
[i2va] Hoe Marchille met dertich duysent Sarazinen op den Ronchevale
quam, ende hoe hem dye Kerstenen bevochten.

[41]

Tes waerachtich dat Galien op tcasteel van Monsuereyn bleef, ghelijck
gheseyt es. Maer die goede coninck Kaerle was bleven op den
Ronchevale nevens Roelant, seere bedroeft om sijn doot. Binnen
welcken tijt de coninck Marchille versaemde dertich duysent Sarazinen
om daer met te reysen op den Ronchevale. Ende als die ghereet waren,
gheboot hi henlieden dat si op sitten souden en hem na volghen.
Dwelck si deden, so langhe [i2vb] ridende dat sy quaemen ter plaetsen
van der avantgarden op den Ronchevale, daer coninck Kairle sittende
was bi sinen neve Roelant, diens doot hi sere screyende beclaechde.

Als Marchille den grooten conynck Kaerle sach, riep so luyde dat hijt
wel mochte verstaen, tot hem segghende: “Waer zidy, groote coninck
Kaerle? Hoe en comdy nu niet wreken de doot van uwen neve Roelant
ende van den grave Olivier, die my de valsche verradere Gouweloen
laestent verkochte, die mi dese scade ghedaen heeft, soe dat ick noyt
quader comanschap en dede, want ick so vele van mijn goede vrinden
verloren heb [i3ra] dat ick tghetal niet en weet. Mair bi den god Mahon,
ick sal Gouloen doen villen eer drie daghen, mach ick hem crighen,
want valschelijken heeft hi mi ende mijn vrienden verraden die hier
doot ligghen. Maer mach ick hem crighen, noyt mensche en heeft
meerder torment gheleden dan ick hem aen doen sal!”

Als coninck Kaerle de woerden van Marchille verstont, docht hem
thertte breken van ghestoortheyden, ende aensach sijn baroenen die
daer over al doot laghen. Daernae sach hy seer deerlicken op Roelant,
tot den welcken hy seer luyde roepende sprack: “Helaes, mijn beminde
neve Roelant, waer om en hebdy niet gehoort de woerden die dese
vermaledide Sarazijn gesproken heeft, dien ick ter liefden van u sine
hoochmoedicheyt sal vellen? Och wairachtich God ende minsce, gheeft
mi cracht ende macht, believet U dat ick Roelant ende alle mijn ander
vrienden wreken mach!”

Doen sprack dye hertoghe Naymes, tot hem segghende: “Heere, om
Godswille, en spreeckt niet meer teghen die doode, maer keert u
sprake totten levenden!”
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“Och hertoge Naymes,” sprack coninck Kaerle, “met rechte moet ick
u beminnen, want ghi mi oyt ghetrouwe hebt gheweest in woerden
ende in wercken.”

Als de hertoghe Naymes met minliken zueten woerden conynck
Kaerlen vertroost hadde, leyde hi hem in sijn tente, want noyt en
sprack hy contrarie den ghenen dat hem de hertoge Naymes segghen
wilde, ende nemmermeer als de coninck ghestoort was, en dorste
iemant teghen hem spreken dan de hertoghe Naymes. Als dan coninck
Kairle in zijn tente was, dede hy hem wape[i3rb]nen, ende gheboot dat
hem elckerlijc ghereet maken soude om striden. Doen dede hi slaen
die trompetten ende claretten ende sadt op sijn peert Blansadijn, sinen
scilt voer hem hanghende, die seer rijckelijken ghewracht was. Daerna
eyschte hy een stercke grove lance, die men hem ghaf. Doin sloech hi
Blansadijn met sporen so fellijcken dat het bloet tot alle ziden afliep,
rijdende teghen Mairchille, dien hi in sinen scilt so raecte dat hyen heel
doerstack ende sijn lance in veel stucken brack. Doen track hi Joyeuse,
zijn sweert, haistelijcken, op den helm van Marchille eenen so swaren
slach slaende dat die costelijke ghesteenten mitten circkel ter eerden
vloghen. Den slach scamte van den helm opten scilt ende so voerts op
sijn scouder, die hi swaerlijken tot op dbeen wonde.

