
[108] 1

G Od de heere loeft die goede vrouwen ende geeft te verstane hoe

goeden, heylighen dinck dat een goede vrouwe es. Daerom hen

de werelt met rechs oeck loven ende lief hebben soude. Dat

evangelium vanden vrouwen ende vanden maechden es inhoudende

hoe God de heere in Sijndere onderwijsinghen ende in Sijnder

predicacien den volcke op dese materie geseyt heeft vanden goeden

ende reynen vrouwen dat si eender edelder peerlen sijn te ghelijcken.

Ende ick segghe dat een goede, reyne vrouwe met rechs eender

peerlen ghelijct soude wordden. Want ghelijck de peerle ront, wit ende

sonder enige vlecke es, also es ooc de goetheyt der vrouwen. Dats also

te verstane dat een vrouwe die gehouwelijct is [r5r] die haer

ghetrouwelijck aen haren man hout, desgelijck een maecht die haer

cuesch ende reyn hout. Dat sijn die selve dair God also af ghesproke[n]

heft. Ende oock de weduwen die hen in haren staet wel ende reyn

houden. De Heylighe Scrift seyt oock dat gheen edelre dinck en es dan

een goede vrouwe ende dat die God en[de] den inghelen bat

behaghen dan de man, ende oock na recht meer verdient om deswille

datsi broosscer van gemoede es dan een man ende wantsi oock die

aenvechtinge dis vleesch min wederstaen mach. Dairom si met rechs

meer verdient ende van God der edelder peerlen ghelijct wort.

De Glose 2 seyt oock in een ander stede: Ghelijck alst eenen witten

reyghere 3 diemen eenen grooten heer gheven wilt, een mesmaecheyt

ware dat hi grote, swerte intplecken hadde oft intplecken in eender

scotelen mit melck, also eest oock der vrouwen een mesmaectheyt die

haren maechdom eenen anderen gheeft dan haren man. Desghelijcke

oock een ghehoude vrouwe, die doer haren boosen wellust 4 ende

leckerheyt des vleesch 5 haren houwelijck brect, tghebot Gods

brekende, ende die liefde der trouwen haers mans loochenende.

1. [Eckrich] fol. 62c: .C.xiiij.

2. Glosse: Glossa ordinaria — middeleeuwse Bijbel met exegetisch commentaar.

3. [Furter 1513] fol. K3v: schleiger — [Eckrich] fol. 63a: cuevrechief — in beide gevallen

is een hoofddeksel / hoofddoek bedoeld, geen (eetbare) weidevogel.

4. boosen wellust: de hoofdzonde ‘luxuria’

5. leckerheyt des vleesch: de zwakheid van het vlees
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Desghelijcke eest oock van een weduwe die haer kuysch ende reyn

