
[65] 1

M IJn lieve dochteren, ick wilde wel dat ghi ooc gehoort hadt dat

exempele van Davids vrouwe, 2 conincx Sauls dochtre. 3 Coninck

David, die een heylich man was, God ende die heylige Kerck boven al

beminnende, die was op enen feestdach 4 diemen hiel voer der Arcken, 5

daer dat heilich hemels broot in lach dat sinen voervadren vanden

Hemel gesonden wort, oock de tafelen der Tien Geboden ende die

roede daer met Moises de Rode Zee van een dede sceyden. Ende om

God te eren becleede [m2r] hi hem met een choorcleet ende bestont te

herpen 6 ende metten priesters te singen 7 ten besten dat hi conde.

Dwelck sijn huysvrouwe siende, met hem spotte ende ghecte, tot hem

segghende datti wel was ghelijck een speelman ende avontuerder. 8

Daer op haer de coninck antwoerde, segghende: “Men en mach hem

niet te seere verootmoedigen teghen God, Hem niet te veel ghedienen

[n]och de Kercke te veel gheeeren, want van Hem comt alle goet ende

eere dat men hebben mach.” Aldusdanighen woerden der vrouwen

meshaechden God so seere als datsi snellijc met grooter crancheyt wort

bevaen ende haerder crachten berooft wort. 9 Dwelck God also liet

gheschien om datsi hare dwaesheyt bedincken soude.

Daer om en sal gheen vrouwe met haren man spotten [noch] 10 hem

oock mesprisen, bisondere wanneer hi es inden dienst Gods ende der

heyligher Kercken, maer sal hem dat loven ende prysen, waer dat ooc

si, ende bisondre voer de lieden. Wantmen vint wel mans, wanneer

1. [Eckrich] fol. 41c: .lxviij.

2. [Eckrich] fol. 41c: de Michel, la femme David, qui fut fille au Roy Saul — [Furter 1513]

fol. G3r: von der frowen dauids künig Sauls dochter /

3. Michol [1 Samuel 18, 20]

4. 2 Samuel 6, 12; 1 Kronieken 15, 25.

5. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ark_van_het_Verbond

6. herpen: de harp bespelen

7. [Furter 1513] fol. G3r: mit den priestern mit großen froeiden / vnd vff das best so er

mocht /

8. [Eckrich] fol. 41c: un menestrel et un iugleur — [Furter 1513] fol. G3r: eim spylmann

vnd eim obentürer /

9. Volgens 2 Samuel 6, 23 werd Michol / Michal gestraft met onvruchtbaarheid.

10. [Vander Noot 1515] noch noch (dittografie)
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men hen overmoedicheit bewijst met spreken of [m]et andwoerden

voer den lieden, dat hi daer dore in sinen moet seer swairlijc tot

wraken bewecht wort. Daerom eest seer goet dat ghi uwen mans

goede, suete andwoerde geeft.
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Hoe 1 Bersabee, Uriels des ridders huysvrouwe, haer baide, dat de

coninck David sach, daer doer hi ter oncuyscheyt geneicht wort. 2

[66] 3

E En ander exempel willick u vertellen van Bersabe, des ridders

Uriels huisvrouwe. Dese woende neven dis conincx Davids hof

ende baide hair op een tijt voer een veinster, dair hair de coninc David

sien mochte. [m2v] Si was seer schoon van lichame ende hadde scoon

haer. 4 Daerom de coninck met haerder liefden ontstack, so veel doende

dat hi met haer sondichde. Ende daertoe beval hi Jacopen, sinen

oversten capiteyn, datti Urian, haren man, tot selcker plaetsen inden

stride stellen soude dat hi verslagen worde, welcken brief Urias selve

droech. Ende het ghesciede also. Mits den welcke de coninck David

tweevout sondichde: inder oncuysheyt e[n]de inden dootslach. Daerom

God de heere so grootelijck wort verthorent dat hem ende sinen

conincrijcke tot grooten leyde verginck, dwelc al te vertellene te la[n]ck

ware. Dese sonden quamen al doer de hoverdie van Bersabee, die si

ghebruycte met baden ende kemmen.

