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INLEIDING.
In de Prov. bibliotheek van Friesland is een handschrift,
dat de aandacht waardig is.
Met verlof van de Gedeputeerde Staten van Friesland
ziet een gedeelte er van het licht.
Het is geschreven op perkament met zeer zwarte inkt,
en de letters zijn bij het begin van nieuwe pericopen en
volzinnen gekleurd met donkerder en lichter roode, paarsche
en blauwe kleuren, terwijl op eene enkele plaats een weinig
groen is aangebracht. Een klein gedeelte is bij A. op de
plaat gefacsimileerd. Het schrift is vierkant en duidelijk.
Het bevat op ruim 98 bladen, aan beide zijden beschreven , een leven van Jezus, dat begint met de woorden :
»Wee u scriben ende phaiïseën" en eindigt met: »siet an
of enicli liden is ghelijc mijnre droeffenisse ende mijns
yamerliken lidens." Helaas! wat aan het begin voorafging,
is verloren geraakt.
Op bladen 99 tot 1 5 1 b , in het midden, volgt wat hierbij
hot licht ziet.
Daarna behelst het Hs., op bladen 451b, in het midden,
tot 159a, onder aan, een stuk, dat tot opschrift heeft »hoet
dat vermaledide dobbelspul is eerst in die werlt gecomen,"
en eindelijk volgt nog op bl. 159», onder aan, en 159 b een
klein gedeelte »van der gedencnisse der doot peter da. (1)
Ook heeft het deel, dat nu uitgegeven wordt, een hiaat,
gelijk bij den tekst wordt aangewezen.
(1) Petrus Damiensis, een tijdgenoot van Gregorius VIL
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Het H.s. werd aan de Prov. Bibl. geschonken door den
vroegeren bibliothecaris, den Heer T. R. Dijkstra, en is in
zijnen tegenwoordigen toestand 4 c m . dik, 17 c m . hoog,
11 cm. breed, en gebonden in een slechten band van papier,
met leder van achteren, die duidelijk van veel later tijd is.
Het gedeelte, waarin de 10 geboden zijn vervat, vindt
men ook in andere H.H.s.
Zoo bezat Prof. Moll er een, waarin het voorkomt, hoewel niet in alles overeenkomstig met het onze. Een merkwaardig verschil is reeds dat de dialoogvorm, in het onze
bestaande tusschen een meester en jonger, er in vervallen
is.

Een klein gedeelte er van is bij B gefacsimileerd , en

het stuk zelf is als bijlage hierbij gevoegd. De belangrijkste
overeenkomsten en afwijkingen heb ik daarin, door onderstrepingen en in de noten, aangewezen. (4)

(1) Zie Cat. v. Handschriften uit de bibl. van wijlen den Hoogl.
Willem Moll, Amst. Stadsdrukkerij 1880, bl. 7, no. 35. Het gedeelte,
door mij bedoeld, bevat 30 bladen van de 160 in 12o. Het gansehe
H.s., nú behoorende tot de Universiteitsbibl. te Amsterdam, is op
perkament, en 4 | cm. dik, 14 cm. hoog, 10 cm. breed. Het is
geschreven met donkere inkt in vierkante letters. Op de laatste bladzijde staat met eenigzins bleeker inkt, en, zooals mij toeschijnt, ook
met een andere hand geschreven: „In den iaren onses heren dusent
vier hondert ende achte en viertich screef dit bokeken broder Johannes
van leyerdam profest broder ende priester des cloesters marienkampe
in oestfrieclande bij esynghe ghelegen van der regeliers oerde ende
sandet den eersamen ende wijsen mannc Alardo Sijmonis in Amsterdam me syuen alre liefsten vrende in xpo." — Het H.s. is gebonden
in eenen lederen band met koperen haken. De band is bewerkt met
beelden en figuren, van welke laatste ons sommigen doen denken aan
het Monogram van Maria. Ook ziet men het lam met het kruis, en
kleine lammetjes, met wijngaardranken omgeven, op dien band.
Waar de tien geboden beginnen, staaf, cene teokoning in kleuren
(groen, blauw, rood, geel, paarsch, wit en grijs) vooraf, die eene zijde
van een blad inneemt, en voorstelt Mozes op den berg, terwijl de Heer
uit den hemel hem de tafelen der wet toereikt, en het volk met
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Voorts kwamen nog twee H.H.s. onder mijne oogen,
waarin onze tien Geboden zijn opgenomen.
Het een behoort aan de Maatschappij van letterkunde
te Leiden, is gebonden in een net bruin lederen band, 4
cm. dik, 20 cm. hoog en 13 cm. breed. Het bevat:
4. eene samenspraak tusschen een Meester en leerling over
Israëls uittocht uit Egypte, bl. 1—161; 2. Acht sermoenen op Paschen enz., bl. 162—207 ; 3. Jhesus collacien,
of vijf en veertig sermoenen van vastelavont tot paeschen,
bl. 208—262. Het H.s. is op papier. De 262 bladen zijn
aan weerskanten in twee kolommen beschreven. Aan het
einde van het eerste stuk, waarin onze tien Geboden voorkomen, staat op bl. 160 »item dit boeck hoert den susteren van S. marie te weesop.'' Het H.s. wordt geacht uit
de 15 d e eeuw te zijn, is met bleeke zwarte inkt in vierkante letters geschreven, terwijl de aanvangletters en de
hoofden der afdeelingen rood gekleurd zijn. Een facsimile
van een klein gedeelte staat bij C. (1)
Het ander, thans in het bezit van van de bibliotheek
der Amsterdamsche Universiteit (2), is gebonden in een
band van donker leder, en 5 cm. dik, 14 cm. hoog, 10
cm. breed. Het bevat in 306 bladen, aan weerskanten
met meer loopende letters beschreven, die met roode initialen afgewisseld worden, waarin soms een weinig blauw
Aäron lager staat. Mozes hoofd is mot een kap gedekt, terwijl er
onder het volk ook zijn, die hun hoofd gedekt hebben:
Hier en daar, b.v. bij het begin van elk gebod zijn roode letters.
Nu en dan, b.v. bij den aanvang van een volzin, zijn ook wel blauwe
aangebracht. De belangrijkste er van wijs ik in de noten bij de
Bijlage aan.
(1) Dit Hs. was een tijdlang in het bezit van de H.H. B. Huydecoper en Z. H. Alewijn.
(2) Deze kocht het aan uit de nagelaten boeken van wijlen W,
Eekhoff te Leeuwarden.
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voorkomt, een gesprek tussohen een Meester en jonger over
den uittocht der Israëlieten uit Egypte, blad 1—125 waarin
onze tien Geboden zijn opgenomen; en dan voorts verschillende andere godsdienstige stukken, bl. 125—306. Het
is op papier, en wordt geacht (1) uit de 15de eeuw te zijn.
Een facsimile van een klein gedeelte staat bij D. Achteraan staat in roode letters »Deo gracias res (rescriptum ?)
ruysbroeck."
Verder worden onze tien Geboden gevonden in H.H.s.
en gedrukte uitgaven, vermeld door J. Geffken in zijn
»Bildercatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts, Leipz. 1855.
De H.H.s., door hem vermeld, zijn de volgende:
1. een, in het jaar 1-451 geschreven door Christiaan
Murr, in fol., dat op 9 bladen en 36 kolommen slechts
de eerste drie geboden bevat, en het eigendom is van den
heer Geffken; (2)
2. een in ÏTederlandsch-Duitsch van sbroder Joliann van
kocliem zo den Olijven bynnen Collen 1509", in kl. 4° geschreven. Het bestaat uit 150 bladen, en begint op bl. l a :
»Hije begynnent d'e tzyen gebode mitter glosen. Als sy
der eirwerdige leirre und meister marcus van der lyndauwe
gemacht hait;" (3)
3. een te Giessen, Gat. ed. Adrian p. 251 No. 849,
dat zich aan den heer Geffken, toen hij het zag, voordeed als een H.s. van M. v. d. Lyndauwe; (4)
4. een te Straatsburg, H.s. B. 140, 4, dat volgens Dr.
C. Schmidt, die het voor den heer Geffken nazag, uit het
eind der 14 d e eeuw is. Het tractaat heeft den titel: »Dis
(1)
(2)
(3)
(4)

Zie Cat. d. Bibl. van wijlen W. Eekhoff, bl. 138.
a. w, s. 42 enz.
a. w. s. 42 enz.
a. w. s. 109 en 42 enz.
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buechelin heiszet Moises und seit von den X gebotten," en
vult 160 bladen. Het is in den vorm van een gesprek
tusschen een jonger en een Meester. De uitleg-ging en toepassing der geboden zijn mystiek. Het traktaat behoort,
volgens Dr. Schmidt, tot den kring van Tauler, Suso,
Merswin en dergelijke Vrienden Gods. De naam »Gottesfreunden" komt er dikwijls in voor; (1)
5. een te Straatsburg, B 135, 4 , volgens Dr. S. uit de
15de eeuw. (2) Voorts vermeld ik nog, behalve de door Gr.
genoemde:
6. een H.s. te Straatsburg in een particuliere bibliotheek
aanwezig, en door Dr. Jundt gebruikt (3), op papier geschreven en uit de 15de eeuw.
De heer Geffken schrijft verder nog : »Het van Hoffman
von Fallersleben" (verzeichniss der altdeutsche Handschriften
in Wien onder no. 363 en'355) aangewezen H.s., evenals het
daar in het Schottenkloster aanwezige, kan moeielijk iets anders
dan ons boek, van M. v. d. Lyndouwe namelijk, bevatten." (4)
De gedrukte uitgaven, door den heer Gfeffken vermeld,
zijn: (5)
1. bij »erhart ratdolt von augspurg zu Venedig, 1483",
in fol. Hain 4034. Zij heeft 3 ongetelde bladen Register,
en 78 getelde bladen met 47 regels op de geheele zijde.
De 10 Geb. beslaan 62 bladen;
2. Strasburg, Johannis Grüninger, 1516, in fol. met
houtsneden van Hans Baldung Grün. — Panzer, Ann. d.
deutsch. Lit. I p. 386 No. 833. Zij heeft eenen rood en
zwart gedrukten titel met een houtsnede. De 10 Geboden
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

a. w. s, 109.
a. w. s. 109.
Zie Dr. A. Jundt, Les amis de Dieu. Paris 1879. p. Gl noot2.
a. w. s. 42 enz.
a. w. s. 42 enz.
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beginnen bl. IID* kolom I , en eindigen op bl. LX^ kol. 2,
en bevatten alzoo 57 bladen met 2 kolommen;
3. dezelfde uitgave, met dezelfde typen en houtsneden,
woord voor woord overeenstemmende, doch met vele verschillen, wat den druk betreft, Strasburg 1520. (Grott.
bibliotheek).
De heer Gr. vermeldt, dat de Venetiaansehe en Straatsburger uitgaven meermalen van elkander afwijken, zooals
zulke afwijkingen ook in de handschriften voorkomen.
De H.H.s., waarvan bij Â , B , O en D facsimilees zijn,
en daarom gemakshalve door mij met deze letters worden
genoemd, en de H.H.s. en uitgaven door Geffken en Jundt
genoemd, hebben dan allen de tien Geboden.
Maar op welke manier? —-Bij de beantwoording van
deze vraag leggen wij H.s. C tot grondslag. H.s. C begint
op bl. 1—13b m e t de geschiedenis van Jacob en zijne vrouwen , dienstmaagden en kinderen. Voorts die der Israëlieten
in Egypte, de uittocht en hun doortocht door deKoode zee.
Dit alles wordt geestelijk verklaard. Hiermede schijnt overeen te komen het Straatsburger H.s., boven onder 6 genoemd (1), terwijl in geen enkel van de overige H.H.s. dit
gedeelte voorkomt. Ook de uitgaven, boven bedoeld, schijnen het niet te bevatten.
Vervolgens heeft H.s. C. op bl. 13 b —19 a een stuk,
waarin de tocht van de Roode zee naar Sinaï behandeld
wordt. Met dit gedeelte vangt H.s. D. aan, op bl. 4 — 7 b ,
hoewel het eenigszins verkort is, en hier en daar een
ander woord heeft, b.v. zuyle en wolke voor columme,
(H.s. C). Ook schijnt het Straatsb. H.s., boven onder 6
genoemd, dat gedeelte te hebben. De overige H.H.s. en
de uitgaven bevatten het niet.
(1) Zie Dr, A. Jundt, Les amis de Dieu. Paris 1879. p. 61.
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Hierna vangt in H.s. C. bl. 19a—20b een jammerklacht
aan over de zonden , hoewel de hoop ook wordt uitgesproken : »als ie aen sie die hoeghe verdiensten ons liefs heren
ihu XPI ende syn exempel, syn beslde endc syn leven ende
hoe hi ons den wech totten e wighen rijeke ghemaec ende
bereit hevet." Het houden der 10 Geboden zijn nu noodig
om »in te gaen totten ewighen leven." — Dit gedeelte
begint dus : »Salomon die wise man spreket aldus: seven
warveri in den daghe valt die rechtvaerdige." (bl. 19 a ).
H.s. D. heeft dit ook op bl. 7 b onderaan tot 9 a , en begint het
dus : sSepties in die cadit justus : sic soribit proverbiorum
XXIIII : III. Alsoe sprect d' wyse man salomo seven
werf in den daghe soe valt die rechtvaerdighe ende hi staet
weder op." De H.H.s. van Geffken van 1451, van Straatsburg boven onder 4 genoemd, de Straatsburger uitgaven,
en het H.s. van Geffken van 1509 , vangen met dit gedeelte
aan; het eerste en tweede in liet latijn als H.s. D. ,
de derden met de woorden »Es spricht der weisz. kung
Salomon Siben stund inn den tag so fellet der gerecht;"
het vierde met de woorden; »Seven werff an dem dage
enz.J' —• Het Straatsb. H.s., onder 6 boven genoemd, zal
dit gedeelte ook hebben, maar in de overige M.M.s.s. en
de Venetiaansche uitgave komt het niet voor.
H.s. C. behandelt daarop, van bl. 20b tot 1 3 1 b , de tien
geboden. H.s. D. doet het van bl. 9 a tot 96b. H.s. A. behelst dit van bl. 99—151. (1)

(1) De Venetiaansche uitgave begint , na een titel en ecne kleine
inleiding, terstond met de behandeling der 10 Geboden. De titel is
rood gedrukt , en luidt: „In den namen, des Vaters und des suns und
des heiligen geist facht an das buch der zehen gepot, Disz buch der
zeilen gepot, das do gezogen ist aus der heiligen geschrift, sagt und
leget ausz, nit allein klare und schoene imderweisung simdcr aucli

IC
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Maar welke verhouding bestaat er nu, in deze behandeling' der tien Geboden, tussclien deze drie laatstgenoemde
H.H.s.s. C., D. en A. ? De volgende : C. en D. bevatten
beiden woordelijk wat in Â. staat, maar C. heeft A. uitgebreid , en D. heeft A. bekort. C. bevat A. met gansche
gedeelten er tusschen in, die in A. niet voorkomen, en D.
heeft slechts zeer beknopt wat in A. voorkomt, terwijl toch
beiden, C. en D., nagenoeg woordelijk met elkander overeenstemmen , wanneer elk Gebod met het exempel van »die
lieve Moeder gods" opgehelderd, en tevens aangewezen
wordt, hoe de vrienden Gods het houden, van welke
opheldering en aanwijzing in A. niets voorkomt. A. heeft
daarentegen exempelen bij sommige geboden, en een enkel
gedeelte meer, waarvan niets gevonden wordt in C. en D.
In den tekst geschiedt hiervan nadere aanwijzing.
Opmerkelijk is het voorts:
1. dat wat A., bij de eigenlijke behandeling derlOGeb.
niet, maar C. wel heeft, tevens voorkomt in het H.s.
van Geffken van 1509, in de uitgaven, die hij raadpleegde, (1)

nützliehe und notbere lere zu Christenlichen wesen und leben: nach
den zelien gepoten, die unser herr gab hernn moysi an tzwain steinen
tafeln: und umb behender underichtung wegen ist hie inn geordnet,
wie der jiinger begirlichon fraget und im der meister imbriinstlichen
und klüglichen antwort, nach dem Da hernaeh beschaiden findest."
Na dezen titel gaat liet voort: „Der jüngor fragt den meister. Ich
begere das du mich beweisest von den zehen gepoten gotes klerlicher
und aucli mer, dan du vorzeiton anderen leuten hast gethaen. Der
meister: du voderst von mir aeine werek das ueber meine sinne und
kraft ist und begerst von aeinem blinden gefuert werden enz." •— Zoo
gaat het voort van bl. 1 tot 62a in fol. met 47 regels op de geheele
zijde. Geffken a. w. s. 42 enz.
(1) Hoewel niet altijd.
den tekst , bij gebod 5.

Zie een merkwaardig verschil opgegeven in
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en, volgens opgave van Dr. Schmidt, in het H.s. boven
onder 4 genoemd ; (1)
2. en dat, wat in A. geheel ontbreekt, namelijk wat
gemeld wordt omtrent Maria en de Godsvrienden, en in
C, en D, staat, eveneens gevonden wordt in het H.s. van
Geffken van 1509, de uitgaven, die hij raadpleegde, en
vermoedelijk ook in H.s. 4 b.g.
Eindelijk hebben H.s. C. bl. 431^—160b, e n H.s. D. bl.
96 D —125, nog een stuk over den verderen tocht van Sinaï
door de woestijn en komst in Canaän. In A. wordt hiervan niets gevonden. Of het in de buitenlandsche H.H.s.s.
en uitgaven gevonden wordt, kan ik met zekerheid niet
zeggen, maar komt mij, volgens de opgaven van den heer
Geffken, niet waarschijnlijk voor. Het zou echter kunnen
staan in het H.s., boven onder 6 genoemd.
Wat blijkt nu uit dit een en ander ?
Dat er verschillende recensies voorkomen van de tien Geboden , waarvan sommigen langer en anderen korter zijn,
en die, blijkens niet of wel aanwezige gedeelten, toevoegselen of verkortingen, op onderscheidene bewerkingen van
de tien Geboden wijzen.
Dit wordt nog duidelijker als men H.s. B. met de overigen vergelijkt. Het meest komt het overeen met A. Woordelijk soms. (2) Maar den vorm van samenspraak tusschen
een meester en' een jonger heeft het niet, en meestal heeft
het de denkbeelden van A. in korten zin weergegeven.
Geheel anders echter dan D. doet bij de behandeling der
Geboden. D. laat weg; B. dringt te zamen. Beiden verkorten , maar op verschillende wijze. In de bijlage bij den
(1) Zie Geffken a. w. s. 109.
(2) Het overeenkomstige in woord of gedachte tusschen A. en B,
is in de Bijlage cursief gedrukt.
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tekst zal dit, ten aanzien van B. , hier en daar worden
aangetoond.
Welke van deze recensies mag wel de oudste en meest
oorspronkelijke zijn ?
Ik hoop te kunnen aantoonen, dat wij in H.s. A. die
bewerking der tien Geboden hebben weergevonden, die het
naaste van alle bovengenoemde recensies staat bij het werk
van den eigenlijken auteur.
Br heeft toch oorspronkelijk eene meer beknopte behandeling der '10 Geb. bestaan, dan wij in de langere recensies vindon.
Dat blijkt reeds uit het woord, dat in de Ven. uitgave
van 1483 de jonger zegt tot den meester : »Ich begere
das du mich beweisest von den zehen gepoten gotes kier-'
licher und aucli mer, dan du vorzeiten anderen leiden hast
gethaen. (1) Er bestond dus vroeger, voor het H.s. waarnaar
de Ven. uitgave gedrukt is, een geschrift of eene onderwijzing van den auteur, die minder bevatte.
Dat dit mindere de inhoud van H.s. A. geweest is, blijkt:
a. uit de omstandigheid, dat de inhoud van H.s. A. in
alle boven aangeduide recensies is opgenomen, terwijl sommigen hieraan veel meer dan anderen hebben toegevoegd.
Het toegevoegde varieert, maar wat in A. voorkomt is in
hoofdzaak in alle bewerkingen hetzelfde;
b. uit den hoogeren ouderdom van den inhoud van A. boven
dien van C., terwijl de inhoud der buitenlandsche H.H.s.s.
en uitgaven, blijkens den mystieken geest der Godsvrienden , die er in heerseht, uit denzelfden tijd moet zijn als
de inhoud van H.s. C, dat ook dien geest ademt.
Dat de inhoud van A. nu werkelijk ouder is dan die van
C , blijkt:
(1)

