
Hoe Evac Etsijtes, sinen neve, verloste ende den coninc van

Barberijen doode ende noch twee coninghen vinck.

Dat .LXXVIJ. capittel.

Als Evack aldus sijn volc hadde, te voet ende te paerde, so reedt hy al

heymeliken ter poorten uut sonder eenich groot gheruchte te maken,

ende hi liet sijn volc al soeteliken 1 nae comen. Hi reedt so verre dat hi

vandt twee Sarasinen die die wake hielden, ende hy sloech daer op

ende namse ghevanghen, ende hi dwancse daer toe dat si hem

segghen moesten den roep 2 vanden heyr, also si ooc deden. Als hi den

roep van hem lieden wiste, so was hy te vreden, ende hi liet sijn volc

aen 3 comen, ende hi seyde hem lieden den roep van die Sarasinen.

Ende den roep was: “Mamet en[de] Elbore!” 4 Si bonden den eenen

aen een paert ende den anderen bedwonghen si dat hijse leyden

moste daer Etsijtes ghebonden stont. Also si ooc deden ende dancten

hem lieden dat si dat lijf ontdraghen 5 mochten.

Etsijtes die stont ghebonden in Corborants tente, ende dat was int

heyr dat naest 6 der stadt lach, ende daer nae 7 die coninc Alant ende

die coninc Yvorijn van Damast. Evac liet sijn heyr in dorden 8 staen,

ende hi streec 9 met sijn twintichster 10 nae die tente. Als hi daer quam,

so laghen die wakers en[de] sliepen, ende si staken hem die kele af,

ende si ghinghen in die tente daer Corborant lach ende sliep. Etsijtes

stont daer ghebonden, ende Evac nam ter stont een mes ende sneedt

die corden [l1va] al te samen ontwee ende seyde: “Neve, nemet schilt

ende swert, ende behelpt u selven!”

1. soeteliken: zachtjes

2. roep: wachtwoord

3. aen: dichterbij

4. Elbore: Ellébore (Frans), Helleborus (Nederlands)

5. dat lijf ontdraghen: het er levend vanaf brengen

6. naest: dichtst bij

7. nae: naest

8. dorden: het gelid

9. streec: sloop

10. met sijn twintichster: met hem als twintigste
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Daer namen si den coninc van Tateren ghevanghen ende bonden

hem op een paert, ende stopten hem den mont dat hi niet roepen en

soude, ende also senden si hem in die stadt aen die coninghinne.

Doen ghinc Etsijtes ende Evac voort metten volcke tot dat si quamen

aen des conincx tente, daer si die wakers ooc bestelden 1 ghelijc si die

ander ghedaen hadden, ende staken hem allen ooc die kele af. Ende si

ghinghen in die tente, ende si sloeghen den coninc Alant sijn hooft af,

ende si ghinghen daer mede wech, ende si sonden thooft in die stadt,

ende si ontboden den coninc dat hi teghen die dagheraert 2 soude

bereet sijn by hem lieden te comen, daer hi ghewillich toe was.

Aldus quam Etsijtes ende Evac bi den hoop 3 van haren volcke, ende

si saten op haer paerden ende reden achter dat heyr om te verbeyen

den dagheraert.

Als den dach begonste te comen, so quam die coninc ter poorten uut

met alle sijnder macht, ghelijc si hem ontboden hadden, ende hi

sloech van voor in die Sarasinen. Si saghen nae haren heere Corborant

in sijn tente, mer hi was wech, ende die wakers waren allen doot, ende

doen waren si seer verslaghen. 4 Etsijtes ende Evac met haren volcke

sloeghen op Yvorijn van achtere, ende Yvorijn sandt om den coninck

Alant, ende die vonden si in sijn tente hoofdeloos ligghen ende die

wakers alle vermoort.

Als men Yvorijn dese tijdinghe brachte, so was hi wonderliken seer

verslaghen, ende hy en wiste wat peynsen, ende hi gaf den moet alte

mael verloren. Die kersten heeren sloeghen vast toe ende aen, so dat

[van] 5 die payienen [ende] 6 van die heydenschen honden vele [l1vb]

doot bleven. Ende si verdroncken hem selven in die riviere, daer si

loopen wilden nae haer scheepen.

