
Hoe de coninck oorlof nam aen zijn coninginne, ende

van tquaedt dat Matabrune op ghestelt

hadden teghen Beatris.
[3]

Aldus heeft Oriant de coninc oorlof genomen aen zijn coninginne

ende reet wech menige mijle om tegen zijn vyanden te strijden,

daer hy vrome feyten 1 dede, daer ick hier af wil swijgen om te

komen totter historien. Want doen de coninck vertrocken was met

zijn heyr, 2 beghonst Matabrune quaedt te dencken tegen Beatris

ende dede by haer komen de vroevrou, segghende: “Mijn

vriendinne, ick hebbe u hier doen komen om een [heymelijcke]

sake die ick [u] seggen sal [in bichte], maer ghy sult my sweeren

ende beloven dat ghyt niemant seggen en sult, ic sal u dan [soo]

veel goets geven dat ghy nimmermeer gebreck hebben en sult.”

Als de vroevrouwe dese beloften hoorde, [consenteerden 3 sy dit

ende] seyde sy: “Sekerlijck, vrouwe, alle dinc moochdy my segghen.

Ick beloove u by mijnder trouwen dat nemmermeer mensche weten

en sal, ende sal als biechte zijn!”

Matabrune seyde: “Ghy weet wel dat Oriant, mijn sone, Beatris

ghetrout heeft sonder mijnen wille ende heeftse soo lief dat hy eten

noch drincken en mach, hy en is by haer, ende hy heeft door haer

den lande groote schande laten geschieden. Hierom wild ick wel

dat wijse hem verleeden 4 mochten ende dan gescheyden worden,

ende dit sullen wy lichtelijc volbrengen, want sy kint draget.”

Ende de vrouwe seyde: “Dunckt u goedt, ick salt kindt dooden int

baren, ende ick sal den coninck seggen dat zijt willens 5 ghedoot

heeft.”

Doen seyde Matabrune: “Ick weet een ander dat

onmenschelijcker ende schandelijcker is den coninc om hooren,

wandt ghy ziet datse seer groot gaet, daerom dencke ic datse twee

1. vrome feyten: dappere daden / wapenfeiten

2. heyr: leger

3. consenteerden sy dit: stemde zij hiermee in

4. verleeden: afleiden (in zijn aandacht en liefde voor haar)

5. willens: moedwillig
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oft dry kinderen sal hebben. Ende ghy sult by haer gaen ende

presenteeren uwen dienst. Ende als de kinderen gheboren sullen

zijn, soo sal ick bestellen zoo veel jonghe honden eerst gheworpen

als zy kinderen ter werelt brenghen sal, ende wy sullen segghen

datse van haer ghekoomen zijn, waeromme wy dan moghen den

coninck ende zijne heeren te verstaen geven dat zy ghemeynschap

gehadt heeft met eenige honden, waer by wy komen moghen tot

onser begeerten, want ick heb een dien ick de kinderen sal gheven,

ende hy salse wech draghen ende verdoen, 6 datmen daer af niet

meer en sal hooren.”

Doen seyde de vroevrou: “Ic sal doen dat u belieft, ende dien raet

sal seer goet zijn, ende luttel salmen mercken eenich quaet opstel 7

oft verraetschap.”

6. verdoen: uit de weg ruimen

7. opstel: opzet
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