
Dat [.IX.] 1 capittel:

Hoe heer Jan buyten der poorten blyven moste, daer hy vanden

heydenen bevochten worden, ende souder gebleven

hebben, en hadde Lanceloot ghedaen.

Als heer Jan ter poorten quam, was hy seer verblijt ende waende wel

inne te gheraecken. Maer zijn blijschap verkeerde haest in rouwe, want

hy wel sach datmen hem daer binnen niet hebben en wo[u]de. Wat hy

riep, men en gaf hem gheen antwoordt. Doen hy dit sach, ginck hem

den rouwe seer nae, wa[n]t hy sach dat hem de Sarazijnen seer

scherpel[ij]ck vervolchden.

Als de schoone Gloriande dit sach, bedreef zy seer grooten rouwe.

Zy wranck haer handen ende track huer hayr. Zy claechdet den keyser,

haren vader, maer al huer claghen en was niet ghehoort. De baroenen

zeyden dat het altemael quam bi Gouwerons schult.

Als heer Jan sach dat de vyanden begonsten op hem te comen, zo

sprack hy in hem selven: “Ick wil my ter avontueren stellen ende

nemen dat my mach ghebueren. Worde ick nu inden strijdt versleghen,

God salt my in Zijn rijcke erven.” 2

Doen badt hy Godt ootmoedelijck dat Hy hem vertroosten wilde

ende verlossen uut de handen der Sarasijnen, want [C2ra] hy wel sach

dat hy van buyten ende van binnen verraden was. Doen ginck hy in

hem selven versieren 3 hoe hijt best soude aenstellen. 4 Hem dochte het

beste zijn dat hijse teghen zoude rijden. Hy beval hem selven inde

handen Godts ende sprack: “Sal ick ymmers moeten sterven, zo woude

ick dat ick mijn lief, de schoone Gloriande, eens mochte

aenschouwen. Ic soude te dierder mijn leven teghens dese honden

vercopen.”

Als de schoone Gloriande sach haren vriendt teghen de Sarasijnen

rijden, zo wert huer zoo bange dat zy ter aerden ghestort soude

hebben, en hadden huer camerieren ghedaen, 5 diese over eynde

1. Muller [1590]: xi.

2. erven: belonen

3. versieren: overleggen

4. aenstellen: aanpakken

5. en hadden ... ghedaen: hadden niet ingegrepen
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hielden ende droegense in huer camer op huer bedde. Daer bedreef zy

zoo grooten misbaer dat het een stenen herte mochte ontfermen.

De ridder by de Sarasijnen comende, zo reet hy [op] 6 den eersten die

hem teghen quam, zoo dat hy hem wel een voedt diep int lijf ran, ende

viel vanden paerde, 7 ende hy 8 brack zijn lance. Doen track hy zijn

swaert, daer hy wonder mede bedreef, verslaende ende quetsende veel

Sarasijnen. Maer want hem den hoop te groot viel, zo is hy onder de

stadt 9 gheweken, want hy was oock seer moede. Maer de Sarazijnen

zijn hem rasschelijck nae ghevolcht ende drongen hem tot aende

vesten 10 vander stadt. Nu stont hem een groote sorghe aen, want zy

dreven hem tot voor die poorte die mijn heer Lanceloot in zijn

bewaringhe hadde, daert menich ridder aensach. Ende twas hen allen

leet ende souden hem gaerne gheholpen hebben ende de poorte

ontsloten, maer zy ontsagen alle te seer Gouwerons macht.

Heer Jan weerde hem als een vroom ridder, maer ten lesten worde

zijn paert onder hem doot ghesteken, alzo dat hy was in grooter noot

ende weerde hem zo hy best mochte.

Als heer Lanceloot dit heeft gesien ende mercte wel dat hijs niet

langhe en soude moghen teeghen [C2rb] houden, zoo sprack hy totten

keyser ende zeyde: “Hier blijft huyden 11 den besten ridder doot die

Godt oyt ter werelt gheschapen heeft. Wy sullen altegader in zijn doot

schuldich zijn indien wy hem niet te hulpe en comen. Ic en cans niet

langher ghedoghen dat hy hier voor mijnen oogen sal moeten sterven.

Ick sallen helpen uut der noodt oft ick salder den doot om sterven!

Daeromme begeer ick dat ghy my oorlof 12 wilt geven.”

Doen seyde Gouweron: “By mijnen rade en suldijs niet doen. En

ghedenct u niet dat hy uwen broeder versloech, ende hadde u gaerne

vanden selven ghedaen?”

