
Hoe Olivier, Roelant ende dander vier [ba]roenen Galien
te hulpen quamen, [en]de hoe Galien sinen

vadere Olivier [ke]nnende wort.
[31]

[f4vb] Na dese woerden sijn Roelant, Olyvier, bisscop Turpijn,
Sampson, Berangier ende Estou, die nochtan alle dootlijcken ghewont
waren, te peerde gheseten, haer peerden mit sporen slaende, om
Galien te hulpen, dye aen alle ziden vanden Sarazinen scerpelijken
bevochten wort, maer zijn peert stont met den ers teghens een rotche,
dat hem niemant van achter scaden en mochte, ende hi verweerde hem
seer ridderliken. Terstont als de baroenen neven de Sarazinen
beghosten te coemen, sloech Roelant sijn peert mit sporen, ende den
eersten die hi ontmoete, stack hi de lance doer sijn lijf datti ter eerden
doot viel sonder eenich woert te spreken. Olivier sloich eenen anderen
met sijn sweert opten helm datti hem totter ghordelstadt cloofde.
Turpijn sloech met eenen heyrhamer eenen anderen Sarazijn so
fellijcken op sijn hoot dat den helm in veel sticken brack ende dat de
hersenen uten hoofde spronghen. Alle sesse die baroenen hadden hen
so vromelijck dat int aen comen elck den sinen ter eerden doot vallen
dede.

Als Galien, de vroeme ridder, sach den bistant die hem coemen was,
verblide hi ende bestont te ansiene de ses baroenen ende wort sinen
vader siende, dien hi kinde aen de wapene die hy in sinen schilt
droech. Doen sloech hy Marchepijn, sijn peert, met sporen, voerder
inden hoop der Sarazinen rydende dan hy oyt te voren ghedaen hadde.
Maer een seer groot vreesselijck Sarazijn quam tot hem, in beyde zijn
handen hebbende een stalen haicse, met de welcke hi hem van achtere
op sinen helm eenen so swaren slach ghaf dat hem dbloet ten monde
ende [g1ra] ten nose uut spranck. Galien, met sijn sweert inde hant,
keerde hem omme, verstoort sijnde, ende sloech met selcken cracht
den Sarazijn op sinen helleme dat hi sijn hoot deene helft ter eerden
vallen dede ende eene van sijn schouderen. Doen nam Galien dye
haetce daer hy met gheslaeghen hadde gheweest, ende stack Floberghe
in zijn sceyde, ridende int midden vanden Sarazinen, daer hi sonder
ophouwen seven oft acht Sarazinen metter haetcen doot sloech.
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Doen quam ghereden met eenen hoop Sarazinen wel ghewapent de
soene vanden coninck Corsuble, die Galien verslaghen hadde, die
welcke met groote ghestoortheyt riep, seggende: “Slaet vromelijck, ghi
stoute Sarazinen! Si moeten nu alle [met] quader doot verliesen haer
leven. Ick sie dair wel Roelant ende Olivier, die nalijcx heel doot sijn. Si
en connen hen niet meer behelpen. En siedi niet? Sy en connen hen
niet meer verweren!”

Mettien sprack die vermaledide Sarazijn dat hy den eersten die hi
raecte, soude vanden live berooven. Doen sloech hi sijn peert mit
sporen, so fellijcken den grave Olivier metter lancen in sinen schilt
ridende dat hi hem dye lance dwers doer sijn lijf stack. Als die edel
grave Olivier den steeck ghevoelde, bestont hem therte te beven,
daensicht bleeck te worden, die ooghen te verduysteren. Nochtans
daerom en viel hi niet ter eerden, mer met eenen grooten moede
verstoort sijnde, verhief Houteclere, sijn sweert, ende sloech den
Sarazijn op den helm dat hi hem wel meende wreken. Mair sijn cracht
was hem alree te seer ontghaen, want noyt en conde hi raken des
vermaledyden Sarazijns vleesch, [g1rb] want dat sweert botte
wederomme opwaert. Als de goede grave Olivier sach dat Houteclere,
zijn sweert, weder om keerde vanden helm des vermaledyden Sarazijns
dye hem ghewont hadde, ten was gheen wonder al hadde hi therte
bedruckt. Maer die goede grave was machteloos. Doen keerde die
wreede Sarazijn tot hem metten sweerde in die hant ende meende hem
den helme vanden hoofde te trecken om hem thooft af te slane. Maer
dye vrome Galien, dye dat siende wort, riep tot den Sarazijn,
segghende: “Onghelovich hont, laet dien baroen met vrede ende
bevecht my! Dat u die almogende God schenden moet! Hy es soe vele
als doot, dies mijn herte bedroeft es.”

