnudanssen1
.
Vleysch.Sin

Hoesullenwijnu springen!
Hoesullenwijsingen11multelaudamus1
.

IWVOI

ZuaetGelove

Tsalderalsijnsegickgaudeamm,
M aerbenedijtiusIjmoechthem welfaelen.
Vleysch.Sin

xIy Hoedoenwijmetsmeeckendertaelen
Veelmenschendaelen11inonsnetten1
.

Z'w tGelove

Daerom sijnwijprinchen.
Vleysch.Sin

W ijsijnCadetten
Diedewerreltsetten1heelnaonshandeken.

ZuaetGelove

Denwellustigenmenschehebbenwijintbandeken.
xzo Tisalsijntandeken1wadtwijhem seggen.
Vleysch.xsfr;

W adtgaenwijnudoen?
.

ZuaetGelove

Steenen indenwech leggen

Aenallenegghen!
1daerhijpasserensal.
Iol.Xe,wel;- totker,diezi
jbi
jzichzouwillenontvangen.- Ioz.plantei
jt,overvloed.
IY.erge,boosopzet.- IIo.Jekef,watgijbeveelt.- IIz.toespelingophetFe&um
ofop delofpsalmen z48en xro.- Ix4.benedb'
tius,dezegen (vgl.benediti
je,Esb.v.d.
PreeckerzJo).- IIy.smeecqeoer,vleiende.- II7.Cnptten,grotemeneren.- Izo.st
j'
n
z
aWelen,wathem smaakt.- Izz.eggkn,hoeken.

-
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Vleysch.Sin
Onsvoorstelen isnietdan smenschenongeval.
Sijsijnsodtenma111dieonsgeloven.

Q,- fGelove

zzyGodseerewijindewerreltroven.
Denmenschenwijverdoven11metvalscheartijckelen.
Vkysch.Sin
H oeheeten diesteenen?

Zt
aaetGelove

Duijsentperijckelen,
Diehem daegelijckxsullenontmoeten.
Vleysch.&'
n

Enicksa1meshoopenleggenvoorsijnvoeten,
zJo Daerhijinsa1wroeten11tendijverschenstonden.

ZuaetGelove

Hoesi
jnhaernamen?
Vleysch.Sin

M enichtedersonden,

Daerhijdootswonden 11overvallenmach.

Q,,
w'fGelove

Hijisdoch verblint.
Vleysch.Sin

Hijensietnietmetallenarg,
Diessalhijdenslacheerlanckseerfel11hebben.

QtzxfGelove
(pIr0) IJyWeedenmenschedaerwijtbestel11hebben;

Daerwijtbevel11hebben/gaegetabuijselijck.
Vleysch.Sin

Wi
jmaeckendiewerreltberoertconfuijslijck,
Totwerckenmesuijsselijck11wijelckenporren.

ZuaetGelove

Goodsgratijensouoponsnietkickendorren.
14o Alswijeensknorren11sijbeeftvanvare.
Vleysch.XSJ
'
/
Sosaen alsonsAdam en Evawerden gewaere,

Goodsgratijclaere11sijhaestverstieten.

ttafGelove

W ijdedenimmersdatsijgoodsgebodtverlieten.
W adtwijhaerhieten11dedensijbouwelijck.
xzJ.0< voorst
el,watwi
jin denzinhebben.- xz7.Dul'
sentFerj'
cle/en,blijkbaareen
minofmeergeijkteverbinding,vgl.HO- AERT,Lœth.d.M egWen z,4o7:Ghyzultu
zel
veninduysentperijckelenvinden.- xJ4.denJ/x/l...&JJen,tegendelamplopen,het
moetenbezuren.- IJ6.gaqet,gaathet.- x38.wercqenp.
2
,wf
7s.ve/#cl,onbehoorli
jkedaden;
porren,drijven.- xJp.#or= ,durven.- 144.bouwelb'
cè,metboudheid.
'

.
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I0J

Vleysch.Sl'
n

x4y Sijwaerentonsendienstenseergetrouwelijck,

Die(sJsijrouwelijck11leefden.tegaedere.
ZuaetGelove
Gijvalschverleyere1
.
Vleysch.Sin

Gijvalschverradere!

Vq
w tGelove

Gijsijteenmoordadere.
Vleysch.Sin

Swijcht,infecteadere!
Ghijverdoemptmoer,kinten vadere.
Iyo Noijtgeenquadere11indewerreltswam .

Vn
w tGelove
Deurudedootoverallemenschlen)quam
Endatdesondenam 11dieoverhant/bloot.
Vleysch.Sin

Doorusloech CaijnAbelsijnbroedersonderverstant/doot,
Dieshijindenbrant11vloot/vandesperati
je.
Vw tGelove
zyy Ghijbrochtdefehelewerreltindesolati
je,
Datallenatije11vanderdiluvienverdranck.
Vleysch.Sin
Deuru pharo inderoodezeeversanck.

Zt
aa.tGelove

Van u verginck Sodomain solTerenstanck.
Vleysch.&'
n

Deuruquam lsraelintbabijlonsbedwanck

xe En deethaerproopheten dooden metchrachten.

ZuaetGelove
Ghijdeetmurmurerenheelt'
jootschegeslachte
A1syuuijtEgiptenquamengevloden.
Vleysch.&'
n

I9zvO1

W aerdijnietdenstichtervanallealgoden?
.
W antgoodsgeboden/achtghi
jmindaneenpluijme.

ZuaetGelove

16yDatisoverlangedeoudecostuijme,
Diewerreltoptruijme11istotmijgenegen.
x#.rouwe/y
''
cl,ruw,zonderzedeli
jkebehoedzaamheid.- 147.moorlkwre,van moord.

f#)>f, dus moordenaar (nietin WN T en M nl.X.).- 148.n'lere,zie voor hetgebruik

vandi
twoord intoepa ingoppers.WNTT.Suppl.- Iy7.versaxk hs.per#l/ncl.- 1,
r9.
bedwaxq,hetbedwongenyzi
jn;degevangenschap.- l6y.over,sinds.- Ie.optmJ
f'
>,
in ruime mate.
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Vleysch.Sin

Gijquaetgeloveghijsijtwe1bedegen,
Derwerreltsegen/sijnvolalgoderijen.

ZcetGelove

Endaersietmeninuvleeschelijckzinverblijen,
z7oW antdietegenustrijen11wildijverscheuren.
W adtsietmendeurualboosheijtsgebeuren!
Treckenensleuren11uwederpartijen.
Vleysch.Sin

Ghijsteecktvo1herezijen.

1,,
-fGelove
Vleysch.Sin

Enghijvo1hoverdijen.

Ghyblaecktvo1envijen.

Z'aaetGelove
Vleysch.&n

Ghybloijtvo1boeverijen.

I7yEa ghijvo1tirannije.Volijpocrijsijen 11sijdijgegooten.

Qv
- fGelove

Icksegge,ghijsi
jtuuijtsduijvelszeijckpotgesprooten,
Derwerrelt deurvlooten 1totsmenschen confuys.
Vleysch.Sin

Ghijsi
jtgebaertintduijvelsschi
jthuijs,
A1slachterdescruijs11voorgoodestinckende.

Z'metGelove

x8oGhijvleeschelijckesinsijtelckenwinckende,
Soethoonichschinckende11gemengtmetregaele.
Vleysch.&n

Ghijquaetgelovesijtoorsaeckeprincepaele
Van allequaetterwerreltintgeneraele.

U smeeckendetaele/subtijlvanverhaele
I8y Verlei
jtgeestelijckenwaerlijckaltemaele
Enbringtseindequaele11derhereti
jcken.
Ghijdoorlooptprovincienenconinckrijcken,
Loerenenkijcken11enplui
jmmenstrijcken
Endoetdenrechtvaerdigenvangodtwijcken.
1* U enmachgelijcken11geenquaet,hoesondich.

ëgzro)

VuaetGelove

W aLucifer'
Jonsken/ghijspreecktstoutmoedich.
Ghijsijtvanallepracktijckennieuw vondich,

hee1%.
Jf
g'
fwelJeA en,hetisuwè1gegaan.- 168.segen,zetelsçsiègej.- x77.confuys(heths.
ftco-=),co usie,verwarring.- z7p.Iachter,laster,watschandeaandoet.- 180.wic.
lee ,aanlokkende.- I8I.regcle,arsenicum,vergifin'talg.- x8y.waerlb'
ck,wereldlijk.
-

z88:versta:om te....- !pI.Luci
ferjonsqen,duivelskind.- zpz.sf
j'
t...nieqoopon#fc/?,

ontdekt,maakta1snieuw bekend.

DE R LLUSTIGE M ENSCH

Allequaetongrondich11werdtdoorucondich:
Commotije/oproer/oorloge/dootwondich,
ondichom ueijghensingulaer.
I9J D en arm en versl
Geestelijck/waerlijck/tlooptualnaer,
Ghijmiententiswaer11blijcktopenbaer,
Ghijraeptenghijschraept/om daertsgoet,datsclaer,
U envaltnietteswae:/nochtonwille.
Vleysch.Sin
v
al
zx Gij sch presidentvan menichconsille,
Died'evangil
le11doetnaeuhandtzetten,

W adthebdijingesetveelvalschewetten
EntcleetdoenbesmettenIjderheijligerkercken.

ZnxaetGelove

W ieick?
Vleysch.Sin

Jaeghi
j!

Z=etGelove

Tsijnaluwercken,
zoy A'antmeestalleclercken11uhangenaene.
Sijstorven lieverdanuaTtegaene.
Inswerreltsloltontfaene11sijmeeststuderen,
Nieuw vondenNngeren11dachennachtpractizeren,
W aerom sijergueeren11endisputeren
zIo Enschriften met rooten hoopen alligeren

Enmijcontinueeren11metallegedoocheijt,
Om datseblijvensouweninhaerhoocheijt,
Bringendeindroocheijtdalderhoochelichstesomme,
Enhangendiewaerheijteendecxselomme,
2Iy Trechtsteecken intcrommetotgrooteronvromen,
En diesmoetick,quaetgelove,indewerreltcom en.
Dooru heeftgenomen 1
1elckvoetseluuijtdeschrift

Enopijnatelijckstroijtelcksi
jnvergili,
Tgrootstegesift11entbesteverlaeten.
Vleysch.Sin

zzo lsdatmijnschult?

Z=etGelove

Jaet.

Ip4.dootwoWJ
'
c/;,terdoodwondend.- Ipy.verslondich,verslindend;- om uejg/zep'
uitbaatzucht.- jp7.mienten,wsch.corrupt;heths.isnietvolstrektduideli
jk.- zx.
coyille,concilie.- zoy.c/erclen,geestelijken.- zor.In...stna&ren,leggenheteroptoe
om.- zo8.practi=ren,uitdenken.- zlo.alligeren,aanvoeren.- zlI.gedoochei
jt,toege:
vendheid.- zxz.Om dat,opdat.- ZIJ.inJrooc/iej'
l,op hetdroge,inveiligheid.- zl7.
Dooru,leesofalthansverstadoormJ
i'(dedichter vergeetdan datQ.G.zelfspreekt).-

zI8.opy
'hateli
jcq,eigenzinnig.- zzg.Tgrootstegesi
ft,hetgrofstelaatmenpasseren.

zod
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Vleysch.Sin

Datmoetick haeten.
Hoemenich menscheisservan allestaeten
M etgrootegrovedwaelingeonderwesen

Vanu,quaetgelove/bovenallequaetmispresen,
W aeruuijtisgeresenjlallesondich gequel.

ZuaetGelove
aen
ve
olo
te
1n
e,
nsijdijdaergeenx.hulpenin?datwetghywel,
Igzvo)2zyWVl
etssuch
ijrcsk
elz1i
isnietdanpomperije,
Eertscheglorijenhoverdije,
Stellendeopdezije11denootmoedighenarbeijt.
Vleysch.&'
n

Priesterssijnoockmenschen.

ZuaetGelove

lckhooreenediewaer11seijt!
zJoslaeralsden pijlaerleijt/die kerckemoetvallen.
Vleysch.Jfn
Hoort,can quaetgelovenietwelcallen?

Hoochbovenalle11issijnenclepelgehangen.
Hijsoueeqdoctöorinsijnwoordenwelvangen,
Diederechtegangen11woutreedenbuijten.

Znw tGelove

2Jy EnghijsouthondertCathuijsersgoetvanvirtuijten
MetuwispelRuijten11lockentotsonden.
Ghijdoettetvolcklevena1sbeestenenhonden
Sonderredene,aldievansinnenverdooft/is.
Vleysch.&'
n

Enghijdoetdatdeleugeneveel(meer)gelooft/is

z4o Dandiewaerheijtmetuwervalscherclergijen,

Z'w tGelove

Diewaerheijtwi1ickaltijtbestri
jen
Enbringeninlijen11sulckopstellagijken.
Vleysch.Sin

Keertueensomme,boospersonagijken.
Tschijntuteijckenheefteenfjninichsuijvelken.
2zI.st
aeten,standen.- zzy:hebjedaarnietdubbelen dwarstoemeegeholpen?- zz6.
roorstel,streven;- pompery
''
e,praal.- zzp.Ditwaseenspreekwoordelijkeuitdrukking:
,,En c
omtaengeenghesalfde:priesterszijn oockmenschen,a1sanderlieden:'tisquaet
wri
jventeghensdenprekel''(GOEDTHALS,Prov.anciensIiz).Verg.deInleiding,blz.xxvi;
J'
clhooreene...,ironisch:daarhoorikereen!- ZJJ.doctoor,indetheologiescil.- zJ4.
Hetisnietgeheelduideli
jkopwieDz'
ebetrekkingheeft.- 2Jy.Cathuf
j'
sers,befaamdimmers
om hunstrengetucht.- 2J6.wis
pel
jluf
j'
ten,blijkbaareen tautologischesamenstelling;of
magwi
spelksbijw.wordenopgevat?
.danblijkbaarvoor:vanherenderkomend.- zJ8.2,
als.- z4o.clergf
j.
en,geleerdheid.- z4z.sulcq,menigeen;- opJfe//agjjen,opschavotten.244.fjninich,venijnig;- sufj'
velqen,kern,wezen;bli
jkbaarberusthetEg.gebruikop.
de
opvattingvanzuivelalswezenli
jke,voedendesusbtantie;vgl.hetspreekwoord,/zovo1kwaad
aIseeneivo1zuivel''
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IO7

Z'xaetGelove
z4yBesietmijneneerseens.
Vleysch.&'
n

Eij,hiersijdijeenduijvelken.
Ergerdaneen basiliscushaenken.

ZtwtGelove

Nukeertghijuomme,luxurieusrolaentken,
Ghijensijtnietheijlich,alschijndijmingoot.
Vkysch.Sin

Kijcktinmijnvleijshuijs.

Qv- fGelove

Siet,hierhangtdedoot1
.

zyo Isdatdenloonvanuwerck11lien?
Vleysch.Sin

Datmachmendaegelijckxintswerreltsbemerck14sien.
Dieinmijnperck11vlien11naecktsulckbeswaeren.

Znw tGelove

Sosalden wellustigen menscheoock vaeren

Eerlangejaeren11wilthi
jsulcklevenleijen.
Vleysch.&h

(PJrOJ zyyOu,datswaer,wijmoetenhem gaenbereijen
Dieherbergetoteertschesolaesheijt.

Znw tGelove
Ja/endat/sijtbeddemaecktdaermendendwaes11leijt.
Eestdathem daespgreijt/somachhijwelvreten.
Vkysch.Sin

W oontsijhier,peijnsick?

Znw tGelove

Datmoochtghijweeten1
.
ze Ghijhebtergeseten11somenigh uure.
Vleysch.Sin (c/m f)
H ou seck,hou1
.
Eertsche=/>J/leJf,een wxr#fnne

W ieisdaervuere?

Comdijmetreguere1ghijensoutmijnietthuijsvinden.
z46.bailiscushknqen,debasiliskwerdvoorgesteldmeteenhanekop en achthanepoten
enwasgebroeduiteenhaneneizonderdooier.- z48.mingoot,vriendelijk.- z49.vlei
jshui
js,
achterste;vgl.VAxDoEsB.CXLII,zl.- zyo.uwercllien,zijdieinuw dienstzi
jn.- zyl.
intswerrelt
sJev rcl,bijhetbeschouwenvandewereld.- zyz.percb,gebied.- zr8.Eest...
grei
jt,alshetaashem bevalt.- 26I.zecl,zegik(dezeopvattinglijktonsaannemelijkerdan
.

ereen imperatiefin tezien,zoalsmenwelgedaan heeft);vgl.nogvs.16;649.- z6z.met
reguere,om ietsteei
senofmetgeweldtenemen.

xo8
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Zew tGelove

Doetopendedeure11wijsijnalvrinden

Dieu welvaertsoecken aen allen canten.
' Eert
scheSol.

z6y Hou,sijtghijt/mijnbestecalanten?
Dielielstesanten11daericknaewensche.

W iesendtu hierdoch?
.
Vleysch.Sin
Diewellmtighemensche,

Eenjonckweeldigaert,vanhartenmilde.
EertscheSol.

Isteenedelijck?

Z'w tGelove

Noijtlijberaelijckergilde
z7o Dietsteltintwilde/vanthienenvanvieren.

Hem enmach geen dinckterwerreltverdieren,

M etblijdermanieren11hijongequelt11leeft.
EertscheSol.