Zie boven bl. 245 noot 1.
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1. uit de taal. A. heeft hl. 119 a »grymmenden vuer",
waar C. heeft sgruwelike veghevuer"; A. bl. 120 b j>gaen
op eertrioij", C. »gaeu op aertrijc"; A. bl. 121a »orberliken", G. »orbaerlike"; A. bl. 122b swonschens gewolt",
C. shadde wenschens ende ghewout"; A. bl. 129b »des
anderen erchste", C. »des anderen seade"; A. bl. 141 b
shuefschen lichten loegen", C. »hoefsche lichten loghen" ;
A. bl. 145b ))wonschheit", C. swenschet"; A. bl. 150° »waer",
C. »hoeden sal", A. bl. 151 a »jouferen", C. »maechden en
ionckfrouwen";
2. uit een enkel gedeelte van den inhoud zelven, b.v.
over den woeker. H.s. A. staat ten aanzien hiervan een
strenger, (1) dus een ouder gevoelen voor dan C., gelijk
bij den tekst, bij Gebod 7 , nader wordt aangewezen. Zoo
handelt A. niet over de echtscheiding, want het huwelijk
kon niet ontbonden worden in den ouderen tijd, C wel en
staat een milder en dus jonger gevoelen voor, bl. 91 a kol. 1. (2)
H.s. D., waar wij de behandeling der 10 Geb. korter vinden dan in A.., levert tegen den ouderdom van A. geen
bezwaar op. Het behoort toch, blijkens de mystieke stukken over Maria en de Godsvrienden , tot den tijd, toen deze
gevoelens aan de orde waren, dus tot den tijd van C., en
heeft dan ook met juistheid weergegeven wat wij hieromtrent in C. en de buitenlandsche H.H.s.s. vinden. Wat liet
van de eigenlijke behandeling der 4 0 Geboden bevat, komt
woordelijk met de andere H.H.s.s. overeen, en dit verschijnsel doet ons gevoelen, dat het overige, wat het bij de
eigenlijke behandeling der 10 Geboden niet heeft, kortheidshalve is weggelaten.
(IJ W. Moll., Kerkgeseh. v. Ned. v. d. I-Ierv. II. 1. bl. 383 en II.
4. bl. 144.
(2) Moll. a. w. II. 4. 17 en 18.
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Het grootste bezwaar tegen den hoogeren ouderdom van
den inhoud van H.s. A. levert H.s. B. op. Misschien zou
men een oogenblik voor ouder houden wat daarin staat,
omdat het veel korter is, en b.v. door den schrijver van A.
zou kunnen zijn uitgebreid. Doch, mijns inziens, zou
men zoo ten onrechte denken.
H.s. B. verraadt immers op een paar plaatsen, dat, al
is de dialoogvorm er in vervallen, de schrijver toch een
samenspraak gebruikt heeft, b.v. als in het derde Gebod,
de woorden gebezigd worden »also als daer voer af gliesproken is", en als bijna aan het einde voorkomt *als hier
voer ende nu is gheseit." H.s. B. is dus gevormd naar een
ander, dat den dialoogvorm had.
Voorts komen in H.s. B. gedeelten voor, die niet in A.
maar wel in C. gevonden worden, b.v. over de echtscheiding , het verkoopen van zieke beesten, het verkoopen van
een kwaad ding voor goed, en het huichelachtig onvangen
van het H. Sacrament. Heeft B. dit aan C. ontleent, en
is C. jonger, wat den inhoud betreft, dan A., dan is ook
B. jonger dan A.
Eindelijk komen er in B. gevoelens voor, die van later
dagteekening zijn dan die in Â. Zoo is B. milder op het
punt van woeker dan A. In B. wordt de woeker wel bestreden , maar niet met de strenge woorden van A. »dio
woekeners en horen der heiliger kerken niet toe." — Zoo ook
ten aanzien van de echtscheiding. A. spreekt hiervan niet,
maar B. brengt, bij de behandeling van het 6 d e Gebod,
de echtscheiding ter sprake, en toont daardoor een kind
van zijn tijd te zijn d. i. van de 15de eeuw, toen dit punt
milder werd behandeld dan vroeger, toen men van oordeel was,
dat de echtscheiding volstrekt niet mocht geschieden. (1)
(1) Moll, Kerkgeseh. v. Ned. v. d. Herv. II. 4. bl. 17 en 18.
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Eindelijk schijnt mij het »panden" waarvan B. handelt,
onder het zevende Gebod, iets te zijn, waarvan de auteur
van den inhoud van A. nog niet wist.
Zoo meen ik dan in H.s. A. die behandeling van de i 0
Geboden gevonden te hebben , die het oorspronkelijk geschrift van den schrijver over de tien Geboden nader bijstaat
dan alle overige recensies er van , die mij bekend zijn. De
H.H.s.s. C., D., die van Geffken en Straatsburg, en de
gedrukte uitgaven behooren, wat den inhoud aangaat, tot
den kring der Godsvrienden in de veertiende eeuw; H.s. B.
is hiervan een zeer verkort uitvloeisel, gemaakt in ons
Vaderland (1); maar de inhoud van H.s, A. klimt ouder
op. Wij zullen daarbij te denken hebben aan den tijd na
1294 en 1310, dus aan die tijden, die het optreden der
Godsvrienden voorafgingen, toen in ons Vaderland de Bisschoppen Jan van Zijrik en Guy van Avesnes het voorschrift
gepubliceerd hadden: »wij bevelen ten ernstigste, krachtens
de ons verschuldigde heilige gehoorzaamheid, aan alle
rectoren en priesters , en ieder hunner in het bijzonder,
dat zij alle Zondagen in hunne parochiekerken in de moedertaal het pater-noster en credo, behalve de artikelen des
geloofs, verstaanbaar zullen uitleggen, en daarenboven eens
in de maand, of minstens drie of viermalen 's jaars, de tien
geboden en de zeven sacramenten.'" (2) Zulk een voorschrift
moest een boekje als A. te voorschijn roepen.
Zoo zou dan de auteur van ons geschrift over de tien
Geboden in Nederland gezocht moeten worden ? — Ik twijfel
er geen oogenblik aan, en mijne gronden som ik hier op_
1. Is boven niet zonder grond aangewezen , dat de inhoud
(1) Dit blijkt uit de vermelding van de haringvisscherij bij Gebod 3.
Zie Bijlage.
(2) Moll a. w. I l , 3. bl. 6 en 7.
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van A. ouder is dan eenige ons bekende recensie van de
10 Geboden, dan wordt reeds uit het zich bevinden van A.
in Nederland en in de Nederduitsche taal het vermoeden
gewettigd, dat de auteur van den inhoud van A. een Nederlander zal geweest zijn.
2. In den inhoud van A. komt iets voor, waardoor dit
vermoeden wordt bevestigd. De woorden toch »holt voeren",
en »een brugge maken", en »waert dat al dat water der
zee yncket waer ende alle ryet pennen waren", (1) wijzen
op oen streek, waar riet en hout groeien, bruggen noodig
zijn, en men nabij de zee is. In Nederland is meer dan
óón oord van dien aard aan te wijzen.
3. De heer Geffken heeft in zijn ïï.s. van 1509 den
naam van den auteur van het geschrift over de tien Geboden gevonden, namelijk Marcus van der Lyndouwe. De
woorden luiden: »Hije begynnent d'e tzyen gebode mitter glosen, als sy der eirwerdige leirre und meister marcus
van der lyndouwe gemacht hait." (2)
Het H.s. waarin hij dit vond, is in hot NederlandschDuitseh geschreven; welk verschijnsel reeds weder aan Nederland doet denken. Johann van kochem, die dit H.s.
schreef, kende, wellicht door zijne betrekking op Nederland,
blijkens de taal van zijn H.s., ook den naam van den
auteur.
Die naam zelf, Marcus van der Lyndouwe, herinnert
aan Nederland. Geffken vond niet s i m der Lyndouwe",
maar van. Daarenboven kunnen wij in Nederland een streek
aanwijzen, die met den naam Lyndouwe aangeduid kon
worden. Gelijk toch het land aan de IJssel Iselouiue, en
(1)
(2)

Onder Gebod 3 en 5.
Zie boven bladzijde 242.
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dat aan de Maas Mosouwe heette, (1) zoo noemde men de
streek aan de Linde Lyndouwe. Marous bovengenoemd was
dan afkomstig uit het oord van de Linde, tegenwoordig
Oost- en West-Stellingwerf, en de toevoeging tot zijn naam
van der Lyndouwe duidde dit aan, gelijk in H.s. B. de
naam Johannes van leyerdam beteekent, dat Johannes van
Leerdam afkomstig was. (2)
4. Bevestigd wordt deze ISToord-îfederlandsohe, of wilt
gij Friesche, afkomst van den auteur van den inhoud van
H.s. A. nog door het gebruik van een paar woorden, die
ons niet slechts aan Nederland, maar inzonderheid aan
Friesland doen denken. Zoo wordt op bl. 136 a de naam
Lysbeth gebruikt, eene verkorting van Elysabeth, (3) die
vooral voorkomt in Friesland. Zoo staat op bl. 146 b »schoene
ende hoseri", een woord, dat in het Friesch kousen beteekent. (4) Zoo lezen wij op bl. 147a »i n den wege derwerts
martirius tijde," en in Friesland beduidt het woord tijen
nog gaan. (5)
(1) Dr. W. Pleijte, A. v. tl. Bogert en H, Bouwheer, plaatsbeschrijving Meerveld. Nov. 1887, afl. 3, bl. 184.
(2) Jundt, a, w. p. 60, beweert dat M. van der Lryndauwe uit
Lindau was, aan het meer van Constans gelegen, maar brengt hiervoor geen enkel bewijs bij. Mare de Lindau geeft dan ook niet terug
wat Gcffken vond , namelijk Marais van der Lyndouwe. Van Lindau
en van der Lyndouwe zijn niet hetzelfde, al zijn enkele letters gelijk.
Opmerkelijk is het, dat in de Linde-streek nog eene familie woont,
die van der hinde heet. In de Leeuw. Cour. van 20 Mei 1887, in
het bijvoegsel, wordt vermeld een T, van der Linde, die te Spanga
woont. De gewoonte om zich te noemen naar het riviertje de Linde
bestaat dus nog.
(3) Wassenb. bl. 88. Lijsábeth komt voor in het klooster van Diepeveen door "W. R. E. II. Opzoomer, 's Gravcnhage 1886, bl. 28 en
in het KI. v. Diep. door denzclfden, Doetinchem 1887, bl. 37.
(4) Volgens Oudemans beteekent het bij de Westvalingers ook kousen.
(5) Tijden — gaan, komt ook voor bij Camphuizen Ps. 78 : 16en
Minnenloep B. I. v. 1106 en 2754 en Belgische Museum VI. 20 , en
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Doch genoeg, dit alles te zamen gerekend, acht ik den
Nederlandscnen oorsprong van den inhoud van H.s. A.,
j a ! wellicht Frieschen van den auteur van dien inhoud,
vrij zeker. De heer Geffken wenseht van M. van der Lyndouwe gaarne meer te weten, dan hij konde mededeelen —•
ik meen aangewezen te hebben, dat men dan in Nederland
zal moeten zoeken. Maar helaas! verder heb ik het ook
niet kunnen brengen. Zijn naam vond ik nog niet. Eindelijk meen ik, dat, hoe men verder ook denke over wat
ik boven ter neer schreef, de betrekking die er bestaat
tusschen de H.H.s.s. A. en C., D., de buitenlandsohe
H.H.s.s. en uitgaven, en H.s. B . , zooals wij die boven behandelden , duidelijk opnieuw aanwijst de relatie, die er
was tusschen Nederland en de Godsvrienden uit de 14 de eeuw !
De Godsvrienden hebben in en buiten ons Vaderland gebruik gemaakt van het oorspronkelijk Nederlandsen geschrift over de tien Geboden.
Dankbaar aan allen, die mij zoo vriendelijk bijstonden
bij de bewerking van het Ms., dat hierbij het licht ziet,
en mot bijzonderen dank aan de Ged. Staten van Friesland,
die tot de uitgave verlof gaven, vraag ik verschooning
voor misschien al te stoute beweringen.

Cats I. 450 „'t is seker alle vuijl sal tijden op de vlucht." — Kloost. v.
D. door W. R. E. H. Opzoomer, Doetinchem 1887 op bl. 38 „Ende
suster Griete meer tijde totten dode dan ten leven."
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ier bêghinnen die tien gebode. Dit is dat eerste.
DV. en salste gene vreemde gode aanbeden. O lieue jonger
wat sijn der nv vreemder gode in menigher menschen herten. Du salte dat verwaer weten soe wat die mensche
weder god mint dat dat syn afgod is. Oec soe wat beelden dat in den menschen staen die tot gode niet en leiden
dat syn afgode. Nu spreket sunte Augustijn datmen enen
god sal anbeden in drierhande manieren. Ten eersten mit
gansen geloue dat is dat een mensche an die (99b) heilige
kerke geloue ende horen gebode gehoersaem si. Ende dat
hi gheen dinc en geloue dat die heiige kerke verbiet. Ende
dat hi oec di artikelen des heiligen geloues in synre herten
altoes drage an enigen twiuel. Ten anderen mael sal men
enen god anbeden mit gansen getrouwen ende hopen. Alsoe
dat men an synre ontfermharticheit niet en sal twiuelen
van gheenre sunden wegen. Jae hoe groet dat sy oec sijn
als men daer rouwe van heuet ende niet meer doen en wil.
Ende oec geerne wil biechten. Ende mit hoep ende touerlaet ten ewigen leuen god anbeden. Ende hem allene
voersetten als een troest alre genuechten. Ten derden mael
sal men enen god anbeden mit rech- (100a) ter mynnen.
Also datmen geen creatuer also veel en mynne als hem.
Ende hem bouen alle dinge mynne alsoe veel datmen eer
den doot wolde liden Eer datmen van hem gescheiden
wolde sijn mitter minster doot sunde Ende wanneer dat die
mensche dese drie stucke an hem heuet soe holt hi dat eerste
gebot. Nae dien dat hi dat sculdich is te holden ende als des
bloet noet is Ende waer des niet en is soe vallet die men(t) Deze cijfers duiden de bladen van het H.s. aan, dus 99a, 99b enz.
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sohe in een dootsundo Ende aldus nae Sunte Augustijns
woerde soe verstaes du wal dat meniger hande menschen
dit gebod breken, ende daerom verdoemt werden. Ten
eersten soe syn hier in verdoemt alle ongelouige menschen
Ende alle die dat mit weten valsche holden dat (100b) u i e
heilige kerke verbiet. Ten anderen raael al die mit touerien
om gaan ende die hande te besien. Ende daer of te spreken oft geluckelic gaen sal ende desgelikes Ten waer dat
sijt alleen deden om den trjt te verdriuen in geselsoap mitten anderen. Ten dorden mael Alle die een trjt oft een
vre voer den anderen wtuerkiesen wercken te doen sunderlinge alsulcke die den vrien wille angaen Mer gaen si den
liue an in natuerliken dingen soe mach men sonder dootsunde
die een tijt voer die ander wtverkies en Dat is of die mensche
laten wil of medicine nemen of des gelrjcs. Ten vierden
mael soe sijn hier in verdoemt alle die an dromen gelouen.
Die van den quaden geesten comen ende (101a) niet van
gode Mer goloeft die mensche an dromen die van natuoren
comen Ende op natuerlike wise dragen dat en is geen
simde Dat is of een mensche droomde dat hi in een schip
of in kolden water saté Soe mach hie wal gelouen dat hi
te vele kolder vochticheit dat is kolde humoren in hem
heuet. Ende droemt hem dat hi in enen vuer is ende niet
en kan geroepen ende van striden ende van vechten Soe
mach hi wal gelouen dat hi te veel bloets in hem heuet,
Want dit syn al natuerlike saken. ende en gaen niet op
ten vrien wille. Ten vijften mael soe sijn alle die verdoemt
is desen gebode dat die artikelen hoers gelouen niet en
weten Di si doch wal mochten ende konden geleren Ten
sesten mael alle (101t>) die dat geloue te veel willen gronden mit vermetelheit daer si niet toegheleert en sijn. Ende
willen daer meer afgronden met haren hogen mode dan
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si seluer begripen kunne. Ten seuenden mael alle die god
temp tieren of beooren met voerberaet ende opset. Als die
doen die een heet yser dragen om hem te ontsculdigen.
Of die hem seluen te veel wagen in eniger noet of sorchlicheit. Ten achten mael die hoer leste toeuerlaet setten in
enigen heilich of in enigen creatuer Als dat si die creatuere
mynnen als een eynde hoere salicheit Want voerwaer geen
heilich nog geen creatuer in deser wisen en is antebeden.
Ten IX mael sijn alle houeerdige menschen daer in verdoemt Die hem sieren ende pronc- (102a) ken ander menschen toe lieue of te leyde Of dat si meer willen gheeert.
wesen voer dat hoer geliken sijn Of dat si verheuen werden voer ander menschen Mer ist dat si hem reynliken
sieren mit suuerliken gewoenliken clederen Ende niet mit
nyer vindinge der wilder clederen deser worlt soe en
ist gene dootsunde. Sueket oec die mensche die voergesproken houerdie in nyen ofte geesteliken wisen. (1) Als
mit gebede of mit vasten soe isset noch een swaere dootsunde. Ten tienden mael syn hier in verdom et alle die
gene die enige creatuer god gelijc mynnen. Of die god
niet bouen alle dingen lief en hebben. Nu spreken een deel
menschen dat si god mynnen bouen (102b) alle dingen doch
en willen si die dingen niet laten die si in hoerre menynge
dieper vinden gemynt dan god. Och dese menschen sijn
mit sienden ogen blint Het is te vresen dat si in horen
lesten eynde ende in den ionxten dage alte bescemet sullen staen Want si die creaturen voer god gem.int hebben
Du salte weten dat si alsoe surchliken leuen Ende wisten
si hoe dattet mit hen stonde hoer morch in horen benen
(1) C. heeft hier „reijnen of ghestelike", en den zin alzoo niet begrepen. Volgens opgave van Geffken komen zijne II.lI.s.s. , wat den
inhoud aangaat, hier met hot onze geheel overeen.
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mochte dorre werden van anxte ende van sorgen Ende
opdat ie dit cortelicke segge soe weet wellic mensche die
hem niet en kiert, mit enen gansen stadigen moede ende
mit gansen wille tot gode Alsoe dat hi god in sijnre meningen nemen wil ende oee mynnen wil bouen alle din(103a) gen Ende en wort hi daer niet in ghenoden soe en
cornet hi tot gode nv noch nummermeer Al gaue hi oec
al sijn goet omme god ende liet hem oec bernen Ende
heuet hi deser mynnen niet soe en ist al niet dat ewige
leuen te verengen. Hier bi soe merke hoe clagelike dat
si doen die daer weten dat die creaturen den gront hoers
herten becommeren ende besitten Ende dat si die stat
wetelic gode benemen. Grod en is om die werke niet, mer
om dat herte Wat ghift god om dat caf als die creatuer
dat koern heuet Wat sal god die wterste scale als een ander
die korle heuet ende besittet (1) Hier of sprect sunte thomas ende seit Wiltu weten oftu toenemes in der rechter
mynnen godes dat saltu daer (103^) bi prueue Want alsoe
vele als van dij gaat die mynne der creatueren Alsoe vele
nemeste toe in godlicker mynnen Ende alsoe veel als dij
die weerlike dingen in dijn herte opgaen alsoe veel gaet
die mynne godes onder. (2) Mer nochtan al isset dat een
mensche een creatuer meer inder herten licht dan god. (3)
Ende of hi en oec sterokeliker mynt Dat is synre bitiden
(1) „Wat gift - besittet," Geffken las dit in zijne M.M.s.s. dus :
„Was sullen got die spruwev (Coln. H.s. das cave1') so die ereatur
der waitzen oder den kern hin haben , was sol im die auszer schal
so ein ander den kern hat und besitzt."
(2) Dit volgende wordt in C. veel breedsprakiger weergegeven in
bl. 23a, Ie kol. tot 23b 2e kol.
(3) Na de uitweiding heeft C. dit weer, gaat dan verder breedsprakig voort, en komt zoo tot Maria, die het gebod houdt, daar
haar binnenste een allerheiligste was, en tot de uitverkoren vrienden
van God. Dit loopt tot bl. 27b, kol. 2.
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dicker ghedencket dan god Dese twe wisen of manieren en
sijn geen dootsunden Mer die mensche is daer toe verbonden
dat hi den leueden edelen god meer goets sal gunnen dan
enige ander creatuer. Ende eer dat H god wolde verliesen
of ouergeuen Soe wolde hi lieuer die creaturen verliesen. (1)
Dit is dat ander gebot.
(104a) DY en salste den name dijns godes niet ydelio
nemen in dinen mont. Hierom als sunte Augustijn spreekt
soe is di alle vers weren ende alle meyne ede verboden
Hierbi saltu weten dat een mensche in drierhande manieren
is sculdich dit gebot te holden Die eerste wise of manier is
dat men sonder noetsake niet en sal sweren. Dat ander is
datmen geen eet noch gelofte en breke Dat derde is dat
men biden godliken name niet en swere noch oec en vloeke
Hierom opdattu die eerste wise ende maniere verstaeste
Soe saltu weten dat tot enen rechten godliken sweren drie
dingen horen Dat eerste is waerheit, des ey- (104 b ) des
of des swerens Dat ander is datmen sweer mit bedachten
mode. Dat derde is datmen sweer temelike dingen Dit
scryft sunte Iheronimus. Ende daerom verstaestu wal datmen
geen quade saken en sal sweren. (2) Wi lesen oec inden
boeke vanden rechten der heiliger kerken dattet is geoerloft