Doen sloech Galien sijn peert met sporen, bi hem ridende, ende ghaf
eenen so groten slach op sinen hellem dat hy hem gheheelijck
verdoofde, also dat hi sijn hooft vallen liet op den hals van sijn peert in
selcker manieren dat hi niet en wiste waer hy was. Ende Galyen
hersloech eenen so swaren slach datti sijn hoot ende sijns peerts hoot
vanden scouderen ter eerden vallen dede.

Als de goede graef Olivier dien slach sach, verblide hi daer af, al was
hi dootlick ghewont. Doen riep hy Galien ende sprack tot hem,
segghende: “Mijn goede vrient, Cristus, dye om ons den bittren doot
ghestorven heeft, wil u doer Sijn goedertierenheyt loonen tghene dat
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ghi doer mi hebt ghedain, dat ghi mi ghewroken hebt over den
vermalediden Sarazijn die mi vermoert heeft mit sijnder lancen doer
mijn lijf. Ick en sach noyt beter sweert dan u sweert. Wie u dat
ghegheven heeft, en weet ick niet, maer ick bidde u dat ghi mi segt
[g1va] uut wat lant ghy gheboren sijt.”

“Waerchtelijcken, heere Olivier,” sprack Galien, die bitterlijcken
screyde, “ick ben u sone. De hertoghe Reynier, uwe vader, dien God
behouden wille, heeft my gegheven dit peert. Ten es niet langhe leden
dat ick van hem reysde, daer ick bi hem sach uwe moeder [ende] uwe
suster Bellaude, dye alle in drucke waren om u, sorghende dat ghi
nemmer weder keeren en sout, noch Roelant, de vromme campioen,
dyen uwe suster Bella[u]de hondertfout groten dede ende u
desghelike. Tes drye maent gheleden dat ick uut Constantinobelen
reysde om u te comen soecken. Nu heb ick u vonden, God zi gheloeft!
Mair tis te spade, van den welcken ick seer droeve ben, want ick wel
mercke dat ghy ter doot ghewont sijt, so dat ghi nimmermeer genesen
en moecht doer eenighe medecine.”

“Helaes, mijn lieve sone, dats wairachtich,” sprack Olivier, “ende en
haddi ghedaen, ick ware doot, want die verrader Sarazijn dien ghi
thooft hebt af gheslaghen, soude mi vanden live berooft hebben.”

Mettien spranck Galien vanden peerde, sinen vader in sijn armen
nemende, dien hi uten ghevechte droech ter ziden vander rotcen, dair
hi hem ter eerden leyde opt schoone groene cruyt. Daerna sat hi neven
hem ende beclaechde hem deerlijcken met bedructer hertten.

Binnen desen aerbeyden Roelant ende dandre om die Sarazinen ter
doot te bringhen die Galien bevochten hadden. Ende als die Sarazinen
verslaghen waren, quaem Roelant tot synen ghetrouwen gheselle
Olyvier, die sijn doot met weenenden ooghen beclaechde, want hi wel
sach dat hi sterven moeste, ende sprack tot [g1vb] Galien, segghende:
“God, die alle dingen gheschapen heeft, verleen u edel yonghelinck
gracie ende eere, want ghy hebt minen gheselle die hier leyt, veel
duechden ghedaen. Ick weet wel dat hy der doot niet ontcoemen en
mach, ende om de duecht die ghi hem bewesen hebt, zijt zekere dat ick
u nemmer meer af gain en sal totter doot.”

Doen sprack Olivier tot Roelant: “Ick bidde u, weest him vrienthout,
ende hi sal u bi staen, want ic sweer u by mijnder trouwen, tes mijn
eyghen kint dat ick gewonnen hebbe aen die dochtere van den
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conynck Huyghe van Constantinoblen den nacht die ic bi haer sliep als
wy van Jherusalem quamen, gelijck ghi wel weet. Dairom verwairt hem
wel ende hi en sal u niet begheven.”

Roelant beloefde hem also te doene ende hem duecht te bewisen so
langhe alst hem moghelijck ware.