houden soude, ende dat niet en doet. De selve vrouwen worden al 1

den beplecten witten reighere ende der inct dropelen inden melcke

gelijct ende en hebben gheen ghelijckenesse aen die edel peerle, want

aen de selve en es niet verkeeret. Och, God, hoe soude een vrouwe

haer met rechs vervloecken die haer selven [r5v] kinde te sine versteken

uuten getale der wijser vrouwen. Vanden welcken God de heere oock

seyt tot Sinen jongheren dat den selven vrouwen vierderande saken

toecomen: De ghene die gehouwelijct waren, verloren haer eere. Si

verwerven schande vander werelt ende van haren vrienden. Als een

ieghelijcke mensche dat wel dincken mach hoe de ghehulicte hen ere,

de liefde Gods ende haers mans ende der werlt lof verliesen. Heeft hen

God tijtlijck goet verleent, dat en mogense doer hen oneerbaerheyt

niet lange ghebruycken. Si werden allesins bespot ende si hebben

haren man nemmermeer lief van herten, ghelijck ick u dat vore gheseyt

hebbe, want de duvel maect bi sijnder list datsi so verhert in haerder

boeverien ende sonden worden als datsi haer selven tot gheenen 2

wercke ghevoeghen en can. Maer stelt alleen haer ghedachte opde

boeverie ende op dat werck des duvels, des si in haren sonden

ontfunct ende onsteect, ghelijck een smet kolen in sijnder smissen leyt

ende die met blasene berrende maect. De duvel hout haer oock inden

selven haren ghevuncten oft onsteken begheerten ongevreest, daer met

hi maect datsi inden selven dootsonden sterft. So vourt hi dan de siele

wech met grooter blischap ende werdet alleleens betaelt, ghelijck een

jaghere die den heelen dach jaghet, ende des avons sijn wiltbraet thuys

vuert. Sodanigen lieden gesciet oock na inhout der Heyligher

Scriftueren, die daer seyt dat de ghene die selcken wercken doen, selen

ghedraghen worden inde hitte des viers der hellen [...] 3

1. al: allen

2. [Furter 1513] fol. K4r: Das sy in den wercken eelicher würckung kein lieb nit mag

haben /

3. [Vander Noot 1515]: fol. r6 ontbreekt, vermoedelijk verwijderd door een (latere)

bezitter m/v omdat de tekst als aanstootgevend ervaren werd: [Eckrich] fol. 72b: .C.xx.

De celle qui esprouva l’ermite. De ontbrekende tekst zal de vertaling geweest zijn van

[Furter 1513] fol. L3v: wie eyn einsydel in eyn statt in eyns richters huß gieng / vmb das

er syn leben erfaren moecht / vnd wie in syn hußfrow so erlich vnd wol entpfieng. —

[Furter 1513] fol. L4v: wie der eynsidel by des schultheyssen wyb an jrem bett lag / vnnd

jn über redt das er von jr vff stùnd / vnnd sich in eyn byttenen mit kaltem wasser satzte.
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. r5 recto
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. r5 verso
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[109] 1

[...] [s1r] doen wilt, so gaet hi in dat bat 2 met den watre dat daer staet

hem wasschen. Die heremijt droncken sijnde, en ghedachte sijnder

dwaesheyt nyet ende ghinck in dat bat metten watre hem wasscen,

meynende daerna sinen wille met de goede vrouwe te doene. Ende

want dat watre seere cout was, wert hi bevende van grooter couden.

Doen dede hem de vrouwe wederom bi haer int bedde liggen. Dwelc

hi dede ende hadde so grooten coude dat hem sinen quaden lost

geblusch ende vergaen [was]. 3 Doen onvinck hem de vrouwe ende

verwermden in sulcker manieren als dat hem sijn vleesch wederom

beweecht wort tot oncuysheden, ende meynde sinen oneerlicken wille

met haer te doene. Doin badt hem de vrouwe dat hi om haerder

liefden wille wederom inden selven bade gaen wilde, om dat hi hem

bat reynighen soude. Dwelck die goede heremijt, die sijnder rechter

verstannes berooft was, so dede ende wordt noch veel couder dan hi te

voren gheweest hadde. Doen dede si hem wederom bi haer int bedde

ligghen, 4 ende als si hem wel werm gedect hadde, ginc si van hem

wech. Ende als hi doen wederom verwermt was, viel hi in slape ende

en ontwecte niet voer des morghens spade. Ende als hi ontwaecte,

dede hem sijn hoot seer wee. 5 Doen quam tot hem een out cappellaen

ende vraechde hem hoet met hem ware. Ende als de heremijt sach

waer hi des nachs ghelegen hadde, was hi heel beschaemt, seer

verwondert sijnde hoe hi tot sodanighen dinghen comen ware, ende

mercte wel dat de schoutwet ende sijn [s1v] huysvrouwe meerdere van

1. [Eckrich] fol. 72b: .C.xx. De celle qui esprouva l’ermite — een kluizenaar wil na 25

jaar versterving weten hoe hij in heiligheid gevorderd is. Het antwoord dat hij krijgt is dat

hij net zo goed is als de provoost van Aquilee en diens vrouw. Daarop bezoekt hij hen,

wordt gastvrij ontvangen, verliest zijn zelfbeheersing door het goede eten en de wijn die

hem wordt voorgezet als hij op de plaats van de echtgenoot naast de vrouw des huizes in

bed gaat liggen. Zodra zij dit merkt, stuurt zij hem naar een wastobbe met ijskoud water

om daarin af te koelen.