Tismijnalwillecommedatwe1gelt11heeft.
Diemijtgewelt11geeft/ensa1mijnietverdrieten;
z7y Solanghi
jcaneenenstui
jververschieten
Salhijgenieten!1mijnijdelweelde.
Vleysch.Sin

M aecktdathijwadtheeftdaerhijmeespeelde,
Eenvrouwelijckbeeldefraijvanpersoone/net.
EertscheSol.

Laetmijgeworden,daerisgoetdoene/met.
z8o W aertdeschoonelet/weetick/waertgepraemt1fjn.
Ztw tGelove
Adieu,totvlus,maecktimmersdatwijnietbeschaempt11sijn.
W ijsullenuhelpennaeonsvermogen.

I'
9.
$vOJ

EertscheSol.
N u gaet,diebestevan u tweeen sa1nietveeldeugen.

Dieugeloven/sijnqualijckberaijen.
z*.eenei/jbt eenedele,wsch.oneig.optevatten:een nettevent.- z*./y
''
Jere/f
J'
cl,

mild;- vgl.voorgilde de Inleiding blz.xiii. - zro.die ermaarop 1osleeften goede

siermaakt;vgl.WN T XVI,I8Jpeneenart.vanJ.BowsinN .
X.C.Juli?zp4z,diemeent
datdeui
tdr.betekent tien voor vier schrijven,daarbijaanknopend aanAnw.Liedb.
LXXVIII,vs.z7.- z7x.verêieren,teduurvallen.- z74.tgewelt,demacht.- z7p.#eris
goetJoenemet,datkangemakkeli
jkgeschiktworden,daarweetikwe1wegtoe.- z8o.Waert

... l
et,wathaarmankeert,m.
a.w.watzi
jwe1wenstt?);- waertgeprern,l(scil.dient?),
waarzijgedrukt,omhelsdwilworden?of:waarenigeaandrangopzijnplaatsis?- z81.vlus,
straks.- ,84.sqnyt
w/jblberai
lèn,hebbenslechteraadgehad.
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1N

Vleysch.&'
n

z8yW ijsoudeneenmunnickaeneennonnedraijen,
Alistdatsijnochtansreynicheytsweeren.

Q,- fGelove

W ijsijnallederwerreltcoppeleeren.
Vleysch.SJ
W

Wi
jdoenlienvaneeren/hoerenenboeventrouwen.

Z'w tGelove

Istjonck,istout,twilthem almetonsgeneeren.
Vleysch.&n

zpo W ijsijnalderwerreltcoppelleren.

Z=etGelove

W ijdoendensulckenvleeschenbloetverteeren.
Vleysch.Sin

Naeondeuchtwijalti
jtloeren11souwen.

VuaetGelove

W ijsijnallederwerreltcoppelleeren.
Vleysch.Sin

W ijdoenlienvaneerenboevenenhoeren11trouwen.

Znw tGelove

apy W ijtweediewerreltmeestinroeren11houwen.
Pausa

DeXe//=fl
yemenschuujf
HoevermaeckelijckistoockgeltengoetI
jhebben
Endaerbijcouragieusenmoet11hebben!
.
H oem ach sulcken een desstervenslusten?
Solang a1sick mach dusvollenvloetI
hebben,
,1
500

Geluckterwerreltmetvoorspoet11hebben,
Sa1ickgebruijckensolaesmetrusten.
Hedenvroechickmi
jnhondekenshusten,
Om eenappetijckenginckickwadtjaegen.

Mynvelden,mi
jnboomgaerden/mijndroeffheijtblusten,
JOJ

Dieick sach diverschevruchten draegen;

Mijnpachtgoeden,omsetschoonintbehaegen,
Beplant/besaeijt,
/diemijnnuvrolijckverweckt11hebben.
M aerdatsterven,datstervenmoetick beclaegen1
.

A1leeldeickduijsentjaer,ickenmochtgeengebreck11hebben.
z86.reynicheyt,kuisheid;- syv'
,hs.sf
jh.- z8p.hem ...geneeren,hui
shouden.- z91.&n
w/clen,menigeen;- Sloet,hs.bloot.- Joz.husten,aanhi
tste.- Joy.Om eenmmfg
f'
cqen,
om eetlusttekri
jgen.- Jo7.ml'
n...&JJen,mijvroi
jkgestemdhebben.

DE W ELLUSTIGE MENSCH

Vleysch.&'
n

jdijCousijnken?
3Io W aersi

.

Q,,-fGelove

Hierben ick maet.

Vleysch.Sin

ComptvoortCokijnken!

ZuaetGelove

194r01

W eestghi
jdiepagije.

Vleysch.Sin
Stroijtghijufenijntgen.

ZuktGelove

Saeijtghijueevelsaet.

Vleysch.Sin

W aersi
jdijCosijnken?

1,
- fGelove

H ierben ick maet.

Vleysch.Sin

Siedijnietwaeronsmeesterstaet?

ZtaaetGelove

JIy Iaeick,maerdoetghijdemessagie.
.

Vleysch.Sin

W aersijdijcousijnken?

Znw tGelove

H ierben ickm aet.

Vleysch.&'
n

ComptuuijtCockijnken1
.

Z'w tGelove

W eestghijdiepagije.

Vleysch.Sin
Gegroetsi
jt,notabelste/ondertshemelsstagije.
Dalderschoonsteimag(i
J
'leIl.metsoetercouraghije

Jzo W enschtupersonagiegeluckminiotelijck.
Dieherbergesijbereijtsonderoutragije,
U presentiebegeertsijgrootelijck.

Daerincolelverevana1swatuisnooteli
jck;
W enschheeftsijvanweeldenindecasse.
H ierluytmeneenclocxqenenpaweertwWf.
Jzx.Coii
jnqen,schelmpje.- Jx8.stasi
je,gewelf.- Jx:.t.
magy
'.
e,hiermeewordtdeW ell.

M .bedoeld.- JaJ.coevere,overvloed.- Jz4.W ensch,wat- ,zoveelmen wemt.
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W ell.M e-ci

Jzy M ijndienaers,ghi
jmaecktmijwe1tepasse
Inthooren van sulcken amoureusen lesse.

W e1wadtlui
jtmendaer?

ZuaetGelove

Tesdesermoenneoltesdemesse.

Hebdijdevotij/sosteltsetewercken.
Well.M ensch

Voorwaer,mijenlei
jtnietseerveelaendiekercken.
JJo Metgrooterdevotien/ickmijnietenquelle.

ZuaetGelove

Soudijniettekerckengaen?way,datseengeselle.
Daeralmoetghijandersbedacht1!si
jn.
Vleysch.Sin

Ghijensoutgeenmanvaneerengeacht11si
jn,
Ghijmoetterkerckengaenom dermenschtebehaegen.

ZuaetGelove

JJy Somoechdijnoch schierol morgendieschaeleom draegen,
Eenenkerckmeesterolvansulckbestier11sijn,
Vleysch.&n

Gasthuijsmeesteroftalmoessenier11sijn.
Ghingdi
jnietterkercken.
/ditsoudijverliesen.

(p4vOJ

ZuaetGelove
Numachmenuraetsmanofterenthemeesterkiesen;

J4o Kerckelijckelienwerdensobedegen.
Vleysch.Sin

Algaedijdansomtijtsbuijtenweegen
Bi
javentlaete,alstniemantensiet,
Datdielien nietenweeten en schaethem niet.
Well.M en,c:

Ghaenwijdanterkerckennaeubediet,
J4JEencordtgebedtvoorgoodestroijen,
/snel.
M aersieteerstachter/staenmijnploijen 11wel?
.

Twaerschandesou ick mismaecktterkercken gaen.

Tiseennieuw cleet/ickhebteerstaengedaen,
Besietofterijet/mochtaenmisraeckt11sijn.
JJI.datseen&eselle,hoordi
eeens!- JJa.aGersJezxrâfst
jn,eenandereopvauinghebbenJJ4.menschte,leeswsch.menschen.- JJy.schiero
T -orgrn,vandaagofmorgen,eens.5)6.vanzu/clbestier,eensoortgelijkambt.- JJP.raetsman,lidvanderaad(kerkeraad?dan
.

-

in de bet.C die WN T VII,zlzovermeldt).- J4o.soJe#egen,metzo ietsonderscheiden

(vgl.bedqen,WN T ll,IIpI,bet.y)).- J4I.buqt
enweegen,buitenhetgeoorloofde.- .
J47mismaecqt,nietwelverzorgd.- 348.eerst,voorheteerst.- J49.misraecqt(hs.mismaecitb.
in wanorde geraakt, niet goed vallend.
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Znw tGelove

JyoNeent,noijtcleetterwerreltmochtbadtgemaeckt11sijn,
H etstaetso nettekensaen u leden,
Vleysch.Sin

Tschijntghijcomptuuijteencorfiengetreden;
Ghijmaecktdenwrinckaertsgelijckeenengans.

ZuaetGelove

Dieusietgaen/ghijschijnteenstraetvo1mans.
JyyVanelckengeeert/moetuwenloon/sijn.
Vleysch.SJ
W

çpredicantoptstoel,

Alseenprelaetpresenteertuwenpersoon11fjn.
Bijallemenschenhebtghijgoei
jgratije.
W ell.M e-c:
W ie staetop den preeckstoel?

ZuaetGelove

Daegeli
jckxsepredicaetije,
Dieelck/eentbesteraet/maerselverdielesteis.
Vleysch.Sin

J* W adtsalhijpreecken,peijnsick.

ZcetGelove

Datgodtdiebestejlis.

D en ouden droom,diecan ickwelraemen.

DengelschepredicatiealseenpriesterJfrn#eop eenenstoel

lnnominepatrisetNjlie/etspiritussanctij/amen.
Vanitatevanitatem /etomniavanitas,

Verbaschribuntureclesiastes,
J6y D ixitSalomonein primecapittolo.

JesusChristus,waerachtiggodtendemenschemee,
Verlenenonssi
jngratijealtsaemen,

N aerditleven dateeuwich leven,amen.

I94(bis)rO)Alderliefsteinchristodiehiervergaedert11sijn,
J7oDiewoordendieickgesproockenhebintLatijn
Sijnteseggeninonsertaelendan:
Tisalgelijckijdel,seijtdenweijseman.

lldelheijtisdatindieswerreltls)bevanck11leeft,
Daerisnietdatdenrechtenganck11heeft,

J7J Tmoetalveranderen en in nietverkeeren.
Dussa1ickin ditsermoentweepunten leeren:

Deerste,datalnietiswadtindewerreltsij,
JyJ.rneclf#enwrincqcrtçst,loopttedraaien.- Jy4:gi
jvultdehelestraat.Vgl.denoç
bi
jTUINMAN 1,zy7vermeldezegsw.:y,eenstraatvolmans,eneenhandvo1verstands''.-

Jyy. eeerf,scil.teworden.- J6z.raemen,gissen,ikweethetvantevorenwel.- Denge/zck ,

bli
j aareenverschri
jving;- stoel,preekstoel.- JY.mensche,hs.mensclt
en.- J*.Al&r

lie
fst
e,scil.broeders.- J7J.Jepand,omvang,gebied.
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IIJ

Entweedewadtonsnootisdaerbij.
SoSalomonmetgrooteraddvijssei
jt
J8o Datdevreesegoodsistbeginselderwijsheijt,

Om hieraltespreecken:valtgodttevoeten
En wilthem meteen ootmoedich gebedtgroeten.
Vanitatevanitatem etppznl'
/vanitas.
Godtdiettwoortvandenbeginnewas,
J8y W antgodtisttwoort/entwoortisgodtongelaeckt,

Deurwellc)woorthemelenaerdeisgemaeckt,
Twelcknietwas,enheefttotijetgeschepen;
Uuijtwelckenietheijthi
jheeftbegrepen

Temaeckeneen Wesen ineen Properenatuere,

J9ODatwasdenmensche,hem gelijcknaesijnfjguere,
Diehijgesteltheefta1sprinchetriumphant
Overaldewerckenvansi
jnderhandt.
M aerwanthijden menschedusglorieuselijck
Gesteltheeftdusvictorieuselijck,
J9JSoheefthijhem eengebodtgegeven
Om dathijsouinobedientieleven,
Nieteetendetfrui
jtdeurgeenenraet

Vandenboom deswetenschapls)(van)goetendequaet,
Om dathijsijnengodtsoublijvengetrouwe,

4x Kinnen,minnen en alleen vreesen souwe.

M aerwanthijdoortserpentslistichgeveerte
Verwonnenwerdtdoorsijnbegeerte,
Kennendehijsi
jnnaecktheijtmetvreesenenduchten,
Verstaendedatdievruchtwasa1sanderevruchten
4oy En geen andersmaeck daerinheeftgevonden,

Dusheefthem deijdelheijtgebrachttotsonden,
W aerdoordedootheeftheerschappijgenomen.
W ell.M e-c:

Ickmeenemi
jnpachterssullenheedencomen,
Sijsouwenmijgeltoftcoorenbringen.

I94(Bis)vO1

ZuaetGelove

4Io Laetdepaeppreecken,pei
jnstghijom udingen,
W athebdijtedoenmetijemantsdancke.
Vleysch.SJ'
n

Siet,siet,ginderslaepteenendathijvaltvandebancke.

Hoorlt)hijnietwelwadtdaegelijcksepredicatijseijt?
Daegelqcbsepredicatie
Deurdeseeertscheverganckelijckheijt
J78.twee&,hettweede- 379.> fgrooterw#zp.f
#,zeerweloverwogen.- J84.Godt#f
ef...,
dehoofdzinwordtnietvoortgezet.- JW enJx.Om dat,opdat.- 401.want,doordat;
- g
epeerfe,handelwi
jze,optreden.- 41I:watbehoeftgi
ju tehkommerenom i
emands
believen.
anvandenBerghe
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4IyW ortAdam uuijtdenlusthol deslevensverwaeten,
Om dathijdievreesegoodsheeftachtergelaeten
Deurg'za'fgeloveenvleesselqcqesin.
Peijnsthierop,ghijmensche,wantmeeroftmin
Ensa1ugebeuren,diemetdwaesheijt
42o lnalderijdelheijtvolchtEertscheSolaesheqt,
N ietvresendeuwen heereuwen godt,

Sijngratijversmadendeensi
jngebodt
Overtreedijdooruijdelbegeerlijcheijtquaet,
W iensgratijeusorchvuldich/waerghijgaetoftstaet,
4zrBewaerendeis11inuijdelplegen.
Hoemeuchdijdangoodsgoetheijtsoluttelwegen
Enindesoetheijtdeswerreltsdusbli
jvenvergalt,
W aerdeurghijinmenichtedersondenvalt,
Desgeli
jckxinperijckelengroot.
4JoEndedegoodsgratije,ghijbleeTtallenuurendoot.
O mensche,wiltu danvanderwerreltkeeren1
.

Peijnstom stervenenhebtdevreesedesheeren,
W ienuwerckenbekentsijnheelenal.
Peijstdendachsa1comendatmenreeckenensal,
4J#Dusvreesthem ensijtdersondenswichtere.
Hijislanckmoedich,geentijrannichrichtere,

Bereijtutonltjfane,alwaerdijquadere.

Dusvreesthem a1stkintdoetsijnenvadere,

M ethem ootmoedelijck (...)aensijnendis.
eoPeijnstdathij(uJvaderindenhemelis,

Daerallevolheijtdaerghijal leeftolcomenmoet.
W antvoorwaer,voorwaer,enghijdatnietendoet
Enghijonachtsaem si
jtsijndergodtlijckergratijen,
U naecktdengrootendachdertrijbulatien
e y lnwelckenhaerdiegramschapgoodsverthonen11sal,

Dieelcksijnwerckennae(...)loonen11sal.

Dusvergaedertu schatten inhemelschevreucht,

Peijnstdentijtiscortdieghijhierlevenmoocht,
Enmaecktuvandenschadtderboosheijtvrinden,

(pyro)4yoOpdat,a1suonbreeckt,ghijsecoursmoechtvinden.
W iltu optgoetderwerreltdusnietfonderen,
Noch veroccuperennochvertravileeren.

4ly. Wort,werd;- verwaeten, gedoemd te gaan.- 416.achtergelaeten,vergeten.418.meer o.# mi
n,iets dergelijks.-

4zx.kere,hs.keren.- 4z4.Wiensslaatterugop

kerein42I.- xzy.up'delplegen,uw wandelenini
jdelheid.- 4z7.vergaltteverbindenmet
soethel'
t:zoetheiddievergaldwordt(doordezonde).- 4zp.groot,heths.heeftgrootgroot.
4Jo.Endede,warehetnietdoor.- 434.reeclenen,afrekeninghouden.- 4Jy.sl'
t...
swichtere,verlaat.- 4J:.Naootmoe&ly.
'
cqiseenwoorduitgevallen,wsch.gaetoffreef.44z.en,indien.- 44y.haer,zich.- 446.hierisblijkbaarverdienteofietsderg.uitgeval:
len.- xyo.alsuonlreeclf,a1sgi
jgebrekhebt.- 4yz.N och,leeswsch.nochtu;- veroccw

peren,eruteveelmeebezighouden;- vertravileeren,u er mee kwellen.
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4J)

460

465

470

475

II;

Peijst een ander salder in succijdeeren,
Diet sal vertrijumpheren il oft verhoereren
Dwelck ghij int suer sweetich laboereren
Most conquisteren II soudijt hebben begeert,
Dwelck van een ander onnuttelijck werdt verteert.
Dus u selven weert / van dit ijdel jaegen,
Oft ghij werdt van so veel verdriets geslaegen,
Met dieren plaegen II boven en ondere,
Onversien als met eenen blicxem oft dondere,
En met vreeselijcke droeffheijt sult werden vervult
En sult niet weeten waer ghij u bergen sult
Van grooter benautheijt en bangicheden.
En laet u die heer een luttel tijts met vreden,
Voorspoedelijck in alder ijdelheijt / staen,
Het sal u eer lanck in groote droeffheijt vergaen.
Laet vleeselijck zin en quaet gelove vlijet,
Vreest den heere, want hijt al deursiet,
'Wandelt in sijn geboden jolijselijck,
V reest hem met lieffde, so doedij wijselijck,
Ick vermaent u als dagelijckxse predicatie.
Hier mede beveel u goods gratije
Die u harte bemoruwe, ist van steenen,
Dat wi! u die vader, de soon en de heylighe geest verleenen.