(1) H.s. D. heeft van het eerste gebod slechts 1-| bl. in 12o, wat
in A. gevonden wordt bl. 90a—100a in het midden. Dit kleine gedeelte heeft D. zelfs nog een weinig bekort. Overigens handelt D.
over Maria en de uitverkoren vrienden van God, en komt daarin,
behoudens enkele verkortingen en variaties, met C. overeen.
Volgens Geffken komt in de Ven. uitgave bl. Ha nog het volgende
voor, dat in geen enkel Ned. M.s. staat: „Gegen dies Gebot sündigen
auch, die wider Gott murren oder in ungeduld verzweifeln."
(2) Geffken bericht, dat de Straatsb. uitgave van 1516 nog hierbij
heeft: „noch kein gut ding mag verscheren," wat in geen Ned. H.s.
voorkomt.
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te sweren in vierrehande saken. Die eerste is viande te
versuenen die mogen onder een sweren. Die ander is vrede
te bestedigen onder vreenden. Die derde is die waerheit te
beschermen ende te betugen anden rechte. Ende in den
vierden (1) alsmen sage dat enen ontsculdigen menschen
sijnre ontsculdicheit gebrake (2) Dan mach men hem mit
sweren te hulpe comen. Ende onse heer ihesus cristus doe
lii seide (105a) Doe en salste ummer niet sweren Daer en
meent hi niet alle sweren toe verbieden Mer alleen datmen
niet sonder noetsaken en sal sweren. (3) Nu salste voert
weten om dit gebot te holden datmen mitten godliken name
niet en sal vloeken. Mer wanneer dat die vloec niet en
cornet van wraken noch van sotheit of ghecheit. mer gerechticheit. dat en is geen sunde. Ende dat mach mit gode
wal bestaen. Ende in deser wisen. ende manieren soe lesen
wi dat god seluer ende die heiligen hebbe geuloect. Als wi
oec lesen inden boec vanden rechten. Ende in deser manieren soe en ist niet verboden dat vloeken mit desen
geboden. Bi desen voersprokenen woerden verstaestu wel in
welker manie- (105^) ren dat men god niet ydelic dat is
onnuttelic en sal nomen. Wat dat hetet ydelic alst geen
noet en is. Alsoe dat geen mensche en sal sweren hi en
(1) C. heeft „vianden", en dus verkeerd gelezen.
(2) C. heeft „sijnre onsculdicheit ghcbreket ende dat hi tot synre
ontscovit niet en mach comen", en is dus breedsprakiger , en verklaart
het oorspronkelijke , dat in ons H.s. staat.
(3) C. heeft hier een stuk tusschen in, om te botoogen, wanneer
een belofte gerecht is, dat men kwade beloften breken mag, en wanneer men dat mag doen, bl. 28a kol. 2—29a kol. 1. Het is voor een
deel herhaling, en de schrijver van C. schijnt na de inlassing vergeten
te zijn, dat hij de derde manier om het gebod te houden reeds had
aangewezen op bl. 28a kol. 1, en gaat daarom op bl. 29a kol. 1 weer
schrijven „Nu selstu die derde manier weten dit gebot te houden", en
dan volg't weer wat in ons H.s. staat.
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doet dat om vrede wil of om die waerneit te besehermen
Ende in deser manieren soe en ist niet verboden god te
nuemen ende bi hem te sweren. Aldus merckestu wal dat
vele lude in dootsunden vallen vandes gebodes wegen. Die
eerste srjn die van quader gewoenten sonder vrese ende
sonder enige noetsaken sweren ende god ydelic noemen.
Ten anderen mael alle die wetelic liegen, ende die onwaerheit sweren in spot in spele of in eersten moede Soe isset
dootsunde als die meister inden reehtboec spreket. Ten
derden male alle die ghene (106a) die sweren biden edelen
leden cristi Ende sunáerlinge die bi sine liden pinen ende
steruen sweren Ende doen si dat mit andacht quader williger gewoenten dan ist een dootsunde si sweren waer of
gelogen. Ten vierden mael alle die gene die een dinc
sweren daer si doch an twyuele. Ten vyften mael als een
mensche sweert in onversonnenheit Ende inder reden syn
herte om seit dattet niet waer en is dat hi wil sweren dat
is oec dootsunde. Ten sesten mael wanneer dat een mensche sweert mit weten of geloeft dattet quaet ende onrecht
is dat is oec een dootsunde. Ten seuenden mael wanneer
dat een mensche sinen eet of geloffenisse die hi god heft
gedaen brect sonder noetsaken. (106 b ) Ten achten mael
wanneer datmen gode of den heiligen vloect. Ten negenden
mael wanneer datmen dat woert godes versmaet mit opset
ende dat bespot ende daer mede ghecket. Ende dat voert
godes hindert of belettet Yan desen menschen sprect sunte
Augustijn Als dat boec oec vanden rechten der heiliger
kerken secht inder glosen Dat si niet myn en sundigen dan
of si dat heilige sacrament onder die voete trede. Doch soe
salment alsoe verstaen dattet alsoe wal dootsunde is Als
die dat sacrament trade onder die voete Aldus doch hoe
wal dat si beide dootsunden sijn. Kochtan is dat een veel
.
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quader gedaen dan dat ander. Ten tienden mael vallen
si al in dootsun- (107a) den in desen gebode die die werken godes Als die regen snee die kolde ende dier gelike
werke mit opset vloeken. Of doen dat van quader williger gewoenten. Desgelikes misdoet oec een mensche die
den anderen vloect om wraken wil van rechten toerne. Ende
van hat ende van nijde mitten godliken name Ende hoe
wal dattet den vloeker leet waer dat die vloeke waer worden. Doch soe ist een dootsunde als si geschiet mit voerdachten moede. Die ionger. Hoe ist nu mitten gemenen
sweren ende eden Ende van den sweren die in haesticheit
geschien. Ende alsmen bi eniger creaturen sweert. Die
meister. Wanneer dat die mensche mit eenre lichticheit
sprect Bi gode ie wil dit of dat doen dat (107b) is allene
een dagelicse sunde Ende al ander eden die dien gelijc sijn.
Also sprect een meister die Eaymondus heit Oec soe ontfaert bitiden een mensche een sweren in toerne. Of in
ghecheit dat hi sweert biden temeliken leden ons heren
ihesu cristi. Het geschiet oec dan onuersienlic of van onbedachtheit Dat is allene een dagelix sunde als meister Wilhelmus seit inder glosen. Sweert oec een mensche biden
creatueren Als of hi seide bi minen liue bi minen rocke bi
minen ogen bi mijnre catten ende desgelijc, Ende een meent
geen eer te doen den creaturen daer hi by sweert soe en
ist geen doetsunde Ende alsoe sweren die heidene biden
creatueren dat si menen die creatueren te eren ende een
godlicke eer hem (108a) te bieden. Die alsoe in dier meninge swoer die dede dootsunde Ende daerom soe geboet
onse lieue heer ihesus cristus sinen iongeren dat si niet en
solden sweren biglieenre creatueren Noch. biden hemel.
Noch bider eerden. Noch bider stat noch biden houede.
Mer hoer woerden solden wesen Ja. Ja. Neen. Neen. Die
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ionger. Mi ontfermt der luden dat si des gehodes ons heren
also luttel weten Ende dat si hem also menichuoldelic ende
soe vele tegen dit gebot versumen ende alsoe grote sunde
doen. Die meister. Ie segge dat dit doet hoer eygen
blintheit want si soe weinioh ende soe cleyn licht hebben
dat si niet en verstaen noch en bekennen dat sweren alsoe
grote dootsunde is. Want bekenden si die eden (108b) s i
en konden niet in horen herten geliden Dat si hem seluer
aldus verderuen mit horen groten eygenen sunden. Die
ionger. Ie begeer dattu mi seg-get hoe groet dat die scolt
is ende pine diemen voer een dootsunde moet liden ende
ghelden. Die meister. Si is recht alsoe groet als dat
groet is daerom dat di mensche niet en solde sunde doen.
Die ionger. Dat en verstae ie noch niet wal. Die meister.
Segt mi doch wat solde die mensche in rechter bescheidenheit nemen dat hi gode niet en wolde onderdanich sijn.
Die ionger. Daertoe soe en kan ie geen tijtlic goet geliken
noch gemeten Want alle goet dat tijtlic is dat waer mi of
enigen mensehen een cleyn loen. Als dat ie mi tegen god
(109a) solde setten Die mi ende aldat goet deser werlt mocht
in enen ogenblic in die helle versincken. Die meister. Stondestu nv voer godes aensicht ende seide god aldus toe di
Siet mi an ende siet niet omme Wat naemstu daer an dattu
tegen godes wil om sages. Die ionger. Al die werlt en
name ick er niet an al solde ie daerom verderuen. Die
meister: Mosten daertoe alle engelen verderuen en toe niete
werden Ende en woldest du nochtant niet een ogenblic
tegen god doen Op dattu daer mede den engelen mochtes
gehelpen. Die ionger. Ie wolde eer alle engelen ende alle
creaturen te samen laten verderuen en mochtet anders niet
sijn eer ie mi tegen godes wille wolde (109 b ) van hem
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keren waer ie voer sinen ogen. (1) Mer doch ie arme sundige mensche en weet genen wech tot hem wert "Want of
ie bede of vaste ende wat ie mach gedoen dat is al te
cïeyn tegen die scholt ende misdaet die ie doch bin sculdich
te betalen voer minen groten sunden. Die meister. Du
segges waer het is alsoe Du en betaelste noch du en vergeldes niet mit dinen vasten beiden Noch mit allen dattu
doen of laten moges enige scholt den ewigen god. Want
al en waerstu nye in sunden geuallen du waerste hem
nochtan sculdich te dienen van alle dinen crachten. Daer
om soe soe en verghelste noch en betaelste dine sunde daer
niet mede. Wattan dat die voerseyde werke goet ende
nutte sijn gedaen (110a) Hier om wilstu dine scolt en misdaet betalen. Soe keerdi totten scat der ouerweerdiger verdienten ons Keuen heren ihesu eristi. Als vake andenckende
syn heiligen leuen syn bitter passie ende versmadeliken
doot. Ende offer di mit sinen bequamen ende genamen
verdiensten den hemelscen vader soe betaelstu volcomelicke.
Want die weerdigo persone ons Keuen heren ihesu eristi
beter is dan alle sunden quaet ende misdadich mogen sijn.
Sich dit is hi daor du mede ende alle menschen betalen
mogen onsen heren god. Dit is die rike scat dat kostel(io)
cleinoet dat duerbaer yuweel. Als die soen onse lieue
heer ihesus cristus ende syn alre heilichste verdiensten daer
men den hemelschen vader alle scolt mede betaelt (110b)
Indien dat die vader alsijns toerns tegen den menschen
vegetet Och aldus en hebben wi niet daer wi mede betalen mochten. Want al onse goetheit werket god in ons
ende het is al syn eygen. Ende of wi hem niet sculdich
(1) Hier heeft C, weer een stuk ingevoegd, bl. 31a kol. 2 tot31b
kol. 2, over de noodzakelijkheid van de betaling onzer schulden bij
God, en gaat dan voort als ons II.s.

Wumkes.nl

GEUODEN,

265

en waren nochtant want wi syn eygen sijn. Daerom en
mogen wi niet van ons selfs goetdoen betalen. Hierom
sullen wi dat mynnentlike grondelose godlike wesen anroepen. Ende bidden dat hi hem seluer mit hem betale.
Want wi arme menscen nv soe arm bloet ende naket syn. (1)
Dit is dat derde gebot ons heren.
Grhedencke dattu den heiligen vierdaoh heiliges. Wie
lesen in den olden testament dat god alle die werlt
heuet gescapen in VI ( l l l a ) dagen ende rustede in den
seuenden dage Ende dat hi heilichde dien dach voer
alle ander dage. Ende dede dat daerom opdat alle menschen heilicheit ende salicheid sochten ende vonden. Ende
soe wat hi alle die weke had versumet dat hi dat op den
heiligen dach weder haelde ende beterde. Daerom heuet
god hem seluen eygen gemaect desen dach. Opdat hi
allene in sijnre eren ende loue worde toegebracht. Ende
want die ewige god inder nyer ewcn alsoe vele wonders
gewracht heft op ten sonnendach. Want in dien dage god
geboren werden wolde ende opuerstaen vander doot. Ende
alle die olde vaders vter hellen verlossen. Daerom soe
heuet die heilige kerke den sabbotli des saterda-(ll'l b ) ges
der older ewen opten sonnendach geleit. Opdat dan die
mensce mach rusten Ende al dat hem inden dienste godes
mocht hinderen van hem zal werpen. Ende dan sal hi hem
(1) C. gaat na dezen zin nog voort met te handelen over het offer
dos Zoons, en of de overtreding van dit gebod of van het eerste de
grootste is (die van liet eerste is grooter), en komt vervolgens weer
tot Maria en de alre liefste vrienden onzes Hoeren, bl. 32b kol. 1
tot 35a kol. 2. Maria hield dit gebod, want hare redenen waren
zachtmoedig, liefderijk en wel overwogen.
H.s. D. heeft op bl. 13b slechts een halve pagina van het tweede
gebod, wat wij lezen in ons H.s. op bl. 104a. Niets meer; en handelt
dan, overeenkomstig met C , over Maria en de allerliefste vrienden
van God, bl. 14a—17a.
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holden inden graue sijns herten, als cristus inden sabhoth
dat is dathi opden vierdach ruste inden graue om des menschen wille. Aldus is men verbonden dit gebot te holden
in drierley manieren. Die eerste is datmen dan gene grouen
arbeit noch werc op dien dach en doe. Dat is alsoe te
verstane datmen dan vier werken scuwe. Dat is datmen
mitten handen niet en doe enich hantwerc noch arbeit noch
ander groue werke. Dat ander is datmen niet kopen noch
vercopen en sal. JSToch (112a) hier noch daer gaen of riden
of waren sonder noetsaken. Dat derde is datmen niet dingen en sal op dien dach. Het en waer om vrede toe maken of van gehoersaemheit of om noetsaken. Ende daer
alte veel goeds van quame daer god van worde gelouet.
Ende dat daermede veel quaets achterbleue. Dat vierde is
datmen opten vierdach niet en sal sitten toe gerichte yemant
te verordelen. Dát vinden wy al inden boec des rechtes
gescreven. Ende het is dootsunde soe wie daertegen doet
Doch saltu weten dat die mensche een deel wtwendiger
werken wal mach doen sonder dootsunde opten heiligen
dach. Ende dat in vierrehande wisen. Die eerste'of dat
werc alsoe eleyn is dat daer (112b) des menschen lierte
niet of ontset en wert. Noch daer van en vallet in onurede.
Die ander ofdat werc noetdurftich is. Als datmen dat op
een ander tyt niet verbeteren en kan of verhalen. Of dat
men daer niet mede en konde verbeiden an schade liues
ofte goets. Dat derde is alsmen om god een goet werc
doet. Als datmen armen luden horen acker seyde. Of
datmen holt voerde opten sonnendach, dat en waer niet
tegen dit gebod. Dat vierde is: Alsmen om een gemeen
wercs wil dat goet is te vergeues wat doet daer men geen
sunderlinc loen of nemet. Als datmen een brugge maket
of enen ween of des gelycs. Die ionger. Ie begeer dattu
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mi groet (113a) onderschat wilt geuen vanden werken diemen
is geboden te doen. Die meister. Sunte thomas van aquinen
seit datmen niet en breet den vierdach mit genen dingen
die recht noet sijn totten liue ende totter sielen. Ende
daerom soe straefde onse heer ihesus die yoden ende scholt
se in dat si meynden het waer qualic gedaen. Als dat hi
enen sieken mensche hadde gesont gemaect opten vierdach
Mer doch totter noet ende noetdurften sal die mensclie sinen
biech-ter vragen. Of hi selven eenigen twiuel daer an
heft. (1) Du salte oec weten datmen sonderlinge is verbonden den vierdach te eren Als datmen dan geen dootsunde
ende doe Ende hier toe is die mensche meer verbonden dan
tot wtwendi- (113b) gen werken te laten op die vierdage.
Ende hiervan sprect sunte Augustinus aldus Ie segge dy
mensche dattu sonderlinge den vierdach salt holden ende
niet als die yoden. Die des heiligen dages wtwendige werken souweden. Ende doch onwaerheit ende onkuuscheit
dreuen ende deden Want die menschen deden veel bet
dat si horen acker bouden dan dat si inden mercten of inder
tauernen krigen onnutlio ende onreyn leuen. Grhi vrouwen
deet veel bet dat ghi op ten vierdach sponnen Dan dat
ghi opten heiligen dach in ongeoerdenierder manieren mit
ydelheit danset Hier om bespot die wise seneca der yoden
vieren ende seide dat si verloren tseuende deel hoers tijs.
Hierbi saltu weten dat (114a) menich kersten mensche inden
vierdach van allen rechten te bespotten waer Want du
wal sieste ofmen wal wtwendich holt die vier. Als men
doch niet en viert van hat ende nyde Van dansen van
(1) H.s. C. heeft hier weer een stuk ingevoegd, waarin voorbeelden
worden bijgebracht, waardoor liet gebod niet wordt overtreden, bl.
3(>b kol. 2—37a kol. 2. Dat dit ingevoegd is blijkt uit het begin er
van bl. 36b kol. 2 : „Ende hierbi soe segghe ie enz."
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dronckenscap, van menige ghecheit ende ydelheit Diemen
doch is verbonden sonderlinge opten vierdach te laten. Want
sunte gregorius seit dat een yegelic sundich werc quader
ende sondeger is opten vierdach dan opten werkendach
Ende want die heilicheit des dages meer licht an inwendigher rusten des herten. Dan ander rusten wtwencliger werken. Daerom soe moestu di mit rechter andacht an desen
gebode bewaren. (1) Sunte iohan guldemont seit Waer dat
men danset daer is die duuel. Ende (114b) die bose quade
geesten verurouwen hem in den dansen. Ende alhoer
dienres hebben vroude mit hem Doch soe suldi weten dat
dan dansen een dootsunde is wanneer deser vier saken een
daerbi is. Dat eerste is als geestelike of gewide menseen
dansen Want daervan cornet quaet exempel ende argeringe
der luden soe macht een dootsunde sijn. Die ander sake
is Wanneer dat men danset inden tyden datmen sculdich is
te wesen bi godes dienste. Dat derde alsmen danset op
gewiden steden. Die vierde of ment dede mit quaden bosen ydelen gebere. îfu wil ie dy oec seggen van eten ende
van drincken Du salt weten wanneer die menschen heuet
die meninge hem ouertallich toe- (115a) vullen Of dat hi
dronken wert of hem veruullet mit spisen ende dranc sonder mâet soe ist een dootsunde. Mer geschietet hem onwetelic sonder opset. Ende datmen der wallust cleyn genoech
doot sonder quade meninge soe en ist geen dootsunde. Ten
derden mael is men sculdich dit gebot te holden Alsdat
die mensche sonderlinge een ande(n)cken tot gode sal hebben
(1) C. laat hier eene vraag volgen van den jonger „ie wiste alte
gaeren van dansen ende van gheselscape van eten ende van drincken
of dat dootsonde waer. Want men sonderlinghe dese twe wereken op
ten vierdach doet," bl. 37b kol. 2. Het antwoord, dat de meester
in C. geeft komt overeen met ons H.s. van hier tot bl. 115a laatste
regel.
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opten vierdaghe Ende mit enen mynliken herten god bouen
alle dinc voersette. Want god een grondeloes goet is daer
in dat onse geest alleen ruste vint Daerom sal dan die
mensche enen toekeer op dien dach tot den lieuen god doen
mit ganser begheerten syns herten. Als tot enen goeden
eynde synre salicheit. (1) Ie begeer dattu my (115*») bescheit doeste vanden sunden inden heiligen geest wanneer
dat si sijn dootsunden. Ende waerom dat si alsoe swaer
sijn dat si nummermeer en werden vergeuen. Die meister.
Grhi sult weten waerom dat Ihesus seghet: si en werden
nummermeer vergeuen dat saltu also verstane Dat die
sunde inden heiligen geest geen ontsculdigen en heeft daerom
dat si solde werden vergeuen Want die sunde tegen den
vader ontsculdicht onse cranoheit tegen syn aelmachticheit
ükde die sunde tegen den soens wysheit onsculdyget
onze onwetenheit Mer die sunde tegen die goetheit des
heiligen geestes die en heuet geen ontsculdigen Daerom soe
menet cristus onse heer hoe wal dat dese sunden (116a) oec
vergeuen werden Dat nochtans niet en geschiet als ander
sunden vergeuen werden. Dat is in genen ontsculdigen hier
noch daer. Nu saltu weten dat deser sunden inden heiligen
geestVI sijn. Die eerste is datmen twiuelt ander goedheit
godes Of dat geschiet mit onderscheide langer bekentnisse
Ende alsmen die sunde meer weget dan die goeden godes
dat is dootsunde. Mer geschietet enen mensche van crancheit der sinnen of van swaermoe'dicheit Ende die mensche
(1) C. heeft hier wederom een stuk ingevoegd van bl. 38a kol, 2
tot 39a kol. 1, omtrent den tijd en de lengte, dat men op den vierdag aan God te denken heeft, en de begeerte, waarmede men dat
moet doen, zal men het gebod houden.
In ons H.s. zullen wij achter het woord „salicheid", in onze gedachten in te voegen hebben „De jonger." Wat nu volgt is met O.
in overeenstemming.
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doch in hem seluen daeróm een mishagen ende verdriet
heuet anden twiuel Ende dattet hem leet is dattet hem
alsoe in cornet soe en ist glieen dootsunde. Die ander is
als een mensche hem te seer verlaet op die (116b) barmhartioheit godes dat hi daerop sundiclit. Ende wanneer die
mensche wil wetentlic tegen die gereehticheit godes doen.
Ende dat hi denct aldus in hem selven Du heues veel goets
gedaen god salt di noch al vergeuen hoe veel du sundiges. Dat is voerwaer een dootsunde. Grheschietet doch
van goetheit des herten dat een mensche die ontfarmherticheit te veel voersette, Of hem daerop verlatet soe en
ist geen dootsunde. Die derde sunde is Alsmen mit weten
die waerheit weder sprect Ende wanneer dat geschiet om
gauen wille soe ist een dootsunde. Ende wanneert gesebiet
van toerne of van viantscappen soe ist oec dootsunde Dit
selve ist oec alsmen mit andacht ende wetentheit sprect
tegen dat gelo- (117a) ue Of tegen dat gebot der heiliger
kerken Mer gesebiet dat van crancheit soe en ist geen
dootsunde Grheschietet oec van scheemten in enigen dingen.
Alsoe dat die mensche weder sprect enige waerheit dat hi
doch weet, dattet waer is. Ende dat Me doch wil recht
hebben ende niet aflaten soe ist dootsunde Mer ist doch van
eenvoldigen cleynen ontsculdigen soe en ist niet dootsunde.
Die vierde sunde is verhardinge inden sunden. Alsoe clat
dat die mensche genen wil en heuet hem vmmermeer van
den sunden te keren Endo dat hi heuet wil hom al syn
leuen tegen godes gebot toekeren Dat is een alto groten
dootsunde. Die vyfto is versmaetheit des rouwen. Alsmen
genen rouwe en (1 i 7b) wil hebben van den sunden die hie
heuet gedaen Ende een mensche in desen quaden wil blijft
staen Dat is die verueerlicste dootsunde. Mer heuet die
mensche een mishagen daerin ende ist hem lect dat hi genen

Wumkes.nl

GEBODEN.

271

rouwe en heft Of van crancheit daerin viel dat hem sine
sunden niet leet willen sijn soe en ist geen dootsunde. Die
seste sunde is hate ende nyt. bruedeliker mynnen, Alsoe
dat een mensehe leet is dat een ander mensche verurouwet
of gheeert wort. Daerom dat hem duncket dat hi des te
mynne gheachtet wert dat is dootsunde. Also veer alst
staet in des menschen herten mit williger andaoht ende begeerten. Ende oec wanneer die mensche doget hatet in
sinen euen (118a) kersten. Ende hem vergan der godliker
genaden dat is oec dootsunde Mer doedet die mensche van
onbedachtheid of tegen sinen wil en is niet dootsunde. (1)
Dat vierde gehot ons lieuen heren.
D.V. salste vader ende moeder eren. Nu heuet dit
gebot d(r)ierhande bedudinge want daer syn drierhande vaderen. Die eerste is die natuerlicke vader. Van desen
eersten vader salstu weten datmen is sculdich vader ende
moeder te eren in sesterhande wisen. Die eerste is
datmen hem lijflic te hulpen come ia hoerre crancheit
mit heffen ende myt leggen of si daerin voersien als sijs

