
pijpen dansen van hun vermeend slachtoffer en zijn zij het die 
bovendien nog een tol moeten betalen om niet langer lastig 
gevallen te worden. De gewone rollen worden hier omgekeerd. 
Men kan zich inbeelden dat deze omkering bijzonder in de 
smaak zal zijn gevallen bij toehoorders op de markt, landslieden 
vooral, die zelf al wel met controleurs in aanraking kwamen, of 
met belastingen en taksen allerhande geplaagd werden. 

Het padden-spuwend meisje te Sint-Eloois-Winkel. 

Een van de merkwaardigste en zonderlingste marktliederen die 
ik ooit onder de ogen heb gekregen32, handelt over een mirakel 
dat zich volgens de tekst heeft voorgedaan "op de Prochie van 
Winkel". Het lijkt meer dan waarschijnlijk dat met Winkel het 
Westvlaamse Sint-Eloois-Winkel, een dorp ten Z.O. van Roese
lare bedoeld is. Gezien de taal kenmerken van het lied, mag ook 
als vaststaand worden aangenomen dat de tekst door een West
v laamse, helaas anoniem gebleven zanger werd "gecompo
neerd". De kwaliteit van het papier wijst op de achttiende eeuw, 
en er is - zoals we dadelijk zullen zien - goede grond om te 
stellen dat het lied wellicht uit de eerste helft van deze eeuw 
dateert. 
Pas op het einde van de eerste helft van de achttiende eeuw werd 
te Sint-Eloois-Winkel een kerk gebouwd. Vóór die tijd hadden 
de kerkelijke oefeningen er plaats in een kapel die zich een hon
derdtal meter daar vandaan bevond. Deze werd afgebroken 
enige tijd nadat de kerk voltooid was33 • Deze kerk werd toege
wijd aan Sint-Elooi en op 10 januari 1747 werd Winkel kapel tot 
een zelfstandige parochie. Tot dan was Winkel een gehucht van 

32. Het lied komt voor op een kwarto-blaadje in de verzameling van de Kon. Acad. voor Ned. 
Taal- en Letterk. te Gent (zie Appendix) . 

33. G. Tanghe, Parochieboek van Winkel-St.-Eloi (Brugge, 1875), herdrukt in diens 
Parochieboeken (Handzame, 1975), deel XI. 
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enige tijd nadat de kerk voltooid was33 • Deze kerk werd toege
wijd aan Sint-Elooi en op 10 januari 1747 werd Winkel kapel tot 
een zelfstandige parochie. Tot dan was Winkel een gehucht van 

32. Het lied komt voor op een kwarto-blaadje in de verzameling van de Kon. Acad. voor Ned. 
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EeD tchro:neh-cke g("'chiedc:~itre voor-gevallen op de Prochie v.n ,Wink.d . 
\'ao .een I.)Jch(cr dil.: veel f,uyn geCpouw.cn heefe. 

S1',~MME. : Van l' Jrocvig Nonncken.' 

S Qr'aet Die] wat flt' 21.' 4!{)ri/lèljjdt (cf)il' ncn llIonht (Jcr.1ccTit ~ ~'neEft mI' ({t· 
. rm / til IUIJî(crt tel1~ te (aclllCH heLm rn ~' id \Ufr'~ lJtTlrop~n / nl boa: 

",let bit liet ~)et {loltlle iMt ielt u (.ll mijn heel / heeft (1,1 (1 ,1 rl: UlC(t (jemaccIlt 
lJ.lcn ,'bcrftlaCI CI~!! op he li'h'oehie balt met broel.1i(f rmmm ; rirp 'f(l nr.{} ()rt:. 
Wll1ltcl i.s 't gefcuibt / boort bit (pecta, -men tlil.lriil foct / h' \.ltJ u mp {\j)ihm'Ot 
t~f t cm groot m!l:al'ckel ( t' nOIl iti ue- toet. 
~EUrt t'i~ lurn te f!in bctrmrt. '0e td~oel:lt2 fiontin h~ft battlt tm:-
~cn bocl)te~ rijert' Clt magtig ban ue- flilCl,Jelt f!.l fprncf; i.s't facdien illlt idi 

flaGtr cn, 111111 {)ilc1 aubcr~ luicrbt Hl lUJrile IJeUlilCr/ lunt i:l<lt llIi)n hocI)t i:'C 
blclll.cI11Ul~ / foo bat ibel een Oaq quant fao hemt te l11idl)aegen / f,ll icTt . op" 
te acl)tÇllI en (eijben bat i~ em bellotig lloffmn acn ~obt.d 3IIutJel: t' frniC in ' 
I\inilt ' maer ' ~obt b m-ll1 me I bcfocckt pcrfoolle / in felber fchaom I met 1111)cc
Doek fem / bie ban bem ue\ui~, bier lienmocbt / ba Ol c$(Jbt~ Amoeber (ozt, , 
lI!jtbelftorm i1. . ~OOl (}ae~ geliebrF' til go et foll11iiJ 
, ~obt quam bie bocJ)tn ntet een fI?nf I}crte I beeft ~óbt lmmecftel wet/erom: 

te plae\letl / bat ibez een batJ in bcr'ulon, g€tOOllt fr quum te (pauwen met ltee' Vijlt 
ben flont/ al bie ilee~ creature wel uc- en (mc~te' uijt l)Ilçrcn tnOnbt'I ' f]rlilirn 
(nam / füben ll"lE# f\Uac~ om {lMl te IJun bacr ti.rtoonbt mEt fcl)roolll fit 
boen affront / 'en nog bed fotten / (eijben 'brahrn / totfellCll pabilm quaemcll ttr
al (potten I i1 bat bie mae!lt I bie foo flonbt / lint l)ilCrcn bleeckcn inonbt. 
bae: eere UJilcgt. . Qfën mmett heeft bit fm!)n 'ontfom_ 

'l\e.11 ~ocbtcr quant in brombjjbt op !lell / bie hit brflenbt (Jemul'cht bu(t 
te Waffen . met groote pi)n / l.Jerbrict nen b€rl ,licl1 ui)t flcllcu horpenqll,te
brocf!l!jbt til (mçrte / fp riep ncb ctfiobt mflt 0,) geJJim I om hit fmijn rIJ tUOIt. 
gilet UP mIJ nu bm.l!Tcn / nut~ bat De tm: te beften Ibed hellen p.tctifrll bOCIt 
p!)111 qUllm op frClllmt til 1)llrt brt J~ pl."lgrimnta(ell llln!Jrt befe uacn/ om bit · 
(tdiOnlMl I menfd)cn milt fcOn:nutll I tot wtl te ber(tllm. ( 
in be heel met pi}n onmaeOticrbcer. ~!~ b!l bnt allc,E# ·I)ahbcu Wiltt [te. 

