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De tekstis hier afgedruktvolgens de uitgaafvan Dr.E.T.Kuiper,

met verschillende wijzigingen naar de Tekstkritiek van Dr. J.
Bergsma. De aiwi
jkingen verantwoord ik elders.
In de aantekeningen staat alleen)wat nodig is om 't gedicht goed
te verstaan. De bedoeling is dus,dat de lezer ze alleen zal raad-

plegen,a1s ie op moeilikheden stuit,en dan hoop ik,datie er altijd
za1vinden,wat ie zoekt.

De spelling is zoveelmogelik gelijkvormig gemaakt.
Ik voeg hierbij'n enkele opmerking over de uitspraak:
ae = onze cJ.

ij = onze ie.
sc (vöör a,o,uj = onzesch.
s = z,overalwaar tegenwoordig z gehoord en geschreven wordt.
Verbindingen a1s end'die werden uitgesproken:ent
ie (= ende die,

en die),metdien uitspraak:mettien,enz.

M IDDELEEUW SE VERZEN.
Et middeleeuwse verhalende vers is meestal viertonig. Viertonig,
dat wi1zeggen,vier lettergrepen in ieder vers hebben 'n sterker betoning dan de andere. Zo is 't ook nog tegenwoordig.
M aar in de middeleeuwen was 't vers niet gebonden aan 'n bepaald getal lettergrepen. Ons tegenwoordig viertonig vers,dat we

van de Renaissance hebben gekregen,heeft acht lettergrepen,en bij
slependerijmen negen. Datvastegetal tellen wein demiddeleeuwse
verzen niet. De middeleeuwse dichter maakt z'n vers in zoveelletter.
grepen a1s ie verkiest.
Is ie dus wezenlik dichter,dan telt z'n vers zoveel lettergrepen,
zwakker betoond dan de vier hoofdtonen,a1s samenstemmen met z'n
rietmies gevoel,waarvan de versbeweging de weergave is. Dat riet.
mies gevoel wisselt metz'n voorstellingen en de stemmingen van die
voorstellingen, want de golfbewegingen van z'n vers moeten in ge-

luid zuiver afbeelden de gevoelsbeweging van zijn gemoed.
De hoofddragers van die beweging zijn natuurlik de vier hoofdtonen juista1s bijons in iedergoed vers. En,ook alweer,juista1s
bij ons in ieder wezenlik vers,is de sterkte van die hoofdtonen zeer
verschillend in ieder afzonderlik vers,en tussen de verzen onderling.
Dat alles omdatde rietmiese beweging van 'tinwendig gevoeltelkens
wisselende golvingen heeft.
N/e kunnen dus spreken bijdeviertoni
geverzen van 'n viertoppige

beweging,en die vier toppen zijn meermalen verschillend in hoogte
Soms zijn er twee van dezelfde hoogte,somsdrie,en de anderetoppen van de klankbeweging zijn lager,onderling weer verschillend in
hoogte. Enkele malen welzijn ze alle viergelijk,in 'n zwaargelijkbewegend eentonig vers,a1s uiting van de zware,strakke,eenvormige
gemoedsbeweging. Ook welalle vier verschillend, met éen hoogste
top. En tussen die toppen in,de lagere dellingen in de bewegings.

lijn,ook weerwisselend in laagte,alnaargelang deheffingen en dei.
ningen zijn in deontroeringen van 'tgemoed. De kunstenaarisniet
tevreden voordatdie inwendige gevoelsbeweging,zijn zuiver samenstemmende beweging heeft gevonden in de klankbeweging, de vers.
beweging,'tvers in woorden.
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In Karelende Elegast,zoals elders ook,horen we meermalen drie.
tonige verzen, vooral als weergave van de snellere beweging in't

gemoed. De inleiding en de aantekeningen wijzen op verschillende
rietmiese eigenaardigheden van dit mooie versverhaal.
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IN LEID INO .
Dit versverhaal is 'n fijne vertelling van zuivere menselikheid.
M enselike zielen worden uitgebeeld, en in enkele tastbare trekken
voor onze ogen zienbaar gemaakt. De verteller voelt feilloos in