Die coninck van Arragoen sach dat si die vlucht gaven. Doe volchde

hi dapperlic nae met alle sijnder machten. Ende daer werdt die coninc

Yvorijn ghevanghen van Evac den ridder, die welcke hem sandt met

1. bestelden: behandelden

2. teghen die dagheraert: bij het ochtendgloren

3. hoop: hoofdmacht

4. verslaghen: gedeprimeerd

5. Ontbreekt in Vorsterman 1516.

6. Ontbreekt in Vorsterman 1516.
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eenen ridder in die stadt aen die coninghinne so dat si wert

versinnende 1 desen Evac in reynicheden, ende dat door sijn

vromicheyt. Aldus dreven si die Sarasinen te bande, 2 ende si sloegense

alle meesten deel doot, sonder die soudaen van Damast. Die vloet in

een schip met een deel van sinen lieden. Mer daer bleef een ontallic

volc doot ende ghevanghen, ende al dat si brochten dat lieten si daer,

ende twee coninghen ghevanghen, ende [die] 3 avystant van Cordes.

Die coninck Terus ende die coninginne Sybilla waren seer verblijt,

ende si dancten ende loofden God almachtich vander victorien dye

hem lieden gheboert was, ende by der hulpen van Evac den ridder

ende Etsijtes. Die coninc van Arragoen was seer oudt van daghen, ende

die coninghinne was seer jonc, so dat Venus wrochte 4 aen Evack ende

aen die coninghinne, also dat si malcanderen seere lief hadden in

eerbaerheden, ende si dede Evac alle die chiere die si conste ende

verdencken 5 mochte.

Doen si aldus waren in blijschapen ende in groter vruechden, so

ordineerden si dat si die drie ghevanghen souden laten ransoeneren 6

ende hem verbinden 7 laten dat si tot ghenen daghen van haer leven

lanc nu oft nemmermeer teghen kerstenheyt oft kersten heeren steken

sullen metten live, 8 ofte met ghelde van eenighe bistant 9 te bewijsene,

daermen tkersten ghelove mede crencken ende te [l2ra] niet doen

mochte. Dit dochte hem allen seer goeden raet wesen ende over

droeghen dat also toe te laten geschien. Ende aldus so waren dese drie

heeren ghestelt ende gheransoeneert op .XV. mijljonen gouts. Ende

also gheringhe 10 als dat van hem lieden ghegheven ware, dat si dan los

ende vry gaen souden tot haren lande waert.

1. wert versinnende: zich aangetrokken voelde tot

2. dreven te bande: versloegen

3. Ontbreekt in Vorsterman 1516.

4. wrochte aen: inwerkte op

5. verdencken: bedenken

6. ransoeneren: tegen een losprijs vrijlaten

7. verbinden: beloven

8. steken ... metten live: oorlog voeren

9. bistant: hulp

10. gheringhe: snel
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Dese drie heeren prijsoniers ende ghevanghen screven over in haer

landt om haer ransoen, daer hem die coninc ende sijn ander heeren

op gheschat ende gheset hadden, dat haesteliken daer vergadert was in

haer lieden landen, ende voort ghebracht sonder enich delaes 1 ende

sonder langhe te toeven in Arragoen in die stadt te Foucekuer, dat die

coninc Terus van Arragoen ontfinc. Ende hi gaf Etsijtes die vijf mijljoen

ende Evac vive, ende hi hielter self vive. Ende aldus schieden dese drie

prijsonieren van den coninc Terus van Arragoen ende van sijn heeren,

ende si swoeren hem lieden dat si nemmermeer tot ghenen daghen

haer leven lanc teghen kerstenheyt te steken, tsy metten live 2 oft met

ghelde.