Well. Mensch

o wee mij, ick mach weI bloedige traenen weenen
In dien mijn ruste nae sulcken slaep 1I1eijt.

Q.uaet Gelove
Meendij dat also es so den paep II seijt?
Verslaet u niet van sulcken geschille.

Vleysch. Sin
480 Die paep mach al segge dat hij wille,
Wie sal hem controleuren II van dat hij spreeckt?

En laet daeromme niet u vrolijck leven.

Q.uaet Gelove
Godt is bermhertich, hij salt al vergeven.
Daer twee van hem spreecken is hij int midden.

Vleysch. Sin
485 Laet papen en monnicken voor u siele bidden,

Tis haer officij, wadt macht u letten?
456. soudijthebben hegeert, als ten'
minste uw begeerte daarop gericht geweest is. - 458. u ueert van, doe niet mee aan. 468. Laet, verlaat. - 470. jolijselijck, opgewekt. - 474. bemoruue, vermurwe. - 477: als
mijn gerustheid (of werkloosheidi tot zulk een slaap (ZO' n toestand na de doodi leidt ; ofwel:
indien ik, om de reeuwigei rust te verwerven, zo iets moet doormaken (7). - 479. Verslaet u,
ontstel; - geschille, standje. - Na vs. 481 ontbreekt blijkens het rijm een regel.

454. uertrijumpheren, met feestvieren doorbrengen. -
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I9R01

Q,- fGelove

Ghijsijtrijckgenoech,ghijmoechttemeerallmissenbesetten
Naerudoot,sosijditochwe1bewaert.
Vleysch.Sin

Jae,ghelijckeenturckdienaedenhemelvaert.
4* Sulckedroeffheiltspaert/drincktdaervooreenvaenne.
W ell.M e-ci

W illenwi
jdangaen,denaventcomptdanaenne,
Daerghijmijdeherbergehebtbereijt.
Vleysch.&h

Eertschesolaesheijtsidtnaeuenbeijt,
DaersullenwijallevreuchtbeseTen.
W ell.M ensch
4py Nu gaeick vooren.
Vleysch.Sin

W ijsullenuwensteertophelen,
Sotreedi
jegenuuijtallendrucken.
Well.M e-ci

Amij,daerva1ickbijcansmijnenarm aenstucken1
.
Hoeben ick in ditdangiergeraeckt?

ZuaetGelove

M eester,twaswonderdatghijuwenhalsnietenbraeckt,
Jx Haddenwi
jtlnietsovastgehouwen.
Well.M e-ci

Opeenandertijtwi1icksulckenperi
jckelschouwen.
lcksiewe1tisquaetgaenbijaventlaete.

Znw tGelove

M eester,siethieriseen elen straete,
Daerlegghen maermeshoopen indenwegen.
W ell.M enJc/l

JoyAmij,hierva1icknocheenstedegen.
W adtgebrecktmijn/benicksodtenmal?

Z'w tGelove

M eester,ghijvieltdaereenensoetenval,
Dieendeetu nietalsulckesmarten.
W ell.M e-c:

Mi
jdochtdattersteenenvielenopmijnharte.
JIo M i
jnsielisgetluestmetdootlijckewonden.
W aervielickdaer,peijnsick?
487.beseuen,in uw testamentvaxleggen,legateren.- 4>.spaert,bespaaru;- vcnœt
viermengelen (bier);ziethansW N T XVIII,Jzvg.- 4pI.dan,wsch.corrupt.- eJ.sWt
...

Jei'
f,zitoputewachten.- 4py.steert,sleep,slippen.- 4W.e
fèn,gelijk,zonderstruiko

len.- yx .H udenwy
''
,versta:hetzouzekergebeurdzijn,a1swi
j....- yo4.nw r,alleen
maar.- yY.gelreclf,mankeert.- yo7.soet
en,zachte.
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Vleysch.&n
ln menichtedersonden.

Versuchtghijdaerom soswaerlijck?
Well.M e-ci

lnmenichtedersonden,ochdatisvervaerli
jck1
.
M ijnbloetvercouta1svervrosenkijckelen.

JlJ M aerwaerinvielick eerst?

fWrol

ZuaetGelove

lnduijsentperijckelen.

Ickpeijsdeoluijemantverstoort11hadde.
W ell.M e-cé

Twasgoetdaticktsermoengehoortj
lhadde.

Q.
,zw'fGelove

Andershaddijergelaetenuleven.
W ell.M e-ci

Voorwaerickwasserbijcansgebleven,
Jzolckwilmijvoortaenbeterwachten.
Vleysch.Sl'
n

Enwiltnietmeeropperijckelenachten
Nochmenichtedersonden,ghijsijtdaerdeure.

Znw tGelove

DuslaetonsgaenbijdeschooneNjgeure
Daerghijvangetreuremeuchtvri
jelijckvansinnen 11si
jn.
yay Sijstaetvoordieduere11deweerdinne11Njn.
Raschhaeltinne1wijn11endranckvanprijse!
lïertscheSo/aeli.

lckheeteuwellecom,notabelste,wijse,
Ickhebdranckenspijsen/naeubegeeren.
Alwoudijsdaechshondertguldenverteeren,
yJo Icksaluwe1scheeren11condijtbetaelen.
Vleysch.Sin

çgaetsitteneneenfe/e/)

Roepteenboijkendieonsmacheenvrouhaelen.
Alleenesijndesouhem sijnvreuchtverdrogen.
EertscheSolaesh.
SiethierisBegeerlicheytvan Oogen,
Snootstecoppelleerkendietalbespiet.

JJJ Rasch,loopheenensondertelettenijet,
Brengtonshiersiet11wadtvanavontueren11smal.
yx4.xrcout,wordtkoud;- lg
fble/en,i
jspegels(zieWN T op keke1).- yI6.verstoort,
mixqchieninmateriëlezin:gestotenbijhetgaan?- yzx.vri
jell
i'
cl,wellichtcorruptentelezen:
lz
rj'enlos;ofandersdubbelteverbinden,methetvoorgaandeenhetvolgende.- yJl.Joj'
len,
bode,jongen.- pz.hem,zich.- p6.wadtvanavontueren,iets(iemand)waarmeeietste
belevenvaltt?)watsmalhierbi
jechterbetekentisnietduidelijk.
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Begeerlb'
cheytvanOgen
Voorwaer,wildijdatickspeuren11sal,
Totsulckendiensthebicklustigevierricheijt.
EertscheSol.
HaeltonsdiepompeuseEergiericheyt.

legeer/jckjf

54o Diesalick terstontdoen comen ten loere.
W ell.M e-c/l
lsseoock wadtschoone?
EertscheSol.

Noijtvermaeckelijckerhoere,
Bijpausen,cardinaelendiemeestgesienste,
Keijsers,Coningencomenhaertendienste,
Dienetstegegienste11vanelckeenbegeerlijck.

y4y Tlooplt)haeralnae,tsijgeestelijckoftweerlijck,
(Wvo)

Sulckom haerdeerlijck11lijlenzielewaegen.
Begeerlq'
chet
jt

Alderlielstemin'gniote,
/schoonintbehaegen.
Eergierichei
jt,eenvrouwecosteli
jcqeWelichtvaerdich

W atman isser?
.
Begeerla
i'
ckg
f'
t

'

Datsuldi
jaenschouwen:
Diegrootgoetgevensouwen/om utewinsche.
Eergierichel'
t
55o Noemptmijdenpersoon.
Begeerlqck#f

Diewellustigeminsche,
U ootmoedich dienaerin diteertsedal.
EertscheSol.(gxfsittent

Sijcompthiergaende.
Eergierichey.'
t
Godtsegenthiera1.

ZnmetGelove

Tjan,dieencomptnietflouw inne1
.
EertscheSol.

W adtsegdijvandatdier?
.
Vleysch.&'
n
Tisseg ick een pauwinne,

yyy Bovenvenusgoddinne/dieexpeerste.
y4o.tenloere,om bekekenteworden ?- y4z.meestgesienste,dubbelesuperlatief.- y44.

gegienste(
geêngfe-f
e),geestigste;- Jegeer/f
gbl,begeerdwordende.- y47.mingniote,lieve;
costelf
j'
cq,scil.uitgedost.- y4p.fewinsche.totzi
jnwens(scil.tehebben).- yyJ:die
maakthi
er geen slechtfguur.
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ZuaetGelove
Sijsouwe1die(...)vagenmethaerensteerte,
Sijndaegenenvliethijvanhaer11niet.
Vleysch.Sin

M aergoodtsgratije,cousijn?
.

Z=etGelove

M aerdieensiethijgaer11niet,
Nochtanssetsijspijsendranckopenaenne.
Vleysch.&n

56oW adtachthijdatte?

ZuaetGelove

Ten ismaereen slaenne,

Diehem salveertalls)hijindensondenongetelt1
,1leeft.
Vkysch.XJW

M aersiethoeEergiericheijthaerbyhem gevelt11heeft,
Si
jmaeckthem gedwee/alwaerteenlammeken.

ZuaetGelove

Tisseralcustlieven,tasthetmammeken,

y6y A1stweeduijffkenssi
jtreckebecken.
Vleysch.&'
n

Sijsullenmalcandernoch snotuuijthetkinnebacken lecken,
*'
'

-.

SiJgaen hem allreseervierich aenne.

Cs/aefGelove

'

(#eweerdinneschrjftdappert

Sietcousijn,hoediewaerdinneschrijftindevaenne!
Si
jsa1haerselvennietvergeeten,maet.
Vleysch.&n

I:7rOJyw M aerhoehouwendeestweemaemereeenstaet
A1waerensijeedelevandenschilde1
.
Well.M e-ci

lckbrengsu,mijnlieT.
Eergierichef
j'
t
Datwachtick,mijngilde.
W ell.M ensch
Alledruck,miskiel
tgevalleniswsch.vloerofgront;- steerte,sleep.- yyp.set...openaenne,zorgtdat
356.Ui
datofwaarnaarmenslaat,datafgeslagenwordt(vgl.voetveeg e.d.).- y62.gevelt,neergelaten.
.

zijoptafelkoment?
.).- y&.slaenne?Alsdithetww.J/aanis,misschienoptevattena1s:iets

y64.al,al
s.- r67.gaen&rn...aenne,gaanelkaarteli
jf;- #eweerdinneJcirj/i,hetgelag
nl.- y68.schrl
iftJ
'
rl
#evaenne,bedragenopschrijftdieindevanenlopen;eenvaanishetteken

-

voorvi
jfeenheden.- no.maemere(maméren,uitmavzre),dames(iron.).- y7I.vanden
schdde,vanadellijke,aanzienlijkeafkomst.- .
r7z.wacht,verwacht,accepteerik,nl.dedronk

diegijmi
jtoebrengt.- y7J.misbie
y,verdriet.
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Eergierichef
j'
t

Staetonsteweerne.

Well.M e-ci

Jontmijndereerenbriel!
Eergierichei
jt

Dieschenck ick u milde.

W ell.M ensch

J7y lckbrengtumi
jnliel.
Eergierichey.'
t

W ell.M e-c:
Allesmartich geriel

Datwachtick,mijngilde.

Eergiericheqt
W ell.M e-ci

Sendenwi
jintwilde.

Noijtvrouweicksoverhiel.
Eergierichel
i'
t

Datswaer,indeestaveernne.
V ell.M e-c:

lckbrengtumijnliel.
Eergiericheqt
Datwachtick,mijngilde.
W ell.aW e-c:
Alledruckich miskiel
Ecrgierichey
''t

Staetonsteweernne.

W ell.M e-c:

580 O eergiericheijt,hoebenickbijusoogeernne.
1
lck en coosevooru nieteen werreltvolgouwe,

Ghijsi
jtdiealderamouremtevrouwe
Dieinmijverdrijftallepijnelijckewee.
Vleysch.Sin

W aerdinneken,crijchtnocheenvrouwenoltwee,
J8y Dieonsverjaegenswaermoedigefurije.
Eergierichea
i't

Loopt,haeltonsdielielelijckeLuxurie,
M etOverdaethaercamenierken.

Begeerlqcheqt
W el/maerghijmoetmijschinckeneenplavierken,
Icksaldaerdichdierken 11doencommenneta1seenpeerken.

lees
r7g
4.
rd
ie
freereny8J8rf
#
,
'
me
reknon
de
,ee
rviv
lepgle
errgeenleko
ken
.6
erbf
e
T,
.e
pl
ad
vie
ere
qe
er
nt
.At
/ae
pe
fen
ro
i
so
e
wi
ss
l
ve
on
rmp
ai
n
uvv
ie
mt
vooy
r7
in.je
e
t.
.-

lichtegezel;misschienisdustelezenalseea,/oferlen?- y89.alseenpeerqen,depeerwordtin
vergelijking gewoonlijk genoemd a1sietsgerings;hi
er zalmenpeerqen dus eermoeten
opvattenalsler#len.
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Zt
metGelove

Gaet,gaet,ghijsijteenaerdichcoppelleerken,
Ghijsouwetwe1vinden,
/waerttecri
jgeninstadt.
Vleysch.Sfn
Had ick een rootlapken,ick hechtetop syn gadt,

(9770)

Somochtmen(hem)kinnenaensijnlevereije.
Begeerlqcheqt
W adtsegdij?

ZtmetGelove

Niet/datu godtgeleije,
J9ySeghtdatsijallebeije1comenterstont.
.

Well.M e-c:

lssijoockliezijck?
EertscheSol.

Noi
jtamoreusermont,
Diethertedeurwont1invlammichbinnen.
Sijisdiemeesterssevanbegeerlijckeminnen
Diedamoreusesinnen11quelttormentelijck;
e Davit,Salomlonjhaerobedientelijck
Endiligentelijck 11volchden metluste.

Sijisdiebequaemstevermaeckelijlcklsteruste,
Noijtmanencuste11vrouwesogerielelijck.
Vleysch.Sin

Ghijmoechtwe1vangeluckspreecken.
EertscheSol.

eyNoijtlielsolielelijck,
Diesulckehaerdielelijck11soeckenintsecreeten.
Begeerlicheqt
So ick u gedaen hebbedieweeten,
Doetalsoencompttotdaer.

Luxcie,eenvrouwealseen hoeregecleet

Gaetseggeickveure/ickvolgeunaer.

6xo lck sa1den wechwe1vinden sonderkeersse,
lck heelevee!te geernaen diecleutermeerse,

Icksoppeveeltegeernindeachter11sop.

Overdaet,heftmijnensteertafterj
lop,
Ghijmoetmijdienena1scameniere.
r9J.levera
i'
e,li
vrei.- .;97.invlammich,geheelmetvlammen vervuld.--& z.ruste,ruxtx

e

plsats,ofwatrustgeeft.- e .dte
feli
jcq,a1sdieven,steels.- &7.ge/-n...dieweeten,op#
gedragen.- &8.comptzofJyr,gaerheen.- * .Gaet,dittotBegeerlijkheid,dieLuxurie
isgaanhalen.- 61I.hee
fe(1.&#e)aendiecleutrmeerse,draag(til)demarsmetkleins
goed,kramerijen (?vgl.bleutewerq,beuzelalijen);klaarbli
jkelijkeenobscenezinspeling,
evenalshetvolgende vers.- 6IJ.steert,sleep.
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Overdaet,een protzJ
wealscenhoeregecleet

61y TotdendienstderLuxurieickmijnstiere,
Alsdietverstanthebbevan sulckstondecken.

lck,overdaet,cantotLuxurijetrecken
Endoenverwecken1
:
1oncuijsschebegeerte,
Dusdien ick Luxurijemetten steerte

6zoEnbenhaersubjeckt1metneerstigenlabeure.
Luxurie

GhaenwijtotEertscheSolaesheijtsdeure,

Totten wellustigen menschedienaeonswacht.
EertscheSol.

Sietwaersijcomptdieelckenbelacht.

I98roJ

Luxurie
Ditismetoorlove.
W ell.M ensch
Comptseg ick naer1
.

Vuaetgelove

6zy Ghansvier,IIhierj
lissertweevooreenpaer1
.

Noijtlustigervrouwenmenonderdenmenschen 1
!sach.
EertscheSol.

lckgerijvevanallendaermennaewenschen11mach,
Totallenspijsenweetickmijnsauseken.
Begeerlf
jchejt
W adtduncktu van datbeeldeken?

ZuaetGelove

Tissegick een ûuweligcousseken,
6Jo W elhem diesulcksmach genieten1
.
Vleysch.Sin

Daersouickeenstuckvanmijnsielinschieten,
Alsousi
jvlieten11inarnoutsbadt.