Wallllcc~ (IJ in {)tle~ J\erl (00 Uli~rt 'llonbm / (00 bebl1en f1' al tot betfdtrr. 
genepen 1$ fI,l llltt b' banbt lil nama bijbt I ~rin.6 ~arcl , cene pabbe me 
montJt !legnen I foo beeft (p. bilb~lnelt (Jc(Oll~cn bo~ een t1&rto,og I om be rechte 
bac: n.le~ gc~xcpm t wcJcft ~uq noef) m~erflübt I bm J.i)au.s met eenelt I Uülcfit 
mecrbCl fc~)ridi , ell fer)roltl braut :ilCII / mm Imleenen ban bit . fen!jnt'Wdrt 
be felle (Jee(1enl nl Oc{febc UeE(tCII bectClt bent binftt montJe: mil. ' , 
met fpocl:lt OM\: l.Jinuel'~ tot heu bloetJt. '!)e ~ocl:ltJ {Je(ft een pllbe in b" baitl:lt 

JL).llt fcljrolll {)eeftfl.' naer l)ilC: .J]moe- Urllomel1 en uilttf\tbae~ me nl nnel 
~ acropen dcb J)W ten beeft ia mij- ben fcll1cJ fm~bt/ , f!) ,~'*; urfe!itxt mi 

Afb, 42, Begin van het lied over het mirakel te Sinl-Eloois-Winkel, 
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EeG {chro:neh'cke g("(chiede~i~e voor-gevallen op de Prochie van ,Wink.d . 
\'ao .een l)Jchtcr ~II.: veel fëuyn geCpouw,cn heeft. 

ST,I.!.MME : Van ' l' Jrocvig Nonnclten.' 

S Q!'aet Die] wat lip gp ~{)riflclfidt (cfJil' ncn llIonl:lt UC\'.1ecTit ~ ~. nern mI' (W 
. rtll / til !UlJllcrt eel1~ te (IlClllCii helm flI ~' id \UfC't IJtTlrop~\t I nl boo~ 

n.ler bit liet ~)et IlOltlle bilt iek u (,lI mijn heel I lJerft (I,l (}ilrl: UlCg gcm;;ceflt 
lJ<lCIl ,'berklael Cl~!! op be '19roefJie balt met llroel.1iCT rmll1l'lt ; l'i!il 'f(l nr.tlI)cr.
hJll1kcl i.li 't gefCl)ibt / {Ioort bit (pecta· -men {mlldil foet I h' \.l :Ll 11 mI' {ljlil.'lI1bC 
t~f t cm groot mll:aedtil ( t' (Jun iti !Je- boet . 
• Eurt t'i~ lurrt te f!in betrwrt. '0e .td~ocbt2 fiontin b~fe b.1ebt titt·· 

C/ten boel)te~ rijdt' en magtig ban ue- fliwJen f1.1 (prnc{; i.s 't (ned,elt Dnt iefi 
flu!jt.e en, uan lIile1 aubcr~ wicrbt fi.J lUJri:le (JtW"ICr/ tunt ililt llli)11 hocI)t<:t: 
blclll.cI11Ul~ / fao bat ibel een Ouq qU.lm (00 hemt te llIiGI)aegen I f"I idt . op, . 
te acl}tÇllI en (eijbett bat i~ een bclJotig lloffmn aelt ltJ)obt.d 'Jutaer t' (cWc in ' 
IlÎnbt ' waer ' ~obt bm~rtre/. bc(oeckt pcr(oone / in felber felloom I met ftloec
Doelt feere / bie ban bent ue\.ui~, bier lienmocbt I booJ c$obtd ,filftoebcr fozt. ' 
lI!itbeITtorc.n ig, . ~oo~ (hU) IJellebrFl tn go et fon11i~ 
, ~obt quam bie bocJ}tn met een fl?nf (lerte / beeft ~óbt lntmecrtel weberom 

te plae!Jetl / bat ibtZ een blleJ in bct'nloll' gEtoont (r qunm te (pauwen met !Jeel pijlt 
ben flontl al bie bee~ creature bleI ue- en (mc~U uijt [}IlÇl'en monbt'I 'Drlilirn 
(agm / füben lI'j,li f\Uae~ om Olm te (JUIt bacr ti.rtoonbt mrt fCl)roolll fll 
boen affront I 'en nog bed fotten / (eijhen 'brallen / totfelmt pablltn quacmclI ttr
al Jpotten / i.li bat bie mlleut I bie fOD flol1bt / unt I)nmlt bleecken inOnbt. 
bae~ eere waegt; . elfen mmcbt heeft bit fellijn 'oütf.lU-

'l\e.t1 ~oc{ltcr quam in brombjjbt op !len / bie bit brhenbt uemneeht bUft 
te waflen trut groote pijn / l.Jerbl:ict aen b€cl ,licll uiJt ficbcu borpenqit,te
brotf!l!)tlt til fmçrte I fp riep aeb ~obt I1lnt fp IJeJt,m I om bit fmijn ril tuon. 
!loet IJp. mIJ nu bm'.llTcn / nllt~ bat be tm: te bef telt / beet hellen p,lCtifm bOCIt 
P!)11 / quam op (wllmt tl1 IJllrt Drt t~ p~lg\:illll11ilfru IanIJrt brre llaen/ om bit · 
(IdiOmen I men(cT)cn Wilt (cl)n:nuEll / tot wt! te ber(tnm. I 

in bc heel met pijn onmllcijti!J beer. ~I~ b!l llàt allc,Et ·I}abbrlt watt [tc!. 
Wanl1Ce~ (11 in {)l'Ie~ liefl foo wi~rt ·llonbm / (00 bellllcn f1' al tot b~trdin:. 

