
Hoe de koninck Beatris voor recht dede komen.

[13]

Den dach quam dat de koninc Beatris ter doot veroordeelen zoude,

ende hy dedese uyter ghevanghenis brenghen [om] haer te

ontschuldigen 1 in zijn tegenwoordicheyt van ’t gene daer zy met

was beschuldicht vanden [valschen] ridder. Ende als sy daer stont

voor alle de ridders ende heeren die daer vergadert waren, so

groetese ootmoedelijc den koninck op beyde haer knien, hem

biddende gena[d]e zoo deerlijck 2 dat alle de heeren ontfermen

hadden op haer ende bysonder de koninck, die aensachse met

grooten rou, dat hy nau ghespreken en konde. Doen gheboot de

koninck den valschen ridder te seg[g]hen in zijn

teghenwoordicheydt daer hyse mede beswaerden. 3

Terstont zeyde Macharis, als een verrader: “Heere, ic hebbe u

geseyt ende ic blyver by dat ick haer gheselschap heb sien hebben

met eenen hont, waer af zy ghebaert heeft, ende daer nae heeftse

my heymelijck fenijn willen gheven [om] u te dooden ende u

moeder Matabrune, dat ick niet doen en wilde.”

Doen seyde de koninck: “Vrouwe, ghy wort hier swaerlijck

beschuldicht. Wat segdy op dit stuck? 4 Seght de waerheyt! Ghy en

sult niet sterven, maer ick sal u in een klooster doen om te beteren

u zonden ende Godt voor u ende my te bidden. Ende ist dat ghy’t

niet belijden en wilt, ick sal u doen sterven een schandelijcke doot

ten zy dat [u] yemant u rechte beschudde.”

Beatris zeyde: “Heere, ick weet wel dat ic niemant vinden en sal

die mijn recht sal helpen beschudden, nochtans sweer ick hier voor

u allen dat ick ontschuldich ben van alle dese saken. Ende is Godt

waerachtich, zoo en heb ick dit schandelijck werck oyt gepeynst

datmen my overseydt 5 teghen u eere ende de mijne, ende ick

klaeght den almachtighen Godt ende gheve Hem de wraecke van

1. [om] haer te ontschuldigen: om zich vrij te pleiten

2. deerlijck: intens

3. daer hyse mede beswaerden: waarvan hij haar beschuldigde

4. dit stuck: deze aanklacht, beschuldiging

5. datmen my overseydt: waarvan men mij beschuldigt
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mijnen vyanden die my valschelijck belieghen.”
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