2. bat: wastobbe

3. Ontbreekt in [Vander Noot 1515] — [Furter 1513] fol. L4v: das im syn boeße hytz wol

gelegen was /

4. [Furter 1513] fol. L5r: Also beruefft in die frow / Aber der kam gar sere zytterende

5. [Furter 1513] fol. L5r: von dem win /
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verdiensten waren dan hi. Des hi den priestere van hen leven vraechde,

die hem seyde datsi haren 1 hemden droeghen, dat si oock wanneer si

goede spise hadden, die deylden si den armen om godswille, ende aten

selve seer luttel goeder spisen anders dan bruyn broot drooge, ende

vasten meestdeel alle daghe. Doen vraechde hem de heremijt, waerom

dat bat met den couden watre bi hen bedde stont. Dat was daerom,

seyde de priestere, wanneer eenich van haerder beyder vleesch tot

oncuysschen wercken gheneycht wort sonder alleen eenen dach inder

weken, so ghingen si in dat bat om den lost wederom te vercouwen.

Als dat de heremijt hoorde dat de schoutwet ende sijn huysvrouwe

uutwendich met siden cleederen becleet waren ende onder 2 haren

hemden droegen, oock gheen lustighe spise en aten, maer die om

godswille ghaven, ende niet dan met watere ende broot en leefden,

dachte hi datsi tienwerf 3 meer verdienende waren dan hi, want hi in

sijnder cluysen niet en sach dat hem becommeren mochte, dat deden

si, 4 daerom si meer abstinencien deden dan hi. Voertmeer ghedachte

hi oock dat sijn schult 5 nyet en was dat hi sinen oncuysscen wille met

der goeder vrouwen niet gedaen en hadde, seer rouwich sijnde dat hi

haer dis versocht hade. Mits den welcken hi de huere 6 vloecte dat hi

noyt 7 uut sijnder cluysen gegaen was, segghende dat hi niet weerdich

en ware hen scoenen te ontgespen. Aldus es hi al wenende van daer

gesceyden, segghende: 8 “O, heere God, nu en [s2r] es gheen eelder

schat dan de goede vrouwe die ick hebbe versocht, ende voerwair, si es

wel weert dat si een edel magriete oft peerle gheheeten wort. 9 Dese

1. haren hemden: een hemd geweven van dierlijk haar dat devote mensen als zelfkwelling

droegen omdat het de huid irriteerde.

2. onder: daaronder

3. [Furter 1513], fol. L5v: Gedacht er in sinem hertzen / wie das sy warlich zù siben

malen in hoecherem verdienen werent dann er /

4. [Furter 1513], fol. L5v: Das aber jnen nit were /

5. schult: verdienste

6. de huere: het uur

7. noyt: ooit

8. [Furter 1513], fol. L5v: Mitt luter stimmen sprechende /

9. [Furter 1513], fol. L5v: Wie du dann selb sprichest in dinen heiligen ewangelio / Das

ein gùte frow wim edlen Margariten sol gelichet werden / Der diße frow woll die eyne ist /

von denen dann soellichs gesprochen würt /
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ende deser ghelijcke woerden seyde de heremijt ende badt onsen

lieven Heere seer ootmoedelijck dat Hi sijns wilde ghenadich wesen.

Daerom eest eender vrouwen een exellent stuck dat si de

aenvechtinge des duvels ende haren quaden lust des vleesch

wederstant doet, want al eest datmen dat beweent also haest alst

gheschiet es, so eest nochtans sonde, ende sodanighen leetwesen comt

te spade. Ende als oock de duvele met sijnder listicheyt den mensche

tot sonden brinct, so hout hi hem daerna voer sinen dienare, hem in

sulcker manieren bindende dat hi qualijck in langher tijt, ende dicwijls

te spade, weder ontbonden wort, want hi den mensce doer sine

listicheyt in sulcken sonden groten lost ende behagen vesticht.
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. s1 recto
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. s1 verso
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Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131, fol. s2 recto
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