genepm i$ fl.J I11tt 1:1' ~llltbt 1lt fHlmu Dilbt I iPrint1 ~arcl , ecne pabbe me 
monDt (legnen / foo beeft (p. bllb~lnClt uc(ontlcn ijo~ ecn t1&rto,og / om be reclHe 
bae~ nae~ uc~\'cpm t WCJdi Dllq nocf) umerfJübt I bm ~ilU.li mtt renen / gincftt 
mmbCl fc!)ridj ,'elt (c(}rom braut : llCllI men ber{eenen bRn bit . fen!)n 'tïlldrt 
be felle [Jee(1en / al hclfcbc gCE(tCII bectcn Dent binftt \uonbe~ ftjn. ' , 
met fpocl:lt O.ter binuerll tot ben bloetJt, ~e p-ocl:lt} he(ft ren pllbe in b' fJaitl:lt 
~.ln' fdjtom l)eeft(l,ll1aer l}ilC~ J]moe- emOillen en !lil1thtbac~ me 111 nae: 
~ acropen .dth J)W ten beert. hl miJs ben fcl\:JcJ fm~bt./ , f!J" be.eft , Ucfe!ibt mi 

Afb, 42. Begin van het lied over het mirakel te Sint-Eloois-Winkel, 
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EeG {chro:,neh'cke g("rchiede~i!fe voor-gevallen op de Prochie van ,Winkd ' 
\'ao .een I..)Jchtcr UH': veel fêuyn gc(pouw.cn heefe. 

STE.MME. : Van l' Jrocvig NonncRen.' 

S Q!'aet (J;e] \.ullt lip ~n16{)riftclfidt fcfJi't> l1Cll 1lI0ntJt ucr.1ecT\t ~ ~'neEft mI' (W 
, rtll / til !ulJllcrt eelt~ te (aclllcil heLm C1\ ~' i,lf \UC('t IJtT\rop~lt I nl boo~ 

",ler bit liet !let {loltlle iMt iclt u f.ll mijn heel I heeft fl,l [lillr UlC('( gcm;;ccflt 
lJ<lCll ,'Ucrftlacl CI~!! op be 'l!I'rochic Ualt met broebict fmll1ál ; 1'i!jl 'f(l nr.{l.I)W 
Ulll1kcl i.$'t gefCl)ibt / boort bit fpecta, -melt t}U.lria foet I h'l1:LJ 11 I1Ip {\j,\1.1n'Oc 
t~f r cClt groot mlraecltd ( t' (jult iti !Je- boet • 
• Eurt t'i~ lurrt te f!in bctrwrt. '\!Je .td~oebt2 fiontin h~rt b.1ebt litt:-
~cn boel)te~ rijert en magt.y uan ue- (lileijelt fPo fprnef; i.s't ("cd,elt Dut idi 

fluate en, lJan (Jae: llubcr~ wicrbt Hl lUJri:Je gCUH1Cr! tuat i:",t 1111)11 hocllt L1: 
blclll.cI1lUl~ I foo bat ibcl een Ouq quant (00 hemt te llliGI)aegm I fal ielt , OP' , 
te aCr)WI I en (eijbcn bat i~ em bclJotig l)offmn llCIt 1t50bt,lÎ 3Il1ltJt1: t' frWt in ' 
Itinbt ! mller ' ~obt bm~rm/. bcfoeckt pcrfoone I in (eIber fdloom I met ftlocc
Doelt fem / bie ban bent ue\ui~, bier lienmocbt I booJ <Gobtd ~oebcr (azt. ' 
IIDtuelftorcn ig. ' ~oo~ ()ae~ ueliebr~ tn go et follfli~ 
, I/Sobt quam bie bocJ)ttr met een filM ' (lerte / beeft ~obt mtrJudtel wet/erom 

te plae\Jetl I bnt ibtZ een bael in bct'ulon, UEtOOllt fr qunm te (pauwen mct !Jeel pijlt 
bert fiom I III bie bee~ creature bleI ue- elt (mc~te' ui)t lJllFcn tnDnbt'/ -f]rlilirn 
(ngm I f~ben ~.~ f\1lae~ om OMl te {JUIt baer üertoonbt mEt fcl)room fIt 
bocn affront I ',m nog bed fotten / (cijhen 'braben I tot(elJm pabbtn quacmtll ter
al Jpotten / i~ bilt bie mnent / bie foo fiontJt / unt I)ilcrcn bleecken ino,nbt. 
bae~ eere wa egt. ' 'lfén mmett heeft bit fellbn -ontf.u:-

'l\e,t1 ~ocbtcr quam in IJromDjibt op gen I bie hit brhentJt uemaeeht bu(t 
te wafTen , met groote pbn / lJel'brict nen b€d ,lien uijt flcbcll horpen 'qit.le
brocHI!jbt til fnwrte I (p nep neb ~ollt mrtl fp ueJJ.m I om bit fmijn ru tUOIt. 
unct UP mI.' nu um.l!Tcnl nlltp' b,lt be bel: te beftcn/ueel liebel! p,uijfm boclt 
pfilll qualt1 op (cel bwt tlI I)art Ort 1~ p~lgrilllmMCI1 InnIJ!1 befe {laen/ om bit ' 
gcfiOlltMl I menfcl)cn Wilt fcl)\'OIllEII I tot wel te 1.Jerflllm. I 

in be heel met piln onmacbtiiJ beer. ~!~ b!l bàt lllle,d ·I)Jhbcn waer [tc!> 
11i)aI1l1CC~ (11 in ()tle~ riefl fao \ui~rt 'llonbm I (00 belillen f1' al tot b~rrdin:. 

genepen i$ ri,l 11Itt ilO' ~anbt 111 nama !)pl:Jt I J!)rint1 ~arcl _ eene pabbe me 
monbt (legaen / foo beeft (r bllb~lnclt UC(OI1~CIt bo~ ecn t1&rto,ou / om be urIne 
buc: ItJe~ gC(l.\'cpm t 'WcJeh Dllq 1Ioef) UJl\erf)übt / bm ~au.$ met renen I UÎncftt 
mecrbc! fe~)ridj"el1 fchrom bragt : urn/ mm ucr(ecllcn tJiln bit , fenon 't'welk: 
be felle IJee(lenl al Oc{(ebe (Jcrflm bcctcn Dent binfu Ulonbe~ mil. ' , 
met (poebt !Jilet 1.Jingel"~ tot hen bloetlt. ~e p-ocl:lt} heeft een pllbe in h' bmlbt 
~.ln' fdjtol11 (leeft'fv nner I)ilr.~ J]moe- umomell en gimht ' bae~ me Rl nae! 
~ acropen dtb J)eb een beeft, ia miJs ben fcl\.1cl fmtbt./ . ftl, beeft, utfeiitxt mi . " ... 