ZuaetGelove

En stordtu niet,soeckteen andergadt,

Ghijsultuwe1metslechterpont11lijen.
61:.mettensteerte,scil.naethetdragen daarvan.- 6z4:metuw vertof(hiertreedtzij
binnen in deherbergvanEertscheSo1.);- naer,naderbij.- 6zy.hter...paer,datzijner
tweedieerwezenmogen.- 6:7.gert
jve,hs.gecrj'
ge.- 6zp.cousseqen,metzinspelingop
debet.,vulva'(zieWN T VlI,y86J).'
- 6JI.daarzouik eendeelvanmi
jnziel(zaligheid)

vooroverhebben.--6Jz.vli
etenJ'
n arnoutsJW/?
.indeliteratuuroverdeAernotTtsbroeders,
debohémiensvandex6deeeuw (ziedebekendeboekenvanD.TH.ENKLAAR),i
stotnogtoe
geenvermeldingvan eenbadaangetrolen;naardebet.hierkan menslechtsgissen.- 6JJ.
stordtu niet,valniet.- 6J4.ll
i'
en,vergenoegen.
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Vleysch.Sl'
n

6Jy lcksounochtansoockwe1mettenbisschopterstontjlrijen,
Sowela1sonsmeester/dienudencadetmaeckt.

ZtmetGelove

W aschtuwenmont/cosijn,eerghijuwenmontvet/maeckt,
Envagetsnodtvan uwermouwen.
Vleysch.Sin

Hijheeftmontwadtmoechdij/enwenschvanvrouwen,
64o Hijsitonderdehoerenwe1alsopradt,
Gelijcksintuurselonderdiemaechdensadt;
lckcrijghetemptatije/envenusevelinge.

ZuaetGelove
lckwi1ueenscrauwen/heefthijdecrevelinge
Ofthebditteheet/ickweetuvercoelinge.
(gratieblaesthem eensintoor,
W ell.M enJc/i

64y Tgepeynsqueltmijdoorinwendi
jgevoelinge,
Deurdatick heden hoordevermonden.
lck ben gevallen inmenichtedersonden

Enindui
jsentperijckelen/doenickherwaertsquam.
Eergierichef
j't
Hoefantazeerdij?
L= urie

Sijdi
jsegickgram ?
EertscheSol.

6yo lsserijemantdieuwi1verstooren?
.

ZuaetGelove

Keneent/godsgratijeblieshem wadtinsijnooren
Endaervanwerdthem sijnharteswaer.
L uxurie
lstandersniet?

6Jy.mett
enbisschoprJ
i'
en,klaarblijkelijkeenerotischebeeldspraakdiewsch.verbandhoudt
metdenogonopgehelderdeui
tdrukkingenwaarinvanSt.loris'vi
ssop,enopéénplaatsook
vanSt.lorisbisschopçAntw.Lfe#l.CXCII,lo)gesproken wordt.Wsch.spelenindezeuitdr.
verschill.associaties(diemetyvissop'zijnstelligzeer,,realistisch''!)doorelkaar;zonderhier
opdezekwestieverderintegaanmogeikwijzenopdeinPARTRIDGE'
SDictionaryofslang
vermeldezegsw.,,toshootaJflm,tohaveawetdream''.- 6J6.dencWefmaecqt,debanjer
speelt.- 6J7.Waschtuwenmontenz.,spreekdaarnietvan,datisgeenspekjevooruw bekje.
6J8:J
iebentimmersmaareensnot#
ion=
cent?
.).- 6'5
*
ntfz
/Wfmoech-ù
,mondjewat
''
'.mo
'''
bliefje;alwathi
jbegeert.- 64I.Devergelijkingisietwatwonderlijk!- 64z.evelt
.nge,het
'

woord komtvoor in debet.verwensching(W N T 111,4z6p),hierechtereer:zucht,fr.mal.

64J.hee
ftif
g'
,leeshebdi;- crevelinge,jeuk.- 64y/6.voelinge,besef,hetdoordrongenrwor,
den;- Deurdat,leeswsch.Jondat.- 648.fantazeerdf
j'
,zitjetesulen.- 6y1.went,hs.
-

m ent.
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IWVOJ

Vtw tGelove

Neentsegick voorwaer,

Keerthem denvaer11enwiltengenesen.
Overdaet

6yy Laetgodsgratije/goodsgratije/wesen.
Bijgoodsgratijesweeren demedecijns.
Vleysch.Sl'
n

Overdaet,brengthem (een)halvecannewijns

Enjaegthem uuijtdenhooidesulckachterdincken.
Overlyt
lck brengu dathaf.
Vleysch.Sin

Hier,laettetmijvolschincken!
Ecgierichei
jt

e Houtstaeteneere.
EertscheSol.
W iltdruck verworgen.

Znw tGelove

Ghijsultnochlangeleven.
L= ie
OperN f
lck brengu dithall.
Vleysch.Sin
Overdaet

W iltdannaemijwincken.

Hier,laetmijvolschincken!

Suldijmi
jbescheijtdoen?
W ell.M e-cé

lcksalsgelijckdrincken.
Eergierichei
jt
Practizeertnaehoocheijt.
EertscheSol.

Overdaet
Y y lck brengu dithall.
Vleysch.Sin

Sijt1osvansorgen.

Hier,laetmijvo1schincken!
Eergferfckj'
t

H outstaeten eere.
EertscheSol.
W iltdruckverworgen.
6y4.Keert...vcr,wenddeschrikvanhem af.- 6J8.acht
erdincken,nagepeins,bezorgdx

h
eid.- 6yp.hal
y,eenhalvevaanofandereeenheid.- *4.Prctizeert,streefmetoverleg
en list.
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V'w tGelove

Soghijnudoet,doetoocksomorgen.
Meergoetsdantijtssalugebeuren.
Overdaet

Datkeerskenisuuijte.
Vleysch.Sin

67o Heij,laetvaerentreuren11doethaerbescheijt.
W iltdatinslicken.
W ell.M e-c/l
Den dronck istegroot.

éWrO1

ZuaetGelove

Laetunietverpicken

Van vrouwen,datwaeru grooteschande.
Well.M e-c:

lckbrengtu,Luxurije,mijnliefsteplaijsande.

67ySijgroeijtovervloedichdeurttgebrulijlckvanwijnne.
Overdaet

Lustudanwadtgroens,looptachterdiegardijnne.
Speelttspelderminnen/daernatuernaehaeckt.
EertscheSol.

Jae,envoortisubeddekengemaeckt,

Gedecktmetgouwentappisserijen,
68oDiecamergeciertaenallentsijen
M etcippressen/encaeneel,dietharteverfroijt,

U beddemetbalslejme,mijrreenaloesgestroijt.

Daermeuchdi
jdenbegeerlijckenlustontpluijcken,
Opdieburstekensrusten/dieomhelsingegebruijcken

68y Totten daegentoedatdesonneopgaet.

Twegf/#enuytcov r?egenaemptderwerreltsamblant.

Deeersteereecllfl

W aerblijldij,maetgen?
DeTwede

lk volgheu,maet.

W ijwillentsaementelaveije.
I

W ijheetenderweceltsamblantallebeije,
Dieelcken verheugen metonsen sangen.
e .Waaropditdoelti
smi
jnietduidelijk.Blijkenshetrijmxehemaontbreekterechter
voorennavs.67oieu.- *z.verpicqen,opuwkopzitten.- 676.Lustuo2/groenhgevoel

jeminnelmt.- 68I.dietkrfever
froi
jt:VANBEVERR CKrekentdekaneeltotdez,hert,

sterckendekruyden''.- 68J.ont
pluqcben,deteugelvieren.- 684.Sursteiens,hs.suorst.
le-.- 687..1 laveqe,op aas,op voedselenvand.opjachtgaan.- 688.&r(hs.&nAr)
werreltsamblant,deschoneschijn,deverlokkingenvandewereld.
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z

+ M aertquaetste,maet,hi
jenduertnietlange,
Hijsmeltterstont/a1ssneeuindenbrant.
I

Daerom heetenwijderwerreltsamhlant,
Schijnvanvreuchden,dwelckdenwintpasseert.
z

Maet,intholsijnwijhoogegeexalteert
Wy Bijprincen,heerenenvrouwenpersonen.
Bijloo,dieconnenonsschoonsamblantthoonen,
Hoewe1sijmetderhartenlauvuijtsingen.
2

Endanonsdansserkensdievoordebruijtspringen
Enaardichmuijsijckefroijenmettenwincke!
I

700Enonsmeijsskensdietmondekensettenindeclincke,
Schoonsamblanttoonenenminnelijckloeren1
.
z

Danmijnvrouwevanbordeuxnaetalhaerhoeren,
Diestootonstoeren11meteenenspronge11uuijte.
I

(Avo)

Voorschoonsamblantthoonen,

Ensteeckenachterdietonge11uuijte
7oy Entroetelendenduijpe11metloosequackenfjn.
M etden m ontcussen,

I

Jae/metdehantintsackelijn,

Daersijgeltsondertellenontfangen.
z

Danmaeckensijdenpaijssonderverstrangen
Encrijgendenbucht/sonderkijven11man.
I

7xoTiswonderwadtschoonsamblantbedrijven:1can.
Troeptalnaeonsdienaegemack 1grijpen.
*J.passeert,doetvoorbijgaan?of:overtreftin vluchtigheid?
.- + .schoon samblant
thoonen,vleien,schijn/
vriendeli
jkzijn.- %7.lauvuf
j'
t(l.lavuytjsingen,voordemalhouden,

foppen;vgl.Juxlvs,Nomencl.op samnionesçsannio,hansworst),dathi
jweergeeftmet
,zl
avuytgevers,desinnekensineenspel''.- *8.dan,hs.den.- + .froi
lw
en(vanfroznaast
frayt,pronken(misschienisdusvoorEntelezenInofEn= f);- mettenwfncle,behendig.
7x.indec/fnde,in deplooi.- wz.bordeux,metdezelfdewoordspelinga1sinL.#.G.
vs.z4y.- 7oJ:vertoontalonzekunsten me#één slag,alletegelijkt?).- 704.Fxr,van
voren,inhetgezicht.- 70;.dui
jpe,sukkel;- quacqen,streken,trucs.- 7%.sacqelf
jh,de
-

geldbuidel.Deze situatie ishonderdmaal uitgebeeld;zie b.v.de platen in FucHs, Sittenç
geschichte1,tgov.p.J84en 4x.- 707.sondertellen,dathaarniettoegeteld wordt. - 709.
denJt
zcif,depoen,hetgeld.
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z

W ijaccorderenalstweesack11pijpen,
M etcleijnenarbeijtwijaendencostraecken.
I

Oudatswaermaet,hoesullentwijmaecken
7xyDatwijmochtensmaecken 1tnadtuuijtertonnen?
.
2

Ghaenwijindehandtvolsonnen,
W ijsullenwadtwinnentonsenconfoorte.
Daersa1ijemantsijnvanonsersoorte
Dieheeden betaelen salonsgelach.
2

7zo Dewellustigemenschesitteraldendach,

Tenmachhem teri
jpsijnnochtegrol.
I

Datwaseengoeijstilte.
z

Hoortmaet,tisseralopen hoT.
Godtsegenthieral.
1had icktnietgeraden.

Eergierichei
jt
Sietwaersijconlen,deeslichtegeladen.
DeersteSambl.

7zy Duncktudatwijhierqualijckgeraeckt1sijn?
Vleysch.Sin

Sidtbij,sidtbij,nusa1tspelvolmaeckt11sijn.
Ghijgebraecktonsrechtbovenallendingen.
Well.M e-ci

Ghijmoetonsnueenliedekensingen.
Wi
jsittensoswaer,tsalrechtwelpassen.
DeersteSambl.

7)oBeijt,laetonsdenmontwadtspoelen/eneerstwadtbrassen,
Sosaldenthoontebeterganckhebben.
L= urie

W ildijrijnschenwijnol soetendranckhebben?
.
Segtwadtghijbegeertvanwijnoftbiere.
Overdaet

(xxrol Hierisplanteijt/maecktgoeijchiere,

7Jy M aecktdenvoijsdatsemetvreuchdenvoort11gaet.

7I2.sacqpq
jten,doedelzakken.- 7zz.stilte,voorstelteldanfg.voorhulpmiddel,ietsdat

tepaskomt?- 7zJ.had ...geruen,n1.datdeW ell.M .erzouzitten.- 724.licht
ege/Wens
lichtgeladenen,luchtigaards.- 7)I:za1hetmusiceren vlottergaan.
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128

Corte Weelde, een man met een luijte
Ontbeijt, mij dunckt dat mijn luijtken discoort II slaet,
Ick wilse gaen op haer toonken stellen.
Ick moetse locken, dees jonge gesellen,
Noijt speelrnan dan ick oijt bedt en speelde.
740 Mijn luijte heet verganckelijcke oreucht, ick corte ueelde.
Elck 100pt nae mijn spel / al ist haest vernepen.
Noch heb icker so veel in armoede gepepen,
Daermen mij corte weeIde vertrecken II sach.
T wil toch al huuwen wadt lepellecken II mach,
745 Tdunckt hem al gaudiamus deerste jaer,
Maer als ick wech gae, dan compt .beel berouw daer
En pover joije / die comptse drucken.
Gans doot, daer breeckt mijn groote snaere ontstucken!
Maer ick hebber meer, ick wilse gaen haelen II al.
750 Tis misselijck wiese noch eens betaelen [lsal,

Well. Mensch
Nu gaet het hem aene.

Vleysch. Sin
Laet een toontken clincken.
Deerste Sambi.
Wadt lietken begeerdij ?

Eerste Sol.
Daermen achterdincken

Dat ghij ons wilt schincken,
II bij mach vertijen.

Eergiericheijt
Singt ons een lietgen met drije partijen,
755 Off sulcks alst u belieft / wij maecken geen mentije.

De

2.

Sambiant

Sus dan, geeft audientie.

(sij singen wadt sij ioilleni
Overdaet
Daer smaeckt een dronck op !

Deerste Sambi.
Die sal ick wei meugen.

739. De constructie is een contaminatie van: nooit was er een speelman zoals ik, en: nooit
speelde er een beter dan ik. - 741. vemepen, tussen de drukkende, spelende vingers doorgevloeid. - 746. beel berouu/, berouw over iets waartoe men zich heeft laten verlokken. 747· pever jeije, armzaligheid, misere. - 750. Tis misselijck, wie weet. - 751. gaet bet hem
aene, vraag hem er om (om te zingen nl.r. - 751-3: het komt er niet op aan wat, als het
maar alle bezorgdheid doet vergeten. - 755. maecken geen mentije, noemen niets bepaalds,
hebben geen voorkeur.
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129

W ell.M e-ci
Derwerreltsamblantcan eelcken verheugen.

W iesoumishaegen11ditvrolijckspel?
DeersteSambl.

7* Aijmij,datnadtisinne/hetsmaecktsowel.
Metsulckenwijwaeter/moetmenmijnsielebegieten.
Igvurl'
e

W iesouditvrolijcklevenverdrieten?
.
Vleysch.Sin

M ijniet,alduerdethondertjaer.
Corteweelde

W adtsegdi
jvandatluijtgen,gaetetnietclaer?
J6yNuwi1ickgaenom mijndaegelijcksevente
lnBalteusthuijn,daerweetickmijnrente.
Daermoetickeenheelpintgentelensuuijtlecken,

Olanderssoude(men)mijnbegecken.

Socrijchicktemetmijngadtvolbiers.
77o Danloopickindedoelenbijdecloeveniers,
Dievallenmijopgelijckmendetonnendoet.
Van daerloop ickclossenen metderspoet,

Daercri
jchickgemeendlijckwelmijndeeltgen,

W antdaermoetick drincken een claverbladtmeteensteeltgen

J7JDaticksomtijtsnauopgeslickencan.

VandaerspringicknaJanBazaertdan,

Oftnamolenaersthuijn,sondermeer eschals.
Daerjaegensijmijsoveelbiersdoormijnhals

Datick nietspreeckenen can sonderstameren.

v8oVandaerschoijicknaderRethorijckerscameren,
M aerdiebedervengeheelmijnclepel!
Sijbrengengindervoorteenengrootenpollepel,
Diemoetickuuijtdrincken,suijpenoftslorpen.
Gansdoot,ickhad eensbi
jcansmi
jncostwechgeworpen,
78y SostijThaddensijmijnenbuijckopgemeten;
M enhaddermeteenenhamerwe1eenlui
jsopdootgesmeten,
Hijwasgespannena1seentrommelvel.
764.gaetetnfefclaer,speelthetniethelder.- 76y.vente,rondgangom ietsteverdienen.-

c*.Balteusf/iuj'
n,blijkbaareenbuitenherbergofspeeltuin.lnALLAN'SzeeruitvoerigeBe,
schry
''
vingenGeschiedent
'
sv.Haarlem wordthijnietgenoemd;- my
.'
nrenfe,ietsteverdienen,

tekri
jgen.- 767.tefèns,ineens.- 771.vallen,leesvullen.- 77z.clossenen,om teklossen,
naardeklosbaan,d.i.eenbalspel.- 774.claverbladtmeteensteeltgen,een drievoudig glasop
éénvoet.- 776-7.7anBazaertendemolenaersf/if
zj'
n,herbergendieeyenminbi
j'AI-LAN
vermeld worden.- 780.schoy'.slenter,zwerf.- 78z.bederven ...clepel,makendatik hel
e,
maalnietmeersprekenofzingen kan.--782.rollepel,grotesoepiepel,lepelmetkomvormig

blad (deomschri
jving in hetWN T isteeng).- 784.mfj'
ncostwechgeworpen,overgege.

ven.- 78y.opgemeten,volgemeten.
J
lanvandenBerghe

9

1JO

DE WELLUSTIGE MENSCH

M aerhoetwas,nietlangeen duerden onsspel,

A1hanteertmijelckdusnaemijnsinneken.
790 Nuwi1ickgaensoeckenmijnwaerdinneken,
Aertschesolaesheijt,luttelijemanttewenschen.
Daersalickvindendiewellustigemenschen,

Endiemoetickgaenwadtsodtsbedrijven.
W antickduchtenietlangbijhem teblijven.
W ell.M ensch
w y Nu singtop een deuntgen.
EertscheSol.

