
[87] 1

E En ander van die een vrouwe 2 coninck Davids, hoe si de

gramscap haers mans stilde. Ghy hebt wel ghehoort hoe Amon, 3

Davids sone, sijn sustere vercrachte, ende hoe Absolon den selven in

wraken dootsloech, midts den welcken hi uuten lande vlieden moeste,

want hem sijn vadere, die coninck, oock wilde doen doden. Ende die

selve vrouwe 4 maecte met haerder voersienicheyt dat si hem weder

versoenden metten coninck, want si bracht haren heere so veel

middelen ende saken vore dat hy hem dat verghaf. Hoe wel datsi niet

dan sijn stiefmoedere en was ende niet sijn gherechte moedere. Mair si

hadde haren heere ende sijn kint so lief datsi dat uut rechter liefden

toebrachte.

Desghelijcx een iegelijcke vrouwe doen sal, want si haren man niet

meer liefden bewijsen en mach dan datsi de kinderen beminne die hi

van een ander vrouwe gehadt heeft, ende die als de hare oft meer eeret

ende vordert.

1. [Eckrich] fol. 49a: .iiij.xx xj. Comment les femmes doivent adoucir l’ire de leur seigneur

2. [Furter 1513] fol. H4v: In ander exempel von der einen frowenn künig Dauids /

3. Amon: Amnon [2 Samuel 3, 2]

4. Bedoeld is de wijze vrouw uit Thecua [2 Samuel 14, 2]
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 [88] 1

E En ander vander coninginnen Saba, die een seer goede, wise

vrouwe was, welcke coninginne [o3r] uut Orienten quam tot

Jherusalem om den coninc Salomon raets te vraghene van een groote

sake, die haer ghetrouwelijck ende wel riet, daer veele duechden uut

quam.

Daer bi een iegelijcke goede vrouwe exempel nemen soude eenen

goeden, wijsen man van goeder afcompst vriendelijck sijns raets bidden

ende begheren. Want goeden raet brenct goet werck ende vesticht

tusschen de naghebueren ghestadighe trouwe ende liefde. Goeden raet

maect oock dat de mensche tsine sonder cost behout, ende den selven

altijt goet gheschiet, als der voernoemder coninginnen Saba, die so

verre lans quam Salomons raet versoecken. 2

N U willick u oock een exempel segghen van eenen Romschen 

keysere die in sijn dootbedde lach, tot den welcken alle de

heeren ende die ouders 3 van Rome seyden dat hi genesen soude. Maer

hi en hadde gheen vrienden die sijnder sielen salicheyt sochten dan

een riddre alleene, dien hi van joncx op ghetogen hadde ende hem

gedient hadde. Die seyde hem wel dat hi niet genesen en mochte, ende

hem dochte datsi hem alle rieden om hem te believene, 4 ende vraechde

den keysere hoe hi hem ghevoelde. 5 “Metdallen cranckelijck,” 6

antwoerde de keysere. Doen seyde hem de ridder seer ootmoedelijck:

“Heere, God almachtich heeft u ghegeven in deser werlt alle eere,

vruecht ende goet, daeraf ghi Hem behoort te dancken ende te loven

ende daer af Sinen armen lieden te deylen ende aelmoesenen te

geve[n]e op dat Hi u des niet te verwijten en hebbe.” De [o3v] keysere

hoorende sine woerden, seyde: “No[c]h 7 eest beter een vrient dan een

1. [Eckrich] fol. 49b: .iiij.xx xij. De la royne de Sabba

2. [Furter 1513] fol. H4v: die so ferr lands kam den rat Salomons zù sùchen.

3. [Eckrich] fol. 49c: Chascun des seigneurs et des senateurs — [Furter 1513] H4v: alle

herren vnd die alten von Rom

4. believene: behagen

5. [Furter 1513] fol. H4v: wie er sin hertz entpfande /

6. [Furter 1513] fol. H4v: schwachlich /

7. [Vander Noot 1515]: Noth — [Furter 1513] H4v: noch
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flatteerder oft pluymstrijckere.” 8 Ende dat seyde hi om dat hem sijn

vrienden anders niet gheseyt en hadden dan hem ghetroost na sinen

behaghene om hem te believene. Dat dese niet ghedaen en hadde,

maer hi sprack hem vander behoudenessen der sielen.