Afb, 42 , Beg in van het lied over het mirakel te Sin.t-Eloois-Win.kel, 
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Gullegem. Het had slechts een kapel en werd daarom Winkelka
pel geheten34• Deze naam veranderde na 1747 in Sint-Eloois
Winkel. Dit gegeven laat ons toe het lied met zekerheid te 
dateren in de eerste helft van de achttiende eeuw. 
De kapel te Winkel bestond reeds in de vijftiende eeuwen was 
opgericht ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. Verdere gegevens 
over de Winkelkapel zijn bijzonder schaars en van het voorval 
of mirakel, waarover in het lied bericht wordt, heb ik tot nu toe 
geen ander spoor gevonden. 
In de achttiende eeu w, toen de kapel als kerk dienst deed, was het 
de gewoonte dat de pastoor van Gullegem elk jaar op tweede 
Pinksterdag met een processie naar die "Wynckelcapelle" ging35

• 

Of daartoe enige speciale reden was, heb ik niet kunnen ontdek
ken. In alle geval hoorde Winkel tot voor 1747 bij Gullegem, 
zoals we hierboven zagen. 
Een ander gegeven dat in verband met het lied zeker belangrijk 
lijkt, heeft betrekking op de personen die aan deze kapel verbon
den waren. Eerst en vooral was er een priester, een "deservitor", 
die er o.m. aan de kinderen de catechismus onderwees. Hij werd 
bijgestaan door een eremiet, die de functie van koster uitoefen
de. Deze heette rond het midden van de achttiende eeuw Pieter 
Lefevre. Over hem weten we verder alleen nog dat hij, allicht om 
zijn karig loon wat aan te vullen, allerlei nevenactiviteiten 
uitoefende, zoals het leveren van de miswijn en het verkopen van 
heiligenprentjes of "sanctjes "36. 

Nu is het wellicht geen toeval dat in het marktlied dat ons hier 
bezighoudt, eveneens een "eremeijt" ter sprake komt die boven
dien bij de erin bezongen gebeurtenissen, een belangrijke rol 
heeft gespeeld, zoals hierna nog zal blijken. 
Het lied, dat gezongen dient te worden op een zeer bekende 
melodie37

, verhaalt een reeks merkwaardige voorvallen die zich 
aan een "dochter" te Winkel hebben voorgedaan. De gebeurte
nissen worden er voorgesteld als recent, aangezien het meisje op 
het ogenblik dat het lied werd gemaakt "noch in 't leven is" (v. 
108): 

34. K. De Flou, Woordenboek der Toponymie (Brugge, 1914- I 938). 
35. E. Huys, "De Wynckelcapelle bij Gullegem, 1746-51", BiekO/f 37 (1938) , 340-42. 
36. E. Huys, BiekO/f 37 (1938), 34 1. 
37. FI. van Duyse, Op.eil , lIl , Registers, p. 23; st. Top, Op.eil. , nr. 509. 
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Een schromelycke geschiedenis se voor-gevallen 
op de Prochie van Winkel van een Dochter die 
veel fenyn gespouwen heeft. 

Stemme: Van 't droevig Nonneken. 

1 

Staet hier wat bij, gij christelijck[e] scharen, 
En luystert eens te saemen naer dit liet, 
Het gonne dat ick u sal gaen verklaeren, 
Op de prochie van Winkel is 't geschidt, 

5 Hoort dit spectakel 
Een groot miraeckel, 
't Gon is gebeurt, 
't Is wert te sijn betreurt. 

2 

Een dochter, rijck en magtig van geslagte, 
10 En van haer ouders wierdt sy wel bemint, 

Soo dat iedereen haer quam te achten, 
En seijden: "dat is een devotig kindt!" 
Maer Godt den Heere, 
Besoeckt oock seere, 

15 Die van Hem gewis, 
Hier uijtverkoren is. 

3 

Godt quam die dochter met een straf te 
plaegen, 

Dat idereen daer in verwondert stont, 
Al die dees creature wel besagen, 

20 Sijden: "s' is swaer om haer te doen affront!" 
En nog veel sotten, 
Seijden al spotten: 
"Is dat die maegt, 
Die soo haer eere waegt?" 

5. spectakel: voorval. 9. geslagte: afkomst. 12. devotig: godvruchtig. 14. besoeckt: beproeft, 
stelt op de proef. 18. dat: zodat. 20. Ze is zo dik dat het beschamend voor haar is. 
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4 

25 De[e]s dochter quam in vromhijdt op te 
wassen, 

Met groote pijn, verdriet, droetbeydt en 
smerte, 

Sy riep: "ach Godt, gaet gy my nu 
verrassen?" 

Mits dat de pijn quam op seer vreet en hart. 
Het is gekomen, 

30 Menschen wilt schromen, 
Tot in de keel, 
Met pijn onmachtig veel. 

5 

Wanneer sy in haer keel soo wiert genepen, 
Is y met d'handt in haeren mondt gegaen, 

35 Soo heeft sy dadelijck daer naer gegrepen, 
't Welck haer noch meerder schriek en 

schrom bragt aen. 
De felle beesten, 
Al helsche geesten, 
Beeten met spoedt, 

40 Haer vingers tot den bloedt. 

6 
Van schrom heeft sy naer haer moeder geropen: 
"Ick heb een beest in mijnen mondt geraeckt, 
's Heeft my gebeten en s'is weer gekropen, 
Al door mijn keel heeft sy haer weg gemaeckt. 