eigen ziel'tleven aan van die zielen,en zijn gevoel, geuit in zijn
woorden en klankbeweging spreekt ons aan,zodatwe zien en voelen

de mensen die hijons.uitbeeldt. ln elke toestand die zijn verhaal
meebrengt,beeldthijde mensen en water om die mensen is, juist,
zoals we op dat oogenblik in die toestand ze moeten zien, en we
onze vreugde hebben hun zo in de zielte zien. En aldie beeldingen

rijen aaneen tot'n mooi,gaafgeheel. En datzegthijons zo ongezochi in loutere natuur en klare eenvoud. T'is werkelik 'n treffende
verheuging,hoe deze verteller zoo dikwel
s 'tjuiste,enige woord zo
vanzelf te vinden weei,z'n versbeweging de werkelike weertrilling is
van z'n gemoedsbeweging,en z'n klanken de weldoende kleuren zetten in onze verbeelding,

'T begin is doodeenvoudig; zo niets anders dan de klare meede.
lingen van plaats en persoon, onmiddelik zonder nadere inleiding.

Maara1s ge goed kijkt,is'ttoch we1watmeer. In die allergewoonst
zakelike meedelingen (vs 3- 14) hebben we koning Karelvoor ons.
zoals we hem hierhebben moeten. Hijdemachtige heerserzietzich
zelf,terwijlie gaatslapen,in alz'n keizezlike heerlikheid; kostelik
naief menselik. M aar nu de felle tegenstelling. De engel zegt aan
die man ,,W apent U ende vaert stelen,God gebiedt ettt en dit is et

slotwoord: ,,gauw,en flink voortgemaaktï'(15- 34).
Datis met eenvoudige maar sterke zekerheid zo voor ons gezet.
En bezie nu,hoe menselik waar die drie verschillende weerwerkingen

zijn van Karelop d'aansporing van den engel,om tegaan stelen. De
eerste keer (35- 41)doetie niets;t'is zeker 'n droom, en hij gaat
weer onder zeil.
De Engel herhaalt z'n boodschap,heel kortaf van toon. Nu is

Kareltoch 'n beetjebenauwd,en begint'n lange redenering te houden (50- 84)9moetik stelen? ik,die en die? Zo kostelik aldie op.
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sommingen,wat ie allemaal,is,en wat ie allemaalbezit; en ik moei

gaan sielen? kan nietwaar zijn. Toch 'n beetje ongerust; ongehoorzaam zijn aan God,goed,datwi1ik niet,maar zo ietskan God
toch nieivan mijvragen. En in datbesluiteloos overen weer peinzen, sluimert ie natuurlik weer in.

Maarnu paktdeengelhem juistop datene puntalleen. W iltge
nietgehoorzamen aan God,goed,d'
an is 'tmetu gedaan,en dan nog
'n zachte opwekking in heelandere toon:wees nu verstandig, en ga
stelen,God wil't zo (90- 96). Letook 'ns op, wat 'n heel ander

rietme in die eerstedrieverzen (90-92),en die drie andere (94-96),
de eerste strafen stotend,de-laatste deinend,slepend metmeelijende
vermaning.

Karel is overtuigd,want 't is 'n rechtsstreeks antwoord op z'n
moeilikheid. Ood heeftstell
ig 'n bedoeling, niet om hem rijker te
maken,dat is dwaas,maar Avat anders,dus ik ga stelen. Dat valt

em zwaarhier tegehoorzamen,en (heeljuistgezien)nog is de tweestrijd nietuit. Liever ,,hangen aan m'n keeltt (tastbaar uitgebeeld),
die allerschandelikste dood voor 'n ridder,dan stelen; maar ik heb
geen andere keus,dan stelen of God verdoen. God za1 me we1helPen. Er wordtgeen woord gezegd van Karel's diepe Godseerbied en
Godgelatenheid,maar we voelen die zo diep door die tweestrijd.
Oeen zorg heeft ie meer voor dat donkere avontuur, alleen z'n riddereer ongeschonden te bewaren,wantdaar moetie zelfvoor zorgen