(1) H.s. C. heeft hier wederom een gansch stuk meer, waarin de
jonger zich beklaagt over zijne zondige invallen, en de meester hem
een regel leert in betrekking tot alle invallen. Vervolgens wordt er
weer gehandeld over Maria en de alreliefste vrienden Gods, bl. 40b kol.
1 tot 51b kol. 1. De stijl van deze ingevoegde stukken schijnt mij
veel langdvadiger dan die van ons H.s.
Maria hield dit gebod, want, hoewel zij met goud naaien konde,
zoo deed zij toch geen steek dan tot Gods eer, en hoewel zij met
spinnen en naaien zich en haar kind onderhield, zoo hoorde zij toch
Gods woord en las in de Schrift.
H.s. D. heeft, bl. 17a—18a zeer verkort, wat in ons H.s. voorkomt
bl. 110b'—115a. Dan heeft het bl. 18a—19a, wat niet voorkomt in
ons H.s., maar wel in C. bl. 3Sa kol. 1—39a kol. 1. Zie boven bij
bl. 115a noot 1. Voorts heeft D. bl. 19a—20b , wat in ons H,s. is
op bl. 115a—118a en in C. 39a kol. 1—40b kol. 1. Ook heeft D.
wat in C. voorkomt over Maria en de vrienden Gods.
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noet hebben. Want dit doen onredelike dieren ende beesten. Als (118b) wi lesen wanneer die aern oelt wort ende
cranc Dat dan die iongen hem dragen in hoer nest ende
hem also spisen. Dat ander is datmen si van herten mynne
ende liefhebbe voer ander mensohen. Alsoe eer dat men
si wolde bedrouen datmen dan eer ander lude wolde bedrouen ende verliesen. Dat derde is men sal si eren nut
woerden ende mit sachten antwoerden hoeren toern voerhueden. Soe datmen hem geen scheldige woerde noch
vloeke toe en sal spreken. Dat vierde datmen daer toe
verbonden is ende sculdich datmen hem te hulpe come in
lijfker noetdroftioheit Als in spisen in clederen ende desgelijcs waer si des noet hebben ende men hem gehelpen kan
Ende daerom sprac die wise man (119a) aldus: Du salste
eren dinen vader ende du en salste nummer meer vergeten
dat screyen dijnre moeder. Ghedencke dattu niet en waerste
hadden si niet geweest. Dat vijfte men is verbonden ende
sculdich gehoersammich te syn vader ende moeder soe waer
si hoer kint tot duechden wisen. Ende dat si gebieden te
doen datmen sonder schade kan gedoen. Dat seste is men
is sculdich ende verbonden hoeren sielen te helpen te comen
wanneer datsi inden liden des vegevuers syn. Ende want
men is sculdich hem te helpen in alre noet hier op ter
eerden So is men te veel meer sculdich hem te helpen die
syn inden bitteren grymmenden vuer. Ende in enen duusteren kerker leggen geuangen. Ende oec meer gro-(119 b )
ter pine hebben, dan waren oec te samen vergadert alle
pine alre mertelaers in enen mensche. Die pine waer nochtant cleyne tegen die pine die si in den vegevuer liden.
Hierom soe roepen si alle tijt alse Job sprac Ontfarmt v
mynre ontfarmt v mynre doch ghi mine vriende want die
hant des heren heuet mi geruert. Ocli wat groter sunden
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doen die menschen die horen vrienden wtter pinen des vegeuuers niet en helpen als si dat wal mochten doen. (1)
Die ander sin des ghebodes is dat men eer den geesteliken
vader Ende die geestelicke moeder die heilige kerke. Ende
in desen synne is een mensche verbonden den geesteliken
vader toe eren in YI manieren. Als sijn die pawes die
(120a) bisscop of die ouerste priester der kerken die biectuader Ten eersten male salstu hem eren mit gehoersaemheit inden saken daer du bist toe verbo(n)den hem gelioersaem te syn Dat is als hie gebiet te vieren of te vasten
of gebannen lude toe miden of te souwen. Want heuestu
geselscap mitte verbanden menschen. Ende du des niet
wilt achten dat di verboden is ende dat gebot versmades ende
en holt daer niet of so ist dootsunde. Gtheschiet dy dat doch
van onuersiennicheit of van medeliden soe en ist geen dootsunde. Tenanderen mael soe saltu hem eren dattu hem geuet
sijn recht an offer ende an tenden. Ende dattu tot eenre tijt
inden iaer van hem dat sacrament des altaers ontfanges
Ende tot desen stucken bistu hem ver-(120 b ) bonden. Oec
soe bistu hem verbonden in lijfliker noetdurften oftu die
an hem vondes. Nae dien dat ghescreuen staet inden rechtboec. Ten derden mael Soe bistu verbonden hem toe eren
mit woerden. Daerom sprae die wise man, du salste die
priesters eren. Hierom soe wat lude die den priester qualic
spreken of si schelden of belieghen. Die doen alte grote
(1) C. heeft hier wederom een stuk ingevoegd over de middelen,
die dienen om de lieden, die in het vagevuur zijn, te helpen, en over
de vraag, of men op denzelfden tijd voor meer dan één persoon missen kan houden. Dit stuk, waarin tevens nog de jammeren van het
vagevuur worden herhaald, draagt daarin het kenmerk van door eenen
lateren bewerker te zijn ingeschoven. BI. 52b kol. 1 tot 54a kol. 1.
H.s. C. en ook B. komen hier overeen, althans gedeeltelijk, met wat,
volgens Geffken, staat in de Ven. uitgave.
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swaer sonde ende dat doen si dan oeo god seluer. Want
die priesters gaen op eertririj(cij) in cristus persoen. Hierom
soe eerde cristus seluer die priesters om hoere weerdicheit
wille hier op der eerden Want hi sande die melaetsche
mannen totten priester. Ende hi geboet oec den iongeren
dat si deden aldat hem die priesters (121a) heiten doen.
Ende des is nv meer te doen inder nuwer ewen dat is inden
nyen testament. Om der groter macht willen der priesters
ende hoere groter weerdicheit. (1) Dieionger. ie begeer van
dynre mynnen want dat vegevuer aldus bitter ende swaer is.
Ende dat oec die siele alsoe gheringe vergeten wort hoe
dat een siec mensche hem macli hebben op dat hi te sekerliker moge sternen. Ende die dan oec veel vegevuers hadde
te liden waertoe dat hi hem dan keren solde Of waerin dat
hi hem dan oefenen solde. Die meister. Du vragest my een
herde orberliken vrage Want het is die beste edelste konst
die wal steruen kan. Hierom soe sprect die wise seneca
dat die mensche al sijn leue- (121t>) dage niet en solde
doen dan leren sterven. Ende opdattu nv die konst mogest
weten wanneer god ouer dy gebiet. Soe salstu weten dat
ses dingen syn die daertoe horen. Dat eerst is dat een
siecke mensche die steruende is sal hem afkeren van allen
tijtliken dingen. Ende keren hem mit al sijnre begeerten
(1) O. heeft hier op nieuw een vrij groot stuk over de zielen in
het vagevuur; haar pijn, wat zij er doen ; of zij weten, hoe het met
ons op aarde staat; of zij ook van de booze geesten gepijnigd worden;
of zij allen bijeen zijn in een gemeen vagevuur; of zij gelijk in lijden
zijn; of de aflaat haar ook helpt, die men voor haar wint; of het
geven van aalmoesen en het laten lezen van missen haar helpt; of het
even goed voor meer zielen tegelijk helpt; of gebed haar helpt; en
hoe lang' zij er lijden zullen. BI. 54b kol. 1 tot 57a kol. 2. Het is
duidelijk hoe breedsprakig dit stuk is, ja! zelfs zóó, dat de schrijver
dingen herhaalt, die hij in een vroeger ingevoegd stuk reeds behandeld had.
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in dat geloefde lant der ewicheit. Ende dan anroepen dat
inghesynne des hemelschen houes dat si willen wesen syn
leiders. Ende voeren sine siele van deser werlt in hoer
lustelike vrolic geselscap. Ende dat is ons inder older e wen
voer bedudet Want doe moyses solde sternen doe sach hi
te voeren in dat mateerlike geloefde lant. Dat ander is
dat die mensche (122») dan geen touerlaet en sal setten op
sijn goede werken die hi heft gedaen Mar hi sal hem al
insineken ende neigen in die weerdige verdienten ons lieren
ihesu cristi Ende in sinen diepen wonden waerin dat alle
suuden sonder enich middel gereinioht ende verdelicht werden. Want die mynste wonde die cristus ye geleet is van
also grondeloser mynnen Soe dat in hoer mogen versinken
dusent ende dusent dootsunden. Ende dit punt leert sunderlinge sunte bernaert. Dat derde punt is dat die sieke
steruende mensche die sal hem seluen een leuende offer
maken den ewigen god. Alsoe dat hi hem dan temael sal
laten in godes wille. Ende van rechter mynnen steruen
(122b) gode toe loue ende te lieue Ende dat die mensche
nochtant hadde wonschens gewolt noch dusent iaer te leuen
in alre lust ende ere. Nochtant solde hi willichlic gode te
loue ende te lieue steruen. Ende ist alsoe dat die mensche
hem hiertoe wal kan ghegeuen dat hi in rechter mynnen
sterue in gode. Ie geloue dat hie also voer vanden monde
in hemmelryc. Ende hi en quarne nummer meer in dat
veghevuer. Al hadde hi oec alder werlt sunden gedaen ,
ende alsoe sterf oec die moerdenaer anden cruce. Want
hoe wal dat hi steruen moste nochtant soe gaf hi hem so
willichlic van mynnen inden doot. Ia ie geloue al mocht
hi hem wel hebben verloest van den dode hie (123a) en
haddes niet gedaen Mer hi wolde gode te loue ende toe
lieue steruen. Ende hierom soe is hem geworden der mar-
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telaren crone. Als sunte Augustijn seit. Dat vierde punte
is dat eene mensche niet en sal van vresen der pinen ende
der hellen rouwe hebben. Mer van rechter puerre mynnen,
dat hi ye den sueten milden god vertoernt heuet nút sijnre
misdaet. Ende het sal hem leet sijn dat hi ye tegen den
lieuen sueten god gedede. Ende alsulc gans rouwe die van
rechter mynnen cornet die geschiet al te selden inden sieken
menschen. Als sunte augustijn seit. Dat vijfte punte is
dat die mensche sal te vueren ordinieren alsijn begeerte in
gode ende syn we ende verliesen der synne. Ende syn
ver- (123b) scheiden in dat mynlieke verscheyden ons heren
ihesu cristi anden cruce Ende sal dat alte samen der grondeloser barmherticheit godes beuelen. Dat seste punt is hi
sal hem stedelic holden ande heiligen geloue Want die quade
bose geest op die tijt des dodes den mensehen al te geerne
brenget in dwalinge des gelouen. Of hi werpt hem voer
sine grote sunden, of die gerechticheit godes Dan soe sal
hem die mensche holden inden heiligen geloue Die ons dat
werdige steruen, ende verdienten ons heren soe genadelic
ende ontfarmelic heft geleert. Och lieue kynt mit desen
ses punten vaert die mensche vrilic ende sekerlic van deser
elendiger werlt Ende du salt oec weten dat In- (124a) nocencius die pawes scrijft dat onse lieue here ande cruce
plecht te verschmen allen rechten kersten menschen als si
sullen verscheiden. Ende schelt ende straffet si om hoere
ondancberheit Ende hi werpt hem oec voer den groten riken
schat synre heiliger verdienten. Salich syn si die daer dan
an hopen. Daeran en is cristus liden niet verloren. (1)
(1) In C. doet de jonger hier nog de vraag: of ieder menseh sterft
in den besten staat, waarin hij eertijds kwam of was, welke vraag
door den meester ontkennend wordt beantwoord. BI. 58b kol. 2
tot 59a kol, 1.
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Die ionger. Io wiste al te geerne hoe dat hem een mensce
totten dode sal bereiden. Die meister. Dat een kersten mensche niet en solde nemen al dat ganse eertiïke dattet al
gulden waer. Soedat hi mit weten een vre onbereidet bleue
in deser onsekerre tijt. Ende daerom sprekt sunte Jheronimus. Het is alte groet wonder dat een (124 b ) kersten
mensche in dien staet der leuen daer lú niet in en der
steruen. Hierom soe wil ie di seggen hoe dat hem een
mensche. tegen den doot sal bereiden. Dat eerste is dat die
mensohe niet en holde sinen rechten rouwe hent hi te bedde
cornet. Mer hi sal hem te voeren bereiden. Ende wil H
oec wal steruen soe sal hi oec te voeren een goet leuen
leiden. Als augustijn seit Plet en is geen beter doot dan
daer een goet leuen is voergeleuet. Hie en solde niet
doen als balam dede die daar begeerde te steruen als die
gereclitigen. Ende nochtant niet en begeerde te leuen
als die gereehtigen. Dat ander is dat een mensche hem
solde voer den doot eer dat hi opten bedde quame ver(125a) suenen mit allen menschen. Opdat hie nietendorfte
vanden bedde totten luden senden. Dat derde is dat die
mensche te voeren solde al sine schuldeners betalen. Of sijn
scholt claerliken bescriuen opdat hie niet en dorft sijn daer
mede becommert opten bedde. Dat vierde is dat hi sijn
testament solde te voeren geuen bi sinen leuenden liue.
Opdat hi niet en dorft inden bedde daer mede becommert
sijn. Dat vijfte is hi sal hem te voren mitten heiligen sacrament bewaren. Ende dat sunderlinge alte hant als hi
der siecheit gewaer wert. Want die heilige sacramenten
bidden voer die siel ende voer dat leuen. Dat VI dat hi
sijn consciencie solde altevoren bereiden in allen dingen
recht (125b) o f M des dages solde begraven werden. Wanneer dat hem die mensche alsoe bereit hadde soe en solde
18
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hie hem daernae niet verueren. Mer in ganser hopen tot
gode hert ende syn keren. Aldus soe heb di wal gemerct
hoe dat hem die mensche sal bereiden voer den doot. Die
ionger: Ie heb di wal verstaen doch soe begeer ie een
weinioh te weten van der biecht. Dat wil io dy seggen.
Wanneer dattu wilt biechten soe salstu sonderlinge YI punten doen mit gansen eernste. Dat eerste is dattu dy voer
mit andacht bedenckest alle dine simden. Ende dattu dy
besculdicht daernae inder biechten oftu enighe sunde vergetes. Dat ander îs dat tu te voeren salste vallen an die
(126a) weerde ontfarmherticheit godes. Ende dattu dan die
sunden beghietes mit gansen rouwe ende rechter menynghe.
Ende vaste wille dy voert meer te hueden voer alle die
saken die god mochten vertoernen. Want ie segge dy inder
waerheit dat die priester dy niet en mach. ontbinden. Ist
dat sake dattu dy niet mit gansen rouwe voer gode en
bekennes. Ende gansen wille hebt di voer dootsunden te
hueden. Daerom die menschen die daer meer wtwendich
biechten dan inwendich alsulcke biecht brenget alte cleyn
vrucht. Dat derde is du salste enen wisen biechter nemen.
Want twe sluetelen daer toe horen dat men binden ende
ontbinden mach. Als die meister der godliker konst sprect.
Die (126^) eerste sluetel is macht die ander is konst. Daerom saltu weten dat die priesters die ongeleert sijn ende
geen konst en hebben dat sie onderscheit der sonden mochten weten. Dat die alsoe weinich die sunden ontbinden
als een onghewijt mensche. Want cristus heuet gesproken :
Leidet die ene blinde den anderen soe vallen si beide inden
graue. Dat vierde is Du salste mit groten onderscheide
alle dootlike sunden biechten als du si wetes ende bekennes Ende du salste seggen van wat leuen dattu biste ende
wat du gedaen heuest. Ende hoe dat tuut gedaen heuest.
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Ende waeromme. hoedicke ende wanneer dattu et gedaen
heuest. Dese onderscheide is men sculdich te verclaren
(127a) den biechter Alsoverre als die mensche dat weet
Die vijfte du salste di hueden voer veel woerden te maken
inder biechten ende rechte noetdurftige woerde spreken. Du
en durfste dat huusgesynne niet noemen. Of oec seggen
een lange materie daerdu doch den gront der sunden moges
mit corten woerden begripen. Noch du en salste oec geen
groet werc maken mit daghelixgen sunden dan allene
inder ghemeenre biecht saltu se seggen. Ende die en
derfstu niet onderscheiden. Want dat heilige Pater noster
ende dat wywater ende dat heilige sacramente te sien.
Ende die mynne godes die doch neerstich is. Ende die
gemeen bicht nae of mede gesproken. Dese dingen ver(12713) driuen alle dagelixge sunden. Ende dat sacrament
der biecht is van dootsunden geset ende gemaect. Dat
seste is du salste dy hueden dattu dy in den sunden niet
en ontschuldichste. Noch dattu die sunden niet en bedecste.
Huedede di oec dattu in dynre biecht niement en meides
noch en nomes daer du des moges of wesen ende daerom
siet wal toe. Dese ses punten saltu voer ogen hebben wanneer du biechten wilste. Ende alstu gebiecht hebt suldy
tehants die penitencie doen dattu daer en tusschen niet in
dootsunden en valles. Doch seggen die benende meisters of
die mensche daer en tusschen in dootsunden viele die penitencie hulpe nochtant soe datmen die gebiechte sunden niet(l)
(1) Hier heeft ons TI.s. helaas! een hiaat. C. heeft het volgende,
dat vrij zeker niet geheel in ons H.s. zal hebben gestaan: „anderwarf en dorste biechten. Mar het is best dat men die penitencie doet
als men eerst macht als men ghebieclit heuct ende dat is het sekerste.
Jongher. Nu segghe mij bin ie sculdich te haents te biechten als ie
in dootsonden vallo. Meijster, Neen du en biste niet sculdich noch
verbonden dan tot enen mael in den jaer te biechten. Doch wanneer
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dattu dootsonden doeste soo bistu verbonden dat tu goeden wille hebste dat te biechten en te beteren. Doch soe selstu weten wanneer
du ten heilighen sacrament wouste gaen of in enen strijt of over see
of cortelike geseit, wanneer du in sorghe dyns lives biste soe bistu
sculdich te biechten is dat sake dattu di bekenste in enighen dootsonden te vesen. Die jongher. Waer of comt dat des menschen biechte
bi tiden niet en heipet ende dat si sonder alle vrucht ghesciet. Meijster.
Dat wil ie di segghen. Soe wat biechte die sonder berouwe ghesciet
ende sonder wille hem trouweliken te beteren. Of als men ghien
recht ghelove ander biechten en hevet. Of als men die boete of penitencie niet en wil doen of als men twivelt ander ghenaden gods.
Of als een mensche sijn evenmensche niet en wil vergheven dat hi
teghen hem misdaen hevet. Of die wetende enighe dootsonden verswighet of wetende eenigh onghcleerde mannen theghen te biechten.
Of doer onrecht goet of ghewonnen goet niet weder gheven en wille.
Wanneer dese punten een daermede is soe is alle die biechte verloren.
Die jonger. Nu segghe mi voert van den derde sins des gheboots.
Meijster. Die derde sinne des gheboots is dat men eer den hemelsehe vader ende oec die hemelsche moeder gods. Men sal al te billic
ende al te taemeliken den hemelschen vader boven den natuerliken
vader eren. ende oec boven den gheesteliken vader, mar den gheesteliken vader nacst god. Want men alleen van god is ende hevet van
hem dat die mensche yet goeds is. Daeromme is men hem sculdich
hem eerste eeren mit dancbaerheit. Ende dat men hem bellicken
dancken sal der groter minen die hi enen yghelic mensche soe overvloedeliken ghewent hevet recht of al syn salicheit daer aen laghe.
Ende want alle creatueren hem dancken soe sel die mensche alte veel
billicker doen. Daeromme die oetmoedighe vader sinte franciscus.
Wanneer dat hi die voghelen voer den daghe hoerde singhen ende
hoeren scepper loven soe woert hi oec verweet sinen lieven god syns
goets ende synre ghenaeden te dancken ende te loven. Ten anderen
male soe sel men hem eeren als dat men sijnre eeren alleen menen
sal in alle wereken ende ghedachten. Want al daer men syn eer niet
en ment dat is al onrecht ende verloren. Ten derde mael soe sal
men god den vader eren als dat men hem minnen sal boven alle
dinghen nae dien dat ie di in den eersten gheboot ondersceiden hebben. Aldus soe sal men oec die waerdighe moeder gods die reyne
maghet maria eren. Want dat is een vat vol alre ghenaeden ende een
scrinen des godliken afgronts die maria macht ende ghewout hevet
gheven alle syns scats. Ende want ons oec hoer barmherticheit alsoo
nae is ende oec hoer milde ghetrouwe herte. Daer omme sellen wi
Maria alle tyt in sonderlinghe waerdicheit hebben. Want sellen ons
ommermeer van God ghenade comen dat moet doer haer milde handen
gaen. Als sinte barnardus spreket. Nu merestu wel hoe veel dat dit
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gheböt verbint daer omme sellen wi alle tyt Maria in sonderlinge
waerdicheit hebhen. Ende op dattu dit claerliken moegheste verstaen
soe wil ieker di noch bet beduden ende openbaren welcke menschen
hier in vallen in doot sonden als dn oec in den voerscreven punten
mercken moegheste. Ten eersten mael soe vallen si al in doot sonden
die niet en helpen noch bi en staen vader ende moeder als si cranc
syn ende siec syn ende als hem des noot is ende die kijnder dat wel
mochten doen ende dat si wel weten. Ten anderen maele al die hoer
ouders haten of vloecken of hem hoeren doot wenschen. Ende wanneer dat dat gheschiet mit voerdachte ende mit opset van haetsweghen so is dootsonde of als men doet opdat men hoer goefc mochten
besitten. Ten derde mael soe doen sonde alle die ghene die hoer
ouders verscalcken of bedrieghen mit woerden of mit wercken of die
se mit onrechte wetelike bedroeft of slaet dat is al te grote sonde.
Ten wierden male alle die ghene die hem mit spisen ende mit notroeften des lijfs niet te helpe en comt als si horen noot weten ende
sijs die macht wel hadden. Ten wijften mael alle die ghene die hoer
ouders in quaden boesen wille om hem teghen te wreken onghehoersaem syn. Ten sesten maele alle die ghene die horen ouders mit
ghebede ende mit almissen niet en heipet als hem dunct dat si noch
mochten in den pinen des vegheviers syn of als sy daer anxte voer
hebben. Ten sevenden mael alle die mit versmaetheit laten ende breken die gheboeden hoers p(riesters) laten. Waer in dat si verbonden
sijn en die hem haer rechte mit opset mit ontrecken ende onthouden
als den offer ende die tienden. Ten achten mael alle die quaet van
hem spreken in toern ende in versmaeden mit opset dat is doetsunde.
Ende wanneer ie segghe van kercheren soe mene ie alle gheestelike vaders. "Want die paus is meer dyn gheestelike vader ende
die biscop dan eenich heere heer mach syn. Ten neghenden male
alle die ghene die god ondancbaer syn des goets dat hi hem doet
of ghedaen hevet.
Ende oec soe doen si doet sonden alle die
ghene die theghen die eere gods enich dinc willen hebben nae horen
luste ende die oec horen oerbaer suecken teghen die eer gods dat is
dootsonde. Ten tiende mael soe doen dootsonde alle die ghene die
wetende mit oneerliken woerden onteeren die moeder gods of diese versmaeden in gedachten in wercken ende daer toe hoer nymmer meer
te ghcdeincken. Dese menschen doen alle zwaere doot sonde want
die ewighe god wort daer mede zwaerliken vertoernt in die sake daer
syn moeder wart onteert. Ja noch veel meer dan of hi selve wort
onteert als wi lesen. Daer omme en soude van rechte nymmermeer
mensche soe hoeghe ghecomen. Hi en soude eerwaerdighen die moeder gods ymmer alle daghe wat sonderlinghe eer doen ende oec waerdicheit. Want se god selve gheloeft ende gheeert hevet boven alle
creatueren. C. bl. 60b kol. 2—63a kol. 1.
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Het H.s. wijst nu verder weer aan hoe Maria en de godsvrienden
dit gebod betrachten bl. 63a kol. 1—70a 2de kol. regel 4. Maria hield
dit gebod, want zij eerde God haren hemelschen Vader, werd gedoopt
en biechtte voor Johannes en Jacobus, en ontving ook alle dagen het
lichaam van haar kind door St. Jan.
H.s. D. heeft het vierde gebod wederom verkort, en, opdat het
blijken kan, hoe ons H.s. door D. verkort wordt, en tevens om aan
te wijzen, hoe het hiaat van ons H.s. in D. voorkomt, geven wij het
hier geheel weer. „Nu wil ie di voert seggen van den vierden ghebode. Du salte weten dat god ten vierden mael gheboet altoes eerwerdicheit te holden teghen vader ende moeder ende sprac alsoe Du
sulste vader en moeder eren. Nu heeft dit gebot drierhande bediedingen. want daer syn drierhande vaders. Die jerste is die natuerlike
lijfelike vader en moeder die t' sinen sculdich te eren met woerden
ende met werken. En met herten lief te hebben ende te mynnen voer
al ander menschen. Ende men sal hoer ghehoersaem syn in allen
dingen daer gods ere in is ghelegen. Ende men sal hen te hulpen
comen in allen manieren in hoerre lyfeliker noot. Ende boven al soe
is men sculdich te helpen hoere sielen, als si in d' pinen des veghevuers syn. want si daer in alte grote pynen sijn. Ja al waren oec te
samen alre merteleren pyn in een vergadert in enen mensche die pyn
waer noch alte cleyn teghen die pine des veghevuers. Hierom soe
roepen si altoes als Job seet. Ontfermt u over my ghi doch myn
vriende. want die hant gods heeft my geruert. Och wat grote sonden
doen die lude dat si horen vrienden niet en helpen wten vegevuer alst
wel te doen is ende si wel mochten. Die ander synne is. dat
men ere den geesteliken vader ende die gheestelike moeder die heilighe kerke. Die gheestelike vader, dat is die paus ende die bisscop. ende die overste kerepriester ende die biechtvader. Dese is
men sculdich te eren met ghehoersamheit in den saken daer du in
sculdich bist ghelioersam te syn. Die derde synne is. dat men
den hemelschen vader ende oec die hemelsche moeder. Men sal
billics eren den hemelschen vader boven den natuerliken vader ende
den gheesteliken vader. Mer den gheesteliken vader naest gode. want
alleen van gode comt dat der mensche yet goets.is. Daer omme soe
ismen hem sculdich jerst te eren met dancbaerheit dat is dat men
hem bil lic dancken sal die grondeloser mynne. daer hi enen yegeliken
mensche alsoe veel heeft ghetoent. recht of syn salicheit daer aen
laglie. Ende want hem alle creatucren dancken soe sal oec die mensch
dat alsoe veel te billicker doen. Daer omme die oetmoedighe vader
Sinte franciscus als hi die vogelen voer den daghe hoerde singen ende
hoven schepper loven, soe waert hi oec verweet syns lieven sueten
gods. ende synre ghenaden te dancken. Ten anderen sal men hem
eren. als datmen syn eer meyne in allen werken ende ghedachten,
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(128a) (i) enen mensche dodet ende dat en is geen sunde
mer het is louelic.