M oetijgebeden 11sijn?
Eergiericheqt
M etterwerreltsamblantsalhijbestreden11sijn
Luxurie

M achhi
jsomti
jtsraeckenonderthemmeken.
Overdaet
N usingtop1
.
Vleysch.Sin
Laethoorenu stemmeken.

(m eeningeplaqtJ/zzz
Wyestaatiferlj kfvolgende/fe#:)
EenIiedekennadenvoijs
%hoonJfe
Tgenjent1seerexcelent
Weestnu verbli
jt/en maecktjoli
jt/
W iltvreuchtaencleven/
Gebrui
jcktu ti
jt11neerstich metvli
jt/

Sonderrespijt11hierin di
tcrijt/
5W iltvrolijckleven /
z

Weestwe1gemoet11nu metterspoet/
MaecktJubilati
j/
A1wadtghi
jdoet11spaertgeltnoch goet/
Metovervloedt11ulustnuboet/
zoTotdeserspaci
j/
I31
Nutriumpheert11en dommineert/
Metalucrachten/
W adtghi
jbegeert1nudoch hanteert
W ietotu keert11en andersleert/
zyW ilthem nietachten/
w z.Iuttel...wenschen,die menniemandhoefttoetewensen.- 7pJ.die,voordie.- 7p7:

alszijntoespelingen,zi
jnliedjeswatalteduideli
jkworden(?).- Hetingevoegdeliedjemet
zijnzoutelozeklinkklankenhalsstarrigerijmhelhalingbewijstwe1totwelklaagpeilderede/
ri
jkeri
jop heteind van de I6deeeuw reedsgezonkenwas;hetisdenboeruitBredero's
Kluchtvandekoevolkomenwaardig!
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4. Prince

Princebekent11si
jendeverblent/
t

Totdeserui
jren /
U vreuchdenjentl
jdaerghijin bent
Nuhierontrent1seerexcelent/
zoSa1eeuwichdueren/
Finis

.

Z'metGelove

W ijsijnhierindervreuchdendal.
EertscheSol.

8oo Sietwaerhijcompt
Corteweelde

(xozro)

Godtsegenthieral1
.

EertscheSol.

Dielievelr)wijndrincktdanverschaeldekuijte.
Cortef
z'
ee/#e

Nusingtop,icksa1spelenopmijnluijte
Dievergancbeli
jcqevreuchtisgenaempt.
(Jj'singeneWehf
j'speeltj.
EertscheSol.

Heij,vaertwechverdriet1
.
W ell.M ensch
A1sick corteweeldeaenmercke

8oy Enverganckelijckevreuchtsijln)lui
jtespel,
Oockvreesickvoort'eeuwich leven fel,

Dwelckdoetgequel11mijninwendigesinnen.

Z'
metGelove

Soudijdaerom geenEertschesolaesminnen
Daermeestallemenschen/bijgebleven 1sijn?
81oSorchtniet/naeditlevenensa1geenleven !sijn,
Tsijnalfabelenderprophetenvermaen.
W ieisservan den dooden toch opgestaen

Diebetuijgen/somenpreecktoftleest?
Diewerreltsa1sijneneeuwichheeftgeweest.
8xyEnwiltdan inuwenlevengeenblijtschapderven.
Vleysch.Sin

Cortleven/endatgoet/morgensullenwijsterven.
Laetonseetenendrincken/envrolijckwesen!
8x.waer/vf'
,wiedaar(teverbindenmetDl
'
ein801).- 8oI.dan,hs.den;- bui
jte,klein

bi
er.- 8lJ.betui
jgenlsomen,dewaarheid getuigenvanwatmen....Vgl.overhetongey
l
o
o
f
i
n
d
e
z
e
t
i
j
d
Hulzlxsa,Her
fsttl'
szzpvolg.- 814.Hetzouwelcurieuszijnnate
gaanwaarV.d.B.ditargumentheeftgevonden.Ten deleberustdezepassagezekerop de
Prediker;vs.8I7 iserdirectaan ontleend (z :z4).
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W ell.M enlc/l

NuseijtmendatChristusisverresen.
Sosullenwijoockintoecomendendaegen.

ZuaetGelove

8zo H
t,ceks
enee
sae
ticn
k u Vraegen:
D oor
iesul
rsc
tktemoe
kenne
gaT,
Haddehijdaerbesegeldebrievena1,
01haddijtgesien/washijwe1so out?

Hijissodtdieopsulckenwoordenbetrout,
8zy Tisaldwaesencout11weertom verleggen.
M aeralledingen laeten hem seggen,

Diegeleerdeveelpraesendatsijnietenweten.
W ell.M enlc/l

Ghijdoetmijgodtensijnheijligenvergeten.
Tmoetoocksosijn,waeromnaesouickdantreurel)?

Z'metGelove

8Jo Houtregelenwedta1su gebueren
En laetvoorthebben alledingen haeren ganck.

Gebruijlcltsolaesulevenlanck.
Dopperstemogentheyt,Jfffeni ineenenthroon

lckopperstemogentheijt,dietalaenmercke
ln hemelen in aerde,wadtdattergeschiet,

8JyEnglorijebegeervanmijnenwercke,
(zozvo) Datsvandenmenschedieickschiepuuijt/niet;
M aera1sdondancbaerenhijverdevanmi
jvliet,
Inalderijdelheijtsoeckendesijnconfortatije:

Dusencanmijnrechtveerdichleijt)gelaeten,siet,

84o Ickenmoetdendachvantri
jbulatije
Sendenonderdemenschelijckenatije
M ettsweertderwraeckeom sijnverminderen.
Tenwaeredeurmijngoddelijckegratije,
lcksouden denmenschetenietteslinderen,

84yhdaermijnenlustisonderdenmenschenkinderen
DaermijnjaeloerselieTdeinneheeftbehaegen.
Dus,mijngramschap,ras,ghijmoethem hinderen

M ethetinstrumentden geesselvan plaegen.
Sendettsweertderwraecken op hem metveelslaegen,

8yo W antandersmaeckthijvanmijgeenmentije;
Persqeueerthem totterdoot,datsmijnintentije.
8zy.weertom verleggen,waarddatmenzeopzi
jschuift.- 8z6.hem,zich.- 8z7.praesen,
kletsen.- 8Jo.rege/enwedt,bedoeldzi
jndewereldsewetten.- 837.M xr:deinvs.8JJ
begonnenhoofdzin wordtnietvoortgezet;- per#e,verre.- 8Jp.selkten, nalaten.- 84z.

om Jy
''
nverminderen,totzijnschade.- 84J.Fenwkre,warehetniet.- 8-.feni
ettesliGeren,
wegslingerendvernielen,verdoemen.- 846.Dkr,hs.deur.- 8yo.w clf...menta
i'
e,be#
kommertzich om.
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IJJ

Die gramschap goods,een man J
'
nfrootgecleet
hetJenzfc/;fbloedich
O opperste mogenthei
jt,metdiligentie
Sa1ick bedi
enenmijnolcie,

Dendachdertri
jbulatieninpresentie
8yy Denmenschebrengentsijndermalitije,
Ennaeuwoortvolvoerenjustijtije
Opdenmensche,dienuinteeuwichjolijt1itert.
Tesrechtdatd'ongehoorsaem kintgecastijt1)wert.
DeersteSambl.
W adtmach onshinderen?
TweedeSambl.
W adtmach onsbeswaeren?

t'za'fGelove

8* Aldussullenwijnaedenhemelvaeren.

Godthevetalvoldaen,menvintgeen sonde.
EertscheSol.
LaetonshoThouwen
Overdaet
En taelelronde,
EertscheSol.

Enspelenmettenmondealleloossheijt.
Well.M e-ci

Icktriumpheremettenschadtderboossheijt,
86yHoemijnouderslutterijemantwisten.
Om eertschesolaesheijtickpotteenkiste;
A1winickmetliste11ickmachtmijnwijsheijtdancken.

Znw tGelove

Goodsgratijenga1uniettweeblancken.
Eenmanmoetselvesupti
jlintbedrijlleven.
W ell.M e-c:

(Iozro)87oHad icknietgepractiseert,ickhadeencatijg 1gebleven.
Nuhebickdehandtboventwaeter11bloot.
EertscheSol.
Elck bietu eere.
Vleysch.Sin
Elck bietu thoot,

W antgeltengoetmaecktnudewijseman.
8yy.malita
i.
e,bli
jkbaarwillekeuriggebruiktindezinvan schade.- 8y7.eeuwich, lees

wsck.eert
sch;- ferf,treedt,wandelt.- 86z.tae
felronde,eig.feesteli
jksteekspel(zie

WN Tt,maarook meerin'talg.feestgelag(vgl.VAN DoEsBoRcH CXV,6).- My:op zo,

danigewi
jzealsmijnoudersnochiemandanderskondenvermoeden.- 867.Al,alles.869.suptl'
l...leven,metslim overlegtewerkgaaninzijnhandelingen.--870.gepractiseert,

metoverlegtewerkgegaan;- catqy,sukkel.- 87z,Jfefuthoot,schiktzichnaaruwzin.
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EertscheSol.

Elcksoecktuvrientschapwaerdathijcan.
Vleysch.Sin

87yNiemantenderlu leetverwi
jten.
EertscheSol.

Niemantsocloeckdieinuwenstertderlbijten.
Ghijhebtdenronden godtdieelckenontsiet.

ZtwtGelove

A1haddijgodtendenduijveltegen,tenletuniet.
Degr/x c/lm gods
Staetop!
Den#x#dertribulato,eengewapea rrwn
W adtisu believen?
Degramschap
Rassch maecktu ten bienen,

88oTesgodsbevel,ghijmoetbedienen.
DenAZW #.trib.

Totugebodtsa1ickmijverneren,
Enlaboereren 11w rtueui
j'sselijck.
Degramschap

W ijmoetendenmenschedientlriguremelijck
Enorgieuselijck 1leeftmetluste,
88y Inalderijdelheijtnemendesijnruste,
M etveeletormenten overvallen,

W antgodsgratijenachthijnietmetallen,
Blassphomerendegodtmetgrooterinjurije,

Boelelrelndemetoverdaetenluxurije,

8* Deureergiericheijt/sittendeverwaentensodt,
Houdendedenschadtderboossheijtvoorsijngodt,

Enachtlende)nietdanspodt11godswoordencrachtich,
Seggendenaeditlevenen isgeenleven waerachtich,

Siendeoveralbegeerlickheijtderoogen.
Ny A1wadthem diewerreltsamblantcantoogen
Volchtsijnbegeertemetalderdwaesheijt
Enwadthem ingevenmacheertschesolaesheijt

Neempthijvooreenhemelschejubilati
je.
Hierommeweckicku,dachvantribulacije,

- Oldenmensch dooru mochtcomentotbekin,

Dienudooltdoorquaetgeloveenvleesschelijckzin;
87y.Jeef,ieudatuleeddoet.- 876.inuwenstertJj'
fen,uietsonaangenaamstoetevoegen.

8= .denr/rl wgodt,hetgeldnl.- 87,.ten &'
enen,op debeen;deHollandsevorm echter
en de verkeerde lezing in lAvt volgende versdoen vermoedendatdeoorspr.tekstanders
-

lui
dde.- ,
8>.bedieœn,hs.bidie-n.- - .beqin,inzicht,inkeer.
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1JJ

(xozvo) W antgodtenwilletnietlangerverdraegen.

N emettsweertderwraeckeen diegeesselderplaegen;
Slaethem metveelslaegen overa1,
W J M etverdrietenongeval.
Dendach d.frl'
l.
lck beloolu,ick sal.
Indendienstdesheeren heb ick geneuchte.

Vleysch.Sin

W adtmacherschuijlen?
.
W ell.M e-ci
lck hooregeruchte.

EertscheSol.

lsternstol cluchte?
.11soumenvreuchtverminderen?
Well.M e-c:

Daerisgeltsgenoch,wiemachmijhinderen?
Corteweelde

9xoAdieumijnkinderen,ickwi1vervreemelz.
W ell.M enlci
Ick en passeop niemanden.
Den#ac/;dertrib.

Datsuldijvernemen!
Versietuuuijtdesespeloncke, hijhelsschgespuijs1
.
Begeerli
jchey''t
Adieu,ickmaeckeeencruijs.
EertscheSol.

Tjan,icklaeteoockmijnhuijs.
DeersteSambl.

Noijtmeerderconfuijs1
.
TweedeSambl.
Well.M e-ci

Gaenwijdeure,maetgenmi
jn.

:xy O meugenldejgodt,wadtmachmijnsijn?

Hoevind ickmijdusonversienversteecken?
Den dachderfrJ'
J.

U grooteondanckbaerheijtsa1ickwreecken,
Enuabominatije/bovenmaeten.
W ell.M e-c:

O eergiericheijt,moetickulaeten,
92o EnuLuxurie/metoverdaet?
9zo.vervreemen,naareldersgaan. pII.paseop,geefom.- pI2.Versiet...speloncke,zorg

datgijuitditho1komt.- PIJ.laete,verlaat- 914.confui
js,ontsteltenis.- vly.wadt...

sf
jh,watoverkomtmi
j. 916.versteecqen,indesteekgelaten.

1ô6
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Eergierichel'
t
W ijmoetenverhaerenalstsotewerckegaet.
L= urie

Ickwi1mijmaeckenuuijtdesetravalien.
EertscheSol.
lck wilnaeRoomen.
Luxurie
Enick nae ltalien,
Daerben ick verheven a1seenensant.
Overdaet

(IoJro)pzylckwi1naeDenemarckenoftnaeoostlant,
Daervollebuijckenseldensadt1sijn.
W ell.M ensch

O weemij,weemij1
.

Z=etGelove

W iemachdat11sijn

Diehierdoetdeesperturbatien?
Vleysch.Sin

lckroepegenadedeurpenitentije1
.
Granuchap

93oSlaethem metdierentijt11enpestilentie,
M etoorloge,destructijeenmetveelongevals.
Roofthem sijncleet,
/werpthem eensackom denhals,
Laetenonssleurena1seencatijve.

ZuaetGelove

Ghijmoetverdoemptsijnmetsielemetlijve,
9Jy U misdaedenroepenwraeckeindenhemel,owi
j1
.
W ell.M e-ci

O goddelijckegratije,staetmi
jnubij!
Verlostmi
j11dienuinnodeverRoutleijt.
Gramschap
Bindthem metditseelgenaemptgrooteJe- ufkzf,

Om voordopperstemogentheijttejustifceren.
Degr/fl
'
egodsspreecqtnu

94o Daertegen wi1ick protesteren,

Uuijtcrachtappellerenjlvanhem diemijmacht11geeft.
Gramschap

W iltghijhem soverantwoordendieusoveracht11heeft?

Daerensalicknietinwillenculelren!
9zI.verhaeren,ervandoorgaan;- tewercqegef,toegaat.- pzz.travalien,moeilijk:
heden.- pzl.It
alien,hs.7ffa/fen.- ply.oostlant,Oost/Europa.- pz8.doet...perturbatien,
verwarring sticht.- 9Jz.Laet
en,laathem.- 9J7.ver
sout,van zijnkrachtberoofd.9J9.NaOm iswsch.hem uitgevallen,- spreecqtnu,n1.voorhet eerstsindshetbegin
van hetspel.- p4I.vankrnteverbindenmetuui
p cracht.- :4J.inwdlencueren(blijk
.b.
'

hypercorrectvoorwillecueren),goedvinden.
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Hem sa1justitijenarechtgebulelren,

94J Overhem gegevenvan den beginne.
Gratiegooé
lck hebberoock een seggen inne,

A1machdopperste(mogentheijt)ophem gestoort11sijn.
Gramschap

Ghijensi
jlt)nietontfanckbaer.
Gratiegoods

W ijsullengehoort11sijn
Enonsvoorsijnmajesteijtpresenteren.

9:o Den rechtensalonsgenoech degenderen,
N aedieprementievan godtgegeven.
Gramschap

Hoe/heelihijtbescheijtdathijmachinsonden leven?
Condijdaervanredenontfouwen?
Tduncktmijwonder.
Gratiegods

Neenhij,introuwen.

9JJ Den menschevan hem selven geexkgoeten can,

Dusheefthijtoevlucht.
Gramschap
Totwien?

Gr/f/'
egods
D an alsdan.

Datwortvoordopperstemogentheijtverclaert.
Ghijhebthem metdendachdertribulatienbeswaert
W aerdoorhijduijsentmiserenheeftontfaen;
e Dusensalick,gratijegodsgenaempt11haeten.
Dietotmijroepenensa1ickllietbeschaempt11laeten.