Want het wel tamelijck es dat de ghene die den lichaem bemint, de

siele noch liever behoort te hebben. Ende en sal sinen vrient oock niet

verswighen tghene dat profitelijc ende eerlijc es, noch doer haet noch

doer liefde, so verre als hi raden wilt als een goet, getrouwe vrient,

sonder een flatteerder tsine, ende niet doen als des keysers vrienden,

die wel sagen dat hi der doot niet ontgain en mochte. Dwelck hem dees

riddere seyde ende te kinnen ghaf, des hem de keyser gheloofde ende

voer een ghetrouwe vrient hiel.

8. [Eckrich] fol. 49c: Deux moz plus vault ami qui point, que flateur qui oint
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. o3 recto
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. o3 verso
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[89] 1

I Ck wil u een exempel seggen van eender seere goeder vrouwen

die eenen seer slechten, ongevallighen man hadde. 2 Si was seer

gheestelijck 3 ende beminde sonderlinghe de gheboden Gods. Op die

self tijt wasser 4 een heylich prophete, Helizeus ghenoemt, tot den

welcken dees vrouwe groote aendacht hadde 5 en[de] maecte hem een

bedde in een camere ende hielten na haren vermoghen seer eerlijck.

Ende want si van haren man geen kindre ghecrighen en conde, badt si

den heylighen man datti onsen Heere voer hair bidden wilde op dat Hi

hair kinderen verleenen mochte. Dit dede de heylighe man so dicwijls

als dat haer God een wonderlijck scoon [o4r] kint verleende. Welck kint,

alst vijfthien jaer out was, sterf, daerom vader ende moeder s[ee]re 6

droeve waren. Si leyden dat doode kint in dis heyligen mans camere op

sijn bedde daer hi altijt sliep als hi daer was, ende sochten hem alle

dlant dore dat si hem vonden ende leydenen met hen inder cameren

daer dat doode kynt lach, tot hem segghende: “Siet, mijn lieve heere,

dat es het kint dat ons God doer uwe bede ghegheven heeft, dwelck

alle onse bliscap geweest es. Nu bidden wi u dat ghi onsen lieven

Heere bidden wilt dat Hem believe ons dat wederom te ghevene oft ons

met hem te nemen, want wi sonder kint niet langher en begheren te

levene.” Doer dese druckelijcke clachten hadde dye goede prophete

selcken bermherticheyt op hen dat hi onsen lieven Heere so hertelijck

1. [Eckrich] fol. 49d: .iiij.xx xiij. D’une tres vaillant preudefemme et d’un saint preudomme

2. 2 Koningen 4 — De vrouw in kwestie was woonachtig in Sunem en welgesteld. Haar

man is oud, en dat zal de reden zijn dat zij ongewild kinderloos is. Als de profeet, die in

hun huis de nacht doorgebracht heeft, haar voorspelt dat zij een jaar later een zoon zal

hebben, neemt ze dat niet serieus en voelt zij zich voor de gek gehouden.

3. gheestelijck: religieus

4. [Eckrich] fol. 49d: Si avoit vers les parties de Iherus[a]lem un saint preudomme

prophete qui avoit nom Elizeus. — [Furter 1513] fol. H5r: Uff die selbe zyt was zù

Iherusalem eyn heiliger prophet genant Heliseus /

5. [Furter 1513] fol. H5r: Also das sy in batt / das er by jr vnd jrem man zù herberg sin

woelte /

6. [Vander Noot 1515]: seeere
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badt dat Hi dat kint wederom sijn leven ghaf ende noch langhen tijt

daerna levende bleef. 7

Daerom, mijn lieve dochteren, salmen de lieden die van goeden,

heylighen levene sijn, gherne in gheselschape hebben ende eere

bewijsen, ghelijck dees goede vrouwe den heylighen prophete dede,

want ons lieve Heere doer bede der duechdelijcker menschen tot

genade verwect wort, ende verwervinghe der beden vercreghen wordt.