Also verre alsmen dat doet om die ge-

rechticheit wille ende niet anders.

Ten anderen mael als-

men doer lijfsnoet enen menschen dodet.
wolde dootslaen in enen bossche.

Keeht ofmen mi

Ende dat ie om mijn lijf

te beschermen dien dootsloech die mi doden wolde dat en
waer mi geen sunde Mer moohte ie hem ontulien ende en
dede dat niet ende wolde hem vmmer doden soe waert
dootsunde.

Mer mocht ie mi sijns uerweren dat ie hem

niet doot en sloege dat waer ie schuldich te doen.

Mer

want al dat daer syn ere niet in en is ghemeynt dat is al verloren.
Ten derden male, soe salinen god den vader eren, datmen hem sal
mynnen boven alle dinc. soe iet u inden jersten ghebode heb onderscheyden. Aldus salmen oec die werdighe moeder gods eren; want
si is een vat vol alre eren. ende een schyn des gotteliken afgronts.
die Maria heeft macht ghegeven alle syns scats. Ende want ons oec
hoer bermherticheit alsoe na is. ende oec hoer mylde herte. daer omme
sullen wi Maria altoes in sonderlinge ere hebben. Want sal ons enighe
ghenade ummermeer ghescien dat moet gaen doer hoer mylde hande.
Als bernardus spreect. daer omme sullen wi Maria altoes in eren hebben. En die menschen doen alte swaren clootsonde die hoer nummermeer en ghedencken. want d' ewige god wort daer alte swaerlic in vertoernt. In den saken daer syn lieve eerwerdige moeder in wort oneert. Daer omme en soude van recht nummermeer mensche alsoe
hoghe comen hi en soude d' werdiger moeder gods ummer alle dage
wat sonderlinger eren doen. synt dat se god selve alsoe heeft gheeert
boven alle creatueren," D. bl. 33b—35a, Het stuk over Maria en
de Godsvrienden heeft D. gelijk C.
(1) Ons H.s. mist helaas! ook het eerste gedeelte van. het 5de
gebod. Uit C. vullen wij het aan, aldus:
„Dat V gebot ons he. Dit is dat god ten wijften male sprac Du
en selste niement doden. Hiermede en is dat lijflicken doot slaen
niet alleen verboden mar oec alle die scade die men den even mensche
doen mach dat is dinen naesten het si mit woerden of mit wereken
of mit haete of mit nydicheit. Aldus soe hevet oec dit ghebot drie
sinnen. Die eerste sinne is. dat men niomen lijflicken en sel doden.
Ende mereket dat nochtan mach gheschien in drier hande manieren
of stueken. Ten eersten male als men mitten rechten aen den gherechte . . . " H.s. C, bl. 70 kol. 2.
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konde ie hoere geen gedoen. soe mocht ie dien sondor
sunde dootslaen om myn leuen te beschermen. Wolde oec
yemant mi mijn goet nemen ende ie een wer- (12813) lic
mensche waer daerom en solde ie niemant doden. Ende
ie solde eer al mijn goet verliesen eer ie dat verweerde
mit enichs menschen doot. Het en waer dan also dat mi
yemant nemen wolde des ie niet ontberen en conde soedat
ie ummer steruen moste. Ende om dat te beschermen mochte ie wal een mensche doden. Ten derden mael. Wert
een mensche gedodet van ongeualle. Alsoe of ie ene clocke
lude ende dat die klepel wt viel vanden luden ende enen
mensche dode dat en is geen sunde. Also verre alsfc mi
leet waar. Ende ie doe temelic werc dat gewoenlic is te
doen. Mer doet die mensche een onghewoenlic werc. Als
of een schoet ouer enen wech daer die lude gewoen syn
te gaen soe wi al daer een (129a) verschoet dat is dootsunde Of men oec enen steen worp van enen dake daer
die lude gewoon sijn te gaen. Geraeot men yemant schadelic dat is oec dootsunde. Het en sy dan also dat men
die lude te voeren anroep ende waerne si. Ten vierden
mael dodet men die menschen van hate of van rechten
moetwillen ende om godes wille of om toern. Dat is alle
wege dootsunde. Mer of die een mensche den anderen dootsloge in enen gerechten stride dat en is niet dootsunde.
Ist dat die strijt geschiet om die gerechticheit toe beschermen. Als hostiensis (1) bescrijft. Die ander syn des gebodes
is dat niemant en sal doden niet alleen mitter hant Mer
oec en salmen raet of hulpe daer (129b) toe doen. Ende
hier en tegen wert wal gedaen. Ten eersten die daar gebieden yemant te doden of om bidden. Ten anderen mael
(1) Henricus Hostiensis, een rechtsgeleerde, leefde in het midden
der 13de eeuw m Frankrijk.
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so wie dat enen raet dat hi dootslae. Dese twe sijn dootsunde. Het en waer dan alsoe dat hijt most hete doen of
raden van sijns ambochts ende des gerichtes wegen. Ten
derden mael die daar dootslage mochten hinderen sonder
horen groten scade lijfs ofte goedes ende dat niet en doen.
Dat selue soe waer dat een mensche mach hinderen des
anderen erchste. Dat is hi sculdich te doen alsoe veer
als hijt kan gedoen sonder schade lijf ofte goets. Ende
het is dootsunde alst ist groet scade of quaet. Item men
en sal oec niemant gheestelic doden, Ende dat (130a) dootslaen geschiet in vierehande manieren. Ten eersten mael
als men den evenkersten hatet inden herten van rechter
nidicheit van dien mensche seit sunte Johannes : Soe wie
sinen brueder hatet die is manslachtica. Soe waer oec
alsulken hat ende nijt is dattet den enen leet si dattet den
anderen wel gaet dat is oec tegen dit gebot. Mer waer
yemant des anderen boesheit of quaetheit hatet. Ende oec
corrigierde enige misdaet sijnre naesten of sijns euen mensclien niet van toerne mer om die gerechticheit wille. Opdat hem die mensche daer te bet daer voer huede. Of
dat sijn hoemodicheit gedrukt wert dat en is gene sunde. (1)
Want men sal den euen menschen (130b) mynnen ende
goet doen. mer die gebreke ende simden sal men in hem
haten. Die ander manier is Als dat die mensche niet en
sal in hem doden die godlike vermaninge ende inspreken
des goeden willen, des en sal hi in hem niet laten verderuen. Ende also sonder die goede werke steruen. Want
die geestelicke gebuerte die god in den menschen werket,
die is edelre dan alle lijflicke gebuerte. Daeromme wanneer hem die mensche vander geesteliker gebuerten eens
(1) H.s. C. heeft hier breedsprakiger weergegeven, bl. 71bkol. 2—
72a kol. 2, wat ons H.s. heeft met de woorden „Want — in hem haten."
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goeden insprekens of vermanens of goeden willes keert mit
versmaeden opset des willen. Dat is dootsunde. Die derde
manier is Dat die mensche niet en sal mit quaden exempel
ende mit achterclappen sinen euenmenschen doden. Want
wanneer dattu (131a) enen menschen een oersake bist mit
opsat ende wetenheit tot dootsunden soe doestu oec dootsunde. (1) Lieue kint ie segge di dat die menschen alte
seer swaerliken sundegen die achtersprake doen of horen.
Want die achtersprekers sijn gode hatelio. Oec seget sunte
bernaert. Achtersprake te doen of te horen wellic dat
quadeste is en kan ie niet lichtelic onderscheidt!. (2) Mer
geuestu dinen. wille niet daertoe ende hoerste dat allene
daerom. Want tu den menschen die woerde mit di heuet
niet geerne en wolste versmaden soe en isset niet dootsunde. Die vierde manier is dat die mensche niemant en
sal doden mit ontholdinge der noetdurfte des liues. Want soe
waer dat arme hongiieringe lu- (131b) de sijn. ofdochlude
sijn in noetdurfte des liues dien is men sculdich te helpen.
Want sunte Ambrosius seit: Spise den genen die daer van
honger sterft, Want doe du dat niet soe heuestu hem ghedodet Dit salstu alsoe verstaen soe waer du sieste die wterste
noetdurfte an enen mensche. Als in honger in cledinge in
herbergen of in enigen anderen dingen. Ende hebstu also
veel dattu hem gehelpen konste. Ende dattu doch daer
(1) C. handelt hier weer uitvoeriger, vooral over achterklap. BI.
72b kol. 1—kol. 2. regel 6 v. o.
(2) De woorden „Mer geuestu — dootsunde" heeft C. dus: „,Doch
sestu al dat (de woorden namelijk van St. Bernard) alsoe verstaen soe
wanneer dat di afterclap niet leet en is om haetswillen die stu hebstu
hebste in dyn hert ende dattu een oersake biste mit dinen willighen
horen des afterclappens soe doestu dootsunde. ghevcstu oec met dinen
wille daer toe. mar hoerstu dat alleen om dattu den mensche niet
gaern on wouste versmaden die mit ti reden hevet soe en ist ghien
dootsonde." Hier blijken wederom de breedsprakigheid en mindere helderheid van C. tegenover de kortheid en helderheid van ons H.s.
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niet van en verderfste soe bistu sculdich hem te helpen.
Ende waer du des niet ende doeste soe doet ghi dootsunde (1)
Ende onse here Ihes oristus salt hem verwiten in horen
lesten eynden ende inden ionxten dagen ende hem seggen
Gfaet ghi vermalediden in (132a) de dat ewige vuer dat
den duuel ende sinen engelen bereit is Ie was hongherich
ende ghi en gauet mi niet teten. Ie was dorstich ende ghi
ende gauet mi niet te drincken et cetera. Hierom laet ons
goede werke doen die wile dat wijt vermogen ende eertsche
goede hebben. Opdat wi weder mogen verengen die hemelsche goede ende ewige blijsseappen. Exempel. Die duuel
wert eens besworen die inden beseten mensche was dat hi
solde seggen wele die meeste vroude of blijscap waer die
die heilige sielen hadden inden ewighen leuen. Hi antwoerde
ende seide Wat vragestu nu (mi?) nader meester vroechden. Waert dat al die hemel perkament waer ende al dat
water der (132 b ) zee yncket waer ende alle ryet pennen
waren soe en conde ie die alremynste vroude niet bescriuen.
Die die salige sielen gebruken in den ewigen leven. (2) Dat
sesde gehot ons heren ihesu cristi.
(1) Wat iw^ons H.s. hier volgt tot aan het einde van het gebod,
staat in C. niet. C. handelt daarentegen langwijlig over de barmhartigheid , vijandliefde, aalmoesen geven, bl; 73a kol. 2—76a kol. 2, en
dan over de gehoorzaamheid van Maria, die niet begeerde en den
moordenaars van haar kind vergaf, en van de volkomene menschen
aan dit gebot, bl. 76a kol. 2—81b kol. 2.
(2) H.s. D. heeft de behandeling van het gebod in een half blad,
bl. 44b, verkort weergegeven, en komt dan over Maria enz. nagenoeg
geheel met C. overeen, bl. 45a—51b. Geffken las in zijne H.H.s.s.
of uitgaven nog een gedeelte, ten aanzien van dit 5de gebod, dat ia
de Ned. H.H.s.s. niet voorkomt, en aanwijst, dat het zwaarder zonde
is den lichamelijken vader te dooden dan den geestelijken, tenzij de
eerste een ketter of boos mensch ware. Voorts is het even groote
zonde vader of moeder te dooden. In nood moet de laatste boven
den eerste geholpen worden. Het is grooter zonde een Christen te
dooden dan een Jood; dat eene moeder haar ongedoopt kind doodt,
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Du en salste geen onouusoheit doen. Of dijn ewe dat is
dine echtscap breken. Ende hierin soe heuet god alle lijffelike lust verboden die oncuusche sijn. Ende als die leres
scriuen soe heuet dit gebot oec drie manieren. (1) Dat
eerste is datmen niet en sal doen îijflik tegen dit gebot
Hierom soe besundigen hem alte veel lude in desen gliebode. Ten eersten mael doen dootsunde van des gebodes
wegen alle die gene die lijflic onkuus sijn. Ende doch niet
(133a) e n gitten inder echtscap. Ten anderen mael alle die
geloeft hebben kuurscheit al hoer leuen lanc hetsi dat si
sijn in oerden of niet. Soe waer die vallen in oncuuscheit
dat is dootsunde. Ende ist dat si ot i enige kuursche reyn
meechden doen vallen dat is een ai te groten dootsunde.
Ten derden mael alle die in d' echtscap sitten miton recht
alsoe verre als sijt voerwaer weten die doen mitten hylicwerc dootsunde. Ten vierden mael alle die gene die ind'
echtscap recht sitten ende dat si daer en bouen mit anderen
vallen dat is alte grote simde. Ten vyften mael alle die
gene die inden hylic mit horen eyghenen vrouwen anders
dan recht hylich werc driuen ende dan si billix solden doen.
Want wanneer (133^) dattet geschiet op heiligen tiden of
op onbelioerliken tyden of in woerden mit tasten of diergelijc. Om die vleischelike walluste daermede te verwecken

dan liet gedoopte; maar toch ook een gedoopten Christen te dooden,
dan een ongedoopten Jood. Grooter zoude is zijne moeder dan zijne
vrouw, iemand met vergif dan openlijk met het zwaard te dooden.
Zonde is zich zelven te dooden; zich te ontmannen. Grooter zonde
doodslag te plegen, dan echtbreuk ; cenen rechtvaardige, dan onrechtvaardige te dooden; meineed te doen, dan dood te slaan, hoewel
voor manslag grooter boete is bepaald.
(1) Wij mogen hier niet vergeten, dat de schrijver zegt, dat de
leeraars aan dit gebod drie manieren toekennen, terwijl hij zelf klaarblijkelijk plan heeft slechts de eerste er van te behandelen.
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dat is al dootsunde. Die ionger. Wattan dattet mi niet an
en gaet soe segget mi doch wanneer dat die gehilicte' lude
sonder sunde mogen bieen slapenmitt en werken. Die meister. Drie dingen sijn die dat hiliowerc ontsouldigen soe waer
datter een is. Dat eerste is alst dat geschiet om kinder te
krigen. Ende menen die kinder toe brengen totten godliken
dienst. Daer alle kersten mensohen sijn toe verbonden hoer
kinder te holden. Dat ander is: wanneer dattet geschiet
van gehoersaemheit des hilix bandes. (134a) Dat derde alst
geschiet om toe voerfmeden een arger quaet dat van hoere
enich mocht geschien. Als een goede vrouwe mit horen
man, op dat hi niet en gae tot anderen vrouwen. Ende
oec also die man tot den vrouwen. In desen drien wisen
soe ende geschiet geen sunde. Mer die twe eerste punten
sijn alre meest te louen. Ende du salste weten datmen al
te lichtelic bouen desen drien mach vallen in dootsunden.
Die ionger. ISTu segt mi wat hoert tot enen rechten hilix
bedde datmen den staet recht ende geordeniert holde. Die
meister. Du salste weten dat daertoe horen vijf punten. Dat
eerste is ganse liefte. Want man ende wijf sullen hem
recht onderlinge hertelike liet- (134b) hebben, ende geen
gecke liefte hebben tot anderen menschen. Want alle
menschen sullen in desen punten doot sijn in horen herten.
Dan alleen sal die een den anderen lief hebben in synre
herten. Ende also meynde oec god doe hi sprac. Daerom
sal die mensche vader ende moeder laten ende sal trouwelic
bliuen bi sinen wiue. Dat ander is dat si hem onderlinge
sullen in allen dingen verdragen als twe gesellen. Want
daerom heuet god die vrouwe vander ribben des mannes
gemaect. Ende niet vanden houede noch oec vanden voeten
opdat si solden wesen twe gesellen. Daer die een niet en
wil bouen den anderen sijn. Dat derde punt is si sullen
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die een den anderen (135a) guetelike schelden ende onderwisen van allen gebreken. Want soe waer dat die een des
anders sunde ende gebreke niet en verhoet ende kiert nae
sijnre macht Soe wert hi der misdaet ende sunden mit hem
deelachtig voer gode. Dat vierde is sie sullen die een den
anderen gehoersaem sijn inden hylicwerken. Ende die vrouwe
sal sonderlinge horen man gehoersaem sijn in allen gerechten dingen die tegen god niet en sijn. Mer doch soe en
ist also niet mitten man dat hi verbonden is den wiue gehoersaem te sijn Want hi mach vasten ende om god geuen
ende menich ander dinc doen sonder der vrouwen wille.
Ende des en mach een vrouwe niet doen. Want wanneer
dat die man (135b) dat vmmer niet en wil liden sol sal si
alsulke dinge van rechte lâiïen. Ende alsoe wert die vrouwe
ontsculdiget vander misdaet om der gehoersaemheit wille
des hilix bandes. Dat vijfte is dat si sullen hebben die
vrese godes in den hylix werken. Ende dat is groet noet
want die bose geest heuet sunderlinge macht ouer alle die
gene die dat hilixwero doer lusten driuen. Want si sijn
sculdich die drie punten te holden of te mynsten een daer
af •—• als si hiervoer sijn gescreuen. Ende sijn oec sculdich
nummermeer mit opset daertegen doen. Siet dese vijf punten hielt die salige patriarche abraham also vastelic. Soedat
hi sijn wwyf nye en besliep dan in rechter menyngen, ende
mit al te groter vre- (136a) sen godes. Ende daerom sprect
sunte Augustijn dat sijn loen niet ongelijc is sunte Johannes
ewangelisten. Nochtant dat abraham vele kinder hadde.
Ende sunte Johan een puer lutter reine inaget was. (1)
(1) Tot hiertoe komt C, in de behandeling van dit gebod, uitgezonderd kleine verschillen, overeen met ons H-s. Maar in plaats van
het exempel van den landgraaf v. Hessen heeft C. nu den 2den en
3den zin van het gebod langwijlig ontwikkeld. Bij den 2den zin wordt
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Men leest oec vanden landgreue van Hessen

Ludowicus die sunte Elysabeth des conincs dochter van
hongherien man was.

Dat Me op een tijt doe hi getogen

was totten keyser frederic

sijn noen slape wolde slapen.

Ende doe wort tot hem gebracht een schoen wijf.

Doe hi

se sach riep hi tot hem sijn kemerlic ende seide hem: Doet
dit wijf en wech want al waert dat ie god niet en ontfange.
Ie en wolde nochtant mijnre lieuer gemynder vrouwen lijsbeth die ontrouwe niet doen. (136t>) Dat seuende gebot
ons heren.
Du en salste niet stelen Ende hierin als sunte Augustijn
sprect soe is verboden alle onrecht goet.
dat des menschen niet en is.

Ende alle goet

Doch soe mach men sonder

gehandeld over onkuische gedachten, maar dadelijk ook overgegaan tot
„die croen der ioncfrouwen" en den staat der weduwen. Als de 3de
zin wordt nog eens weer aangeduid „dat men die echtscap niet en sel
breken", en wordt dit in betrekking gebracht met Maria, (van wie
nadrukkelijk wordt beweerd, dat zij zonder erfzonde ontvangen is, en
dat wie het tegendeel beweren het woord van de Engelsche groet
Ave d. i. zonder we vervalschen, en God groote dwaasheid toekennen,
daar geen wijs heer zijn paleis laat verontreinigen, waarin hij zijne
inwoning koos,) om dan nog eens op do maagden terug te keeren
en het vereenigen van des menschen wil met Gi is wil, bl. 83b kol.
1 tot 96 kol. 2. Klaarblijkelijk heeft C. den oori-pronkelijken auteur
niet begrepen, waar hij wèl vermeldt, dat de leeraars aan het gebod
drie zinnen geven, maar hij zelf er maar één van opneemt. G. heeft
nu den tweeden en derden zin er aan toegevoegd. Maar hoe ? . . den
tweeden met enkele woorden, om dadelijk tot iets anders over te gaan,
en den derden, bij herhaling, om een overgang te hebben tot Maria
en hare gehoorzaamheid aan het gebod. Opmerkelijk is het dan ook,
dat C., bij gebod 10, nog eens, in overeenstemming met ons H.s. ,
van de maagden en weduwen handelt, ten deele met dezelfde woorden.
H.s. D., waarin alles wat het gebod betreft weer in een half blad
behandeld wordt, maakt dan ook geen melding van drie zinnen , maar
heeft: „ende hierin heeft got alle lijfelike lost die oncuijsch sijn verboden. Ten anderen dat nyemant onsuverheit en sal doen met ghedachten." Van eenen derden zin is nergens in D. sprake , hoewel het
overigens overeenkomt, ten aanzien van Maria enz. met H.s. C.
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sunde anderlude goet nemen in drierhande wisen. Ten
eersten mael wanneert geboden wert van enen groten heer
Die dat mit recht mach ghebieden als god dede die hete
den yoden in egipten nemen den luden hoer goet. Ten
anderen mael Wanneer datmen enen onsinnigen mensche
syn sweert nemet, opdat hi hem seluen nochtander lude
daer niet mede en dode. Ende oec soe wanneer dat enen
mensche die sijn goet qualic ouerbrenct dat genomen wert
tegen si- (137a) nen wille ende men doet om sinen orber
ende nutticheit mede te doen. Ten derden mael Wanneer
dat recht liues noet daertoe dwinget dan mach men ander
luden goet antasten. Want inder wterster noet sijn allo
dinge gemeen. Du salste weten dat nae desen gebode sesterhande m aisohen in dootsunden vallen. Ten eersten male
alle die gene die horen kercliere mit weten sijn offer ende
sijn recht mit opsat ontholden. Ten anderen mael al die
die recht sculdighe tynse horen heer mit weten ontholden.
Als si dien wal betalen mochte. Ten derden mael al die
gene de mit opset hoer leengoet trecken tot eygen of onder
ander lude gewalt sonder des rechten heren wille. Ten
vierden mael alle dienstknech- (137 b ) ten ende meechden
die horen heren ende vrouwen hoer goet nemen buten horen
weten. Of dat si tegen horen wille aelmissen geuen. Want
al ist dat hoer menynge god is doch so en sijn si daerom
niet ontsculdich van dootsunde. Ten vijften mael alle die
echtvrouwen die hoers mans goet stelen of aelmissen geuen
tegens sinen wille. Als dat boec vanden rechte der heiligher
kerken sprect. Du en salste noch van dinen clederen noch
van golde noch van siluer noch van ghenen dingen doen
wt die seluen Doch of een vrouwe mit horen handen yet
liadde gewonnen. Of seluer sonderlinge goet laadde soe en
ist gene dootsunde of si aelmissen geuet tegen des mans
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wille. Ist oec dat (138a) hoer man hoer heuet wijn bier
ende broet ende diergelike beuolen. Ende H te vrack ende
te karich is tegen den armen luden, soe mach si oeo buten
sinen weten daer van aelmissen geuen. Doch moet dat
geschien mit al suiker maten dat die man daer omme niet
en come tot groter armoden noch in scolt. Ten sesten
vallen si al in dootsunden die tolle ontholden die recht sijn.
Of die tienden niet en geuen ende desgelijcs ende doen dat
mit weten. Of die dat quaetste wtlesen ende geuen dat
tot tenden. Die ander (1) sin is datmen niemant en sal
scade doen an horen goede. Ende hierin sundigen vele menschen. Te eersten alle rouers ende dieue ende nae keiserliken rechte soe sijn alle rouers dieue. Ten anderen mael,
alle die (138b) tot stelen ende rouen raetgeuen of hulpe
doen. Of die geroeft of gestolen goet oopen. Ten derden
mael al diegene die geuonden goet holden tot hoer selfs
behoef. Want si sijn sculdich vlitelie ende mit andaclit te
vragen ende te doen vragen nae dengenen diet verloren heuet.
Of kan men des niet vinden soe sal men dat mit des biechters rade om gode geuen, ende daervoer geuen dattet weert
is. Ten vier (den) mael al diegene die nn> jnrecht dwingen
hoer ondersaten om goet van hem te hebben. Ten vijften
mael al die daertoe raden of helpen. Als die voechten die
amptluden ende der lieren dienres. Ten sesten mael alle
diegene die horen dienstboden ontholden hoer rechte loen
tegen horen wil. Also vere als si dien vermoch-(139a) ten
te betalen. Dese ses stucken sijn al dootsunde. Het en
waer dan alsoe dat een mensche also cleynen ende ontscadeliken dinc stael of rouede als eten of drincken. Dat
mocht in alsulker lichtueerdicheit geschïen ende in speel.
(1)

C heeft hier eerste , zeker bij vergissing.