Daerom sal hair een ieghelijcke goede vrouwe heymelijcken baden

ende wasschen, ende niet om der werelt te behaghene hair hoot, haren

hals noch hair borst ontdect laten sien.

1. [Vander Noot 1515] � Hoe

2. [Furter 1513] fol. G3v: wie Bersabe Uriels des Ritters huszfrow sich zwùg vnd badet in

eym fenster das es der künig Dauid von sinem sal sehen vnnd dar durch gegen ir jn

vnküscheyt bewegt ward.

3. [Eckrich] fol. 41d: .lxix. Des femmes qui se pignent devant les gens

4. [Eckrich] fol. 41d: Si se lavoit et pignoit a une fenestre dont le roy la povoit veoir; si

avoit moult beau chief et blont — [Furter 1513] fol. G4r: Unnd wùsch vnd badet sich vff

ein zit in einem fenster / da sy der künig wol sehen mocht / Nun hat sie gar ein hüpschen

lyb / vnd houptt
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[67] 1

D Es conincx Salomons moedere 2 badt haren sone dat hi sijns wijfs

moedere, die een seer goede vrouwe was, Donequijn den

heyden, sinen viant, gheven wilde. 3 Daer op haer de coninck

antwoirde, segghende: Het ware sijn viant! Hoe soude hi dan van hem

sijn vader connen gemaken? Des schaemde haer de moeder om dat si

niet geswegen en hadde.

Dairom sal een ieghelijcke vrouwe overdincken wanneer si iet aen

haren man begeren oft vorderen wilt, oft dat tamelijck si of niet, want

dese begeerte was seer ontame[l]ijc. 4

Gelijck ooc een hertoginne van Athenen een ontaemlijcke bede aen

haren man begerde. De selve had enen bastaert, dat een quaet, boos

man was. [m3r] Si begheerde aenden hertoghe dat hi hem sijn suster

gheven wilde te houlijcke. Dwelck den hertoge een slechte 5 bede

1. [Eckrich] fol. 42a: .lxx. De fole requeste

2. Bersabee, dezelfde als hierboven in [66].

3. 1 Koningen 2, 13-23: Op zekere dag wendde Adonia, de zoon van Chaggit, zich tot

Batseba, de moeder van Salomo. ‘Kan ik u met een gerust hart ontvangen?’ vroeg ze.

‘Wees gerust,’ antwoordde hij, ‘ik wil u alleen maar iets vragen.’ ‘Ga uw gang,’ zei Batseba.

Toen zei Adonia: ‘U weet dat het koningschap mij toekwam; heel Israël verwachtte dat ik

koning zou worden. Maar de HEER besliste anders en het koningschap ging over op mijn

broer. Nu heb ik een verzoek aan u, alstublieft, weiger het me niet.’ ‘Ga verder,’ zei

Batseba. ‘Wilt u aan Salomo, de koning, vragen of hij me de hand schenkt van Abisag uit

Sunem? U zal hij het immers niet weigeren.’ ‘Goed,’ zei Batseba, ‘ik zal bij de koning voor

u pleiten.’ Batseba ging naar de koning om met hem over Adonia te spreken. De koning

stond op, kwam haar tegemoet en knielde voor haar. Toen ging hij weer zitten en liet voor

de koningin-moeder een tweede troon aandragen. Ze nam plaats aan zijn rechterhand en

zei: ‘Ik heb een klein verzoekje aan u, alstublieft, weiger het me niet.’ De koning

antwoordde: ‘Vraagt u maar, moeder, ik zal het u niet weigeren.’ Batseba vroeg: ‘Kan uw

broer Adonia de hand krijgen van Abisag uit Sunem?’ Koning Salomo antwoordde zijn

moeder: ‘Waarom vraagt u voor Adonia de hand van Abisag? Dan kunt u net zo goed het

koningschap voor hem opeisen! Hij is immers ouder dan ik. Als u voor hem pleit, pleit u

ook voor Abjatar en Joab!’ Toen zwoer de koning bij de HEER: ‘God mag met mij doen

wat hij wil als Adonia dit verzoek niet met zijn leven zal bekopen!’ [De Nieuwe

Bijbelvertaling].

