
Dat .XIJ. capittel:

Hoe de heydenen die stadt bevochten, ende hoe sy veel schade leden

van den [Kerstenen], 1 die seer uut der stadt schooten.

De soudaen van Persen met alle zijn heeren, doen si een tijt voor de

stadt geleghen hadden, droegen 2 over een dat zy de stadt bestormen

zouden.

Des anderen daechs doen den dach aencomen was ende de wachter

gheblasen hadde, zoo stonden de Sarasijnen al bereedt om aende stadt

te vallen. Zy quamen vast aen de grachten der steede om die te vollen 3

met groter gedruyse, 4 ende de Kerstenen schoten seer uuter stadt

alzoo datter veel doot bleven. De twee soudanen dreven de heydenen

vast aen. Ten lesten zoo wert de soudaen van Perssen geschoten door

zijnen arm. Ende de coninc van Mombrant was aen dander sijde

vander stadt, daer hy geworpen wor-[C4ra]de met eenen steen, alzoo

dat hy voor doot in zijn tente ghedraghen worde. Doen de heydenen

dit sagen, zo weecken zy achterwaerts ende lieten tstormen staen.

De keyser met de heeren vander stadt waren seer blyde. De

heydenen beclaechden de groote schade die sy geleden hadden, want

daer veel heeren ghebleven waren.

De soudaen van Egypten zeyde: “Zy en s[u]llens niet tegen mogen

houden, want zy en hebben gheen victalie 5 binnen. Aldus zy moeten

hem op gheven oft hen selven doot vechten.”

Doen zeyde de ammirael van Palerne: “Dat is certey[n] waer! Aldus

laet ons goede wake houden dat zy ons niet onversiens op den hals en

comen, oft dat hen geen victaelgie toe ghevoert en worde.”

Ter wijlen dat de Sarasijnen voor de stadt laghen, soo vielen de

Kerstenen dickwils uyt ter [st]adt ende schermutsten teghen de

heydenen, daer zy prijs behaelden. Maer zy waeren zoo machtich niet

dat zy de heydenen volle slach dorsten leveren.

1. Muller [1590]: Heydenen

2. Muller [1590]: over droegen over (dittografie) — droegen over een: besloten

3. vollen: vullen

4. met groter gedruyse: met veel lawaai

5. victalie: etenswaar, levensmiddelen
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Hier en binnen 6 begonste die van binnen ghebreck van victaelgie te

lijden. Doen ginck de keyser met zijn hooghe l[i]eden 7 te rade hoe zijt

best aen leggen souden, ende seyde: “Ghy heeren, hoe sullen wijt

maken, want ons victalie is ten eynde, ende wy zijn zo vast vanden

Sarasijnen besloten dat ons niet 8 toe comen en mach, [t]en waere

door de sonderlinghe gratie Gods.”

Doen de heeren dit hoorden, sweeghen zy alteghader stille sonder 9

Gouweron, ende zeyde: “Wildy volghen mijn raedt, wy moghent wel

doen sonder schade.”

De keyser zeyde: “Laten horen! Hy mach sulcx zijn, wy sullens

volghen.”

Gouweron zeyde: “Overmits dat wy van niemant geen hulpe en

verwachten, zo ist beter dat wy onse wet laeten varen ende houden

aen de wet van Mahumet. Dan sullen wy met vreden mogen leven.

W[a]nt ist dat ons de heydenen met crachte winnen, zo sullen zy ons

alle een schandelij[c]ke 10 [C4rb] doot doen sterven.”

Heere Jan dit horende, sprack ende seyde: “Gouweron, dat en

sullen wy niet doen! Wy en willen Gode niet verlaten. Deeden wy dat,

zo waren wy sot!”

Doen sloech Gouweron hem voor zijnen mont dat hem tbloet ter

nuesen uutspranck, ende zeyde: “Ghy vondelinck, een ander behoort

voor u 11 te spreken. Ghy sult swijghen daer alle dese heeren zijn

vergadert!”

Heer Jan soude hem gaerne weeder gheslaghen hebben, maer

Gouwerons maghen hebbent belet, alzoo dat hijs niet doen en conde.

Als de keyser dat sach, was hy heel ghest[o]ort 12 ende zeyde: “Ay,

verrader, ghy toont wel uwen aert. Waerdy niet van zo hoge maghen,

ick soude u noch heden by uwer kelen doen hanghen!”

6. In Johan uz dem Virgiere blijft het Sarasijnse leger anderhalf jaar om de stad liggen,

waarna er hongersnood ontstaat.

7. Muller [1590]: leden

8. niet: niets

9. sonder: behalve

10. Muller [1590]: schandelijeke

11. voor u: in plaats van u — Jan heeft volgens Gouweron geen spreekrecht.

12. Muller [1590]: ghesteort
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Doen zeyde de keyser tot heer Jan: “Mijn vrient, nu gheeft ons raet

wat ons beste zy ghedaen! Uwen raedt willen wy volgen, want i[c]

begeer u te hebben tot mijnen rade ende mak[e] 13 u gouvernuer van

deser stadt.”

Heer Jan zeyde: “Heer keyser, laedt ons alle ons betrouwen ende

hope in Gode stellen. Hy sal ons ghebedt verhooren, want alzoo

Daniel, doen hy inden put gheworpen was, bevrijt wert vande

vreselijcke leeuwen, zo sal Hy ons oock bevrijen van dese ongelovige

Sarasijnen. Daeromme rade ick dat wy met berouw van onse sonden

aenden Heere roepen. Want al zijn deese Sarasijnen groot van

ghetalle, daerom en sullen wijse niet ontsien oft vreesen, want wy

dienen Godt almachtich, die alle den hoop 14 vernielen ende te niet

doen mach met een luttel volckx, ghelijck wy tot veel plaetsen

beschreven vinden. Daer omme sullen wy ons alle bereyden om

’t heylich Sacrament te ontfanghen, ende daer na sullen wy ons stellen

om den vyanden te wederstaen ende strijt te leveren, ende metter

hulpen Godts sullen wijse uut onsen lande verdrijven. Dan sullen wy

daer ghenoech vinden van dranck ende spijse.”

Do[e]n de heeren [C4va] dit hoorden, seyden zy alle gemeenlijck dat

sijt gaerne doen souden.

13. Muller [1590]: maket

14. alle den hoop: het leger van de Sarasijnen voor de poorten van Romen
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