Znw tGelove

Hijsa1verdoemptsijn.
Vleysch.Sin

Deurttcrackeel1zaen.

1'M'fGelove

Daeren isgeen hoope.

94y.Subjectisblijkbaarj=ff/le,dus:(derechtspraak)dievandenbeginneafmachtover
.

hemheeft.- 948.onf
tacqbaer,o
'ntvankeli
jk.- pyo.Denrechten,wsch.corrupt,oferna
isietsuitgevallen.- 9yI.prementie,leespre,eminentie,voorrang(bijHOUwAERT,Lusth.d.
xueg
uenvindtmenpreminentie,dl.z,yI6;opblz.yI9echterpreeminenti
eb.- prz.hee
ft
ij'tbeschel'
t,ishethem geoorloofd.- 9y6.Danalsdan,blijkb.voor:kalm aan,datza1te
gelegenertijdbli
jken;vgl.wellichtvoornualsdaninWN T,Suppl.1,rp.- Wo.Dus,aldus?
.
wsch.isindezeregelhem (niet)uitgevallen.- %z.tcracqeel,deherrie(dieerom zijngedrag
is ontstaan).

I$8
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Vleysch.Sin

Sullenwijnietmeerintbordeel11gael:?
Lacijneen,tisalpoverjoije,wiehadsgelooft?

Q uetGelove

WyGoodtsgratijstoottethem aluuijttenhooft.
Vleysch.&n
Den dach dertribulatienwercktoutragie.

ZuaetGelove

Hijenheeftgeenenlust.
Vleysch.Sin

Jae,hijenheeftgeencouragi
je.

Eertschesolaesheijtnuheelvergeten11wordt.

Zn
uetGelove

Hi
jslachthetkintdatgesmeten 11wort,
97o Datnieteeren onthoutlesse,eernochveersch,
Voordatisderoedeop den eersch,

Endanroeptmeny,aijmij,ickensalsnietmeerjldoen''.
Vleysch.SJW

Cousijn,waergaenwijnuonsenkeer11doen?
W anthierenhebbenwijnu/meergeenstati
je.
tGelove

p7y Ghaenwijtotdendachdertrijbulatie
Gepasseertis/danwillenwijweeronsnettenspreijen.
Vleysch.Sl
'
n

Endenwellustigenmenschinsijnoudesporenleijen.
Gramschap gods

O opperstemogentheijt,relchltveerdichJ
'ustijci
jer,
Denmisdoenderdiebrengenwijhier

980 W iensmisdaetu geheelisopenbaer.

Ghijenbehoeftgeengetuijchgenissevansijnbestier,
Sijnmisdadenbedreveninijdelversier
Heijstennaeverdienstenpunitieswaer,
Achtervolgendeu oordeelgegevenclaer,

98y Gepublijceertdoorudietaaersovera1,

IIo4rO) Datgeenoverspeelder.overtreder,hiernaer
U goddelijckeri
jckebesittensal.
Nusijnsijnmisdaedensondergetal,
Daerenisgeenquaethijenisserinschuldich.
W4.poverjoi
je,eenarmzaligetoestand;vgl.747.-.Wy.stoottet,nl.dewereldsegedach:
tenwaarvanhi
jvervuldwas.- e .wercqtoufragfe,heefteengeweldigelect.- e .ge;
smeten,geslagen.- pzo.veersch,vers.- p7).onsenéeerdoen,onswenden.- :74.stati
je,ver,
blijfplaats.- 1 1.bestier,wandel.- p8z.versier,hetz.a1sversi
ering,opschik;hier:pralerii.
#6.overtreder,hs.overtreden.- :8:.ht
..en,ofhi
)
j.
-
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- Gheli
jcktsantaendezee,a1stgrasinberchindal,
Sosijnoocksijnmisdadenmenichvuldich.
Hoesouurechtverdicheijtdansijnverduldich
Telijdensulckquaet,twelckghijhoochGispresen 11hebt,
Van eenendieu nietbleel gehuldich,

WJ W ienghijindernootsodickgenesen11hebt
Ensoveeldui
jssentweldadenbewesen11hebt,
Hem patientichgevendetijtenspatije,
Gesmeeckt,gepreeckt,gebeden,gelesen11hebt,
Opdathijsoukinnenugoddelijckegratije.
zv Maera1sondanckbaerversmadendeinabominati
je,
Stootendemetvoetenugoddelijckedoctrijnnen,
Diesheefthi
jverdientdieeewigecondemnatije

Ennietgereeckent(te)werdenvandendijnen,

A1sonwaerdichtewesenugenaedichbeschi
jnen.
Gratiegoé

1xy O opperstemogentheijt,dieelckxtermijnen
Gestelthebt,wienswijssheijtalledingensmaeckt,
Diedehemelenmaecktemetcleijnderpijnen,
Tirmamentgehecht,deeerdedaerin gestaeckt,

Uwennaem'hpetgroot/goetsijnuwerckeîlongelaeckt,
Iolo Opumogendehantghijalledingendraecht.
Alledingenwaerengoetdoenghijsebesaecht:
H oecomptdan datu gramschap diesden menschebeclaecht,

W ienghijgemaeckthebtnaeufjguere?

W ordtnuden menschedaneeuwich geplaecht,

ozyW aerblijftdanubeloogdewoort,grootvanvaluere?
Ghijkentdochdermenschenbrosschenatuere,
Dievanderjoncheijttotboossheijtisgenegen.
Laetu toornighe gramschap passeeren duere,
En comptden menschemetcompassietegen,

xozoW antbarmherticheijtisunatuerlijckplegen,
Diesijnmisdaetbelijtmetgoedeseden.
Ghijhebthem mettribulatijegeslegen,
W iltdan metu knechtintgerechtniettreden.

Dencktdatghijstichtendieovervloedicheden
Io2y Dermenschtuwereeren /hoewe1sijvielen.
Vanuwenwilletedoengeeftghijnieznantreden,
Uwen crachtigen naem machtalvernielen.

e .TeverbindenmetWieng/ly
''invs.*y.- zx4.u...Seschb'
nen,datgijhem beschijnt.
- -

-

Ie .smaecqt,doorproeft.- 1x8.Tfirmament,desfeerdervastesterren,deachtstesfeer;
gestccst,ophaarplaaugesteld.- Iolz.beclkcht,aanklaagt.- Ioly.uJe/oo
T#ewoort,

hetwoordvanuw belofte.- Iox6.brosschenaftzere,eengeijkteui
tdrukkingbijderederi
jkers
(vgl.vs.IIJo,en zie WN T 111,1y8$).- Iozl.Die,teverbinden metmenscheinvs.Iolp.zozl.ZiePsalm z4J :z.- Iozy.,
Der> = i,leesdotrrje-c/ltw,voordemensen?dus:opdat
demensudaarinerenzou.
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M aer,oheere,ghijsijtdiedaerbemintdezielen,
Dieghijgestelthebtinmaete,gewichte,getal
Iolo Alledinck,op datsedieu wedtnieten hielen,
lntselfldemisdaetgepunieertwesen sal,

(Io4vo) Nieteewich,maerhierintaertschedal,

Gestraftsijndedoortrijbulatijenverdriet;
W andtdiepropheetenvanugetuijgenal
xoly Datghijinugramschapeewichsultblijven/niet.
Ghijensultnietintweenwrijventgecroockte/riet,
Dievernedertenroeptom u gratijeperfeckt,
W antuwebarmherticheijtoverallewercken/streckt.
Gramschap goé

Cleijnmachontschuldigenaldatghijspreeckt.

Io4o Tiswaer,godtheeftalledingen goetgewrocht,

Denmenschegemaeckt/sui
jverenonbevleckt,

M aerden menscheheefthem selven den dootaengebrocht,

Hem vleeschelijckonderdesondevercocht,
Soeckenderustedaergeen rusteinenlach,

Io4y Tlichthaetende,deduijsternissegesocht,

Goodsstemmeversmaedendediehem weesdendach.

Hierom hijinsherenrustenietcomenenmach,
W anthebbendealleweldaetvan godtontfaen,

A1sondanckbaerkintdeursijnvleesslijckzinsbejach,
xoyo lsmetquaetgelovesi
jnnenschepperalgegaen.
Hoesoutghij/godsgratie/ditconnenwederstaen?
Goodsstrengejustijciemoetgrijpelzstadt,
W antalledieren/creatueren/sijnhem onderdaen
Sonderden mensche,diegodtso lielheeftgehadt,

Ioyy Hem metwijsheijtverciert,dencostelijckenschadt,
M etengelsverstantom hem tevredene,

Endominateurgestelt/enbovendat

Heeftden menschegepoochtgodswoortteovertredene.

Soudanjusticijenaerechtenredene
xe Geenvoortganckhebben?/icksegjaes/datsclaer,
Envandenleedendeslichaemssijneenalgesnedene
Ennimmermeerversoeningvansijnmisdaedenswaer.
Diegratiegoods

Dathijmisdaedichisbekennenwij,datswaer,
W ijensoeckenoockgeenrechtnoclzjustitije,
lozpo l:welkegijinalleseenbepaaldemaatgesteldhebt,opdatzijdieuwwetovertraden.
gestraftzoudenworden indatgenewaarinzi
jmisdaanhadden.- loJJ.sf
jhde,wordende.-

h
zo
.v
cd
,-lees
sc.hd.
he
wx
renres#
ei
jn,weinig.- loyo.Is...afiegaen,
eJ
e7
ft
ve
er
r
late
er
nt
.
low
yl
it
.m
..we
d
te
ar
er
n.- xolp.Cl
, daa
rtegen opkomen.- zoyz.sry
'p
'en &fW/,ui
tge:
voerd worden.- ïop .onJerlaerl,onderdanig, gehoorzaam.- lo/.hem tevredene,zichte
beschermen.- gon .boven dut, dannog,tochnog.- 1Y1.slh,scil.moethijzi
jn.
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x%yM aerstellenopetltlijckvermeetopttwerckgodseenpaer,
Gedaeninsijngenadicholcie.
W antgodt,siendesmenschen cranckeconditie,
H eeftgeswooren alsbarmhartich regent,

lcksa1alnemenlsraelsmalitije
xo7o En oversetten ineen nieuw testament,
N ietnaetestamenthaerderouderspresent,
M aertestementdatickhaerwi1schincken

Sa1wesenditteecken/opdatelckbekent

(zoyro) Datick haermisdaeden nietmeeren wiltgedincken.
jo75 Istdatsijdoorcranckheijtinsondensincken,
lcksalsecastijenmeteenenijserenroede;
Nochtansuuijtdefonteijnedeslevensdrincken
Alledietotmijcomenmetootmoede.
Enditisalbesegeltmetdeslamsbloede,

1o8o Duse!ldlenenhiergeenmeerallegatijen.
Nochsa1ick,spreecktghi
jheereintgoede,
Dietotmi
jroepenindendachdertrijbulatien,
Ensijsullenmijnocheeredoentotsulckenspatijen.
Ditsijnuwoordenheere/ghijencondtnietliegen!
zo8y Laetdandeseschuijlenondertcleetuwergratijen
En laetu gramschap verrevan hem vliegen.

Uwengeswooreneet/heere,enmachniemantbedriegen,

W antu toeseggingeu nieten canberouwen;

Daerom sijnsijsaelichdieinuwoortbetrouwen.
Diegramschapgods

xv Godtsa1sijnengeswooreneetaltijtshouwen
Ennieteenti
jttelensa1vansijnenwoordevergaen,

M aerlaetonsdieprevelegieaenschouwen
Dieghyseghtdaerdeurdiemensch mach remisontfaen.
Diegratiegoo#.
ç
Sietdaerdensoon desvadersstaen

zwy Dietalheeftvoldaendoorsi
jnbloedigewonden.
Hijisdengetrouwenpellicaen
Diesijnjongskenssalaldwaenallequaeledersonden.
Gheen swaricheyden mogenworden gevonden

Toteenigerstonden11alwaerensedoottelijck,
IIooHijsalseG nemennaesijnwoortsoorconden
Alsmenhem aenbidtmethertendevotelijck.
zYy.stellen ...vermeetop,doen eenberoep op,ofzelfs:stellen een eisin (opgrondvaa

@@*).- Io7z:hettegenwoordigetest.,afkomstigvanhunvoorouders.- Io7J.Jelenf,inziett).
- ï
on.#rfelen,zullendrinken.- Io8o.allegatp
''
en,aanvoeringen,argumenten.- xo8J.tot
sulcqerspatq'
en,teenigerti
jd.- 1084.liegen,loochenen.- zoJ.DJ'
e...deur,waardoorgij
zegtdat.- 104.Siet#aer:wsch.moetmenzichhiereen,ytoog''denken.- 1(+ .debe#
kendeallegorieop Christus;hieringelastom hetspelvooreengewrochtvan dePellicanisten
tedoendoorgaan.
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Daerom,ghijwellustigemensch,verstaetditblootelijck,
Bidtdenheermingiootelijckvoorusondichbederven,
W andtdieom gratijbidtsa1gratijeverwerven.
Well.M e-c:(lnJ'
e/en#e)
Ixoy O opperstemogentheijtvolperfectien,
Naemijnmisdaetmijdoch nietenpijnt.
A1ben ick corruptibel,volinfectien,

M ijnsielegebittertmetsonden gefjnijnt,
Nietweerdichdatmijugratijebeschijnt
1xIo De
jk
no
vetrt
in
ge
es
eonlase
osn
di
h ercnapen;
A1ur
hebmi
ic
me
er
eerd
ts
ch
he
ic
jtv
ïeconkebijnt,
lnalderijdelheijtinwellustgeslaepen,
A1ben ick vandenverdoolden schaepen:

Ontfangtmija1sdensondigenpubblicaen,
IIIy Endlaetmijderhondenbrockxkensopraepen.
lckroep om genaede,heer,wantick heb misdaen.

(10> 0) O vader,laetmijeenvandenuwenwerden1
.
Alhadickuwedtversmaetveeljaerenlanck,
Enwiltmija1spharaodochnietverharden,
Ixzo Diedeursi
jnmisdaetindeseeverdranck.
Laetmi
jnietsosodomainsolpherenstanck
Gepuneertsijn/ugratijdochopmijdaelt1
.
Alhebickarm dwaesmetvleeschelijckesinnencranck
M ijnpart,mijndeel/vanu,vader,gehaelt,
zxzy Onnutelijckovergebracht/nietsoghijmi
jbevaelt,
W iltmijwedera1stverloorenkintontfaen.
Alhebickinhoerdom /uuijtuwenwechgedwaelt,
lck roep om genade,heer,wantickheb misdaen.

O heer,wiensgoetheijtnietsa1verminderen,
xxJoAensietmijnbroossqhenatuerswack1
.
Sietmetmijnsondendoordievingeren
Enverlostmi
jn,vader,vanttverdoemelijckpack.
z108.gesittert,M.:verbittert. zIz).so,M .:als;- en,M .:in- zlz7.JI
,Jicq,M .:ben

ick. Ixzp.M .:Laetmy o vae rsy'nvan uwenkinderen.- xIJI.met,M .:niet; vinge.
ren,M .hadeerstvinderen,maarheeftde#ingveranderd.

1IoJ.mingioot
elb'
ck,vriendeli
jk;- voor,scil.om genadevoor.- IIoyvg.Zievoordit

r
efreindeInleiding,p.u-u i.- I108.ge
/g'
nj'
nf,veni
jnig,giftig.- IIlo.sondichperc-ln,
hetdienen van de zonde.- xIl4.puLblickn, tollenaar.- IlIp. verharden,verhard van
gemoed (duszich nietwillendebekeren)maken.- Ilzz.#e/f,causatief:doedalen.- zzzy.
overgebracht,doorgebracht,verkwist. - zIJx.metstaathierwsch.doorcontaminatie met

een andereuitdrukking.- IIJa.pacb,t.
w.dezonden;hetbeeldvanhetpakisgei
jkt.
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A1hebickucreatuer1l
,innaijnsondigensack
M iserabelijckmismaeckt/enheelgeblaempt,

IxJy Nietweerdich tecomenonderuwen dack,

Nochtansom tontfermen (gij)totmagdalenaquaempt,

Goedertierlijckghijdavitingenaedenaempt.
Alisdusmijnmisdaet/bovenmijnhooftgegaen,
Laetmijtoch indereeuwicheijtnietbeschaempt:
II4o lck roep om genaede,heer,wantickheb misdaen.

Prince
O genaedich prince,neemptalden geesselvanplagen,

Tsweertderwraeckendochvanmijnwendt1
.
Alheeftmi
jdendachdertribulatiengeslaegen,
lckhebtverdient/tismijnschult,ickkent.
II4yA1hebickugracij,mijsi
jndepresent,
Veracht,versteecken/seerbovenmaeten,
Enmijopdenschadtderboossheijt/tvalschinstrumenta
M eerdanopugoddlijckegratijverlaeten,
Enwiltmijn,ovader,daerom niethaeten.
IIyo A1heb ick gedooltvandenrechten baen,

Ontfermtumijnderuuijtcharitaeten.

lckroep om genaede,heer,wantickheb misdaen.

Dopperstemogenftjheqt

lnmijnenoorenclincktdroeleli
jckvermaen
Vanden mensche, estraftondermi
jnprotectije.

xzyy Duswi1ick hem nietheelte grondeslaen,

Maermettribulatijehoudeninsubjectie.
Dus,mi
jngramschap,cesseertvanucorreckti
je,
W antmijndeertdenminschenellendichwee.
Icksiedatbroossheijtissi
jnalectie,
xx6o Dolendeini
jdelheijta1stschipindezee.