Als die heeren wech waren ende die orloghe al ghedaen was, so ghinc

men steken ende breken ende alder hande genoechte bedriven. Nae

alle die triumphe die daer gheschiede so bleef nochtans Evac altoos

ontsteken in liefden op der coninginnen, dat Etsijtes hem strafte ende

seide: “Neve, ghi en doet niet wijslick dat ghy wilt doen breken den

houweliken bant, want si heeft eenen goeden man, ende het is teghen

tghebot Gods dat [gh]i 3 een ghehouwede vrouwe blameren oft

schoffieren wilt, ende teghens trecht der heyligher Kercken. Bedwinckt

dijn sinnen ende trecser af. 4 Laet varen die liefde ende kiest een

ander, want dese is blamelic!”

[l2rb] Als Evac dat hoorde, so seyde hi weder omme: “O, Etsijtes

neve, wat dinghe hebt ghi voor u 5 dat ghi mi blameert ende belastert

die liefde vander coninghinne Sybilla ende segt dat ick mijn sinnen

bedwinghen soude ende voeghen mi aen een ander liefde!? Ortsa,

Etsijtes neve, hadt wel moghelick gheweest dat ghi Margrietens liefde

van Lymborch soudet ghelaten hebben ende een ander liefde bestaen

ende haers vergheten hebben?”

Etsijtes seyde: “Neent!” Ende hi seyde voort: “Siet, Evac, mijn

uutvercoren neve, ic wil van hier voort reysen in aventueren, want mi

1. delaes: uitstel

2. metten live: eigenhandig

3. Vorsterman 1516: mi — gelet op “wilt” zal hier niet ‘mi’ in de betekenis van ‘men’

bedoeld zijn, zoals verderop in dit capittel.

4. trecser af: vergeet haar

5. wat dinghe hebt ghi voor u: hoe haalt u het in uw hoofd
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is te nacht in mijnen drome vercondicht vanden god Cupido dat mi

wat vreemdes ende wonderlicx voor oghen ende in handen comen

soude. Aldus so wil ick nu van u scheyden ende laten u hier. Doet wel

ende leeft voort daen wijsselic!”

Ende met dien so nam hi orlof, ende hi schiet van Evac, sinen neve,

datte[r] 1 die coninck noch die coninghinne niet af en wisten. Evac

bleef daer int hof, ende die coninghinne wert ooc also seer ontsteken

in liefden op Evac, den ridder, dat si nae die doot van haren man Evac

troude. Ende hi werdt doe coninc van Arragoen, dat al te lanc soude

sijn om scriven hoe dat te wercke ghinc, daer die hystorie in Walsche 2

veel af roert. 3 Mer ic laet dat bliven om beters wille ende wil voort

gaen met Etsijtes, hoe dat hi in Calaberen quam ende verloste die

hertoghinne, also ghi horen sult, dat seere vreemde om horen werdt.

1. Vorsterman 1516: dattet

2. die hystorie in Walsche: de Franse brontekst — Het was niet ongebruikelijk om ook

in ‘oorspronkelijk’ Middelnederlandse teksten naar een imaginaire Franse brontekst te

verwijzen. Dat lijkt statusverhogend gewerkt te hebben.

3. veel af roert: veel over vertelt — inderdaad is de versroman hierover veel uitvoeriger.
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Hoe dat Etsijtes quam aen een schaepherder int lant van Calaberen,

die hem seyde dat leedt vander hertoghinnen, ende hoe

datse Etsijtes verantwoorde sonder campen. 1

Dat .LXXVIIJ. capittel.

[l2va] Ghi hebt wel gehoort hoe die grave Prijsant die hertoghinne

wilde doen dooden, daer Heyndrick van Limborch voor campen

woude, dat een jaer 2 uut ghestelt was. Ende Heyndric liet dat jaer over

gaen. Jae, tot twee jaren toe so was hy in Venus Berch, eer dat hi daer

uut schiet. Mer ten docht hem niet lanck dat hi daer was. Den tijt en

verdroot hem niet, want daer was van als planteyt. Ende ooc so ghinc

hi alle daghe jaghen ende vlieghen 3 uuten berch vier ofte vijf uren,

also men noch wel horen sal.

Nu dat laat ic daer ende wil voort scriven van desen valschen verrader

Prijsant, hoe dat hi quam aen die ghevange[n]isse ende versocht aen

die hertoginne van Calaberen, woude si sinen wille doen, hi soudtse

uut laten ende gaen met haer strijken 4 uuten lande.