(98- 130). A1 aanstonds wordt ie beloond om z'n vastberaden besluit,ten koste van alles God te dienen:alles is open;niemand merkt

em,vastbewijs datie doetwatGod wi1(131- 166). Let'ns in dit
gedeelte op vele mooie schilderende versbewegingen.
A1s ie buiten is,dat eenvoudig dieproerend gebed,die overgege-

venheid aan God,en datbeseffende Godsvertrouwen (169 toi 192).
W e krijgen in enkele verzen 'n fraaie beschrijving van die nacht
(200- 202)9voelook hier weer de klankbeweging van..'t vers, de
vlakke gestrekte van 't eerste en derde, en 't pinkelende van dat
sterrevers.

A1s Karelzo in die klare manenacht in d'eenzame stilheid voort-

rijdt,komen zo menselik natuurlik deoverpeinzingen in hem van hun,
dieiederenachtzo moeten uitrijen,ridders a1s Elegast. W at'n treurig bestaan;t'is hard,nu voeltie et zelf,en zo,vanzelfook z'n wens
om Elegast te hebben a1s makker,nu op die vreemde rooftocht, en

hem goed te doen daarna. HijheeftmeelijmetElegast,en nu vindi
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ie veel wat ridderlik is in die man. Arme mensen en kramers, die

moeten zwoegen voorhun brood,laatiealles,maarrijken dieetwe1
missen kunnen,die moeten hem z'n onderhoud verschaffen. Hijziei
em zo duidelik in z'n verbeelding, die kampridder waar niemand

tegenaan kan,en zoo hartelik komt'terdan uitin eens;ja,dieman,
die moet ik hebben vannacht (203-272).
*

*

Hier begint 't twede gedeelte, de nachtelike ontmoeting met Elegast. M erk weer hoe zuiver de dichter waarneemt en uitbeeldt.

Eerstkrijgt Karelin't oor 'n ietwatgeheimzinnige ruiterstap. Dan
zietieem in deverte,en metenkeleverzen (278- 285)schuiftheeldie
zwarte verschijning voort,daarop 'n afstand voor ons, in 't klare
maanlicht,eenvoudig door de telkenmale herhaling van dat woord

,1zwartft;en zo krijgen we de sterke gevoelsindruk van die zwarte
ridder op z'n zwarte paard. W e voelen zo goed, dat Karel in hem
welde duivelmoestzien ,,omdat hiwas so swartalïî. M aar dat is
de eerste onmiddelike gemoedsbeweging; dan voelen we in eens de
koning,voor he1ofduivelniet bang,in z'n kinderlik eenvoudige vertrouwen op Gods noodzakelike hulp:laat 'tdan de duivelwezen.En

dan weerdieverbeelding en datgevoelvan zwart(298- 300)9zohouden we die figuur in onze voorstelling vast.
Nu de derde toestand van de ontmoeting. I)e zxvarte ziet de

koning (en wijook),en dieverschijning is lichtend door z'n stralende
wapenrusting. Letop,geen beschrijving van Karel's wapenrusting
hebben we gehad te voren,omdat we hem zo nog niet moesten zien,
nu wel,omdat we die twee in gewapende handeling metelkaar voor
ons moeten hebben. W e zien ze beiden goed gebeeld in hun tegen-

stelling. Elegastz'n natuurlike overpeinzingen:hijziet terstond de
rijkewaardevan wapenrusting en paard.(304- 320).
Rakelingsgaan zeelkaarvoorbij;weermeteen paarwoorden zien
wedatzwijgzamelangselkaarschuiven. En zo zuivermenselik nu in
Elegast 'n wantrouwige vrees voor die onverschrokken vreemdeling.