19
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Soe dattet oeo gene sunde enwaer. (1) Die jonger: Ie wiste
al te geerne wat dattu woeker hetes.

Die meister:

Die

woekeners en horen der heiliger kerken niet toe. (2) Ende
ie hete dat woker dat men yet wil heben bouen dat hoeftgoet vanden geleenden gelde.

Ende dat mene ie alsoe soe

wanneer dat een mensche leent mit voerbedinghinge der geloften toe nemen bouen dat rechte hoeftgoet. Dat is woeker.
Ten anderen
sproken.

mael Oft niet en is mit voerbedinge wtgeb

(139 ) Ende dat doch is in sijnre meningen dat

hem ouer dat hoeftgoet yet werde dat is oec woeker. Ten
derden mael Wanneer dat een mensche den anderen leent
op een tijt toe betalen.

Ende dan niet langer en wil beiden

hem en worde dan wat bouen dat hoeftghelt dat is oec
wt^icer.

Ten 1111 mael:

Wanneer een mensche wat ver-

copet te duere om des burgens wil dan hi dede om reet

(1) Hier herhaalt C. als derden zin van het gebod nog eens, wat
reeds als tweede zin was opgegeven, (de schrijver heeft bij den tweeden
zin abusievelijk eerste zin gezet), namelijk op deze wijze, dat in plaats
van „schade doen den menschen die onder hem zijn aen haren goede",
zooals bij den tweeden zin was opgegeven , nu sprake is van „onrecht
doen den even kersten aen sinen goede," Daartoe worden gebracht
woekeraars; die heilige dingen b. v. altaren, kelken, misgewaden
schade doen of stelen; valsche munters en makers van valsche gewichten, ellen of maten; verkoopers van dobbelsteenen, van zieke
beesten voor gezond, van iets dat kwaad is voor goed; die goed behouden dat met spelen „sonderlinghe mit dobbelen" gewonnen is, hoewel met het schaakspel een uitzondering gemaakt wordt „want die
speel sijn meer cunstich dan gheluckich" ; die eten en drinken van gestolen goed; en die deze dingen niet verhinderen, bl. 98a kol. 2—99a
kol. 1. Geffken las dit ook in zijne M.M.s.s. en uitgaven.
(2) Hoewel C. de woorden ook heeft „woekenaars si sijn heimelic
of openbaer. Ende die selve menschen syn ghîen. leden der heiligher
kereken," bl. 98a kol. 2, zoo wordt tocli in een volgend stuk in C,
de deur tot woekeren weer open gezet, zie bij bl. 139b van ons H.s,
Ons H.s. is op dit punt gestrenger.
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geit dat is oec doetsunde. (1) Nemet een mensche oeo lijfrenten ende waert dat hi dan meer ontfenge dan hi wt
heuet gegheuen Dat en is oec niet onrecht om des twiuels
wil sijns leuens.

Doch of die mensche dat wederkeert dat

hi meer heft ontfangen dat is godlic ende het is te louen.
Mer du salste weten dat de (140a) mensche niet en is van
recht daertoe verbonden.

Ende hi macht rechtelic sonder

alle onrecht beholden. (2)
(1) C. heeft hier wederom een stuk tusschen in, aldus: „Doch of
hem een mensche voer wel bedocht hadde om hoe veel dat hi een
dinc woude vercopen soe mach hi een mensche die beiden moet om
also veel vercopen. Ende of hi dan reet ghelt behoefde soe mach hi
die selue comenscap naere gheven om den ghereden ghelts willen dan
hi hem te voren hadde bedocht syn goet te vercopen. Mar hi en sal
die mensche des voorbedachten cops niet verwandelen om des beidens
wille. Ist oec also datmen toecomende dinghen vercopen wil dat recht
of onrechteliken ghescien mach. Als dat den mensche den anderen
gheeft tien scliellinc dat lii hem te somer gheve X maten wijns of
olijs of koers. Ist dat in twifel dat die wijn of dat coren te somer
of in den herfts wat meer of wat myn gheldende soe en ist ghien
woeker om des thuifels wille. Ist oec alsoe dat een mensche een dinc
niet wil vercopen ende men hem dae^nmme bidt soe mach hi dat dinc
niet te duere vercopen tot eenre tijt dan ghemeen loep is in den
lande," bl. 99a kol. 2—99b kol, 1. — Dit stuk is voor ons H.s.,
waarin het niet voorkomt, te breedsprakig, te casuisstiek, en het
verkleint de zonde des woekers, die in ons H.s. streng veroordeeld
wordt. Geffken las in zijne M.M.s.s. en uitgaven als O.
(2) H.s. C. gaat nu, na nog betuigd te hebben, dat alles van den
woeker nist bescheiden kan worden „want van den weder copen also
veel nuwer vonden sijn ende oec van den voeker", (welke uitdrukking
ook aanwijst, dat men het met den woeker niet meer zoo ernstig opnam) en na van de tollen gehandeld te hebben, over tot de moeder
Gods en de vrienden van God, bl. 99b kol. 2—107a kol. 2.
Maria vervalschte het evenbeeld van God niet; zij hield den edelen
penning zuiver. Ook zaaide zij geen onkruid in den akker haars harten; hare ziel was zonder onkruid. Zij verknoeide haren tijd niet,
maar gebruikte dien trouw. De eerstgenoemde dingen te doen was
overtreding van het gebod; Maria deed laatstgenoemde, en hield zoo
het gebod. —• Geffken ™ C,
H.s. D. heeft van het gebod slechts 5 regels, gelijk aan ons H,s,
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Dat achte ghebot.
DV en salste geen valsche getuuch gheuen Ende hiermede
als sunte Augustijn sprect soe is verhoeden alle die soaden
diemen vmmermeer mach gedoen den euenkersten. Mit
woerden of mit werten of mit eniger valsoheit ofte bedriechnisse in woerden of in werken. Ende aldus heuet dit
ghebot drie synnen. (1) Die eerste syn is dat men niet mit
boser quaetheit onwaerheit ende logen en sal seggen. Ende
in deser wisen sundigen drierhande menschen. Ten eersten
alle diegene die mit opset spre- (140 b ) ken tegen den heiligen kersten geloue ende nochtant bet weten Dat is dootsunde. Ende alsmen dat doet in spele of in toerne soe
wertet doch alte lichtelic dootsunde. Want ie segge d y :
dat daer sijn drie dinge die geen spot spiel noch scempe
en mogen liden. Dat eerste is dat geloue. Dat ander dat
ist oge. Dat derde is die reinicheit. Dese drie dingen en
willen niet dat men spot ende scempe mit hem driue. Hoe
wal dat men in spele gestubbe werpt in die ogen. Doch
soe en werden si niettemyn daer af waterende. Dat selue
is oec mitten geloue ende mitter jonferlicheit. Ten anderen
mael soe sundigen alle menschen tegen dit ghebot Die
mit onwaerheiden euenkersten sijn eer nemet. Ende hem
sijn (141a) vrient (2) also vermynret dat is dootsunde. Doch
of een mensche van hates of van toernes wegen mit d'
waerheit yemant sijn eer name of sijn goede geruchte dat
is oec dootsunde. Ende hi waer sculdich dat hi hem sijn
eer weder gaue also verre als hi konde. Doch soe en solde
en aan C., en gaat dan tot Maria enz. over, in overeenstemming met
C., behoudens eenige verkorting. D. bl. 68a—76b.
(1) Deze woorden „Ende - synnen'' hebben betrekking tot het
voorgaande. H.s. C. heeft de drie zinnen, vooral den tweeden en
derden uitgebreid behandeld. Ons H.s. is hierin, vooral bij den tweeden zin, korter. C. heeft weer toegegeven aan de lust tot uitvoerigheid.
(2) C. heeft hier ook „eer."
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hi niet seggen dat hi hem ouerlogen hadde mer hi solde
aldus spreken: Ghi goede lude men en sal desen menschen
om mijnre woerden wil niet te quader holden. Want ie
heb mi seluen an hem versumet ende ie wolde dat ie geswegen hadde. Ten derden soe sundigen al diegene tegen
dit gebot Die valsch getuuch of orkonde dragen. Ende
daermede horen euenkersten sijn goet of sijn eer of tugen
of desgelikes. Dat is dootsun- ( l M b ) de. Die ionger. Ie
wiste al te geerne wanneer datmen mit weten een logen of
onwaerheit sprect of dat altoes dootsunde is. Die meister:
Neen. Want sesterhande onwaerheit en sijn gene dootsunden. Als sunte thomas spreot van huefschen lichten loegen.
Ten eersten mael soe wanneer dat die mensche van ontfermherticheit spraeo. Als of hem gevraecht worde waer
dat een mensche waer die men doden wolde. Ende hi
seide hi en is niet in deser stede die doch daer waer. Ten
anderen mael. Als yemant onwaerheit seit opdat hi den
menschen hinderen mach van sijnre boesheit die lii wil
hadde te doen. Ten derden mael. Als een mensche loge
ende onwaerheit seget opdat hie (142a) mach enen anderen
sijn goet bescermen dat men hem mit onrecht wil neme.
Ten vierden mael. Soe sijnt die onwaerheiden die men
sprect om speelswille opdat men vroelic werde. Ten vijften
mael als men in spot of in spele onwaerheit spreket. Opdat
men een mensce te langer ende te lieuer hoert spreken.
Ten sesten mael. Alsmen den mensche priset ende louet
mit onwaerheit. Ende doet dat den mensche te lieue opdat
hi oec wederom den priser des te lieuer hebbe. Dese ses
voerseide manieren der onwaerheit als die logen ende sijn
gheen dootsunden. Mer doch soe sijnt dagelixge sunde. (1)
(1) H.s. C. heeft hier eene uitweiding , naar aanleiding van eene
vraag van den jonger „ist oec sonde of een mensche om wrede wille
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Ende veel dagelixger sunden daer men niet op en achtet
die werden wal dootsunde. (1) Hierom so (142 b ) sal een
kersten mensche hem pinen behuet ende waerachticb. te
wesen in sinen woerden ende werken nae sinen vermogen.
Men leest van sunte Augustijn dat M na sijnre bekeringe
niet gedaen en hadde willens of wetende een dagelix sunde
»/m alle die werlt ende al dat daerin is. (2) Oec soe meynt
god in desen gebode alle valsche bedecte godschinende werken te verbieden.

Ende in desen manieren soe breken oec

veel mensohen dit gebot.

Ten eersten mael al diegene die

valschelic totten heiligen sacrament gaen . die in dootsunden
staen.

Noch oec genen wille en hebben die te laten. Desen

onwaerheit seit of om sommighe luden eer te besehermen", waarop de
meester aantoont „dat het is dootsonde.'" Als dan echter de jonger
vraagt naar het voorbeeld van Abraham, die zijne vrouw zuster noemde,
en naar Jacob, die Esau en zijnen vader bedroog, zegt de meester, dat
Abraham en Jacob hier geene zonde deden, want Sara was de dochter
van Abrahams broeder, en Jacob was, door aankoop van het recht
van eerste geboorte, liet eerste kind geworden. Hierna keert C. terug
tot het onwaarheid zeggen in spel en boert, en zegt, dat de begeerte
om dit te doen een doodzonde doet geboren worden, bl. 108b kol. 1—
109a kol. 2. Geffken = C.
(1) In de woorden „Hierom — en al dat daerin is" wijst ons H.s.
aan, dat men den tweeden, door Augustinus aangcduidden, zin, om
niet alleen niet met woorden maar ook met geen werken den medechristen te schaden, houden moet. H.s. C. heeft hier 12 punten opgesomd, waarin de menschen zich ten aanzien hiervan bezondigen,
bl. 109a kol. 2—110b kol. 1, a. door den naasten te bespotten; 6. door
het wedersprekeu van lof, die men aan menschen geeft; c. door verraad ; á. door achterspraak; e. door iemand uit haat beschaamd te
maken; f. door iemand uit haat te schelden of te bestraffen; g, door
iemand met zoete woorden te bedriegen; h. door den evenmensch met
opzet toornig te maken; i. door ergernis te geven; j . door twist te
stoken; k. door iemand opzettelijk tot zonde raden ; l. als men vrede
maken kan, en het niet doet.
(2) Hier begint de derde zin van het gebod. — Terwijl ons H.s.
aanwijst, dat hier zeven soorten van lieden overtreden, spreekt C. van
twaalf, maar telt maar elf op,
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menschen waer beter datai die kerke vol vergifnis in hem
eten. Want si ontfangen den ewigen (143a) doot in hem.
Ten anderen mael. Alle diegene die mit verdriet allene
beden mitten monde sonder dat herte. Mer dat en is geen
dootsunde het en waer dat die mensehe in sinen gebede
nae quaden onkuuschen dingen mit opset daolite ende daerop
stonde. (1) Ten vierden (2) male alle diegene die in horen
goeden werken niet anders en sueken noch en menen Dan
prijs lof ende eer der werlt dat is dootsunde. (3) Ten vierden
mael al diegene die om weerliker eren ende vresen wil
trecken ander lude van horen goeden leuen. Ten vijften
mael al die gene die om tijtlikes goedes willen sommiger
menschen sunden ontsculdigen. Ende om hat ende nijts
wil sommiger menschen gebreke te veel beswaren. (143t>)
Is die beswaringe scadelio soe ist een dootsunde. Mer die
ontsculdinge en mach niet also licht een dootsunde werden. (4)
Ten sesten mael al diegene die die gerechticheit vercopen.
Of die sonder geit of genieten die gerechticheit niet en
willen bescermen. Grelijc als doen die quade ongereehtige
richters. Ten seuenden mael Alle die gene die niet van
mymien des rechten Mer van wrake of van hate ende van
nijts wegen quade lude of goede verderuen an horen liue
of anhoren goede Want hoe sculdich dat een dief is soe
wert nochtant een richter manslachtich Soo waer dat hi
(1) C. noemt hier nog zelfmoordenaars op.
(2) Do schrijver meent hier „ten derden", zooals uit het voorgaande
en volgende blijkt.
(3) C. noemt hier nog ,,die met bedoeling uit liaat andere lieden
bestraffen en schelden van „groter gebreken."
(4) C. heeft hier nog „die zich innig verblijden over de droefheid van anderen, hoewel zij doen alsof zij medelijden hebben, en zich
aanstellen alsof zij zich verheugen in het geluk van anderen , hoewel
het hun leed is.
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dien dodet niet van mynnen des rechtes mer van hat ende
van nide. (1) Dat negende gebot.
(144a) DV en salste niet begeren dijns naesten goet.
Hiermede soe meent god toe verbieden alle begeerte tot
onrechien dingen tijtlikes goets. Ende dit gebot heuet oee
drie sinne. Die eerste sin datmen niet ghierich en si ander
lude goet te hebben mifc onrechte. Ende in deser wisen
soe breken vierehande menschen dit gebot. Ten eersten
mael al diegene die daer begeren ander lude goet. Ende
inden wille sijn mochtet hem gebueren si deden daertoe
wat dat si konden. Ende want si des geen macht en hebben soe en stellen si hem niet daernae dat sijt vercrigen
mochten. Dat is dootsunde. Ten anderen mael alle diegene die ander lu- (14#>) de goet begeren. Ende daertoe
doen al dat si mogen opdat si dat mochten krigen. Nbchtant dat hem niet en wert nae horen arbeit nochtant soe
ist dootsunde. Ten derden mael al diegene die ander lude
goet begeren. Ende daertoe doen al dat si vermogen opdattet hem mach werden ende dat sijt ten lesten vercrigen
dat is oec dootsunde. Ten vierden al diegene die ander
lude goet begeren Ende doch. van anxt ende vresen wille
hoere eren. of des liues daer niet toe en doen dat sijt
(1) C. heeft hier nog „die in eenro ghemeente onrechte quade statuten wetende opsetten thegens priesterlike vrijheit."
Vervolgens heeft C. nog een ganseh stuk over Gods verhouding tot
alle deze overtredingen, over de „weerde moeder ende maghet", die
zieh liever duizendmaal zou hebben laten dooden , dan dat zij eene
onwaarheid zeide, en de vrienden Gods in betrekking tot dit gebod.
BI. 111b kol. 2—117b kol. 2. Geffkon = C.
H.s. D. bl. 76b—81b, geeft slechts de drie zinnen op, zooals bij het
begin van dit gebod in ons H.s. en ook in C. staat, zonder eenige
verdere uitwijding, en gaat dan terstond over de Moeder Gods enz.
handelen, in overeenstemming met C. Ook van het stuk over Gods
verhouding tot alle overtredingen der menschen, dat C. heeft, bevat
D. niets.
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mochten vercrigen Mer doch dat sie niet en vreseden der
weerliker eren of des liues soe en lieten sijs niet om godes
wille si en naement dat is oec dootsunde. Die ionger. Segt
mi doch of een men- (145a) sche begeert ander lude goet
Ende ummer dat hi dat doch niet geerne en wolde hebben
tegen god ende nút onrecht. Is dat oec dootsunde. Die
meister : Neen dat en is gene dootsunde dat enen menschen
vallet sijn begeerte tot enen dingen. Ende hi doch in sinen
versynnen niet en wolde hebben dat dinc tegen den wil
godes. Dat en is niet dootsun[sun]de. Mer wanneer dat
men ander lude goet mit opset wolde vercrigen tegen god.
Dat is dootsunde. Die ander sin des gebodes is dat men
niet en sal begeren ander lude goet of eer of enich dinc.
In dier meninge datment wolde gebruken tegen godes
wille. Ende in deser wisen soe sundigen vierrehande menschen in dit gebot. (145b) Ten eersten al die daer begeren
ander lude goet Opdat si mochten lijflicke genuechte of
ander quaet bose leuen daer mede driuen tegen den wille
godes dat is dootsunde Soe wanneer dattet mit opsat alsoe
staet in den menschen. Ten anderen mael. Soe wie daer
begeren lijflike eer of schoente van anderen menschen Opdat
sie te meer der werlt wal beuallen ende tegen god der
werlt mochten leuen. Dat is oec dootsunde. Mer of die
mensche wonscheit des anders lijf of eer te hebben van
natuerliken gauen. Ende doch daer niet en meenden mede
tegen god te doen dat en is niet dootsunde. Ten derden
mael. Alle diegene die hoer eygen goet mit sonderlinger _
begeerten besitten. Als dat si (146a) alleen daeraf willen
den liue leuen ende der werlt. Ende alsoe tegen god willen
hoer goet verteren mit ononrechten leuen. Dat is oec dootsunde. Ten vierden mael alle gewide lude die hoer goet
mit onrechten leuen verteren dat is oec dootsunde. Ende
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groter sunde dant is den weerliken luden. Die derde sin
des gebodes is dat men ghene grote begeerte en sal hebben
op eygen goet ende vergeten der armer menschen. Mer
want ie inden vijften geboden hier genoech van geseit heb
soe laet iet na wesen. Mer ghi rike vracke menschen hoert
wattu sunte Gregoiïus die heilige pawes ende lere seit inden
rechtboeck. Die seluer een mynre was der armer. Der
hongeriger lude seit (146b) M is dat broet dattu beholdes
Der naecter luden is dat gewant dattu beslutes. Der armer
sijn dijn schoene ende hosen die dy verslijtste Aldus soe
prouestu wal dat die gyrige lude den armen luden dat hoer
ontholden Ende doen dootsunde soe wanneer datsi hem in
horen noeden niet te hulpen en comen. Ende ie vermaen
v dattu ummer milde biste ende genadich den arme luden.
Ende sonderlinge den besuucten ende melaetschen Want
daer is god sonderlinge in verborgen. (1) Exempel. Sunte
Gregorius bescriuet datter een heilich man was inden lande
van lycaonien die Martirius hete. Desse so ghinc op een
tijt tot enen cloester om te vanden den vader die daer abt
was. Ende inden wege vant hi (147a) enen melaetschen
mensche Die dat stinckende euel mit lopenden gaten hadde
ouer al sijn lijf. Ende hi seide dat hi sine woeninge hadde
inden wege derwerts Martirius tijde mer van groter crancheit
en vermochte hijs niet te gaen. Die goede man wert bewegen mit barmherticheit ende spreide sinen mantel opter
eerden. Ende bewant den melaetschen mensche daerin
ende leiden op sine scolderen. Als si dan niet vere en was
vander poerten des cloesters. Soe began die vader vanden
cloester toe roepen ende seide: Ijopet brueders lopet want
brueder martirius cornet onsen heren dragende. Ende dien
(1) C. heeft dit exempel niet, maar laat hier onmiddelijk volgen
wat op bl. 147b van ons II.s. over St. Bernard staat.
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hi waende te wesen een melaetschen mensche spranc hem
vanden hals. Ende openbaerde hem in (147b) dier gelikenisse daer men hem by bekent dat hi is die beholder der
werlt ende seiie hem Martirius du en hebste dij mijns niet
gesoamt op der eerden. Ende ie en sal mi dijns niet scamen opten hemel. Ende He voer op te hemel daert martirius sach. Doe hi int cloester gecomen was seide hem die
abt: Brueder martirius waer hebdi onsen heren gelaten dien
du quameste dragende. Hi antwoerde Och hadde icket
geweten -.r-3 hi was io solde sine voete geholden hebben.
Ende hi seide oec mede doe hi hem droecli dat hi niet en
woech ende dat en was geen wonder. Want hi den genen
droech die hem droech. (1) Sunte bernaert seit O mensche
ist dattu een heer dijns goedes biste soe coep di e- (14-8*)
wich goet om dat tijtlike daermede. Mer en kundi des
niet andinen herten gehebben. Soe saltu weten dattu dijns
goedes knecht sijste endo niet een heer. (2) Hierom pijn
di oly in vwer lampen des herten te vergaderen dat sijn
deuchdelike werken. Opdat ghi mitten wisea meeoliden
moget ingaen totter hemelsoher bruloft. Alse die dwase
meechden sullen werden buten gesloten. Dat tiende gebot
onses heren.
Dv en salste niet begeren dijns naesten wijf. Dat salstu
alsoe verstaen datmen mit voerdachten willen niet en sal
willen in sunden vallen mit eniges mans wijf. Want waer
dat ghesohiet dat is al te grote sunde. (148t>) Oec wanneer
(1) Zie voorgaande noot.
(•2) „Hierom - gesloten" heeft C. niet. Dit H.s. vangt daarentegen
hier aan met te handelen over Maria, en de vrienden Gods, bl- 119a
kol. 2—125a kol. 1.
H.s. D. heeft wederom de behandeling van het gebod zeer verkort,
en komt daarna, wat Maria en de Godsvrienden betreft, met H.s.
C. overeen, bl. 81b—89a.
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ten anderen male dat ment bedachtelic wolde doen wacrt
datmens niet en liet dan om der werlt wille soe ist oec
dootsunde. Ten derden mael nochtant dat het niet sin en
mach ende die mensohe woldet noohtant mit opset doen soe
ist oec dootsunde. Ten vierden mael. Alle diegene die
niet inder heiliger echtscap en sijn. soe waer di mit ongheechten luden vallen dat is oec dootsunde. Hebben si oec
gansen wil daertoe ende des niet en kunnen volbrengen dat
is oec dootsunde. Mer hebben si des willen ende wandelen
si den opsat vanden quaden wille. Soe en isset geen dootsunde. Die ander syn des gebodes is datmen gene quade
gedachten hebben en sal van den (149a) wive in oncuusscheit. Sunte gregorius seit: Die gedachten die onuersienlic ende gheringe invallen die en sijn gene dootsunden.
Ende blijft men op die gedachten sonder voerdencken een
tijt dat en is geen dootsunde. Mer blijft men daerop mit
voersetten wil om genuechten wille dan ist dootsunde. Of
men oec die werken mit der gedachten niet geerne en dede.
Doch want men opten ghedachten staet om gelust willen
dan soe valtmen in dootsunden. Die derde sin des gebodes
is datmen niet en sal begeren des naesten ghehilicte wijf
in oneerbare lieften. Ende hierin soe sundigen drierhande
menschen, Ten eersten mael al die hem daertoe scieren
ende stellen mit clederen of mit gebere . opdat si an- (149 b )
der lude beualen. Ende begeren dat si van hem becoert
werden in oneerbaerre lijflicker manieren dat is dootsunde.
Ten anderen mael degene die weduwen sijn ende hem wtwendelic holden. Of oeo mit oierheit hoers lichaems begeren andrer lude te trecken tot hem in oneerbare en ontgodliker wisen en lijften. Dat is dootsunde. (1) Oec soe
(1) Tot hiertoe komt H.s. C. bl. 125a kol. 1—126a kol. 1 met
ons H.s. in de behandeling van dit gebod overeen. Maar wat ons
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beseriuet ons sunte pauwei der weduwen regel. Ende hi
meent dat hem vier dingen toe horen. Dat eerste is andachtich. gebet. Want die weduwen sunderlinge mynne
sullen hebben tot andachtigen ende neersten gebede. Dat
ander is si en sullen niet ledioh wesen. Want sunte pauwel scheldet ende bestraffet alle weduwen die in ledicheiden
willen Ie- (150a) uen. Hierom sal een weduwe altoes wat
goeder oefeninge hebben daer god in gelouet werde. Dat
derde is si sullen luttel ende weinich woerden hebben.
Want een swigenden behueden mont hoert sunderlinge den
weduwen toe. Als sunte pauwei sprect. Dat vierde is
si sullen enioheit mynnen ende eensaemheit. Ende niet Her
ende daer lopen noch seieren noch proncken. Als sunte
pauwei seit: Want een weduwe sal wesen als een torttelduue. Want wanneer dat hoer gade steruet so minnet si
eensaemheit. Ende si en vliecht niet hier ende daer als
si te voeren plach te doen. Wi lesen oec dat sunte Johan
ewangelist sunderlinge mynne hadde tot eenre edelre weduwe
die electa heit. Ende serijft (150a) in eenre epistelen daerin
dat hi se vermaent ende leert. Alsdat si hoer mynlic sal
hebben tot allen menschen Ende dat si hoer waer voer
quaet geselscap die si bedriegen ende verleiden mochten.
Ende sunderlinge so leerde hi se dat si hoere eren solde
waernemen. Opdat si niet en verloer dat si gedaen hadde.
Mer dat si altoes wolde gestadich bliuen hent totten eynde
toe dat si mochte vercrigen dat sestichuoldige loen mitten
heiligen cuusschen weduwen. Ende dit loen is also groet
ist datsi die vier voerseide punten holden die sunte pauwei
H.s. dan verder heeft tot de woorden „ten derden mael" onder bl. 151a
regel 4 v. b., staat in C. hier niet als vervolg, maar op bl. 90a kol.
1—90b kol. 2, bij de behandeling van het 6de gebod — evenwel met
eenige uitbreiding, em een stuk over de kuischheid van de H. Anna.
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bescriuet dat menige salige weduwe hoger is in hemmelrijc
dan menige ionfer. Ende oec soe waer hoer een wedue
holt cuusschelic inden punten die den ionferen toebe- '(151a)
horen. Siet soe wert hoer meghedeilt der ionferen loen
meer ende myn naedien dat si hoer daertoe helt. (1) Ten
derden mael. Alle ionferen die hem daerom scieren dat si
die lude wal mogen beuallen. Ende dat die herten der
menschen tot hem werden geneycbi in oneerberre lieften
dat is dootsunde. Want een goede ionfer en sal niement
begeren te behagen dan alleen horen brudegom ihesu cristo.
Ende dat hoert oeo eenre weduwe toe. Want alle desse
werlt solde doot wesen in hore beider herten. Ende allene
horen gemynden heren ihesus cristus solde alle tijt voertmeer bouen alle creaturen in horen herten leuen. Ende
want onsen heren bouen alle dinc wal behagen oetmodige
seden ende ma- (151b) nieren die sonder wandel sijn daerom
soe sullen si alle weerlike scierlieit ende wtwendicheit schuwen ende vlien. Ende sullen hem alle tijt in oetmoedioheit
sincken beide die weduwen ende die ioncfrouwen. (2)
(1) Wat hier volgt tot liet einde, staat in H.s. C. bl. 126a kol.
1 regel 6 v. b.—kol. 2 regel 12 v. b, Maar de gedachten er van
vinden wij in O. ook, op bl. 87a kol. 1, onder het 6de gebod , ten
deele zelfs woordelijk weergegeven, b.v. ten aanzien van den zin
„want een goede ionfer — cristo." Een bewijs opnieuw, dat C. breedsprakig is, in herhaling valt, en den inhoud van ons H.s. met bepaalde bedoeling heeft bewerkt.
(2) H.s. C. gaat nu weer voort met te handelen over de volkomen
menschen en Maria, bl. 126a kol. 2—131b kol. 2. Bij Maria was
geen strijd van het lichaam tegen de ziel, maar eene zoodanige reinheid, dat zij was als de zon en de zalige Jozeph haar niet konde
aanzien.
H.s. D. heeft het gebod weer verkort. Overigens komt D. met C.
overeen in de behandeling van de volkomen mensehen en Maria, bl.
89b—96b. Eindelijk hebben H.s. C , bl. 131b kol. 2—160b, en H.s.
D., bl. 96b—125b nog een uitvoerig stuk over den verderen tocht der
Israëlieten door de woestijn en hun- komst in Ganaän.
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Handschrift B.