Doen beval hem Olivier te Gode. Tghesichte brack hem ende sijn
ziele sceyde uuten lichame, dyes Galien ende Roelant onsprekelijcken
druck drivende waren. Want als Olyvier, die goede grave, uut deser
werelt ghescheyden was, viel Galien drie reysen in onmacht op zijns
vaders doode lichaem, ende dye edel riddere Roelant vertroosten, hoe
wel dat hi selve onsprekeliken druck maecte. “Och,” sprack Roelant,
“waer zidy Kaerle die Groote? Het behoort u wel te verdrieten als ghi
dese tidinghe vernemen sult. Verloren hebdy den besten, den
stoutsten, den vromsten campioen der werelt!”

Galien hoorende Roelants clachten, viel wederomme in onmacht,
ende Roelant bestont bitterlijken te screyen.

Binnen desen middelen tijde quam bisscop Turpijn, die tot Roelant
sprack: [g2ra] “Och, om Godswille, compt uwen cappelaen te hulpen,
dat bidde ick u, ende legt my opter eerden neven den goeden grave
Olivier.”

Als Galien den bisscop Turpijn hoorde, stont hi op ende hief hem
seer zuetelick van den peerde, hem legghende opter eerden. Daerna
nam hy den helm van sinen hoofde, ende terstont vielen die hersenen
van den edelen bisscop Turpijn uut sijn hoot opter eerden. Ende dye
vallende, sprack hy: “Om Godswille, edele ridders, weest pacientich,
want onse lyeve Heere heeft u de eewighe glorie bereyt te loone!”
Ende mit dien scheyde zijn siele uut den lichame.

Als Roelant dat sach, was hi so bedruct dat hem therte scoren dochte,
hem druckeliken beclaghende.

Met dien wort Galien, de vrome campioen, siende vijf Sarazinen die
spaceren reden doer tgroene, die uuten heyre van Marchille quaemen,
ende hi wijsde die Roelant, tot hem segghende: “Om Godswille,
Roelant, siet ghinder! Laet ons rijden ghene vijf Sarazinen den wech
beletten!”

Ende Roelant was dis te vreden, tot hem segghende: “Mijn so[n]e, so
langhe als ick slach verdragen mach, sal ick u niet afgaen.”
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Doen saten si terstont op hair peerden, spoerslaichs ridende teghen
de Sarazinen. Galien reet den eersten metter lancen doer zijn lijf dat hi
doot ter eerden viel. Den tweden sloech hy met Floberghe, zijn sweert,
eenen so groten slach op synen helm dat hi hem totter borst cloofde.
Doen sloech Roelant opten derden met sulcken cracht dat hi doot
vanden peerde vallen moeste. Ende als dander twee haer ghesellen
doot saghen, bestonden si te vliene. Doen reet hen Galien na, die den
eenen achterhaelde ende ver[g2rb]hief sijn sweert met beyde den
handen, so felliken op hem slainde dat hi hem thooft van den
schouderen vlyeghen dede. Doen riep hi totten anderen, segghende:
“Hoeresone, verrader, keert u omme! Sterfdi also vliedende, tsal u altijt
verweten worden.”

De Sarazijn dat hoorende, en was noyt also seere verstoort noch
binnen sijn leven so seere vervaert, maer hy sloech sijn peert metten
sporen dat scheen dat hem de helsche duyvels wech vourden, ende al
hadde hem iemant alle der werelt goet ghegheven, hi en soude niet
omme ghekeert hebben. Mair Galien, die vrom ende stout was, volchde
him altoos so rassceliken dat hy hem achter haelde ende meenden van
achter met sijn sweert doerriden, maer hem gebuerde een crancke
avontuere doer de welcke hi in groten dangier was, want int steken
brack sijn sweert ontwee neven tcruyce. Als doen de Sarazijn dat
ghebroken sach, keerde hi hem omme, metten sweerde in die hant
ridende teghen Galien. Galien dat siende, sette lichtelijck synen voet
op deerde, vanden peerde springhende, ende greep een groote stercke
dycke lance die daer bi gelucke opter eerden lach, ende spranck
wederom lichtelijcken op sijn peert. Maer eer hi wederom inden zadel
gheseten was, sloich hem de Sarazijn eenen so grooten slach op sinen
helme datter tvier uut spranck. Doen reet hem Galyen de lance in zijn
rechte zide datter dbloet uutliep opter eerden. Als de Sarazijn den
steeck ghevoelde, veranderde hem de coluer in zijn aensichte, ende hi
bestont seer rasschelijcken te vlieden. Doen en wilde hem Galien niet
meer na volghen ende [g2va] keerde wederomme, want Marchille was
daer bi, dye noch meer dan hondert duysent Sarazinen bi hem hadde,
totten welcken die Torck sonder cesceren reet. De welcke als hy inden
tenten van Marchille quam, so verslagen was vander vervaertheyt die hi
ghehadt hadde, dat hi niet een woert spreken en conde. Dwelck
Marchille siende, vraechde hem wat hem mescomen ware ende
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waerom hi soe verstorbeert ware, segghende: “Hebdi Roelant oft
Olyvier ghesien?”