Neen,hijhad zich vergistdaareven,datisgeen bangeverdoolde,dat
is ereen die mijkwaad komtdoen. Dezehele ontmoeting met hun
beiderzwijgende gedachten,is meesterlik.
Even voorbijruktElegastz'n paard om,en hijbegint;eistopheldering. Zeerjuist,hij,nietKarel;dieweetnietwatiezoekt,Elegast
wel. Die vreemde is in zijn buitgebied. Maar nu Karel weer de

groteridderkoning. Eisen,van hém? Jevraagtmeteveel,dan liever
vechten. Dedageris Karel,nietElegast,heeljuistalweer in beider
karakter. Elegastzegtgeen woord,terstond begintde kamp. W at 'n

beelding van diehelestrijd in z'n verschillende gedaantes en in deafzonderlike onderdeeltjes. T'is alles zuivergezien en zuiver gezegd.
Die eerste felle samenstootmetde speren. Dan de snel op en neer
gaande slagen metde zwaarden. Alerk op de prachtige bexveging in

die verzen:eerst'tsnelleop en neerin de volgende(404-406):
Die swaerde gingen op ende neder,
Op den helm,op die maelgien,
Dat er menich moeste faelgien.
Dan 't langzaam dringende in'tlaatste van deze twee:
Daer en was halsberch geen so goet,
Daer en dranc dore dat rode bloet.
Dit is 'n biezonder mooivers; 't bewegingsgevoel wordt gedragen
door aldie d'sen r's,'n prachtige gevoelschildering in klanken. En al

dieverzen tot414 zijn zeermooivan beelding en van klank- en ge.
voelsbeweging.
'N ogenblik rust,zo natuurlik door deoverpeinzing van de koning,
dat we vanzelfmeepeinzen. Kan tasteliker de geweldige slagenkracht
van Elegast voelbaar gemaaktworden dan in deze bange korte over-

peinzing van de koning (416-419)? Maar bij de gedachte, za1 ik
moeten toegeven? 'n zo heftige uitvalvan Karel, dat Elegast bijna
van z'n paard op degrond geslagen was, en,juist a1s weerwerking
bijhem,degeweldigsteinspanning. In enkelewoorden isdathoogste
van z'n krachtslag getekend,zo geweldig datKarel's helm inbuigt,e11
Elegastz'n zwaard in twee stukken vloog. M aar dan onmiddelik de
droevige daling in z'n wezen. Elegast weerloos, verloren, en dat

reddeloosgevoelin zijn inwendige, 1etwe1 inwendige klacht. Geen
woord over z'n lippen. W e voelen meemetde ramp van 'n màn.
Ridder-koning Karelveltnatuurlik geen weerloze. En dan staan
ze daar tegenover elkaar,alle twee methun gedachten - geen woorden;- allebei,wie is toch die andere? Voelt ge hoe die twee a1s

gelijkwaardige kampersdaar staan;erwordtniets van gezegd,maar
we voelen 'tuithun doen, hun zwijgende stand tegenover elkaar,
peinzend,wie is die andere?

Heelnatuurlik breektKarellos:nu zeg jeme wieje beni, anders
-
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dat ist't overwinningsgevoel. M aar de fiere Elegastbrengt'tpeil

weergelijk:ja,maareerstzeggen watjehierdoet(nietden anderz'n
naam vragen,datwasdwaas in dezetoestand,maarhijtoegeven,ook
niet).
En Karel(467)aanvaardtdiegelijkheid. Z'n toon is heelanders;
goedmoedig,alleen 'n kleinigheid maara1soverwinnaar,geeftiebijna
geheeltoe;a1s jijmejenaam zegt,dan zeg ikook wat ik hier kom
doen. Diplomaten ook allebei.

Vergeetniet,Karelwi1niets lieverdan dat;hijzoekthulp. Alaar
hoeeenvoudig en hoefijn is dat allemaal weer verkregen, heel dat
ingewikkeld menselik zieleproces. Karel's trots is nu weg,de fierheid
van Elegastis gebroken; en wat 'n diep meegevoelin ons, door die
enkele woorden van Elegast,a1s ie zich zelf en z'n toestand bekend

maakt(476- 486)metdieontroerendeslotregel:
Mijn geluc es so cranc.
ln 'tgemoed vandekoning is'n uitjubelendeblijdschap,datieElegast
heeft. Prachtige,zuiver menselike tegenstelling,zonder omhaal van

woorden geeftde dichteronsdieonmiddelik te voelen (487-490),en
in z'n gulleblijheid verraadtKarelzich bijna,a1s ie zegt: ,,Van mij
krijg jegeen verdrietmeertt(496). Karelwi1Elegastuit z'n ellende
halen,maar Elegastverstaat'talleen in verband metdetweekamp van

straks. W i1Elegastnu zeggen hoehij aan de kost komt, dan za1
Karel hem ook alles vertellen. Voelen we de geheel andere gemoedstoon nu hier! Karelis niet meer de koning,maar de nachtelike dief