4. [Vander Noot 1515]: ontameiijc

5. [Eckrich] fol. 42a: Et le duc qui vit sa simplesse s’en soubsrist et li dissimula le fait et

dist qu’il en parleroit a ses amis — [Furter 1513] fol. G4r: Das beducht den hertzogen

[g]ar ein einfaltige bitt syn /
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dochte ende andwoerde haer dat hi sinen vrienden daeraf spreken

soude. Ende die vrouwe vervolchde de sake so sterckelijck dats hem de

hertoghe stoorde ende seyde dat nemmermeer gescyen en soude. Des

de vrouwe van drucke sieck te bedde ghinck ligghen ende bat haren

man dat hi bi haer wilde ligghen. Dwelck den hertoghe soe seere

verdroot dat hi verswour nemmermeer neven haer te ligghen ende

scicte haer in een ander slot verre van daer.

Daer om selen hen alle goede vrouwen wachten datsi gheen

oneerlijcke sake aen haren man en begheren noch hem om

gheenderhande gramscap wille onghehoorsam sijn, op dat hen niet en

gheschie als deser vrouwen.
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Hoe 1 twee vrouwen voir Salamon quamen met een levende kint

ende met een doot kint, ende iegelijcke vrouwe

dat levende kint hebben wilde. 2

[68] 3

H Et 4 waren bi coninck Salomons tyden twee vrouwen in een huis

bi malckanderen wonende, die elck een kint hadden even out

sijnde. Soe ghebuerdet dat de eene des nachs hair kint doode onder

haer als si sliep. Ende des morghens als si dat sach, ginck si heymelijc

tot der ander vrouwen bedde ende nam haer dlevende kint, neven haer

dat doode kint leggende. Als nu de selve vrouwe ontspranck ende dat

doode kint vant, was si metdallen seere vervaert. Ende dat kint

besiende wert si kinnende dat haer kint niet en was. Dairom si

onderlinge groten twist hadden [m3v] ende q[u]amen voerden coninck

Salomon, dien si de sake vertelden. De welcke een sweert dede halen,

segghende: “Slaet dat levende kint in twee ghelijcke stucken ende

gheeft ieghelijcker vrouwen een deel!” Daerop die vrouwe die der

ander dat kint ghenomen hadde, antwoerde dat haer lief ware. “Ic wilt

u veel liever heel laten dan men dat doen 5 soude,” seyde die gherechte

moedere. Doen ghaf coninck Salomon een vonnesse datmen dat

levende kint geven soude der vrouwen die dat niet en wilde laten

dooden, want dat de rechte moeder was, ende die ander gheen deel

daer aen en hadde. Aldus wert de valscheyt der quader vrouwen

gheopenbaert.

Daerom eest seer sorchlijck dat de moeders so cleynen kinderen

neven hen int bedde legghen.

1. [Vander Noot 1515]: � Hoe

2. [Furter 1513] fol. G4r: wie zwo frowen mit eym lebendigen vnnd eim todten kind für

künig Salomon komen / vnnd yegliche das lebendige habenn woltt / Unnd er jm eyn

schwert ließ bringen zù glicher wiße / als ob er das zerhowen vnd yeder ein teil geben

haben wolte.

3. [Eckrich] fol. 42b: .lxxj.

4. [Furter 1513] fol. G4v: EIn exempel von eyner falschen frowen das ist also Es waren

5. [Furter 1513] fol. G4v: Sprach die recht mùter / man soelte es nit toedten
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