(86a) (1) Hier beghynnen die tien ghebode. (2)
(3) Hier beghinneti die tien ghebode godes die inoyses ontfinc
van gode op den berch van sijna mit haren verclaringhe ende bedudinghe na den woerden der heiligher leerres. Ende is een yghelic die sijn sinnen ende jaren hevet van node sculdich te houden
dese tien gheboden. Ende in houdenisse deser gheboden staet die
nederste wech te comcn totten ewighen leven. als god sprae totten
jonghelinc die hem vraechde wat hi doen soude op dat hij dat (86b)
rike godes besitten mochte XPUS antvvoerde Wilstu gaen in dat
rike godes so holde die ghebode of hi segghen woude Wilstu in
dat rike godes gaen . so is di noet dattu die ghebode houdes. ende
mit niet myn en inoghestu daer comen. Daer om mensche doe als
onse here begheert doer inoyses sprekende. 0 israel hoer die ghebode des heren dijns godes ende scrijfse in dijn herte als in een boec .
ende ie sel di glieven die eerde die vloyet mele ende honich. Dat irste
ghebot. (4) — D(5)at eerste ghebot is Du en selste niet hebben
ander gode dan mij . noch anbe- (87a) den noch eeren. So wie
dat sijn hope set principaliken an creatuei'en die doet hoeftsonde
ende teghen dit ghebot. Ende dese bedet afgode an. ende maket
sijn gode van creaturen. Ende daer om doen teghen dit ghebot
die alte seer mynnen horen scat gout of silver. ende ander eertsche
dinghen Ende die in dese verganckelike dinghen so seer setten haer
(1) Deze cijfers 86a enz, duiden wederom de, bladen van het H.s. aan.
(2) Roode letters.
(3) Deze H. is met rood, blauw, paarsch en wit gekleurd en
groot van vorm.
(4) Roode kleur.
(5) Deze D is groot van vorm, de helft van de grootte van de
beginletter van het H.s., en met rooden inkt.
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herten ende hope. dat si daer M vergheten horen scepper . ende
begeven hem die hen alle dat goet hevct verleent. ende den si sculdich waren te dienen ende te dancken. ende boven alle dinghen te
mynnen ende te eren also ons bewiset dat eerste ghebot. Oec . .
(87b) so misdoen teghen dit ghebot al die ghene die geloven dat
meer gode sijn dan een, of die twivelen an die sacramenten der
heiligher kerken. Ende die gheloven an die tover nien of waersaghen .
of an menigherhande boecen der quenen • of der "vviven. die si
init woerden ende mit menighhande manieren van werken ondervijnden te doen. Ende al ist sake dat si dicwijl goede woerde ende
crucen menghen mit haren tovernien, opdat het goet scine te wesen .
mer nochtant want si daer caracteren ende vreemde manieren toe
doen, ende desen woerden ende manieren eer ende macht toe- (88a)
gheven. die alleen gode toe hoert, so en salinen daer niet in gheloven want het is teghen dit gliebot. Oec so verheughet onse here
dicwijl wel overmits onghelove des menschen ende werken des duvels
dat die dinghen also ghescien als si daer in gheloven. nochtant en
sel niement gheloven dattct ghesciet overmits crachte der woerden of
caracteren of andere valsclie vreemde manieren. want dat waer den
woerden of den vreemden manieren macht ende eer toe te scriven .
ende in hem te gheloven ende betruwen dat alleen gode toe behoert,
ende dat is teghen dit ghebot. Voert so doen teghen dit (88b)
ghebot alle die ghene die horen heerscappen of prelaten of enighe
menschen «hehoersam sim teghen ende boven gode. ende die ohene
die hen houden betruwen ende gheloven an dromen of an valsche
visionen, die dicwijl overmits inspreken des duvels of des vleisches
ghescien. V(l)oert so doen teghen dit ghebol die koveerdighe ende
die ghierighe ende die die gulsighe menschen. Want die hoveerdighe mensche oefent voer sinen god die ydel glori. ende die ghierighe sinen penninc of sijn ghelt. mer die gulsighe sinen buuc of
vervollingT.e sijns bukes. Ende daer af spre- (89a) ket die apostel,
dat ghiericheit is dienst der afgoden. Ende van den gulsigheii seghet
hi Welker god haer buuc is. Want na sinte iheronimus ende
augustinus. soe wat een mensche mynt boven of ghelijc gode. dat
heeft hi hem gheset voer god. also langhe als hijt so mynnet.
Ghemeenliken so doen teghen dit ghebot die gode helien mitten

(1) Voor deze V staat een scheidingsteeken in blauwe kleur, zooals
meermalen in dit II.s. voorkomt.
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monde, mer vutten werken hem versaken ende vertoernen Van
welken onse here claghet doer den propheet ysaiam ende seit Dit
volc lovet my milten lippen mer hoer lierle is veer van my. Dat
ander ghebot. (1)
D(2)at ander ghebot is Du en sels- (89b) te niet noemen den
name godes ydeliken. In welken gliebode ah sinle aiigustinus sjjreect
viert verboden die ydele ende valsche eeden want beide die ydeliken
ende valscheliken sweert noemen die name godes ydeliken. Want
die eerste sweert ende noemt die eerste waerhc.it die god is sonder
sake. mer die ander noemtse ende versmaetse swerende of verswerende Het is te welen dat die name godes wort ghenomen ydeliken
dricerhande wijs. Ten eersten als yemant sweert ydeliken ende onnutlic noemende die eerste waerheit sonder sake ende daermede te
tughen. (3) Ten anderen mael swerende Ioeslic ende be- (90a) driechlic
als in comenseap sinen naesten te bedrieghen. ende zweert sijn dinc
of sijn goet beter te wesen dan het is. of dat si hern meer ghecost
hebben dan si doen. Ten derden mael swerende dwaeshc ende mit
verherden moede Ende dat ghesciet oec drierliande wijs. Ten eersten
swerende vermaledidelike. als wanneer yemant zweert bi den dermen
XPI of alsulker wijs. Ten anderen mael swerende oneersamlic. als
wanneer yemant zweert bi den vijfwonden XPI. Dese eede oec hoe
waer sij sijn. ist dat si ghescien wt voersetter meninghe so sijn si
dootlike sonde. Want die eerste eet luut (90b) in die blasphemie
godes. in dien dat hi gode wat toe scrivet dat sijnre weerdicheit
niet en beteemt mer die ander eet ludet in die oneersaemheit godes
sine duerbare wonden ijdelic te noemen. van welken ons alle salicheit toe ghevloyt is. Oec die gotlike waerheit wetenlike mit verherden moede zwerende te versmaden. Dat ghevalt in vierrehande
manieren . ende een yghelic van desen wort gheheilen meneetscap.
Ten eersten mael als yemant wetelîc zweert dat valsch is. en dat
is altoes dootsunde. En niet alleen die versweert mer oec die ghene
die hem mit vollen wille latet te versweren . . (91a) eer hi dan
zweert scijnt hi menedich te wesen. Ten anderen mael heit onbe-

(1) Roode kleur".
(2) Deze D is
van het II.s., en
(3) Voor deze
meermalen in dit

tweemaal of driemaal zoo groot als de gewone letters
blauw gekleurd.
T. staat een seheidingsteeken in roode kleur : gelijk
H.s. voorkomt.
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sceidelic of twivelic sweren meneetscap te wesen. als wanneer yemant
zweert daer hi an twivelt oft waer si. Ende ghesciet dat wt voersetter meninghe so ist dootsonde. Ten derden mael wert overganghe
des eedes gheheiten meneetscap. ist dat die eet is ongeoerloft als
wanneer yemant zweert Jat hy niet en sal g-heven aelmissen. so
wort lii menedieh in den werken ende hi sondicht in niet te gheven.
Ten vierden mael heit meninghe des eedes meneetscap. want die
valschelike zweert, ende die (91b) den anderen dwinghet te zweren dat hi weet dat niet waer en is beide sijn si menedich. Ende
die reden is dit Want die enighen mensche dwinghet te zweren ende
weet dat 'hi valsche sal zweren. dat gaet boven den manslachtigen
mensche in der sonde Want die manslachtighe dodet dat lichame
ende die den anderen doet zweren dat hi weet dat valsch is. die
dodet die siele des ghenes den hi doet zweren ende sijns selves siele.
Mer een richter daer ment voer eischet ende die die saken richten
sal die mach den eet ontfanghen sonder sonde wil mens hem niet
verdraghen. Oec so doen . . (92a) teghen dit ghebot ende noemen
den name godes ydeliken. die overgaen of breken enighe ghelofnisse
dat si gode hebben ghelovet. Voert so wort die name godes ydelike
gheiioemt ende dat anderde ghebot ghebroken in vermalediden woerden . als men vermaledijt gode of sijn heilighen als die dobbelaers
ende ander spoelres in den taveernen pleghen te doen. of als men
vermaledijt dat woert godes of bespotten. of den predikers hinderen
om dat si die waerheit te herde of teghen hem prediken als doen
die die woerden der predikers bespotten. ende op dat . . (92b)
si hen hinderen maken si roepinghe of lachinghe ende ander tuuschernie oefenen. of oec die ghene die vermaledien den wille godes.
Dat derde gebod. (])
D(2)at derde ghebot is. Dencke dattu den vierdach heilichste.
Dit ghebot magmen ten eersten aldus verstaen dat wi ghemeenliken
sellen oflaten van lichaemliken werken ende van hantwerken bi
welken die siele wort belet dat si niet en mach vriliken andenken
gode. Mer om vier saken wert een mensche onsculdiht van dootliken sonden die op den heilighen dach arbeidet. Ten eersten om
cleinheit des arbeides. als . , (93a) wanneer die arbeit also cleyne
is dat, hi niet en beneemt die ruste des herten in gode. alse oft
yemant ghinghe doer sijnen wijngaerde of doer sinen acker. ende
(1) Roode kleur.
(2) Deze D is weer twee of driemaal grooter dan de gewone letters
van dit IT.s., en nu rood gekleurd.
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saghe daer wat onreines dat lii dat reinichde dat overmits versumenisse onghereinicht vergheten waer. ofle saghe hi dat een luttel
van den tune te broken vaer dal hi dat oprichte. Mer hoe vele
arbeides datmen op ten vierdach mach doen sonder sonde dat en is
niet gheset. mer daer in selmen raet nemen mit enighen goeden
man. Ten anderen mael wort een meuschc onsculdicht om noet
des arbeides welke noet alsoe . . (93b) groet sel wesen datmens
voer noch nae doen en mach sonder vermoedeliken anxt der verderfnisse of grote verquadinghe des dinghes. alst ghesciet in den
bouwe om der vernielinghe der vianden. Ende in den wijndruven
of' te sniden om der kolde. ende in den herinc te vanghen. want
men den op sonderlinghe tijt moet vanghen. In also danighen dinghen ontsculdicht die noet die gheen ewe (1) en hevet. Mer hoe groet
die noet sel wesen die den mensche onsculdicht v«u der sonden dat
is te oerdelen na donken eens goeden mans. Hier van seghet gwilhelmus Ist sake dat die ver- (94a) copers ende die ghene die die
lude laten. of die wandelaers. of die die peerde beslaen. ist dat si
al sulke dinghen doen niet om haer eyghen neringhe. mer om
ander luden noet so werden si onsculdicht ende anders niet. Ten
derden mael onsculdicht dat werc op den vierdach van sonden goddiensticheit of gocdertierenheit des herten. want het wel gheoerloft
is op die heilighe daghen te bouwen om godes willen ende der armen acker te seiden. of hout Ie voeren den ontfermeliken personen,
dat sijn Mijnden of armen of weduwen of weeskens. Ten vierden
mael mach een . . . (94b) mensche arbeiden op ten vierdach
den ghemeinen orbaer als te arbeiden an een brugghe of an enen
wech of an een kerke te weder maken des men dese dinghen puerliken doe om god ende mense op ander tiden niet doen en mach
van armoeden. ende oec dat si niet en arbeiden in desen dinghen
alden dach dat si versumen die gotlike ambochte. Oec en machmen
dese dinghen niet doen op die grootste hoechtiden. mer op anderen
deinen feesten. sonderlinghe daer dat een ghewoente is Mer in allen
desen voerseiden punten is wisse ende nut raet te nemen mit enen
goeden man. want si dicwijl anx- (95a) telic ghescien mochten.
Ende dit ghebot na deser verstandenisse wort ghebroken in vier
manieren. Ten eersten in werken der handen also als daer voer
af ghesproken (2) is. Ten anderen mael in comenscappen. want
(1) ewe z= wet.
(2) Dit woord wijst op een gesprek. Dit heeft dus ten grondslag
gelegd van dit geschrift.
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die ghene die pleghen te wanderen tot comenscappen op vierdaghen
van ghewoenten ende van ghiericheiden ende om hope der winninghe.
ende daer om selden comen in die kerke die breken dit ghebot.
mer die selden gaet opten hoechtiden totten mercten van node. ende
daer om niet after en laten den dienst godes dese machmen ontsculdighen. Oec comenscap (95b) die men doet in spisen of costen die noet sijn totier hoechtijt al hoe groet die hoechtijt si. als
in brode wyne hoenre enden ende dierghelike,. die en sijn niet verboden, des hem een mensche daer om niet en trecke van den ambochle der heiliger kerke. Ten derden mael in weerlïkenpleitinghen
te hantieren ende frequentieren. het en waer dattét noet eischede of
goddiensticheit of goedertierenheit daer toe riede. Ten vierden mael
in den weerliken gherichten te oefenen, want het is gheset in den
rechte dattet ghedalsche des gerichtes dan sel rusten. het en si
dattet noet of goddiensticheit (96a) ende goedertierenheit eischet.
Oec verstaet men dit ghebot aldus dat wi in den heilighen daghen
sonderlinghe sellen ophouden van dootliken sonden. want inden
vierdaghen sal hem een mensche meer gheven tot gotliken dinghen
in ghebede ende psalmen te lesen. in predicatien ende ander doechden ende geesteliker disciplinen meer dan op anderen daghen. Want
du en selste den vierdach niet vieren als die yoden haren sabbat
of saterdach . want si vieren hem in lichaemliker ledicheit tot loghenen ende onkuuscheit. Si deden vele bet dat si in den vierdaghen
wat sayden in haren acker. dan si alden dach in den merctvelde
(96b) of in der straten staen Ie twisten ende te vechtige. Ende beter
waert dat haer wiven sponnen wol/e in den heilighen daghen dan
si alden dach onscavieliken springhen an den danse. God hevet
den heilighen dach glieboden te vieren van licliameliken werken,
sonderling op dat die mensche soude vriliker ende rusteliker andenken der gotliker oefeninghe. welke die lude ymmer hebben vergheten die alle die weke arbeiden heilighe ende gheoerlofde werken. mer
den sonnendach of den vierdach ontreynen si ende besmitten . andenkende die waellusticheide des dronkenscaps ende der onkuuscheid
ende der dansinglie. Ende van desen mensche . . (97a) claghet onse
heer doer den propheet ezechiel sprekende Mijn heilighe stede hebdi
versmaet ende mynen sabbaet dat is mijn vierdaghe hebdi besmit.
daer om sal ie u gheven versmadelic te wesen allen gheslechte.
Dat vierde gebod. (1)
(1) Roode kleur.
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D(2)at vierde ghebot is Eer vader ende moeder, ende du selste
langlie leven op eertrike. Dit ghebot vermaent ons te hoeden te
vertoernen vader of moeder wetende. want. die hen mit voersate
vloeket of hen deert bi quaetheiden die doet teghen dit ghebot. Wi
sellen onse naluerlike vader ende moeder eren ende bewi- (97b)
sen reverende. ende hen nymmermeer doen onghelijc noch mit
woerden noch mit werken. Daerloe troest ons die wtise man eccle
siasticus in den sevende capittel ende spreect aldus. Eer dinen vader
ende die suchthighe dijnre moeder en verghete niet. Ghedenke dattu
niet en haddeste gheweest dan overmits hem. ende ghif hem also
alsi di ghegheven hebben. Om dat natuerlic wesen dat wi van
vader ende van moeder ontfanghen hebben so sijn wi hem sculdich
eerlic ende oetmoedelic te dienen. Ten eersten wt onsen er achten
des lichames. Want ist dat si cranc sijn . . (98a) nu sellen
wi se draghen lichaemlike ende mitten handen hen dienen. Ende
dit is teghen dieghene die haer gheweldighe handen slaen an vader
of' an moeder ende weygheren noetoerlighe lijfveringe. Ten anderen
mael mit onsen herten opdat wy se mynnen van herten. Ende
dat is teghen die ghene die begheren den doot hoerre ouders. opdat
si moghen haer erfnisse ontfanghen of dat si leven moghen na begheerlicheit liaers eighens quaden willen. Ten derden mael mit
onsen monde, so dat wi nymmermeer en scelden mit hem mit harden
ende • mit vreemden woerden. Dat is teghen die- . . (98b) ghene
die haer ouders vermaledien. ende daer om verdienen si die gotlike
inalediclie. Oec sellen wi vader ende moeder eren ende gheven hen
haer noetorfte of si des behoeven. Ende wi sellen arbeiden te verlossen hoer sielen wt den veghevuer mit missen ende mit aelmissen
ende daer toe hebben wi scout. want wi van hem hebben ontfanghen
natuerlie wesen ende voetsel. Oec sellen wi hem onderdanich wesen
in den dinghen die behoren tot onser goetheit ende salicheit. Oec
mach men dit ghebot versiaen van den gheesleliken vaderen als
priesleren, ende biechters . ende desen vader sellen wi eren driesins.
Ten eersten (99a) sellen wi hem onderdanich wesen sonderlinghe
in Melken wi van rechte sculdich sijn . als wanneer hi ons ghebiedet te vieren of te vasten. dattu dat doeste. ende houdes die
(1) Deze D is wederom
letters van dit H.s., en nu
voort bij den aan pang van
beurtelings bij het 5de gebod