En nu krijgen weheelanderemenselikezijden van hem te zien: hij
wordtonhandig en onbeholpen,maar nietonwaardig.

Elegastverteltz'n levenswijs (500-530),en welfijn gevoeld van
de dichter;datiszo helemaalgelijk metwatKarelover hem gedacht
had (vgl.vs243- 266). Vanzelfkomtie op z'n avontuur van deze
nacht,en z'n eerlike bewondering voor z'n overwinnaar; maar wie

vreestgijdan toch,datgezo in denachtomzwerft:Gisijttewapene
so goet (545).
Karelis God dankbaar,maar nu moet ie er watop verzinnen,dat

Elegastgeen vermoedens krijgt. En daarbegintKarel,jaechtop te
scheppen,eersteklas roofridder moetielijken;zo kostelik overdreven
Maarhijmeenterg slim te zijn,diestelerij,datmoetimmers nog gebeuren;hijsteltElegastvoorbijdekoning tegaan stelen, die heeft
toch z'n grote schatten nieteerlik verkregen. Prachtig is, dat Karel

totdrievier maaltoe 'n soortredelike verdediging geeft(z'n natut!r
verlochentzich ook in datgeveinsderoverschap niet) eerst van z'n
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roversbestaan:,,Nootbreketallen strijttf(565),dan van z'n voorstel
om de koning te beroven:
Die scat es qualike gewonnen:

God en soud'sonsnietveronnen.(589- 590).
En 'n paar regels verder weer:schade doen we hem niei, en die

rijkdom komtdekoning niettoe(595- 597). En dataandringen aan't
eind:willen we datnu maargauw doen,Elegast? W ijsamen?- Zo
goed zietdedichter deze menseziel.

Maar juistdie zo menselik begrijpelike vondstvan Karelom zich
te redden,brengtem heelwatanders,dedieperekijk in Elegast,hoq
die nu eigenlik over de koning denkt(605-630). Eerstwas Elegast
dadelik bereid,datis'n meevaller zo'n buit;maar a1s ie hoort,dat de

koning bestolenmoetworden:,,Niemandterwereld krijgtmedaaraan;
de koning heeftm'n trouw,watie meook gedaan heeft.ft

Karelkentnudewerkelike Elegast,en hijza1hem in ereherstellen,
schitterend. E1ïnog iemand anders zalie leeren kennen,'n schurk,e11

juistElegastza1die,Eggeriks'koningszwager,ontmaskeren;dieboef
verdientdatienietsoverhoudt(630- 667),daarmoeten we inbreken.
Dekoning 1etnietop Elegast z'n verachting voor Eggerik. Hij
blij,datiedaarkan stelen,datlooptzeker goed af. Merk op, hoe
korten hoepresiesdeheletoestand vooronsgezetwordt,metzofijne
geestige zetten er tussen door, over Karel's ongewone onbeholpen
manier van doen in de voorbereidingen totz'n nieuwe vak. Ook weer

doordezaak zelffijnerinzichtin Elegastz'n karakter.(668- 761).
En diezelfde heerlike geestigheid doordit hele stuk,tot Elegastdat

rinkelbellend paardegereigaathalen (762- 866). 'N beetje volksbijgelooferbijmetdattoverkruid,maar schitterend om ons de grote
koning Kareltelaten zien,daarbijdatinbrekerswerk. Endatzo vlot
en zo makkelik. Karelvoelt zich ook tussenbeiden alop z'n gemak,