7. [Eckrich] fol. 50a: et Dieu le revesqui a sa priere, et vesqui l’enfent longuement et fut

sains homs. — [Furter 1513] fol. H5r: das er dem kind sin leben wider gab / vnd dar nach

lange zytt in leben bleyb /
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[90] 1

I Ck wil u een ander exempel segghen van een goede vrouwe,

gheheeten Sarra. Ghy hebt voer wel ghehoort hoe si seven mans

hadde die de duvel alle doode, 2 om dat si den houwelijcken staet niet

ghetrouwelijck met haer gebruycken en wilden. [o4v] Oock hoe haer dat

de dienstmaecht verweet. Maer want de selve vrouwe duechdelijc ende

wijs was, en wilde si teghen haer niet kiven noch eenighen twijst

hebben anders niet dan haer ootmoedelijc segghende: “Lieve dochtere,

u noch mi en staet nyet te argueren teghen die gherechten ende

justicie[n] Gods.”

Daerom en ghelijcte si niet eens ouden Romeyns huysvrouwe 3 te

Rome, die so seer wonderlijck van moede was als datsi teghen

ieghe[l]ijcken 4 twist hadde ende kivende was. Teghen de welcke op

een tijt een ander vrouwe wordt kivende ende seyde haer datsi niet

eerbaer haers lychaems en was, ende breyde die selve fame so verre

datsi haren man daer doer verloos, weder si des scult hadde oft niet.

Dwelck hair alleen ghesciede doer hair kivende tonghe.

Daerom eest een groote dwaesheit van een goede vrouwe datsi tegen

den lieden kijft of datsi hair sodanigen kivenden lieden aendraecht 5 of

hen enige antwoerde geeft. Dat met rechs alle goede vrouwen exempel

sijn soude op dat hen niet en gescie als eender edelder, goeder

vrouwen, die teghen enen quaden, dulcoppighen man keef. 6 Totter

welcker ick seyde: “Mijn lieve vrouwe, ick rade u dat ghi den dwaes

gheen anttwoerde en gheeft, want sijn dwaesheyt es vele meer tot

quaden dingen dan tot goeden.” 7 Maer si en wilde nyet swyghen,

segghende: “Ick vraech na zijn dulheyt niet!” 8 Doen antwoerde hi dat hi

1. [Eckrich] fol. 50a: .iiij.xx xiiij. De Sarra

2. Exempel [69]

3. [Eckrich] fol. 50b: Elle ne sembla pas la fille d’un senateur de Romme —

[Furter 1513] fol. H5r: Deßhalb so glichnet sy nitt eyns altenn Roemers frowen zù Rome /

4. [Vander Noot 1515]: iegheijcken

5. aendraecht: inlaat met

6. Wat nu volgt, lijkt sterk op exempel [13].

7. [Furter 1513] fol. H5r : dann syn torheit ist vil mer zù [H5v] boeßen dingen / dann in

gùtem /

8. [Eckrich] fol. 50b: et elle ne me voult croire et tenca plus fort en li disant que il ne
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also goeden man was als si goede vrouwe was, segghende dat hi eenen

man wiste dye haer dach ende nacht custe als hi wylde. Des ick dye

vrouwe [o5r] op deen side nam, tot haer segghende datsi seer

onwijsselijck dede also teghen den gheck te kiven, want de woerden

die si ghebruycten, waren seer onbesceyden ende voer 9 veel lieden.

Mair si en liet noch niet af van kiven, des si grootelijcken bescaemt

wordt ende de sake quam veel lieden ter ooren, die daer af te voren

niet en wisten. Des si der wijser Sarra niet en ghelijcte, die der dwaser

dienstmaecht weynich antwoerden ghaf. Ende men mach hem somtijts

verclappen 10 als dat sijn recht onrecht wort.

valoit rien

9. voer: (duidelijk) hoorbaar voor

10. verclappen: zijn mond voorbij praten — als dat: zo dat
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