
Hoe Galyen int hof quam, daer sijn moeder voer de heeren stont om
veroerdeelt te worden, ende hoe hy haer campioen wort.

[61]

[n1ra] [U]ter ghevanckenissen wordt [doen] voer alle de baroenen
bracht [de sc]oone Jaqueline, tot de welcke Hen[rick] ende Thybert,
haer broeders, spraken, segghende: “Valsche moerdenerse, dat u God
vermaledien moet, heden desen dach suldi verbrant worden oft het sal
ons aen onse macht ghebreken, want ghi valschelijcken met fenijne ter
doot bracht hebt uwen vadere ende den onsen, ende daerna hebdi ons
oock willen vanden lyve laten berooven!”

Doen bestont een groot duyvels rese, Burgalant gheheeten, te
roepen, seg[ghende]: “Mijn heeren, dese teghewoerdighe vrouwe
beloefde bi my te slapen, wilde ic haer campioen wesen ende wylde ick
haer twee broeders ontlyven. Ende ick weet waerachtelijcken wel dat si
haren vader ghedoot heeft met [n1rb] fenijn. Ende esser eenich man die
segghen wilt dat ’t voernoemde niet waerachtich en is, ick bin bereet
hem dair om in eenen camp te be[v]echtene totter doot!”

Doen bestonden te roepen alle die baroenen die van Henricx ende
Thyberts paertye waren, segghende: “Ghi heeren, ghi baroenen, den tijt
es ghepasceert. Si en heeft gheenen campioen. Daerom moet sy nu ter
doot verwesen worden!”

Doen sprack die goede bisscop van Napels, segghende: “Den tijt en
es niet gepasceert. Noch mach hier iemant comen die hair campioen
worden sal.”

De duechdelijke vrouwe, hoorende dat elck haer doot begheerde,
screyde seer bitterlijck ende wort siende eenen haren neve, die[n] si
badt dat hy haer campioen wesen wilde, maer hy en dorste om die
vreese van [n1va] haer broeders. Ende die goede vrouwe, merckende
dat haer niemant en wilde verantwoerden noch haer campioen wesen,
wort uut mestroostycheden bitterliken screyende.

Mettien is Galien, de vrome campioen, daer comen, die sijn moeder
druckeliken screyende voer de heeren sach staen om verwesen te
wordene ter doot, de welcke hy byder hant nam, tot haer segghende:
“Vrouwe, wylt u trueren laten, want ick u desen dach mit mijn sweert
verlossen sal vander doot!”
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Der goeder vrouwen veranderde alle dat bloet haers lichaims als si
Galien sach ende dancte hem seer minliken.

Henrick ende Thybert hoorende dat Galien haerder suster campioen
wesen wilde, waren seer thoernich, met spijttighen woerden tot hem
segghende: “Villeyn, wie zidi? Dat u God vermaledie! Ghy hebt u lijf
seer onweert dat ghij ’t avontueren wilt om een moerdenerse. Ghy sijt
een onghevallich katijf dat ghy u lijf om haer [verliesen] wilt. Ten spijtte
uwer herten sal si desen dach verbrant worden, want si heeft onsen
vadere vergheven.”

“By den levenden God,” sprack de bisschop van Napels, “ghy en selt
haer niet dooden na dien si eenen campioen heeft, ende den camp sal
eer noene gevochten worden!”

“Ick en achte haren campioen niet twee miten,” sprack Burgalant,
“want al waren sijnder viere, ten mach hair niet hulpen.”

“Ick ontsegge u vanden lyve,” sprack Galyen. “Ick sal teghen u
rekenen eer wi sceyden. Ick en acht uwe grootheyt des lichaims noch
uwe dreyghende woerden niet eenen rotten appel, want eer noene
suldy ghevoelen den snede van mijn sweert!”

Doen viel de goede vrouwe op [n1vb] haer knyen, onsen lieven Heere
devotelijcken biddende dat Hy haren campioen victorie verleenen
wilde, mair sy en kinde Galyen, haren soene, niet.

Burgalant, Henrick, Thybert, met alle haerder paertien, ghinghen uut
die groote sale in een seer secrete camere, dair si Burgalant wapenden
mit uutnemende goet hernasch. Daerna gaven si hem een peert al
overdect met stalen bairtzen, d’welck van over d’zee bracht was. Ende
als hy volwapent was, es hi te peerde gheseten metter lancen in die
hant ende den schilt [omme] den hals. Dese Burgalant hadde [bin]nen
sijn leven vijfthyen mans in [cam]pe verslaghen, ende hi was drie
[gro]te voeten langhere dan eenich [ander] man. Doen sloech
Burgalant zij[n peert] met sporen, ridende ter plaetse[n daer] den
camp gheoerdoneert wa[s, daer] hi Galien verwachte.

Galien [reet] oock seere raschlijcken in sijn [herber]ghe, daer hi van
Savary ende [Bennes] seer wel ghewapent wort. Als [Galien], die vrome
campioen, volwapent [was], sloech hi een cruys voer hem ende [es] op
sijn peert gheseten. Maer eer hy wech reet, beval hi Sava[r]y ende
Bennes seer vriendelijken dat si met alle sijn volck in die herberghe
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blyven souden ende dat syse souden doen wapenen al ghereet om hem
te hulpen te comen, waert sake dat noot ware, want hy sorchde dat
Henrick ende Thybeert eenighe verraderye voertstellen souden inden
camp, want si dis wel ghewoene waren. Ende Galien kinde hair
condicien ende haer ghedachten over langhen tijt, want si hem
verradelijcken hadden willen dootslaen als hi van coninck Huge na
Vranckerijck reysde.

[n2ra] Met desen es Galyen ghesceyden van Bennes ende Savary, die
terstont alle haer volck wapenen deden ghelijck Galien dat bevolen
hadde.

Galien reet doer de stat ter plaetsen daer den camp ghescien soude,
dair de valsche verraders Henrick ende Thybert onderlinge raet hielen,
tot malckanderen seggende, waert sake dat Burgalant verwonnen
worde in den campe, dat sij ’t met den sweerde wreken souden.

Mettien quam Galien int perck bi Burgalant ghereden, tot den
welcken hy sprack dat si den behoorliken eet voer de heeren sweren
moesten, d’welck sy alsoe terstont deden. Ende Burgalant sprac [n2rb]
voer alle de heeren in die teghewoerdicheyt van Galiens moeder,
segghende: “Also moet mi God ende alle Zijn heylighen hulpen ghelijck
mi kinlijc es dat dese teghewoerdighe vrouwe haren vader
valschelijcken met fenijn vergheven heeft, ende daerna heeft si aen mi
versocht dat ic hair twee broeders dooden soude, ende sy soude mynen
wille volbringhen.

Na desen heeft de vrouwe ghesworen, segghende: “Alle ’t ghene des
mi dese valsche verrader opsegghende es, ben ick onsc[h]uldich, also
moet my God ende alle Sijn heylighen hulpen!”
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