en weetzich met'n geestigheid te redden: ,,a1s jij kippepraatjes gelooft,danstajeook nieterg vastinjegelooftï(786- 790). A1sElegast
met'n buitbijem komt,is Karelnatuurlik klaar;de buitisgemaakt,
nu heeftie gestolen,en Gods gebod volbracht;nu wi1ie er van door,
hoe gauwer hoe liever (847). Maar Elegast wi1 nog dai kostbaar
paardetuig,en wat 'n geestige zet weer;ditwas de koning nietnaar
de zin, liever aldie voordeeltjes gemi
st,dan datElegastalweernaar
binnen ging,en hem daarbuiten a1sinbrekerlaaistaan (863-$66).
*
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Hiermee krijgen we'tkeerpunt,en begint 'i derde deel (867), de
ontdekking van de samenzwering tegen de koning,en zo ziet Karel.
waarom God hem totstelen dwong.
Let 'ns op,hoe Karelaldoorhoofdpersoon blij
ft,al staat Elegast

bijna altijd naasthem. Karelis de grotedoor God gezalfdekoning;
hijstaataltijd onder Gods biezonderebescherming,en in ditverhaal
toontGod z'n bescherming op buitengewone wijze. In't eerste en
twededeelis Karelde hoofdpersoon,doordathijzelfhandelt,weziell
hem a1s koning,en a1s onverwinnelik ridder. In'tderde en vierde deel

ishijzo nietmeerde handelendepersoon,maarhijblijftde leider,en
voortdurend zien we hem voor ons,want om hem en om hem alleen,
geschiedtdatalles. En Elegastdie hier in'tallerlaatstdehandeling al
overnam a1s inbreker,wordt nu de onversaagde ridderlike verdediger

van dekoning. Hijvertoontzich,hoelangerhoesterker,a1sdiegrote
koning waardig;alleen zo'n koning kan zo'n trouweridder hebben a1s
Elegast.
In ditderde en vierde deelkrijgen weook andere personen tezi
en,
snaar Nveer echte mensen,hetkenmerk van elke volle kunst. Niet zo
volledig,a1s w e de zielen kennen van de twee hoofdpersonen, maar
gaafen zuiver,zoals we ze hier in hun samentreffen met de hoofdpersonen zien moeten,niets meer,maar ook niets minder. Alweer 'n be-

wijs,datdebouw,de samenstelling van ditverhalend kunstwerk zuiver sluitend is.
Elegast gaat dan om 't paardetuig in de slaapkamer van Eggerik.

Dattoneeltje,watElegastdaarhoorten ziet,isin alle delen keurig.
W e zien Eggerik en z'n vrouw in hun inwendigheid terstond. Eggerik
vertoontzich hier geheela1s de eerloze lage verrader, niet in grove
dikke woorden, neen door zich zelf,heel eenvoudig maar volkomen
zienbaar. En de vrouw in haar zo vrouwelike overreding,die haar

zin krijgi; dan die onmiddelike uiting van verontwaardiging, die
zwijgzaamheid bijde driftslag van Eggerik,datalles is meesterlik in
z'n klare eenvoud en onmiddelikheid (867- 992).
Zienu ook zo'n apartbrokjeschildering (914- 919),datopvangen
van't bloed door Elegast; niets te veel alweer, maar ook niets te

weinig,om 'tallestezien. In deklankbeweging gelijk zodikwels,ook
et zuiver gevoel; zo'n woord a1s ,,liselikett hier: ,,Ende croop er
liselike toetï,datschilderthier in een regelde hele sluipschuiving. En
in diternstig ogenblik,voor Elegast zo tragies om z'n trouw aan de

koning,nu geen bijgelovigetovermiddeltjes (zoalsin dejokkernijvan
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straks) om dietweein slaap te kriken,en weg te kunnen,maar 'n
trouwhartig gebed totGod (923-927).
Hoe biezonder goed weer even die kleine tekening van Karel's

angstig mopperend ongeduld (933- 938),omdat'tzolang duurde.Dat
is omdat de dichter ditalles niet afgetrokken met z'n verstand beredeneert,maar mensen en dingen in sterke verbeelding ziet,en daardoor

zevoortdurend voelt. T'isbijna onberispelik,heel'tverhaaldoor,die
zuivere mensenziening,en de feilloze aanvoeling van hun gemoed.
Elegast verklaartem in sobere woorden, wat er is, geeft em 'i
zadel,en ,,Ik za1Eggerik z'n hoofd afslaanttkort,kernig,sober,met'n
sombere gevoelstoon in de klankbeweging van de eerste helft