Die vrouwe seide: [l2vb] “Verrader, ic sage u liever verworghen dan

ic mi gheven soude tot uwen persoon. Al hebt ghi mi verradelick

beloghen aen den hertoghe ende mijnen camerlinc doen doden, God

salt noch wreken, daer en twivel ic niet aen, want ghi sijt valsch ende

valscheyt sal u gheboeren!”

Als dat die verrader hoorde, so waende hi te verwoeden, ende hi

seide: “Eer morghen sal ic u doen verbarnen in een vier. Ende haddy

mijn begheerte vol bracht, ghi hadt der vrouwen vrouwe gheweest,

daer men u nu verbranden sal ten 5 claren asschen sonder

ontfermen!” 6

1. Deze capitteltitel misstaat hier en zou beter passen boven het volgende capittel.

2. een jaer: eerder was sprake van twee jaar – één jaar lijkt juridisch logischer

3. vlieghen: jagen met vogels

4. strijken: vertrekken

5. ten: tot

6. ten claren assche: zodat er helemaal niets meer van het lichaam overblijft (om op de

Jongste Dag uit het graf te verrijzen)
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Die vrouwe seyde doe: “In als 1 dat mijnen live deren mach, wil ic

gaerne om Gods wille lijden ende daer in verduldich sijn. Ende

nemmermeer tot ghenen daghen en doe ic mijnen man ontrouwe, al

wilt hi mi nochtans aldus ontschuldichliken doden. Ende veel liever

sterf ick onverdient dan ic hem doen soude sulcken blamacie ofte

bescaemtheyt!”

Als die verrader dese woorden verstont, doe streeck hi van daer,

ende hy ghinc met haesten aen den hertoghe van Calaberen ende

seide: “Her hertoghe, ghi doet mi onrecht, want dat jaer is ghepasseert

dat die ridder soude comen campen. Jae, twee jaer oft meer! Ende ic

ben ghewillich ende bereet den camp te doen sonder achter te bliven. 2

Waer omme en doet ghi mi gheen rechte? Ick presenteer mi een werf,

ander werf, jae derdewerf den campe te doen wie 3 dat wilt, ende het is

mi alleleens, 4 oft levert u vrouwe ten brande also dat ghesloten is.

Want het is lan-[l3ra]ghe ghenoech ghebeyt. Ic wil datmen mi recht

doe!”

Als die hertoge dit hoorde, so was hi seer bedruct van herten om dat

hi sijn schone wijf dooden soude, ende hi seide: “Her grave van

Prijsant, ic kenne dat waer is, ende tjaer is over. Jae, twee jaer, also ghi

segt. Ende die ridder en comet niet. Aldus so ben icx te vreden dat ghy

gaet totten karcker daer si leyt, ende haeltse. Men salder justicie over

doen. Doet den hangman die ghereetschape maken!”

Als die verradere dat hoorde, was hi seer blijde, ende hi seyde:

“Heere, ic gae den hangman die stake doen stellen ende houdt ende

stroo derwaert doen voeren, ende dan sal ic haer brenghen uuten

karcker in die handen van justicien.” Ende daer met ghinc die verrader

wech.

Die heren vanden hertoghe diet hoorden, waren seer tonvreden,

ende si beclaechden seer die edele vrouwe, seggende, die grave van

Prijsant dede als een verrader, dat hi een so schonen vrouwe wilde ter

doot brenghen. Ende veel wasser die seyden dat sijs gheen schult en

hadde van dies men haer op leyde, als si oock en dede. Aldus wasser

een grote beroerte in die stadt van Tabor onder die ghemeente, ende

1. als: alles

2. sonder achter te bliven: zonder voorbehoud

3. wie: tegen wie

4. het is mi alleleens: het maakt mij niets uit
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dat om der vrouwen wille, die jammerliken beloghen 1 was, dat den

verrader noch te quade vergaen sal, als mi 2 wel horen sal int eynde,

ende dat bi Etsijtes den ridder.

1. beloghen: vals beschuldigd

2. mi: men
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