45 Met droevig kermen, 
Riep sy: "ach heermen, 
Maria soet, 
'k Bid D, mij bijstandt doet!" 

25. vromheydt: zwaarte, zwaarlijvigheid; op te wassen: op te zwellen. 30. schromen: 
schrikken, bang zijn (vgl. v. 36). 32. onmachtig: die men niet machtig is, niet kan dragen, 
ondraaglijk. 37.felle: stoutmoedige. 42. geraeckt: aangeraakt. 46. ach heermen: och arme. 
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schrom bragt aen. 
De felle beesten, 
Al helsche geesten, 
Beeten met spoedt, 

40 Haer vingers tot den bloedt. 

6 
Van schrom heeft sy naer haer moeder geropen: 
"Ick heb een beest in mijnen mondt geraeckt, 
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45 Met droevig kermen, 
Riep sy: "ach heermen, 
Maria soet, 
'k Bid D, mij bijstandt doet!" 

25. vromheydt: zwaarte, zwaarlijvigheid; op te wassen: op te zwellen. 30. schromen: 
schrikken, bang zijn (vgl. v. 36). 32. onmachtig: die men niet machtig is, niet kan dragen, 
ondraaglijk. 37.felle: stoutmoedige. 42. geraeckt: aangeraakt. 46. ach heermen: och arme. 
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7 

De moeder stont in dese daedt verslaegen, 
50 Sy sprack: " 'is 't saecken dat ick word gewaer, 

Wat dat mijn dochter soo komt te mishaegen, 
Sal ick ophofferen aen Godts autaer, 
't Selve in personne, 
In selver schoone, 

55 Met kloecken moedt, 
Voor Godts moeder soet". 

8 

Door haer gebeden en goetjonstig herte, 
Heeft Godt miraeckel wederom getoont: 
Sy quam te spouwen met veel pijn en smerte, 

60 Uijt haeren mondt hebben hun daer vertoondt, 
Met schroom en vraden, 
Tot seven padden, 
Quaemen terstondt, 
Uijt haeren bleecken mondt. 

9 

65 Een eremeijt heeft dit fenijn ontfangen, 
Die dit bekendt gemaeckt heeft aen veeilien. 
Uijt steden [en] dorpen quaemen sy gegan, 
Om dit fenijn en wonder te besien. 
Veel lieden paeijsen, 

70 Doen pelgrimmasen, 
Langst dese baen, 
Om dit wel te verstaen. 

10 

Als sy dat alles hadden waer bevonden, 
Soo hebben sy al tot versekerhijdt, 

75 Prins Carel eene padde mé gesonden, 
Voor een vertoog om de rechte waerhijdt. 

54. selver schoone: goed zilver. 55. k/oecken moedt: vast betrouwen. 57. goetjonstig: vroom, 
deugdelijk. 61. schroom en vraden: vaar of angst en vrees. 69. paeijsen: denken(?); deze 
betekenis lijkt echter in deze context geenszins te passen. Misschien boerenlieden (Fr. 
paysan) of landslieden. Bet. dus onzeker. 72. verstaen: met eigen ogen te zien, of zich ter 
plaatse te overtuigen. 73. sy: op het blaadje staathy. 74. al ... versekerhijdt: om des te zekerder 
te zijn. 76. vertoog om: bewijsstuk voor. 
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Den paus met eenen, 
Ginckt men verleenen, 
Van dit fenijn, 

80 't Welk hem dinkt wonder sijn. 

11 

De moeder heeft een pad[ d]e in d'handt 
genomen, 

En ginckt daer mé al naer den selversmedt, 
Sy heeft geseijdt: "gy moet daer als den 

vromen, 
De selve padde maecken in portret. 

85 Van selver heden, 
Moet gy die smeden, 
Met nirstighijdt, 
Moet dese sijn bereijdt?" 

12 

Men heeft haer op sien draegen dese beeste, 
90 En bovendien haer dochter op een beelt doen 

stellen in portredt, 
't Was [daer dan] als een [echte] feeste, 
Met al de padden neffens haer gestelt. 
Sy droegt die padden 
Op in Godts handen, 

95 Seer wel gesindt, 
Tot troost van haer lief kindt. 

13 

Die dochter heeft noch veel fenijn gespogen, 
Twee locketissen met een vreet serpent, 
Die beesten sijn dadelijck wech getogen, 

100 Niemandt en weet waer sy sijn belendt. 
Haer droeve plaegen, 
Komt Godt verjaegen, 
En noch veel pijn, 
Die niet beschreven sijn. 

78. verleenen: inlichten, op de hoogte brengen; dinkt: dunkt. 83. doen ... vromen: moedig zijn. 
88. bereijdt: gemaakt. 91. de woorden tussen haakjes zijn door mij als mogelijkheid 
toegevoegd. 97. gespogen: uitgespuwd. 98. /ocketissen: hagedissen (volgens de Bo in enige 
Westvlaamse streken gebruikt). 99. getogen: getrokken, gelopen. 

323 

MUZ0101 - HIER HEB IK WEER WAT NIEUWS IN D'HAND

Den paus met eenen, 
Ginckt men verleenen, 
Van dit fenijn, 

80 't Welk hem dinkt wonder sijn. 

11 

De moeder heeft een pad[ d]e in d'handt 
genomen, 

En ginckt daer mé al naer den selversmedt, 
Sy heeft geseijdt: "gy moet daer als den 

vromen, 
De selve padde maecken in portret. 

85 Van selver heden, 
Moet gy die smeden, 
Met nirstighijdt, 
Moet dese sijn bereijdt?" 

12 

Men heeft haer op sien draegen dese beeste, 
90 En bovendien haer dochter op een beelt doen 

stellen in portredt, 
't Was [daer dan] als een [echte] feeste , 
Met al de padden neffens haer gestelt. 
Sy droegt die padden 
Op in Godts handen, 

95 Seer wel gesindt, 
Tot troost van haer lief kindt. 

13 

Die dochter heeft noch veel fenijn gespogen, 
Twee locketissen met een vreet serpent, 
Die beesten sijn dadelijck wech getogen, 

100 Niemandt en weet waer sy sijn belendt. 
Haer droeve plaegen, 
Komt Godt verjaegen, 
En noch veel pijn, 
Die niet beschreven sijn. 