(939- 946),en deforsestraffewilslag in de klankbeweging van de
twede (947- 957). En a1s Karelniet begrijpend, verklaring vraagt,
dan komen er prachtige versregels,om te verwoorden de zware neer-

drukkende droefheid van Elegast(964-975).
Beluister maar 965,966,967,en vooral973,zo zwaar en eentonig
a1s dodegelui, met alle vier de tonen op gelijke hoogte, en z'
n mooi
innige klankkleur in dievier tonen ee,è,è,oe.

Mijn héresa1stérven m6rgen vröé;
En a1s besluit, gedragen en toch stotend van verontwaardiging

(975).
Eggeric heeftsine doot gesworen.

Dan weerzo fijn delaatstebeproeving van Elegastz'n diepstege.
zindheiddoorKarel:'tkon nog lijkendatElegastalleen aan z'n eigen
dacht(zie b.v.968- 972),en daarom paktKarelem aan:,,nou,laten
zedekoning doodslaan,dan ben jijzekernietslechtertt,metdieprachtige,Elegastdoorvlijmenderegel,in z'n wufte luchterietme:
11Sterftdieconinc,so eshidoottt(990).
W at 'n spotlachende huppelende beweging. Hoor daar nu naast
Elegast z'n uiting: 1
1Mijn heresa1sterven morgen vroetf.
Toch ook hier Karel's ondeugende menselikheid. Nietalleen wilde

hijElegastbeproeven(z'n eersteopwelling),maarnukomtweerboven
bijhem,wasik toch maareindelikhiervandaan (993-997)9zo mense1ik juist.
T'antwoord van Elegast,isonverwachtsterk en besloien:,,Jebent
m'n gezel,anderssloeg ik je neertt,datjem'n köning zo bespot;die
moordenaar Eggerik zalik doden ,,gaetmite lieve oftte leidett.Karel

heeftem nu in z'n diepstezielgeschouwd:datismijn vriend,hijza1
verwinnen alz'n ellende (998- 1014).
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En nu neemtKarelweer de leiding,willend en vast:,,Goed,vertel

dekoning watjeweet,en zolang jeleeftben jea1sz'n broedertt.Maar
Elegastdurftniet onder d'ogen van de koning te komen (voelen we
weerwatKarela1skoning is?)en Karel(Adelbrecht) za1 de koning
inlichten; wat Elegast best vindt. Dat z'n makker geen zwervend
ridder was,had ie allang vermoed. En naief kostelik,maar volkomen
menselik,is Karel's laatste poging om z'n fatsoen van rover op te
houden;morgen zullen we samen delen. Elegast vermoedt we1beter,

vindtalles goed,en zescheiden (1015- 1048).
Karelvoeltzich onverkwikkelik en somber;verraden door wie hem

'tnaastestaat. Maarhijwordtherinnerd aan Godsbescherming,die
hem immersdoor'n wonder heeftgewaarschuwd. Niemand in'tpaleis

had z'n wegzijn bemerkt. En nauweliks is ie thuis, oi de wachter
blaastde dag j,die men heerlik verklaren zag.tt En wij voelen met
Karelde rustige klare morgenstond na de felle ontroering die laatste

uren:,,datwas hem 'n klare beduidingtdvan Godsblijvende bijstand
(1049- 1070).
*
Hier begint et vierde en laatste deel,de openbaring van'tverraad

en dewrekende strafoverEggerik doorElegast. Karelblijfthierde
opperste leider,de koning,die krachtig en omzichtig 't verraad zal

straffen. Zijn hertogen staan om hem heen, en blijven hem trouw
(1071- 1101),we voelen 'taan in die prachtige kloekeverzen:
Doe seide die hertoge van Bayvier:
Laet se comen,sivinden ons hier.
Zie ook wat'n beelding met'tzelfde forse rietme:
Ende giselve,here coninc,
Sultgewapentstaen in den rinc.
En datvers metz'n schilderende beginklanken
Die u daer wille slaen oftderenj
F isullen ne we1 weren
metdatvlak op elkaar klemmende ,,we1werentï,a1s klankbeeld van de
inspannende krachtwering. En datonmiddelik geziene en te ziene:
T'bloetsalhem lopen ten sporen.