Nu en hadde Maerchille maer een hant dair hi hem mede behulpen
conde, want Roelant hadde hem dye eene af gheslaghen voer Angoire,
mair hi hadde doen maken een andere hant van fijn massij[f] gout,
daer hy met hyel den thoom van sijn peert. Maer metten slach die hem
coninck Kaerle ghaf, sloech hi die riemen ontwee daer met die self
hant vast gemaect was, ende sloich sijn peert den halven hals af, ende
tpeert met Marchille viel ter eerden.

Terstont als dat de Sarazinen sagen, quamer rontom hem meer dan
twintich duysent om hem wederom te peerde te hulpene. Doen
bestonden de Sarazinen den coninck Kaerle swairlijck te bevechten,
hem also veel slaghen ghevende dat wonder was dat sy hem niet doot
en sloeghen, ende sloeghen sijn peert onder hem doot, dies hi seere
gestoort was. [i3va] Maer hy spranck terstont seer lichtelijck van der
eerden op, sinen scilt stellende voer hem, tallen ziden met sijn sweert
Joyeuse slaende, ende alle dye hy raecte, bleven opter plaetcen doot
oft ten minsten haerder macht berooft, want hi seer sterck ende
machtich was. Maer seer weynich soude hem gheholpen hebben sijn
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cracht ende stercheyt, en hadde hi niet seer haestelicken
ghesuccoereert gheweest, ende ware doot bleven en hadde hy niet
gheroepen “Montjoye sint Denis!”.

Soe luyde riep hi dat de hertoghe Naymes hoorde ende Ogier van
Denemercken, dye terstont tot dier plaetcen quamen ende alle de
Kerstenen versaemden omtrent hem, de welcke als sy coninck Kaerle te
voete saghen, meenden verwoeden. Doen ghaven si hem een peert
ende hebben hem wederom te peerde geholpen.

Als hi wederomme op gheseten was, bestont den strijt veel fellijcker
ende straffelijcker dan te voren. Daer worde menyghen scilt
doersteken, menighen halsberch doerslagen [ende] doerhouwen,
menych vaenken ghescoert, deen doode op dander gheworpen. Seer
fellijken sloech de hertoge Naymes, Ogier van Denemercken, de
hertoghe Huyghe van Nantes, dye menighen van den live beroofden.
Dese Huyghe hadde een groote cudgie met die welcke hy de Sarazinen
versloech ghelijck verckenen. Hy hadder menighen te borsten
gheslaghen ende die hersenen uuten hoofde doen vliegen. Niemant
van coninck Karels ridders en veysde hem, [w]ant in dat eerste
gevechte bleven meer dan thienduyzent Sarazinen doot.

Ende als coninck Marchille soe grooten hoopen van Sarazi[i3vb]nen
doot ligghen sach, meende hy al levende verwoeden ende blies sinen
yvooren horen drie reysen seer luyde ende versaemde alle sijn volck
rontom hem, de welcke alle versaemt sijnde int gheheele nyet meer en
waren dan twintich duysent. Doen ainsach Marchille sijn doode volck,
dyer meer waren dan thien duysent, dies hi so grooten druck in der
herten hadde dat wonder was dat hi niet en ontsinde, sinen god
Mah[o]n ende zijn wet blasphemerende, ende uut groote
ghestoortheyt sloech hi mit sijn sweert eenen Kersten op synen helm
eenen so groten slach dat hi hem totten tanden cloofde.

Als conynck Kaerle den selven slach sach, waende hi sijns sins
ghemissen, met grooten thoerne totten coninck Marchille ridende,
dien hy met Joyeuse, zijn sweert, eenen soe groten slach op sinen helm
ghaf dat hi doer den helm ende doer de stalen huyve ghinck ende hem
af sloech deen oore met die een wanghe, ende voerts viel den slach
opten arm so dat het sweert daer in ghinck tot op dbeen, midts den
welcken Marchille doer dye groote pine die hi ghevoelde van den
peerde in onmacht op die eerde viel. Ende als hem coninck Kaerle ter
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eerden sach, soude hy hem terstont met Joyeuse, sijn sweert, [van] den
lyve berooft hebben, en hadde ghedaen dye groote menichte der
Sarazinen die teghen der Kerstenen danck den coninck Marchille
wederomme te peerde holpen ende met hemlieden wech leeden.
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