twee of driemaal grooter dan de andere
weer blauw gekleurd. En zoo gaat het
ieder gebod, maar wat de kleur betreft
rood, bij het 6de blauw enz.
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banne der heiligher kerken. ende dattu scuwes die banninghe menschen. Want overtredinghe al deser souden, ist dat si ghescien
wt voersetten wille ende wt versmadenisse inbreng/iet doodlike sonde.
Ten anderen mael sellu eren dinen gheesteliken vader hem betalende
die scout der gherechticheit als dattu offerste als te offeren is. als
in den meesten hoeclitiden na ghewoenten des landes of om armoede
des priesters te hulpen te . . . (99b) comen in sijnre noet. Ende
dattu hem tiende gheves van dinen goede van welken men sel tiende
gheven. ende dattu biechtes eens des jaers dinen enighen priester
of diet geoerloft is biecht te horen. Ten derden mael sellu eren
dinen gheesteliken vader hem bewisende betamelike eer ende reverencie. Mer wee den ghenen die die priesters niet en eren om hoer
priesterscap. Want al leven hoerre summighe qualiken dat hoert
alleen horen oversten te corrigieren. Nochtan mach een yghelic
mensche die priesters die openbaerlic qualiken leven wel oetmoedeliken ende heimeliken vermanen dat si hem . . (100a) beteren.
Voert want wi sculdich sijn gode te mynnen boven alle dinc ende
sijn ghebode te houden ende sinen raet te volghen . so en sel mement vader of moeder of priesters onderdanich wesen teghen dat
ghebot godes of salicheit sijnre sielen. Want die gode dienen wil
ende hem sceiden van der werelt ende van der ghiericheit ende
rijcheit ende weerliken geselscap. of van allen anderen quaden ende
gaen in een heilighe oerde. of mit anderen goeden luden daer hi
gode in oetmoedicheit ende in armoede ende in anderen doechden
dienen mach. die en selt noch om vaders noch om moeders. noch
(100b) om priesters of om enighes menschen onderdanicheit laten.
Wari-wi meer sculdich sijn gode onderdanich te wesen ende sijnen
raet te volghen dan eniges menschen als sinte peler spreect in den
boeke van den werken der apostelen. als men oec lesel dicke dat
die martelaers meeste persecucie hadden van horen ouders. als XPS
ie voren hadde ghesproken. Ende hier van seghet sinte iheronimus
in eenre epistolen die hi screef tot elyodorum. Al waer dat sake
datti dijn moeder haer borsten toende daer si di mede hevet ghevoedet mit ghespreiden haer ende dijn vader op ten dorpel laghe . . .
(101a) overtrede dijnen vader ende gae ende mit droghe oghen
vlie tot der bannier des cruces. Het is alleen een manier der
goedertierenheit in desen dinghen wreet gheweest hebben.
Dal vijfte ghebod. (1)
(1) Koode kleur.
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Dat vijfte ghebot is Du en selste niement doden. In welken openbaerlic alle manslachte verboden wert. Mer verborghenlic wert
verboden alle gramscap mitter herten. als hat ende nijt. of mit
woerden als smadeliken te spreken van hale om te onteren, of in
werken als te slaen ot' te trecken bi den haer van toerne. Het is
te weten dat vele manieren sijn . . (101b) van manslachte. sommighe is lichamelic, sommighe is gheestelic. lichamelic is in welken
een mensche na den lichame wert ghedodel. Ende dat ghesciet in
twee manieren. als mi tier hant ende mitter longhen. Ende mitter
tonghen ghesciet manslacht in drien manieren. Ten eersten in den
ghebode. also dode pylatus XP1V. Ten anderen mael mit rade.
als yement den anderen radet of biddet dat hi dooislach doe. ende
toent hem oerbaei-licheit die hi vervolghen mach wt der dootslacht.
ende al sulke menschen als innocentius seghet sijn sculdich des
dootsla- (102a) ghes. Ten derden mael ghesciet dootslach alleen
van bescuddinghe of wt den moede te bescudden den ghenen die
den dootslach doet als of yement ghinghe te doden enighen mensche.
ende du dat wistes ende nemeslu den in dijn gheselscap. nochtan
dattu hem niet en troestes totter doodslachte te doen. noch du en
hebbes ghene woerden mit hem ghehat van dien noch hi mit di.
mer wt dynen moede onlradeslet hem al en wil hi dynen raet niet
volghen. mer du hebste vreese voer hem ende du versclste di mit
hem in dinen moede. of hi by aventuer worde vervolghet of . . .
(102b) betreden du solte dan hem bescudden. in deser sake seghet
kostiensis dat al sulke menschen werden manslachtich ende irre
gularcs.
Gheeslelic dootslach is in welken een mensche wert ghedodet
gheestelike. Als ten eersten in hale lot enighen mensehen van
welken sinte iohan scrivet. Alle die ghene die haiet sinen broeder
die is manslachtich.
Ten anderen mael doet gheestelic dootslach
die den anderen tred van enen goeden wille ende goeden werken
totter werll. want die wcrdet g'iedodet in der sielen Ende dese
doen meerre sonde dan die ghene die XPIV cruusten. Als sinte . .
(103a) bernardus spreect in een sermoen van der bekeringhe sinte
paulus. Ten derden mael gesciet oec gheestelic dootslach mit woerden ende mitten monde als in afterclappinghe van onsen even kersten
van hate. Ten vierde mael ghesciet gheestelic dootslach in den
werke, als niet te spisen of te hulpe te comen den armen in
hoerre noet.
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Dat seste ghebod. (1) —- Dat sesie gliebot is Du en selste niet doen
overspul. Als sinte augustinus spreect. Dit ghebot verbiet alle ongheoerloefde vleischelike versameninghe ende ongheoerlofde hantieringe deileden. Ymmer verbiet . . . (103b) hi ons oec alle ongheoerloefde begheerten ende alle onreijnicheit des vleisches. Ende men doet teghen
dit ghebot lelike en oncuusche dinghen overpensende . ende in leliken
gedachten te merren. (2) willendes mit ghenoechten. Want waert
dat ijemant mit merringhe al willens in vleischeliker begheerte ghenoechte hadde overpensende. al en woude hi nymmermeer alsulke
lelike dinghen doen of volbrenghen mitten werken. nochtan als
sinte augustinus seghet begliinge hi dootlike sonde. Oec doet teghen
dit ghebot die sijn eighen wijf latet wtghenomen om . . (104a)
openbaer overspul. ende voer dat gheestelike gherechte die se nemet
die ghelaten is doet overspul Als sinte matheus scrivet. Van deser
sceidinghe mans van wiven is vele ghescreven in den gheesteliken
rechte. dat alte lanc waer hier te (3) scriven. Mer die dat noet is
die mach daer van raden mit enen die hem gheestelics rechtes wel
verstaet.
Dat sevende ghebod. (4)
. jDat sevende ghebod is Du en selste niet doen diefte. In welken
ghebode als sinte augustinus seghet wert verboden alle neminqhe
eens vreemdens dinghes comende wt ghiericheit of wt onrechte. Teghen
dit . . (104b) ghebot doen ten eersten die gliene die horen cureiten loesliken in hoer ojferhande ende tiende bedrieghen. Ten anderen moei die diefliken ontrecken horen heren die dinghe die hen
van rechte toe horen. Ten derden tnael die leengoet beholden als
eushen goei of die dat leen goet enighes heren over dragket tot
enen anderen heren. of die dat' goet verminren sonder weten of
wille des rechles heren. Ten vierden niael doen teghen dit ghebot
dienstknechten ende maechden die diejtike verteren dat goet hoerre
heren. ende die oec merkelike aelmissen doen van kaers heren goede

(1) Roode kleur.
(2) te merren r= toe te nemen.
(3) Hier staat schrijven, niet spreken als boven.
Zie over de echtscheiding Moll II. 4. 17 en 18. Dit gedeelte over
de echtscheiding komt ook voor in H.s. O., bl. 91a kol. 1 ; een bewijs
dat H.s. B. de uitbreiding gekend heeft, en daarnaar verkort.
(4) Koode inkt.
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teghen . . (105a) karen wille sonder noet.
Ten vijften mael
wive die diefliken ontrecken dat goei van haren mannen dat niet en
sal ghescien. Mer dat wert nochtan ghehenghet in drierhande manieren. Ten eersten mael of dat wijf ivaer wijfachtig. Ten anderen mael of si hadde vaderlic goet behalven dan haer mede gave.
Want van alsulken goede ende van ghewonnen goede moghen die
vrouwen redelike aelmissen gheven als sommighe leerres segghen.
Ten derden mael moghen si wel aelmissen gheven van den goede
dat haerre scafnisse bevolen is. of van den goede dat van goeder
ende ghe- . . (105b) proef der ghewoenten toe horen tot ter scafnisse der wiven. als van brode ende van. wijn ende dier ghelike
die men daghelics ghebrukct in den huise. Ende sonderlinghes
als die man is alle seer hert in den uirken der ontfermhertichei/t.
Want dan mach dat wijf sonderlinghe gheven van dinghen haerre
scafnisse wt goedertierenheit om salicheit haers mans. al so nochtan
dat die aelmisse si inder maten . op dat si den man niet en brenghe
in groten scade of armoede. Ten lesten mael doen teghen dit
gkebot die den heren loeslike ontrecken haer rechten tol of wech
ghelt. ende . . (106a) die sijn al dat sculdich weder te gheven.
Oec is dit ghebot aldus te verstaen Du en selle niet doen dief te.
dat is. du en selste den menschen die beneden di sijn gheen scade
ofte letsel onrechteliken doen. Ende teghen dit ghebot doen ten
eersten nemers of rovers ende hoer gonners . dat is die hem consentieren. Want niet alleen sijn die ghene rovers die roven, mer oec
die dat ghebieden of raden . die wetelic alsulke menschen in haer
herberghe ghemeenlike ontfanghen. Want si seinen te consenlieren
den rove ende hulpe te doen. of die wetelike ofte . . (106b) vermodende copet gherovet goet. Ten anderen mael die enighe dinghen
vijnden ende behouden . want als gescreven is. hebstu yet ghevonden.
ende hebstu dat niet weder ghegheven dat hebstu ghenomen. Ten
derden mael die bi behendighen ende ontemeliken scattinghe van
haren ondersaten ontemelike wt drucken. Ten vierden mael die
haer borghers ende haer ondersaten ontemelike panden. (1) Ten
vijflen mael die onrechtelike ontholden dat loen anderen menschen
Oec doen teghen dit ghebot woekenaers. (2) of oec lude die wt
lenen sonder enighe vorwaer- . . (107a) de meer te nemen, mer
(1) Hebben wij hier niet eene instelling van later tijd dan de
14de eeuw?
(2) In H.s. A. behooren deze woekeraars niet eens tot de kerk.
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nochtcm mit alsulken moede ende andachte dat si yet sellen nemen
hoven dat hoeft ghelt. dese sijn woekenaers voer gode om haer
quade meninghe. Of lude die lenen haer ghelt tot eenre seker tijt.
welc tijt als si coemt so en wil/en si niet sheven Jansher vertreckenisse der tijt het en si dat si daer af enighe bate ontfanghen.
Oec so doen teghen dit ghebot die haer goet duerre ve?xopen om
vertreckenisse der betaling/ie dan si hem ghelden in der teghenwoerdicheit. Ist dat die vercoper set in . . (107b) sijn herte om hoe
vele hi sijn dinc glieven wil hi en mach sonder sonde niet dat
ghelt vermeerren om die verlanghenisse der betalinghe als gescreven
is in den rechte. Het is een gliemene reghel des rechtes so wat
men eijsehet of ontfaet of begheert om des gheleenden gheldes wille
tottcr hoeft summen dat is woeker. Ende oec doen teghen dit
ghebot die wetenlike vercopen beesten die sieke sijn (1) ende dat
niet en openbaren ende dat is oec diefte. Oee doen teghen dit
ghebot werclude die haer werc loesliken doen. of die in eniglierhande . . (108a) comenscapen die menschen bedrieghen. Als een
quaet dinc voer goet te vercopen. (2)
Dat achtende gebod. (3)
Dat achtende ghebot is. Du en selste niet segghen valsche ghetuieh.
In welken ghehode als sint augustinus seit wort alle scade ende
letsel verboden mit -welken yement quetset sinen even kersten overmits valscheit des mondes. Ende niet alleen en wort hier verboden
loghenen nier oec letsel des mondes (4) anter in valsche woerden
of in gheveinsden werken. Teghen dit ghebot doen ten eersten die
loghen segghen teghen die waerheit des kersten, gheloves. Ten . .
(108b) anderen mael doen teghen dit ghebot die mit loghene
quetset die maer ende jtie eer haers even kersleris. Als die loghene
der valschevt. afterclappens ende des valsche ghehtghes . of die ghene
die lichteliken ende valschelike oerdelen ende ten quaetsten trecken
die werken haerre even kersten van hale. ol' die al willens mit
horen woerden twist ende kijf maken ende ander lude tot toerne
trecken van ha te. ende om ander lude tot sonden te trecken. of
mit quaden rade ander lude trecken tot sonden. Of die ander lude
(1)
bewijs
(2)
(3)
(4)

Dit staat wel in H.s. C., bl. 98b kol. l , niet in A.
te meer, dat B. verkort naar C.
Dat staat ook weer in H.s. C. bl. 98b kol. 1.
Roode kleur.
anter of uuter — of ?

Wumkes.nl

BIJLAGE.

321

niet en berispen of corrigieren nút haren woerden ende leren als
si dat sculdich sijn . . (109a) te doen. Het is te weten dat alle
loghene die in den rechten gheseghet wert van dien dinghen die
totten rechten behoren sijn dootlic ende deerlic Want si verkeeren
die waerheit des gherechtes sonder alleen die spotlike loghen. wt
welker scijnt dat die richter of die tugher. of die anghesproken is .
of die anspraker. of oec die procurator valsch segghen in den gherichte . als die richter een valsche sentencie voert brengt ende die
procurator ende die voerspreker een valsche sake wetenlike bescuddet. overtreden dit ghebot ende sondighen dootlike. ende die tugher
ende die voerspreker sijn . . (109b) sculdich te beteren den ghenen
die dat onrechte heeft gheleden na den rechte, ende dat is waer is
dat die ghemene sentencie is teghen hem Jic dat onrechte lidet anders niet. Het is te weten dat die tuuch sondighet dootliken. niet
alleen lieghende. nier oec die waerheit te verhudende mit voersate.
opdat enen anderen onrechte ghescie. Oec doen teghen dit ghebot
die ghene die dat lieilighe sacrament onweerdeliken ontfaen wetende (1)
want alsulke menschen doen gode meer onrechtes dan in das (lees:
iudas) dede die XPM verriet. Ende dese doen teghen dit ghebol. .
(110a) want si een valsch ghetuuch gheven ven hoerre heilieheit in
haren werken.
Dat neghende gebod. (2)
Dat neghende ghebot is Du en selste niet begheren dat dinc dijns
naesten Al ist sake dat in desen ghebode wert verboden openbaerlic
begheerlicheit der oghen in vreemden dinghen. nochtan verborghentlic wert hier verboden ghemeenlik alle begheerlicheit of begheerte
des quaden willes tot enen vreemden dinghen Ende dit ghebot selmen
aldus verstaen Du en selste niet begheren dat dinc dijns naesten .
als bi ghierichheiden . . (110b) te begheren of mit onrechte te
houden. Het is te weten dat een vreemt dinc mach werden begheret in drien manieren Want sommighe menschen begheren sommighe vreemde dinghen. mer als si weten dat si niet en moghen
vercrighen dat si begheren so en vervolghen si niet meer haer begheerten. mer wisten si dat si mochten vervolghen die begheerde
dinghen si souden hem sterclike pinen te vei'volghen die begheerte
in den werke. ende dese also begherende sondighen dootlike. Te?i
anderen mael sijn sommighe menschen die vreem- . . . (lila) de
(1) Dit staat weer in H.s. C.
(2) Roode letters.
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dinghen begheren.. oec mit wtwendigJien ar beide. want si arbeiden.
om alsulke dinghen ongheoerloftlihe te behouden. Ende al ist sake
dat si die dinghen niet en houden noch en vercrighen. nochtan
sondigken si dootliken ende swaerliker dan die eerste. Ten derden
mael sijn sommighe menschen die niet alleen en pininghen hem
te begheren vreemde dinghen. mer oec vercrighen si die begheerde
dinghen wátten arbeide. Ende dese sondighen alre swaeiiicste van
den anderen.
Dat tiende ghebod. (1)
Dat tiende ghebot is Du en selste . . (111b) niet begheren dat
wijf dijns naesten In welken alle beglieerliclieit des vleisches wert
verboden rechte als in den neghenden g hebode alle begheerlicheit
der oglien verboden wert. Ende hier in is vlitelic te merken. Ist
dat onse here alleen verbiet die wille deser sonde . mit hoe groter
strenghe.it der gherechticheit sellen dan die ghene werden ghepijnt
die haren wille sijn vervollende mitten werken. ende teghen dit
ghebot gode sijt ghedaghet vele wive ende mannen doen Welke al
ist dat si niet en willen begheren of werden begheert . s i . . . .
(112a) willen nochtan mit ghenoechteu nierren in onreynen ghepense. ende in vulen ghedachten der oncuuscheit. sonder willen of
werpen of wrederstaen alsulker ghedachten. dat nochtan seer vreeselic
is. Ende na sinte thomas woerden van aquinen so ist dootlike
sonde Ende hier vallen si dicwijl in overmits vele ende langhe overdenken der werken. die si voer tides mit anderen personen ghedaen
hebben of daer si mede omgaen. ofte die si alte neersteliken an
ghesien hebben. E(2)nde al is dat sake dat een mensche behouden
mach bliven die desc tien . . (112b) ghebode houdet. ende nochtan ontgaet hi hem vermits crancheit in daglielicschen sonden.
mer nochtan die daghelicscbe souden te versmaden of niet te achten
is seer anxtelic Ende daer seghet sinte bernt aldus van in een sermoen van sinte paulus bekeringhe Saule saule wat vervolghestu my
Ende saulus seghede Wie bislu here. Hi seghet wie biste Want hi
vervolghede XPIV onwetelic. ende daer om heeft hi vercreghen
barmherticlieit. want hijt onwetende ende in onghelove dede Ende
hier wt leert broeder dat god die een ghereeht richter is. niet al . .
(113a) leen an en siet wat een mensche doet. mer dat hi oec
(1) Roode letters.
(2) Deze E is grooter en met rooden inkt geschreven, dus ( — (
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ansiet wt wat meninghe of andachte dat een menschc doet. Ende
scuwet ende hoedet voertmeer dat niement van u reken cleyn sonde
Ie wesen als yement al wetende sonde doet oec hoe cleine si sijn
Niement en seg in sijn herte Het sijn lichte of cleyne souden. ie
en achtes niet dat icse beter si en sijn niet groet. mer ie wil bliven
in desen daghelicschen ende seer cleyne souden Alre liefi'te broeders
dit waer versmadenisse der penitencien ende blasphemie in den
heilighen gheeste. Voerwaer paulus blasphc- (113b) mierde mer
niet in den heilighen gheeste. want hi dedet onwetende Aldus spreect
oec sinte bernardus in den boec datmen heit de praecepto et dispensacione. dat alle dwase callinghe ende ydel woerden. ydel ghedachten ende ydel werken die sijn in deser manier teghen die verbiedinghe godes . want si nyinmermeer en ghescw".n si en sijn teghen den
wille godes. want si sijn sonde . ende god verbiedet alle sonden. Mer
noclitan sijn si daghelics sonden ende niet dootlike sonden . het en waer
dat dese voerseide sonden overmits onachtsamheit ende versmadenisse
werden ghebrocht of ghekeert in ghewoente (114a) ende dan en siet
god niet an dat werke of ghedaente der sonden . mer die andachte ende
meninghe des glienes die die sonden doet Ende so werden si dootlic
na sinte bernardus woerden Want die hoverdie des ghenes die versinaet
die verbiedinghe godes . ende die verhardicheit. dat een mensche
gheen penitencie daervan doen en wil. die maken grote sonde in den
cleynen gheboden godes. in welken god verbiedet die daghelics souden . ende maket van enen overganghe alsu'ker verbiedinghe van
daghelics sonde een dootlike sonde. ist dattet ghesciet als hier voer
ende na is . . (114b) gheseit. (1) Ende hier af spreket sinte
augustinus ende is ghescreven in decreet Dat gheen sonde so daghelics en si die niet dootlic en werde, als si den menschen behaghet
Dat selmen aldus verstaen na den leerres' Dat die sonde die in liaer
selven daghelic waer. overmits versmadenisse. als een mensche al
willens ende al wetende daghelics sonde doet. ende en acht se niet.
mer het is lief. ende verblidet hem daer in in versmadenisse godes
ende synre ghebode. ende opset hi die echter te doen alst hem
echter voervallet. dese sonde die in liaer selven daghelics waer . .
(115a) wert dootlic. Hier van staet in den boec van sentencien.
dat die daghelics sonden als si vermemchfoudicht sijn . datsij enighen
menschen inoghen bedelven of bedrucken als een dootlike sonde
Mer dat is te verstaen dat die daghelics sonde reeseap of bereide(1) Wederom eene aanduiding van een gesprek.
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nisse ghevet totter dootliker sonden. Want die ghewoente ofte onachsaraheit der daghelicher sonden. maect den menschen bereit te
vallen in dodtliken sonden. als ghewoente te sweren maket den
mensche bereit te vallen in versweren dat is valsche te sweren. als
iohannes seghet in . . . . (115b) summa confessorum. Hier eynden
die tien ghebode. (1)

Eigenaardig is het met (ie tien geboden, zooals zij in
onze H.H.s.s. behandeld zijn, te vergelijken de onderwijzing van Luoas Lossius, van 1 5 5 1 , uit Lunenburg, waar
bij rector was, in zijne »Quaestiimculae Methodicae de
Cliristiano oatechismo", een boekje op Luthersche leest
geschoeid, en in het bezit van het Priesoh Genootschap.

(1)

Deze laatste woorden weer met rooden inkt.
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