78. verleenen: inlichten, op de hoogte brengen; dink!: dunkt. 83. doen ... vromen: moedig zijn. 
88. bereijd!: gemaakt. 91. de woorden tussen haakjes zijn door mij als mogelijkheid 
toegevoegd. 97. gespogen: uitgespuwd. 98. /ocketissen: hagedissen (volgens de Bo in enige 
Westvlaamse streken gebruikt). 99 . getogen: getrokken, gelopen. 

323 

Den paus met eenen, 
Ginckt men verleenen, 
Van dit fenijn, 

80 't Welk hem dinkt wonder sijn. 

11 

De moeder heeft een pad[ d]e in d'handt 
genomen, 

En ginckt daer mé al naer den selversmedt, 
Sy heeft geseijdt "gy moet daer als den 

vromen, 
De selve padde maecken in portret. 

85 Van selver heden, 
Moet gy die smeden, 
Met nirstighijdt, 
Moet dese sijn bereijdt?" 

12 

Men heeft haer op sien draegen dese beeste, 
90 En bovendien haer dochter op een beelt doen 

stellen in portredt, 
't Was [daer dan] als een [echte] feeste, 
Met al de padden neffens haer gestelt. 
Sy droegt die padden 
Op in Godts handen, 

95 Seer wel gesindt, 
Tot troost van haer lief kindt. 

13 

Die dochter heeft noch veel fenijn gespogen, 
Twee locketissen met een vreet serpent, 
Die beesten sijn dadelijck wech getogen, 

100 Niemandt en weet waer sy sijn belendt. 
Haer droeve plaegen, 
Komt Godt verjaegen, 
En noch veel pijn, 
Die niet beschreven sijn. 

78. verleenen: inlichten, op de hoogte brengen; dink!: dunkt. 83. doen .. . vromen: moedig zijn. 
88. bereijdt: gemaakt. 91. de woorden tussen haakjes zij n door mij als mogelijkheid 
toegevoegd. 97. gespogen: uitgespuwd. 98. locketissen: hagedissen (volgens de Bo in enige 
Westvlaamse streken gebruikt). 99. getogen: getrokken, gelopen. 

323 

Den paus met eenen, 
Ginckt men verleenen, 
Van dit fenijn, 

80 't Welk hem dinkt wonder sijn. 

11 

De moeder heeft een pad[ d]e in d'handt 
genomen, 

En ginckt daer mé al naer den selversmedt, 
Sy heeft geseijdt: "gy moet daer als den 

vromen, 
De selve padde maecken in portret. 

85 Van selver heden, 
Moet gy die smeden, 
Met nirstighijdt, 
Moet dese sijn bereijdt?" 

12 

Men heeft haer op sien draegen dese beeste, 
90 En bovendien haer dochter op een beelt doen 

stellen in portredt, 
't Was [daer dan] als een [echte] feeste, 
Met al de padden neffens haer gestelt. 
Sy droegt die padden 
Op in Godts handen, 

95 Seer wel gesindt, 
Tot troost van haer lief kindt. 

13 

Die dochter heeft noch veel fenijn gespogen, 
Twee locketissen met een vreet serpent, 
Die beesten sijn dadelijck wech getogen, 

100 Niemandt en weet waer sy sijn belendt. 
Haer droeve plaegen, 
Komt Godt verjaegen, 
En noch veel pijn, 
Die niet beschreven sijn. 

78. verleenen: inlichten, op de hoogte brengen; dink!: dunkt. 83. doen .. . vromen: moedig zijn. 
88. bereijdt: gemaakt. 91. de woorden tussen haakjes zij n door mij als mogelijkheid 
toegevoegd. 97. gespogen: uitgespuwd. 98. locketissen: hagedissen (volgens de Bo in enige 
Westvlaamse streken gebruikt). 99. getogen: getrokken, gelopen. 

323 



14 
105 Hier uijt leert Godt hoe Hij den mensch komt 

plagen, 
Al de beminders van zijn ri jck gewis, 
Wilt elck zijn kruijs met Hem verduldig 

dragen, 
Gelijck dees maegt die noch in 't leven is. 
Komt Godt uw plaegen, 

110 Wilt het verdraegen, 
Verduldelijck, 
Voor het schoon hemelrijck. 

Een vroom meisje uit een rijke en machtige familie, werd door 
haar ouders met liefde omringd en hooggeacht door allen die 
haar kenden. Maar - zo vermaant ons het lied - God stelt ook hen 
die Hij tot zijn uitverkorenen rekent, wel eens zwaar op de proef. 
En zo gebeurde het dat dit meisje plots, zonder aanwijsbare 
oorzaak, in gewicht en lichaamsomvang sterk begon toe te 
nemen. Dit kon bij allen die haar zagen uiteraard niet onopge
merkt blijven. Allen waren daarover ten zeerste verbaasd, aller
lei geruchten zullen wel spoedig de ronde gedaan hebben. 
Onvermijdelijk waren er vermoedens dat het meisje zwanger 
was. De spotters zeiden: "Is dat nu die maagd, die zo haar eer op 
het spel heeft gezet?" 
Maar zwangerschap was niet de reden voor die spectaculaire 
lichamelijke veranderingen. Wel werd het meisje steeds maar 
dikker, wat natuurlijk voor haar en voor haar ouders een bron 
was van steeds grotere droefheid en onrust. Bovendien kreeg ze 
hevige pijn in haar lichaam en voelde ze iets dat zich bewoog, 
zich binnen in haar verplaatste en met ondraaglijke pijn naar 
omhoog, naar haar keel toe kroop. 
Zo hoog geraakt dit dier, dat "fenijn", binnen in haar, dat ze de 
indruk had het in haar mond te kunnen vastgrijpen. Ze stak dan 
ook haar hand in haar mond en tastte er naar de "felle beesten" 
(v. 37) die echter, "al[s] helsche geesten", prompt in haar vingers 
beten ·· tot het bloed eruit liep. Vol afschuw riep ze tot haar 
moeder: ik heb een beest gevoeld, het heeft D;lij gebeten en heeft 
zich dan weer dieper in mijn lichaam teruggetrokken! Ze riep 
\09. uw: u. 
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was van steeds grotere droefheid en onrust. Bovendien kreeg ze 
hevige pijn in haar lichaam en voelde ze iets dat zich bewoog, 
zich binnen in haar verplaatste en met ondraaglijke pijn naar 
omhoog, naar haar keel toe kroop. 
Zo hoog geraakt dit dier, dat "fenijn", binnen in haar, dat ze de 
indruk had het in haar mond te kunnen vastgrijpen. Ze stak dan 
ook haar hand in haar mond en tastte er naar de "felle beesten" 
(v. 37) die echter, "al[s] helsche geesten", prompt in haar vingers 
beten · tot het bloed eruit liep. Vol afschuw riep ze tot haar 
moeder: ik heb een beest gevoeld, het heeft JJ;lij gebeten en heeft 
zich dan weer dieper in mijn lichaam teruggetrokken! Ze riep 
109. uw: u. 