“Neen ick,” sprack de Sarazijn, “maer ick heb ghinder opten
Ronchevale ontmoet eenen ridder, den alder stercsten, den
hoochmoedichsten, den raschsten dye men soude moghen vynden
onder hondert duysent strijtbarighe mans. Vyer van mijn gesellen
heefti verslaghen ende my heeft hi so ghewont dat ick nemmermeer tot
morghen avont leven en sal, ende ick en weet niet wat grooten rese by
hem was, die hem volcht ende vuert eenen leeu in sinen scilt. Wi
waren vive, daer af de viere doot geslaghen zijn. Ende die rese daer ick
af spreke, gaf den eenen selcken slach op thoot dat hi hem cloofde
totter ghordelstat!”

“Bi Mahon, dat was Roelant, conynck Karels neve,” sprack Marchille.
“Vermaledijt moet Kaerle sijn met sijn Twelef Ghenooten ende die
verrader Gouwelon, dien Mahon scenden moet dat hy noyt de
verraderie stichte. Want de helft meer heb ick daer doer verloren dan
ghewonnen. Al soude hy versmoren, die mi de tidinghe bracht dat
Roelant doot was. Wy waren meer dan driehondert duysent ende nu en
zijn wy niet twee[h]ondert duysent, ende ick en can nyet soe veel volcx
op den Ronchevale ghesenden [g2vb] datter een af wederomme comt.”

Nu wil ick swighen van die Sarazinen ende keeren wederomme tot
Galien, de welcke als hy sach dat hem Roelant nyet en volchde, seer
drove was ende sprack: “Helaes heer Roelant, ghi hebt gheloeft ende
ghesworen minen vader dat ghi mi nemmermeer afgaen en sout in
gheenre noot om leven noch om sterven, maer inder noot blijfdy te
verre van mi.”

Sekerlijcken om dye waerheyt te segghen, Roelant en vermocht niet
meer. Hy was soe seer flau datti op sijn peert Valentijn niet meer riden
en conde, ende al soumen hem onthooft oft ontleedt hebben, hy en
hadde niet de macht om sijn peert eenen voet voerts te doen gain, so
dat hi nalicx hem selven van den peerde hadde laten vallen. Als dan de
goede Roelant sach dat hi hem niet meer op sijn peert Valentijn
houden en mochte, is hi vanden peerde ghetorden ten besten dat hi
conde ende bestont te screyen. Daerna track hi zijn sweert ende leende
daer op een langhe wijle om te siene oft hy Galien niet en soude sien
coemen, dye den Sarazijn vervolcht hadde tot seer bi theyr van
Marchille. Ende als Roelant sach dat Galien, die stoute ridder, nyet
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wederom en quam, sprack [hy]: “O ontfermhertich God, wylt
bescermen vander doot ende vander vanckenessen den sone van den
grave Olyvier! Ick en weet niet weder hi doot is oft levende.”

Ende om dat Galien langhen tijt de twe Sarazinen ghevolcht hadde,
dachte Roelant dat hy ghereden was tot int heyr van Marchille ende
datsi hem dootgheslaghen oft gevanghen hadden. Ende doen van
spijtte nam hy Duerendale sijn sweert ende [g3ra] met groote
ghestoortheyt meende hi dat breken, want hi wel ghevoelde dat hijt
nyet meer behoeven en soude, ende hi en wilde niet dat in die handen
der Sarazinen comen soude. Maer hadde Galien ghecomen, hi sout
hem hebben ghegheven. Hy ghinck neven eenen grooten steen, daer
sloech hijt op mit [g3rb] alle sijn cracht om dat breken soude, maer hy
en konde soe sterck niet gheslaen dat eenichsins breken wilde.
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