6. Ontbreekt in Muller [1590].

7. viel vanden paerde: de getroffene

8. hy: Heer Jan

9. onder de stadt: tegen de stadsmuur

10. vesten: muren, vestingwerken

11. huyden: heden

12. oorlof: toestemming om te vertrekken
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Lanceloot zey[d]e: 13 “Ick en achte des niet. 14 Dat ghesciede in

feyten van oorloghe. [En[de] ghy zijdt] 15 met u adherenten 16 een

oorsaecke daer inne gheweest. Dat weet ghy wel! Ick hebbe ghesworen

alle ridders die in nooden zijn, by te staen oft daer voor doot te

blijven.”

Als Gouweron dit hoorde, sweech hy al stille, maer hy was op

Lanceloot seer ghestoort ende peynsde hem noch eens op Lanceloot te

wreeken.

Lanceloot is sonder eenich toeven 17 met tweehondert ridders die in

zijnen dienste waren, ter poorten uut ghereeden. Soo haest hy buyten

der poorten was, zoo heeft de verraeder Gouweron de poorte weder

wel vast doen sluyten, verbiedende datmen niemandt meer uut oft in

laten en soude.

Lanceloot is ter plaetsen ghecoemen daer hy heer Jan sach vechten

te voet. Hy doorbrack met crachte de schaeren tot hy by heer Jan

quam, die daer geheel stondt geverwet 18 met het bloet der Sarasijnen

die hy versleghen hadde.

Als heer Jan hem sach, sorchde hy van binnen 19 verraden te zijn,

ende dat Lanceloot daer was ghecoomen om hem te crincken ende

inde handen der Sarasijnen te leveren om dat hy hier voortijts zijnen

broeder verslaghen hadde, ende zeyde in hem selven: “Hier comt de

overmoedighe 20 Lanceloot. Ick [C2va] en sal nu niet connen ontgaen.

Hy salt wreecken dat ick zijnen broeder versloech. O, Heer, nu sie ick

wel dat ic verraden ben!”

13. Muller [1590]: zeyve

14. Ick en achte des niet: Dat doet er niet toe.

15. Muller [1590]: en zijdt ghy

16. adherenten: aanhangers

17. toeven: uitstel

18. geverwet: gekleurd (geverfd)

19. van binnen: door de keizer en zijn heren

20. overmoedighe: zeer moedige
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Lanceloot riep met luyder stemmen: “Heer ridder, en wilt niet

sorghen! Alzoo help my Godt, ick en sal u heden niet begheven. 21 Ick

sal u helpen door Godts eere oft op der steden 22 blijven doot!”

Als Heer Jan dit hoorde greep hy een moet daer inne.

Doen velde Lanceloot zijn lancie op den coninc Sijnobrant die hem

tegen quam, ende stacken door den schilt inden buyck dat hy doot viel

vanden paert. Lanceloot nam tpaert ende leydet daer hy heer Jan vant

vechtende te voet, ende seyde: “Dit paert heb ic op de vyanden

ghewonnen. Sidt daer op e[n]de weert u vromelijck als een ridder

goet, want het ons nu van noode is!”

Heer Jan danckte hem seer. Doen gingen dese twee ridders houwen

ende kerven ende deden een grote moort onder den Sarasijnen, ende

zy vochten zo lange dat alle haer volck versleghen bleef. Ende zy twee

waeren beyde in grooter noodt, want dat gevecht geduerde zoo lange

dat beyde haer peerden onder haer doot bleven. Zy hielden haer vast

by malcander ende wrochten wonder met den swaerde dat het alle die

vander stadt aensagen.

Het was alle de heeren leedt dat zyse niet te hulpe coomen en

mochten. Die schoone Gloriande smeeckte ende badt, maer wat zy

claechde, twas al om niet, want Gouwero[n] en wildes niet ghedoghen

datmen de poorte ontsluyten soude, ende zeyde: “Hier en is niemant

so coen 23 die de poorte sal ontsluyten, oft tsal hem zijn leven costen!”

Doe Gloriande sach dat alt bidden niet en mochte helpen, bedreef

[s]y 24 zoo grooten rouwe dats een yegelijck ontfermen mochte.

Dese twee ridders die daer buyten waeren, weerden hen alzo dat hen

niemant en dorste ghenaken. Daer warender alzoo veel verslaghen

datter eenen berch van dooden [C2vb] voor hen lach, alzo dat de

Sarasijnen by haer niet wel coomen en mochten, maer schooten met

alderhanden gheweer 25 nae hen om dat syse ter doot souden

brenghen.

21. begheven: afvallen, in de steek laten

22. op der steden: ter plekke

23. coen: dapper

24. Muller [1590]: hy

25. gheweer: geschut
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