324 

14 
105 Hier uijt leert Godt hoe Hij den mensch komt 

plagen, 
Al de beminders van zijn rijck gewis, 
Wilt elck zijn kruijs met Hem verduldig 

dragen, 
Gelijck dees maegt die noch in 't leven is. 
Komt Godt uw plaegen, 

110 Wilt het verdraegen, 
Verduldelijck, 
Voor het schoon hemelrijck. 

Een vroom meisje uit een rijke en machtige familie, werd door 
haar ouders met liefde omringd en hooggeacht door allen die 
haar kenden. Maar - zo vermaant ons het lied - God stelt ook hen 
die Hij tot zijn uitverkorenen rekent, wel eens zwaar op de proef. 
En zo gebeurde het dat dit meisje plots, zonder aanwijsbare 
oorzaak, in gewicht en lichaamsomvang sterk begon toe te 
nemen. Dit kon bij allen die haar zagen uiteraard niet onopge
merkt blijven. Allen waren daarover ten zeerste verbaasd, aller
lei geruchten zullen wel spoedig de ronde gedaan hebben. 
Onvermijdelijk waren er vermoedens dat het meisje zwanger 
was. De spotters zeiden: "Is dat nu die maagd, die zo haar eer op 
het spel heeft gezet?" 
Maar zwangerschap was niet de reden voor die spectaculaire 
lichamelijke veranderingen. Wel werd het meisje steeds maar 
dikker, wat natuurlijk voor haar en voor haar ouders een bron 
was van steeds grotere droefheid en onrust. Bovendien kreeg ze 
hevige pijn in haar lichaam en voelde ze iets dat zich bewoog, 
zich binnen in haar verplaatste en met ondraaglijke pijn naar 
omhoog, naar haar keel toe kroop. 
Zo hoog geraakt dit dier, dat "fenijn", binnen in haar, dat ze de 
indruk had het in haar mond te kunnen vastgrijpen. Ze stak dan 
ook haar hand in haar mond en tastte er naar de "felle beesten" 
(v. 37) die echter, "al[s] helsche geesten", prompt in haar vingers 
beten · tot het bloed eruit liep. Vol afschuw riep ze tot haar 
moeder: ik heb een beest gevoeld, het heeft JJ;1ij gebeten en heeft 
zich dan weer dieper in mijn lichaam teruggetrokken! Ze riep 
109. uw: u. 

324 



ook om bijstand tot de H. Maagd Maria. Haar moeder was 
natuurlijk ook helemaal van streek - men zou het uiteraard voor 
minder zijn - en deed een plechtige belofte. Als ze de oorzaak 
van wat haar dochter overkwam kon achterhalen, zou ze dat 
ondier of "fenijn" persoonlijk, in zilver gegoten, als een ex-veto 
aan de Maagd Maria gaan offeren. 
Zo intens en vurig ook waren de gebeden van allen die bij de zaak 
rechtstreeks betrokken waren, dat God ten slotte aan het meisje 
een mirakel heeft verricht. Met veel pijn heeft de "dochter" 
immers opeens niet minder dan zeven padden uitgespuwd. De 
"felle beesten" waren dus blijkbaar padden, die in het lichaam 
van het meisje al dit onheil hadden aangericht. 
Een eremiet, die de hele zaak van nabij had gevolgd, heeft dit 
"fenijn" meegenomen. Hij is het ook die - steeds volgens het lied 
- deze gebeurtenissen en het door God verrichte mirakel overal 
heeft bekendgemaakt. 