(I%rO) Dussteecketytsweertderwraeckenindeschee,
M etden geesselvan pla'
gen cesseert,

Vansijnmisdaetishijgeabsolveert.
Diegratiegcé

O minsche,denheerehoochlijcklaudeert
xzJp.tochbijM.naeeuwicheyt.- zx4I.O ontbr.bi
jM .- 114p.haet
en,M .:verwaten.
-

1Iyo.M .:Alheb ick gesondichtentegenumisdaen.

IIJJ.ucreatuerfnmy
''
nzon#f
genJ.l,watin mijnzondig lichaem Uw(onvergankeli
jk)

schepselis.- IIJ4.mismaecqt,mi
shandeld,onkenbaargemaakt;- geblaempt,teschande
gemaakt.- xIJy.weerdich,hs.weder.- xIJ6.N ochtau,scil.:ikbedenkhoegijtoch ....
IIJP.Laet...beschaempt,maak te schande,verlaat.- lIyJ.vermaen,betoog.- IIy6.

met,doormiddelvan.- xxyv.isJj'
na
fecti
e,datwaarmeehijaangedaanis.

IG

DE WELLUSTIGE MENSCH

xz6y Diebarmherticheijt/aenu geplogen11heeft.
Sietdatghi
ja1seenhontunietengeneert,
Diewedereetdathijgespogen11heeft.
Siethoeueertschesolaeshei
jtgelogen11heeft,
Rijckdom eneere/uniethelpenconnen;
1I7o Siethierhoeudiewerreltls)samblantbedrogenjlheeft,
Tisalijdelheijteneenhandtvo1sonnen.
Alheeftudendachdertrijbulatienverwonnen,
M etbenautheijtgebonden,tenmachniethinderen.
Peijnstdiesijnwerckinuheeftbegonnen,
II7yEnsa1sijngratijeinunietverminderen:
Hijstraftalseenvadersi
jnneongehoorsaemekinderen.
Dusnaemijngoedenraetuselvenbewaert,
Opdatghijhiernaenietquaelijckenvaert.
Well.M ensch
Alledienu hiersiJ
'n vergaert,
II8o N eemptexempelaenmi
jmetsinnen.
H oewe1onsden dach dertri
bulatijennaert,
Tsijnonsmisdaeden,elck wiltditbekinnen.
Neemptdenboeck deslevens,studeertdaerinnen,

Ghijsulttroostvinnenvoorarmenenrijcken,
II8y W antdoorgratijgoodsaltijd TroumoetJ/g
f'
clen.
Finislslanck indichtIJo4regulen
Endeditvoorgaendespelheefteenspreeckende

Prologelanck8Jregulenendenocheencleijn
Prologenvaneencluijtgenaemptvaneenboer
Ronsefaelendeislangk4Jregulen istsamen lanck I4zoregulen

GTB

Ix6y.geplogen,betoond.- I1Y .u ...gexert, ugedraagt.- II8I.naert,nadert,ophet

lijfkomt.- II8J.Joecldeslevens,hierblijkbaar(ongewoon,vgl.WNT 111,IoJ)voor:bijbel.
L Onderschrift:zlo: regu/en, geteld waren deschrijfregels,nietdeverzen (vgl.Hann.
eckert.);- spreecqende,gesproken(tgov.singende,gezongen).- GTB,deinitialenvanden
afschrijver,diezi
chopfol.1J4vanheths.voluitnoemt:GoosssntenBerch.
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lnditregisterzijnopgenomenallewoordendieindeaantekeningenverklaardzijn,bene,
deverschillendestukkenvandetekstzi
jndevolgendeafkortingengebruikt:LG,hetLeem
hofderGilden;LGP,deparafraseophetLeenhof(alseenplaatshieruitdadelijk naLG
komt,iszi
jalleenmetPaangeduid);R1-R6,derefreinen;HL,HannekenLeckertant;W M,
deWelluscigeMensch;pr.betekentproloog.Decijfersachterdezeaanduidingenverwijzen
naarderegels;a1sgeenafkortingvoorafgaatisdebladzijdebedoeld.Devolgordederlemma's
wordtoverhetgeheelbepaalddoordespelling;alleenisdecvoorl op de plaatsvan
vensenkeleanderedievermeldenswaardigschenen,alsookdenamen uitdcinleiding.Voor

dezelaatstegerangschiktenzijngen&h,af en aff nietonderscheiden.
abelheyt,LG 4oz
aengaen,LG Izo
aennegaen,W M y67;7yI
aennemen,LG 448
aenslaen,LG xIJ
achter,LG 60
cht
er,van,LGP lpz
achterdeel,LG 6879P J6
achterdincqen,LG 188,zzJen
Passim;W M 6y8
achterlaet
en,W M 4l6

adere,R5+ ;W M I48
advq
p,WM,)zp.

a
fdrqven,LG yy
a
yectie,WM IIy9
a
fgaen,WM Ioyo
afgoddelic,R24y
afmalen,LG J6p
qfsnqen,W M,pr.Jo
aystrqen,HLJw
aytuytelen,LGPJo4
afwasschen,LG yz
a
qLqjerwelle,HLzxo
accoort/lovvz/'n,LG x8z

arguwade,LG 476
Arnout,W M 6J2
assendeeren,W M 4J
assoute,LG 47J

benedqtius,W M I14
beplant,LG 55ï
Jerden,WM z84
Jer#lendraeghen,LGP1l8
Augustqnduechniet,LG zyl bercqestruqven,HL4oz
beroemen,&rz;,HL 2zv
autentqck,LG 1
avontuere,HL 447#
'W M yJ6 bert,HL zz2

baanderheer,LG 72

baenderq,LG 4y

BALTBVS,W M 7*
banquier,I-G JJJ
basiliscuh W M z46
baten,HL 4:

Bertelalbedorven,LG 17I
beschaempt,W M I1J:
beschayen,LG y6J
bescanst,LG z16

bescheqt,WM vyz
Jelc/le/jcl,HLzw
bescrqven,LG 46x

bedacht.
s!
)'
n,W M JJz

beseeghelen,LGP z86
beseten,LG 576

bemercq,W M zyI

Jj,HLJ1o

BAZAERT,JAN,WM 776

JeJfen,HL 47p
besetten,W V 487
bediet,LG 4:I;R4 .56; HL beseven,R629
J16;W M zg
besien (water),H L J24
besiect,LG wy;P yl
ée#jen,LG 262;Jp2;
16v;J4o
bessem,HL 4o7
bedocht,R1zz
besten,ten,LG 6899P38
bedodden,LG Izy
bestaen,R*Ip
besteden,HL,pr. J0
bedwancq,W M 1yp
al,als,LG 8:
beelberouw,W M 746
bestier,LG 4J8;W M JJ6;98I
al,HL Jy;4o;JyJ;W M 86g Jegeer/jcl,W M #44
beswf
jcqenR3yy;W M ,pr.+
Jekef,HL 457;XZN4 I1o
betraepen,W M zz
Afsberch,LG yo8
allegatie,W M zo8o
behel
pen,LGP Izo
betuqgen,R664;WM 8xJ
alleneenHL 62
behoedicheyt,W M Io
bevanghen,LG J84
alligeren,W M zIo
becanst,LG z14
bevancq,Rszo;WM )7)
alre,HL JJ
Jelennen,WM Io7J
bevrqe,WM 86
alte,HL zI
bebh,WM bevrqen,LG yo;z64
Andries,St.
, LG J92
bewaren,LG z86
bebhnich,LG7y7
anegaen,LG y4J
Jec/agen,W M Iolz
Jewegen,LG 4*
Anna(Hanna),R4zz
becorten,LG 62z
bien,W M 87p
appelleren,LG Jyz;P xx
bemanen,LG 8I9
bierschole,LG $7

appett
t,W M Joy
'j
arguatie,LGP xY

JanvandenBerghe

bemoruwen,W M 4z4

BI
JNs,ANNA,uvi
10
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Bijstervelt, LG 186
bijten, LG 678
biltol, LG 365
binnens coops, LG 337; P 89
bisschop, metten - rijen, WM
134; - , kreupele, LG 68
bitteren, WM 1108
blaesbalch, LG 5'58
hlamacij, WM, pr.
blasen, LG 539

blauuelijck, WM

7)

26

blieck, HL 223
Blijdenberge. LG 149
bloye, LG 554
Boek: Het, xi
boecl; des leuens, WM 1183
boerden, LG, pro 26; 41
Boeoines, LG 145
boijken, WM 53 I
homgat, LG 731
benet, bonte, LG 281
boort, over, LG 372
Boort-Meerbeek, xvi
bootterham, HL 244
Bordeaus, LG 14r; WM 702
boumuelen, LG )70
bouuelijck, WM 144

hovendat, WM 1057
Brabanders, LG 524
braselet, LG 7J I
broddier, LG 609
broecpoort, LG 284
broempot,

LG 116

brocken, HL 89
bros, WM 1016
bucht, WM 70CJ
buijnheijt, LGP I J6
cesse,

LG 764

chier, LGP 304
Crisippus, LG, pro 14
(zie vet der bij K>

dachuere, HL 43
daeghen, LGP 108
dale, LG 234
DALE,

J. V.

D.,

iii

dalen, WM 1111
dan als dan, WM 9.5'6
da nobis, LG 351
dansen, LG 117
deeg, LG 240
deen,

LGP 149

degen, te, HL

171

dehet, LG 853
deijlen, HL r rS
deyn, LG 445; 450; P 149
Derthienaoont, LG 61

,financier, LG 333
die.ffelijck, WM 606
dienen, LG 2 I I; 251; 848; P finantie, LG 222
1I0
fingeren, WM 207
firmament, WM 1008
dille, LG 667
flouwen, LG 252
discretie, LGP 158
dobbel, LG 43 I
fluyten, LG 139
dogen, LG 128
foelen, LG 368
jor_"est, Rs I
dobbel, LG 814; P 141
do.yleeghe, LG 289
fraij, HL 403
Dolen, LG 145
froijen, WM 699
FRUYTIERS XV; xviii
doortogen, LG 433; P 142
dootwondkh, WMI94
gaende comen, HL 112
dorren, WM 139
gaepen, HL 152
doreen, HL J35
draijlaert, HL 101
gagije, LG 862
Ghanseman, xii
Dri:es, LG 161; 304; P 184
drijuen, HL, pro 6
gam longere, HL 84
droocheijt, WM 1 13
gebacken uisch, LG 307
gebod, WM 21
droochstrote, LG 105
druyl, LG 625
gebreck, HL 275
druypende vingher, LGP 196
gebreke, LG 260
d,,·ukker, xviii
gebrecken, WM 506
gedoocheij"t, WM 211
drup, uijten, HL 488
duchten, RS 10
gedoopte eijkem, HL 346
ghedragen, hem, LG 616
duijpe, WM 705
duijpenachtig, HL, pees.
ge[enJgient, WM 544
dullaerts, LG 165
gheesten, LG 873
ge.fijnijnt, WM 1108
ghehauwen, Rl 5<)
edelijck, Wl\1 269
eedt, LG 164; 4II; P 114; 180 gehingen, HL 31
eerlijck, LG 851
gecloven, HL 151
effin, WM4¢
gelaeten~ WM 839
egghe, WM 121
gelaten, HL 312
Gelt, Eshatement uant, xxv
eijghen, WM 195
Elckerlijc xxiv
gemack, HL 449
gemonteert, LG 851
enddekuijcken, HL 391
ERASMUS XV; xxvii
genaecken, HL 149
erge, WM 106
gene(e>ren, WM 289; 1166
generatte, R6 10
ertpot, LGP 14
eroe, LG 311
genesen, WM 53
eten, hemseloe, LG 717
geneuchge, HL 79
evelinge, WM 641
genichte, LG 368
gepayt, hem - houden, HL
EVERAERT, CORN., 9$
exces, LGP 105
194
geperfjoont, WM 67
excluderen, LG 639
executie, LG 776
gcraijen, HL 299
exemtie, LG, titel
gheras, HL 457
expeditie, LG 361
gereed, LG 23 0 ; 319
geringe, HL 104; 28.>
gerucht, WM 61
facit, LGP 176
faelgieren, HL, pro 17
ghesalJt, LG 280
Faes, LG 105
gheschil<le), LG 23; WM 479
fantazeren, WM 648
geselle, WM 331
fatsoen, LG 1I8; HL 161
gespan, LG 662
gespreecken, HL 487
fauset, LG 49;
gestoort, WM 27
jeeste, HL 351
g~tal, sonder, Rs 73
fetlijn, LG 719
fijninich, WM 144
gevallen LG 842
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ghevanghen visken, LGP 124 j hOOif)t (t - biedeni, WM 872
geveerte, WM 4°1
houden, HL 88; 1° 3 ; 142 ; 17°;
gevoech, HL 147
173; 288; 3°4; 338; 472
gewelt, WM 274
HOUWAERT xviii ; xx
Gijshrecht quaeyen cost, LG 86 houuien, HL 473
ghilde, xiii ; LG 146; 265; WM hoven, LG 188; 471; P 83
269; 57 2 .
houeren, LG 10J
godt, ronde, WM 8n
houeringhe, WM 94
goeyen, LG 406
Huhen, LG 173
goet doen, LG 617
huerpaert, HL 463
goetaerdt'ch, HL 2°3
huysuierc, LG 591
goetbloet, LG 173
huyoe, onder de, LG 21
goot, LG 291
huijuen, HL 420
gorden, LG 673
hussen, WM 3°2
graafvan Halfvasten, LG 76
humuere, LG 255
grandmercijs, LG 863
grave, LG)73
~jdelheyt, LG, pr. 47
graven, LG 580
imagije, WM 319
inbrusticheijt, WM 47
greijen, WM 258
grenen, LGP 223
inden, WM 19
inhout, LG, pro 17
Grimberghe, LG 152
groene, LG 106
innen, WM, pro 5
groens, wat, WM 676
innocent, LG 619
gronden, LG, pro 14
inulammich, WM 597
groot, WM 219
Ijaer, een goet, HL 46]; WM
grossier, LG 332
24
lenni, LG III
haeffilijck, LG 321
jent, HL 20,~
haegmunte, LG 547; P 212
[omrners, HL 2)6
haer, LG 845
lort's, St., LG 77
halen, HL 135
halff, WM 659
kahhelen, LGP 28)
hande te monde, te, LG 749
happe qui peult, LG 415
cadet, WM 117; 636
caeneel, WM 681
hapsack, LG 839
hebben, HL 46;
calaengie, LG 3I I; 48)
hebben, hem, HL 75
kalfften werpen, LGP 285
Helcana, R4 2 2
cananeeus, Rs 41
hemeloloedich, LGP 273
cant, LGP 136
cappe, HL 187
hemmeken, WM 797
HENIS, VAN, xviii
cappuyn, LG 143
caproenken, R2 21
hencken, LG 401
carbonckel, LG 298
her, HL 415
herde, HL 144
Carolus de grande, LG 59
herezije, WM 173
Cathuijsers, Wl\.1235
herghewade, LG, titel
catijjf; WM 870
hergeweyt, LG 274; 279; P 288 kat~'wicheyt, LGP 204
herhauuelijcken, LGP 188
kavelen, eere, LGP 181
caoillatie, R6 12
hercruijsen, LGP 170
Herculex, LG 283
ke, HL 194; WM 101
hersteken, LG 221; 666; P 254 keeken, LG 651; P 10
hoed, LGP 55
keer doen, sijn, WIv1 973
hoet, onder de, LG 21
keeronder, LG 28;
keest, Rs5
hoyr, LG 8J5
Homerus, LG, pro 8
keye, LG 159
Keyenherch, LG 456
liomsen, LG 153
kennen, LG 7')6; Rs )1
Honsem, LG 153; 446
hoo.ffde, to tiem.'s- gaen, HL7I keren, WM 654

I

I

keruytsel, R6 29
kij'ckel, WM 514
clapoor, LG 294

claoerbladt, WM 774
cleijn, WI\1 1039
clepele, HL 87; WM 232; 781
clergij'e, WM 240
clerck, LG 602; WM 2°5
cleutermeerse, WM 6II
clincke, WM 700
clippelleen, LG 300
clossenen, WM 772

HL 459
LG 700
koehooren, HL 328
coerken, LGP 283
coers, LG 7
coeoere, WM 323
koye ckoev, LGP 126
cockijn, HL 70; WM 311
com, LG 268
cornmandeur, LG 390
commissaris, LG 549; 384
commuin, LG 570
cluijte,
knaap,

confuys, WM 177; 914
Coninc van der gans, LG 59
Conine uander caerten, LG 61
conserve, Rl 29

consille, WM 200
Contick, LG 149
controlleur, LG 389
coopen, LG 207
coopmanschap, LG 203
cotden, LG 67;
Cort te naken, 'LG 147
cort voort hooJt, LG 181
cortersen, LG 149
cost, LG 429
costelijck, LGP 170
cousse, WM 629
coussensot, LG 600
craewagie, LGP 168
crackeel, Wl\1 962
crausel, LG 2~
creatuer, WM I 133
crevelinge, WM 643
krewee waeghen, LGP 114
crijgel, LG 357
crijieren, R5 10
crijt, LG 346
crochen, HL 2.2.5
cruepele bisschop, LG 68
kuere, LG 44
kueren, LG 528
kUijte, WM 801
kulleken, LGP 144

lachter, WM 179

z48

/xl,LG *7
lant,LG 48
Lasarus,LG z*

last,LG zlz;z4y;P z6I
lataert,LGP ze
laten,LG,pr.Jy;W M 468
là'z ren,LG 400

laveqe,te,WM 68z

lavuyt,LG y8y;W M %7

leenhof,xiv
l
eefager,LG 7869PJz6
leensael,LGP I
Jeef,W M 87y
leetschap,R5Jy

Lecqertant,HI-,pr.p

Lemmen,LG x6y
leuen,HL Joz;W M z8o
leure,HL )z
levendich,LG 8zy

levereqe,WM y9J

lichtaert,LG x47
lichtege/o n,W M 7z4
lichtvoet,LG xzg;x68
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mancbgen,R5zz