Als gevolg daarvan kwamen mensen uit de hele omtrek naar 
"Winkel" om "dit fenijn en wonder" (v. 68) met eigen ogen te 
zien. Het ligt voor de hand te vermoeden dat deze eremiet de 
koster van de kapel te Sint-Eloois-Winkel geweest is, alhoewel 
dit niet kan bewezen worden. Reeds hierboven zagen we dat 
deze man met allerlei nevenactiviteiten wat probeerde bij te 
verdienen. Het lijkt dus wel aannemelijk dat hij geprobeerd heeft 
munt te slaan uit deze zonderlinge gebeurtenissen. 
Men heeft de indruk dat de "deservitor" en andere kerkelijke 
overheden ook gepoogd hebben de echtheid van het mirakel te 
doen bevestigen, zonder twijfel ook met de bedoeling de toeloop 
van gelovigen nog te zien aangroeien. 
Eén van de padden werd immers gezonden aan "Prins Carei" (v. 
75) als een "vertoog" of bewijsstuk van wat er gebeurd was. 
Zelfs de paus werd - steeds volgens het lied - op de hoogte 
gebracht en die was over het gebeurde zeer verbaasd (vv. 77 -80). 
Met Prins Carel is wellicht Karel Alexander van Lotharingen 
bedoeld, die door keizerin Maria-Theresia als landvoogd van de 
Oostenrijkse Nederlanden was aangesteld (1744-1780). Het 
voorval zou dan ook in die periode te dateren zijn. 
De moeder van het meisje heeft ook een pad meegenomen en die 
naar een zilversmid gebracht. Deze laatste werd verzocht zo 
vlug mogelijk een metalen afgietsel te maken. Dit zilveren ex
voto heeft ze samen met een portret van haar dochter in de kapel 
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in "Godts handen" opgedragen. Men mag aannemen dat dit 
portret, samen met de ex-voto lange tijd aan de wand van de 
kapel heeft gehangen. 
Het meisje zelf heeft nadien nog andere, even verbazingwekken
de "beesten" uitgespuwd: twee hagedissen en een ander dier dat 
alleen als "een vreet serpent" wordt aangeduid. Deze "fenijnen" 
echter zijn bliksemsnel verdwenen en waar ze gebleven zijn, dat 
"niemandt en weet". Nog vele andere pijnen heeft het meisje 
geleden, "die niet beschreven syn". Deze laatste opmerking 
wijst erop dat er wellicht ook een boekje of een andere gedrukte 
tekst over dit voorval was verspreid en het lijkt waarschijnlijk 
dat de marktzanger zijn gegevens daaruit heeft geput. Belangrijk 
is ook - we hebben het hierboven reeds vermeld - dat het meisje 
in kwestie nog in leven was, toen het lied werd geschreven. 
Zoals dat bij marktliederen meestal het geval is, eindigt het lied 
met een moralizerende beschouwing. God stelt ook mensen die 
hem voorbeeldig dienen wel eens op de proef en iedereen moet 
zijn kruis verduldig dragen "voor het schoon hemelrijck". 
Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn er in verband met dit lied 
allerlei vragen (precieze localisering, datering, achtergrond in 
verband met het mirakel) die onopgelost blijven. 
Eén bijzonder interessant aspect van het verhaal is van volks
kundige aard. 
Dikwijls heeft men zich in het verleden de baarmoeder (Duits 
"Mutter") voorgesteld als een dierlijk wezen dat binnen het li
chaam van de vrouw een eigen leven leidt, er zich in beweegt en 
er dikwijls ziektes teweegbrengt38

• Hier heeft zich het langst de 
idee gehandhaafd dat ziektes door in het lichaam binnengedron
gen of erin levende dieren worden veroorzaakt. Deze idee stamt 
uit de Oudheid maar is ook bij de Germaanse stammen reeds 
vroeg geattesteerd. 
Zo noemt Plato de baarmoeder een levend wezen dat in het 
lichaam huist en er zich in kan verplaatsen en de Hippokratische 
geneeskunde spreekt van het rondzwerven ervan in borst, buik 
en bekken. 
In de meerderheid van de gevallen is het de pad die als de 
dierlijke vorm van de baarmoeder wordt genoemd. Zo is er om 
slechts een typisch voorbeeld te vermelden een middeleeuws 

38. H. Bächtold-Stäubli ,Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (Berlin, 1927-1942), 
lIl , kol. 318-343. 
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III , kol. 318-343. 
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gedicht waarin verhaald wordt hoe keizer Nero het zich in zijn 
gederangeerd hoofd had gehaald zwanger te willen worden. In 
het gedicht wordt verteld dat hij daartoe van zijn lijfarts een 
poeder had te slikken gekregen. Het resultaat was dat in zijn 
maag een pad groeide, die zich dan wel zou gaan bewegen en als 
een baarmoeder fungeren39

• 

Bij uitbreiding werden niet alleen echte baarmoederkrampen 
maar ook allerlei ziektes aan de "Mutter" toegeschreven. 
Vooral in Zuidduitsland, het Alpengebied en de Elzas is deze 
oeroude voorstelling over de baarmoeder als dier tot op heden 
levendig gebleven. Uitzonderlijk denkt men zich dit dier in als 
een muis - zoals in Braunschweig - maar zogoed als overal is het 
een pad40• Het dier moet gevoederd worden en wordt voor vele 
ziektes en buikklachten allerlei, maar ook voor hysterie verant
woordelijk gesteld. 
Afbeeldingen van zieke organen of ledematen werden en wor
den aan bepaalde heiligen of O.L. Vrouw geofferd en dat op 
bepaalde plaatsen, kerken of kapellen. Het gebruik van ex-voto's 
is algemeen bekend als dankbetuiging voor een bekomen gene
zing, redding, of het ene of het andere lichamelijk of geestelijk 
voordeel dat men heeft verkregen. 
In de genoemde Duitse gebieden werd de baarmoeder in de vorm 
van wassen, zilveren of ijzeren padden in kerken en kapellen 
geofferd. Dit gebeurde dan speciaal tot het verkrijgen van 
genezing van baarmoederklachten, als de "moeder opstijgt". Te 
Einsiedeln kopen de bedevaarders wassen padden die als offe
rande in de kapel van O.L. Vrouw gehangen worden, en in de 
Elzas offerden vroeger onvruchtbare vrouwen op 16 juni ijzeren 
padden in de Veitskapel bij Zabem41

• 

Het is duidelijk dat de uitgespuwde padden te Sint-Eloois
Winkel in verband staan met de identificatie van baarmoeder 
met pad. Het meisje leed aan de baarmoeder, haar gezwollen 
lichaam werd door de padden veroorzaakt en het mirakel was dat 
ze die "fenijnen" ten slotte kon uitspuwen en aldus van haar 
kwaal verlost werd. 
Deze volkse voorstelling van de pad als baarmoeder is - zoals we 
gezien hebben - wel zeer goed bekend bij onze Oosterburen. In 

39. H. Bächtold-Stäubli , Handwärterbuch, nr, kol. 339. 
40. H. Bächtold-Stäubli , Handwärlerbuch, v, kol. 634-635 . 
41. R. Kriss , Das Gebärmutler-Valiv (Augsburg, 1929). 
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Vlaanderen echter is ze veel minder algemeen en het gebruik van 
padden als ex-voto's is mij niet van elders bekend. 
In dit verband lijdt het geen twijfel dat het verhaal van de 
uitgespuwde en in een kapel als ex-voto gebruikte padden, ook 
voor de volkskunde een ongemeen interessante tekst is. 

Afb. 43 . Heks me/links vooraan een pad als demonisch dier 
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