M argriete,LG 78
manschap,LG 77z;79x,8oI
maasche,LG yl
M ascheroenxxi

meeste/
cl,LG 7987z
v //en,W M,pr.4r
melodqe,WM 8y
mentl
i'
e,W M 7yy;8yo
mesmaqen,R3J8
messe,J!
jden,LG 76I
mesten,LG ëz
mesuqsself
jcb,WM zJ8
mesval,R57o
met,LG IJ4
metdeylen,LGP z

metlecqen,LGPp
mettertqt,HLJ9I

* cHIE
Ls,J.
,xix
mJ
i'en,LG Jo8;486
mi
jt,H.
LW

mingçijoot,W M z48;y4z

mingiootelf
j'
cq,WM IIoJ

Jf
e
Te/#cl/l
ejf,HLIJ
/f
egen,W M xo84

minioot,LG ypz
M istgen,LG xyJ

Iqberaelqcq,WM z*
lqen,LG z67;HL y6;4* ;
;W M 6J4
Lt
ppen,HL,pr.xo
lodderlqc,LG 6Io

mi
s'sqciq
f,W M y;z
Mt
om,LG 146;zJ6

loene,LG xo8
Loer,HL,pr.Io
loere,ten,W M y4o
loeris,H L 44
Loeven,LGP 186
logeren,LG yl
Loygoetbloet,LG Io7

locq,HLJJ6

lollepodt,HL 76
Lombardi
e,LG zzy;JJo
-i
longeren,HL z4y
looye,R628
loosdoen,HL I67
lost,H.L.y7;4.3l

mismaecqt,W M J47;IxJ4
rrlf:raeclf,4rM J4:
misselqcq,WM 7yo
moet,LG 1z:
molenaersthuqn,W M 777

montet,LG 48y
moordadere,W M I47
M ooren,LG x87
morgensoppe,HL4:J
rziptzwe,LG 6%
muyl,LG 6z7
muylen, LG Iy6; 7x8; P
H L 46
munter,LG 4Jy

murmeratqe,W M J4
murmereren,Rsz7

Lu
ci
fer,W M I9x
luqenhage,LG y7y

naer,W M 6z4
naeren,W M II8l

Luert
pmcq,HL,pr.zz

naertrecqen,LG 7%

luet
erere,LG z7o
luye,luide,LG 486

luymben,LG xzy
lutter,W M 86y

maemeer,W M y7o

malitqe,WM 8yy

malle,LG z4p
M allenborch,LG ylx

M alknbroecq,LG xgz
= nge/en,HL 1Jo

naest,HL J#9
nag(e)/./z,LG y7z
N apels,LG zl
N arragoniëxvii
naugesocht,LG 81
N eerlanden,LG z78
nepe,HL zo8
nesten,LG z6J
ctt
en,LG z84
nlf/zz
wg,LG zIo
nieuuwondich,W M xpz

noemer,LG zo
noet
en,LGP z8J

noetqen,LGPI7J
nof
hHL zJ9
nueselen,LG 67o

olyven,planten van,R428
om nochaen,LG I:4
omdat,LG 71x
omganghe,LG J8z
onderdaen,W M Iop

onderduqcben,WM 75
onderhouwen,LG yzI
onders
preqen,HLJ6z
onderst
aen,LGP z6z
ongebreylt,LG II
onghest
eld,LGP x6J

ongetqdt
k,LG I6I;Jo4;Pz84
onsachtlich,R5Jo

Onser vrouwen prochqe, LG
r87 .

,

onfley
-'
er;,IHL )7z;4z8
ont
fang,LG 7% ;R148

onfangen,LG 748
ont
fangst,LG 80
onf
tlrl
cller,WM p48
o
n
f
t
o
u
wen,R534
ont
ginnen,LGP IJ7
ontcleden,LG 1J8

ont
qnoopen,LG 6%
ontnooden,LG ye
ontpluqcqen,W M 7:;68J
ontrt
ht,LG 83
ontslut
jten,HL JII
ontvallen,LG I4o
ontvouwen,LG yJ4
ontwinnen,W M pr.J
onverstandicheyt,LG 46I

oocq,R2:7

oorconden,W M pr.8:
Oostlant,W M qzy
op (tergelegenheid van),LG
20:,zo6

opgeraqen,HL l

op en (fn)dien,LG 64z;81I
ophangen,LG 618;PJ
ophouwen,LGP 1z8

opqnatelqcq,WM zI8
oploopen,LG J18
opvteten,W M 78r

oppecrlgen,HL.
58I
opscrqven,LG z18

opsetten,LG 8ro
orboçotren,LG I8p;HL,pr.zy
O&zHL zo
outragi
e,W M e
over, LG 4z,Joy;4p8;yyo;
W M I6y
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overbrengen,W M xzzy
overdaet,LG J6z
overdrager,LG x74
overgQven,LGP x8J
overlezen,R218
overloopen,LGP zy8

zer/,part,LG z6J
paert
gen,HL J7y
paci,W M IIJz

parajys,eertsch,R4Jz
partuere,R4x
mçgeven,HL 67
pauediex,LG zIJ

protelen,LGP 14
Jl/fcen,W M xI14
N Jl
en,LG 744
Putiers,LG I4y;z4p

screve,LGPzyJ
schuet,HL J67

t
w qelen,HLyz
9uansuf
js,HL z8l
queeqen,LG 674
querne,HL z98
quest
e,LG +
quistwater,LG Iz7

JeerA ,LG JY
sege,W M I68
seyrden,LGP zzJ

secq,HLz84;WM z6z
setten,LG *
sqe,LG ex

raetsman,W M JJp
ramp,HL :4

sinnelqcqspel,WM,pr.zz

pasen, LG 67I; HL Jx7; rancqeuren,R5J
W M px1

passeren,W M *J

rassen,&rz;,HL loy

rest
e,LG 687

PauLus,R68;Jy
paus,LG 67

rechs,HL Jz9
rechte,LG xo1

peerqen,W M y8:
peys= lerl,LG JI
pellicaen,W M ze
pellicannisten,W M ,pr.9

reçelgenoot,LG y78;P87
reeclenen,W M 4J4
regaele,> I8I
regiment,LG zJ7;8+

penninck,LGP 87;Joz
Perdieuen,LG 1zo

rquere,W M z6z
rele,LG zJ8

Aerjcle/,WM laz
percq,WM zyz
ertursatè,W M 9z8
pq
jnen,LG 4xz
pkkaert,HL,pr.Jo
placebo,LG IzJ
plaisance,LG z48

ref
jnicheyt,WM z%
reqening,LGPIz1
remis,W M IwJ
renfe,W M ge
roecqen,HLJzp
ro
y oelen,HLzz8
rociing,HLJ6

planeet,HL 18

roucoop,LG I:7

planteqt,WM xoz
P/of
erlen,WM y88
plegen,W M 4zy;II6y
Plissus,LG z68
ploechtrecken,LG zyJ

rouwelqci,W M I46
ruggebout,LG 7zJ
ruym co-cf
enak,LG 176
ruien,LG 86
ruste,W M e z

poese,LG *7
pollepel,W M 78z

pomperqe,WM zz6
Porren,WM 1J8
pot
gelt,HLJ8z
praemen,W M z8o
praesen,W M 8z7
êrxfl
/len,HL46x
practiseren,W M zo8;87o
preyklminentie,WM pyx
Prepas,LG 61I
prjke/,LG z8o
rqs,LG 864
PrincevanOrangien,HL6

I49

sachtere,te,HL 41I

schutterlqcq,LG yy
secreteref,LG J4J
seeltrecqen,LG z78

Sdenisch,LG,pr.Jy
simy l,R66:

slach,HL 48o
slach (#en)&JJen,W M IJ4
slaenne,W M ye
slinderen,W M 844
slot,R483
Sluys,LG z84
sluytreghel,R484

smaqen,LG JJ;W M zoY
smaltW M yJ6

smeecqen,WM Ixy
smqt
en,HLzy8;4769WM e
smoren,HL,pr.z7
sncqen,LG J8o

sneuteren,LGP z8
soch,HL 188
soet,W M yo7
soetelen,LG zo4
solaesheyt,W M, pers.y
sonderlingen,LGP zr ;W M y
HL zI4
W M 6Iz
sorghe,HL 4y;z6J
soute,LG 47J
sparen,W M 4*

stadtgr#pen,W M zoyz

stadhouder vanden yeerxw,xiv;

saeten,W M 81
xvi
;LG zy8;vzz
..
J/AY,
w M ,Pr.yg
sacqelqn,VfM 7%
staet,W M 2zI
sacqpf
jt,WM 7I2
samblant,W M ,pers. 688; stagqe,W M J18
staye,LG 468
+
sammelen,HLz6I
staqe,LG ypJ
santenplaeghe,LGP 17z
staben,LG JzJ;W M zoo8
stallen,LG yn
Sara,R47
stapel,LG J44;P:4
scMlcq,HL 18z
schantspreqen,HLJy7
statqe,WM 974
scap,LG J4J
statuyt,LG y4I
sclterpelqcq,LG zoo
steecben,W M Jo

Princep/n#enRefereynen,LG schier,WM JJy
74
schq
j
fpater,LG 71

steen,LG J4z
steçeqrt,W M 4py;yy6;6IJ;

pronsselen,LG 7z6;P6y

steben,R6zI
stellagf
hW M z4z
stq
jventLG yy6

proxbere,HL 1p7

schicben,&rn,HLzJy

schilde,panin,W M y7I

properlqcq,HLJ7z

schoqen,WM 78o

prosser,LGP86

schor
ft,LGPly.
;

876

REGISTER

15°
stilte, WM 722

touue, HL 158

stincken, LG 686

traaalien, WM 922
Trijne, LG 271
trouuiens, HL 22
truwant, LG 540
tuee voor een paar, WM 625

stoecken, LGP 29
steel, LG 344; R6 2 1
steel van Rome, LG 344
stoffiren, LG 533; 551
stockgoed, LG 189; P 243
stockvis, LG 3°2; HL 474
strepe, HL 207
strijck, LGP 272
strijcltuore, LG 254

strick, WM

2I

string, WM I
strollen, LGP 6<}
stronckeijck, HL 204
struylen, LG 739
stuyten, LG 136
stucken, uercken 0p, HL 365

LGP 197
~tupen, Rz 29
Suerbemden, LG 153
Suerenborne, LG 153
suet gesouten, LG 122
stultijse,

suijpen (subst.), HL 306
suijoel, WM 244
suptijl, WM 869
sweepen, HL 52
stoichtere, WM 435
swijckeslaen, Rs 42
taeffilronde, WM 862
T afelspel van Drie Sotten xxv

tandeken, WM

120

tande uuttrecken,
tatol); LG 626
teeren, LG 425
teerlinck. HL 68
teffins, WM 767

LG 408

tegen een, HL 261
tegenstaen, LG 615
teijl, HL I 13
tellen, WM 707
tempeest, Rs 4
terden, HL 61; WM 857

tueeste,

1153

oermeet, WM 1065
oermetelijck, LG 7

Ri 14

uytdaeghen, LGP 299
uytgaen van kindt, LGP 56
Uytkercke, LG 21,0
Ursula, St., WM 641
useritzge, WM 96
uteschudden, LG 95
uuijtehanghen, WM 92
uuyten, LG 138; 542
uutdrincken, LG 191
uuter stemme, LG 487 ; P 175
uutuendich, LG 745

oernijpen, WM 741
veroccuperen, WM 452
verpassen, LG 230
uerpicken, WM 671
uerpletten,

WM

Ri 41

versaminghe, R4 7 0
oerschalchen, HL 219
uerscheyden, R4 16
uersetten, LG 436
uersien, hem, WM 912
oersier, WM 981
uersieren, R64
uersincken, hem, LG 683
uersinnen, LG, pro 38; R4 84uerslaen, hem, WM 479
uerslondich, WM 195
uersmoort, LG 179

uaemen, R4 6
vaeijerken, HL 272
oaenne, WM 490;)68
valiance, LG 250
uaren (in redene -), LG 644
ueelclaps, LG 135
ueersch, WM 970
ueet, LG 316
oeylen, LG 9
vente, WM 765
oerbonden, LG 310
uerbreden, LG, pro 33
verde, WM 837
uerdienste, R3 23
uerdieren,

HL, pro 18

oermeten,

oermijden, LG, pr. 42
oermijen, LG 479
uerrninderen, WM 842
oermonden, HL, pr. 34
oernacht, LG 273
oerneeren, LG 98

tuieester, HL 321

oersnotten,

LG 601

uersoeten, WM pro 23
uersoetenis, WM 40
versparen, HL 101
oerstant, HL 232 ; 319
oersteecken, WM 916
uerstarken, Rz 24

271

uerdooren, LG 740
uerdoort, WM 29
oerdullen, HL 481
verfellen, Ri 46
verfraijen, 1-IL 227

oertrecken,

oergallen, WM

uerueren, R652

427
verganst, LG 219

vergeefs, te, LG 452
uerhaeren, Wl\1 92 I
tessche, HL 329
testament, WM 1071
ve,.hejfen, LG 417; 720
teuoren, LG 773
verJuhileren, LG 64
teoreden, HL 72
uerclaren, LG 40
thienen van oieren, (van), WM oercleren, WM 40
uercloecken, R6 49
270
vercnapen, WM 1110
tijen, LG 474
tjans hoij, HL 218; 444
uercouden, WM 514
TOBIAS, xx
oercouuien, R4 )'8
Tobie, R4 8
uerladen, Rs 46

oerlacken, HL 223
toesien, LG 774
toeuen, HL 353; 48 2 ; LGP 303 uerlasten, HL 106
tonderc, R1 )7
verlaten, LG 415
verleedijnghe, R3 22
HL 54

»r.

verleggen, WM 825
uerloren, 't is, HL 449
uermaen, LG 616; R3 21; WM

oerstoren,

WM

516

oersturbering«, WM 95
oertrijumpheren, WM 45"4

LG 49 1 ; 539; P 209

oeroreemen, WM 910
t oeruiaeten, WM 4 15
ueruecken, WM 307
uerueroen, LG 174

I

ueruiinnich, LG 762
uerzaeyt, R3 14
vet, WM637
Veughe, urou, HL, pers.
oeurre, WM 38
oichten, HL 478
oieren, LG, pro 25; Rz j5
viercant, HL 64
cinder van den leenen, LG 162
vingeren (door die - sien»,

WM

II3!

Violiet·en, De, xi

REGISTER

violieren,R361

vissop,St.7/rz'
:'

W M 6Jy wachten,W M T72

FJ'
tie,LG 876
vlage,HL Jox

vleqshuqs,WM z4p

vlus,HL 180,
.I* ;W M z8x
voelinge,W M 64y
voeten,LG 7y4
voghel,LG y4
vocattè,LG 3pJ
vollen,LG z68
v
oot.('f)hoo
ft,LG y7p;P I87
voordachtich,W M yx
voerslaepen,LGPIJ
vocrst
el,HL 79W M IzJ;zz6

voe
ors
tt
e
br
ll
eeng,hWM,
enLlp
r.8
4y
4
,

vossestkrt,R218
vreden,W M zoJ6

prcej/jcl,HL zoz

Vuylenberch,LG 4*

t'
uyl
poorte,LG I78

puystloocb,LGJY

waerheythouwen,LG yl
waerlf
jcq,W M ,8y

walschegroene,LGP7z
want,HL zJ8,W M 4oI
warande,LG :86;2879NJ
warec (werk),LGP 1J,r
waschen(#enmondt,W M 6J7
XeJJe,HL,personages

weten,LG I67
wetten,HL 6J
widtmoes,H L zo

wlwatervandenhove,LG y84
Willekenwnirsorge,LG 17l

wdlecueren,W M 94J
wdlen,HL z879JzJ
wiltbraet,LG z88

wincq,W M +
wechwerpen (.
Wn costj,WM wincqen,LG 688;WM I8o
784

weetedoen,W M 6o7
wederstaen,W M IOFI
weeten,LG 4y8

wege,Jul
pen,WM J4x
wellen,R44r
wellusuk,*M,pers.z
wemoedt
k,HLz4I
wensch,W M Jz4
weren,R68;W M 4y8

wercbe,te- gen,W M :Iz
werqen(trans.),R6Jo
wercqlien,W M zyo

winxhe,te,W M y4:
wispel,W M zJ6
Wittingen,LG ylo;P. z8z

woedichei
jt,W M zz
wonenJ##etorven,LG I7J
worchperen,LG 8zo

wrincqaert,W M Jp
unt,LG 48
zeer#,LGP x7J,aant.
zg
f'
ne,&f,LG,pr.IJ

(zie verderbijS)