Deverraderskomen,depoortgaatopen,wijduit,en onderhunkleren
zien we,ywittehalsberge,scarpe cniveft(1120):Zeworden gevangen,
totEggerikzelfkomt,,,dieheeldemoord op z'ngeweten hadtt(1127).
Hijis de aanvoerder,hijmoetzich verantwoorden;hijishertog,hij
13

kan zich verantwoorden met'tzwaard. Trots en onbeschaamd treedt
ie op,en daagtkoning en baronnen,met de wapens hem datverraad
waar te maken. T'is geen lage lafaard,daar zit hoogheid in)en fier
is z'n uitdaging

31Nu come voortdie's begeretf(1150).
Karelblij,laatonmiddelik Elegast ontbieden; hoor maar wat'n
jagende haastin dieverzen (1153- 1157).
En wat'n diepevreugdeElegastin dezieldringt,a1shijs'konings
boodschap hoort,voelen we we1 in de itdeinende beweging van dat

vers (1167):
Die sére verblfde van den w66rde.

Na desnellereboodschapsverzen (1161- 1166)is'ta1s 'n pozende ver.
ademing. Elegast za1 de tweekamp vechten voor z'n wettige koning.

W at'n prachtig fieroptreden (1181- 1198). Kortevrome groetvoor
de koning,en z'n omgeving,dan onmiddelik de aanklacht in Eggerik's

gezichtgeslagen, en zo geweldig krachtig a1s geen eed kan zijn
(1194- 1198):
M ochte God doen sonde,
So heeftHisondegedaen,
Dathider galgen es ontgaan;

W anthiswoer mijns heren doot
Sonder bedwanc ende sonder noot.

En wat'n mooibeeldend versalweer(1192):
Dat men te winde hangen moete

(Eggeric van Eggermonde).
In de wind mogen z'em hangen. De koning groet Elegast met

blijdschap. M erk op,dater geen woord verspild wordt aan de verrassing van Elegast. Zo halfof nog meer w as Elegast er al achter
door z'n vermoedens,en in deze stand van zaken was de rest de
moeite nietwaard. W at'n zuiver gevoelvan de dichter;had ie daarvan watgezegd,hijzou deheleverbeelding hebben gebroken,nu zien
we van t'allereerste ogenblik die twee daar staan,Elegasten Eggerik,
voör de koning zetelend a1s rechter.
Karelvordertvan Elegast z'n bewijzen voor te leggen. En ill

dezelfdebewoordingen,datishierwe1heelfijn gevoeld,a1s ie'tenige
uren te voren gezegd had aan KarelAdelbrechtin de nacht,zegthij
et weer in de klare dag voor de koning en heel'thofvan de koning:
14

11En hier is de handschoen met 't bloet van de vrouwe.tt En, niet
Eggerik daagt op de wapens,maar Elegast. Durft ie 't lochenen,ik
za1em dw ingeé totbekentenis ,,eer die sonne ondergaettd,of zelf ver-

lies ik mijn leven (1203- 1234).
'T mooie hier is,datwe zo tastbaar voelen de zwakke stand van
Eggerik,alwordtdatmet geen enkelwoord uitdrukkelik gezegd.

Eggerik komtdan ook met'n uitvluchtje,erzitgeen fierheid meer
in. W e voelen z'n inwendige geslagenheid;halfspottend:met'n dief
kan ik nietgaan vechten. Voeldat lamlendige van die man in die

slappe versbeweging (1236- 1241).
Die lachter en mach minietgeschien,
T'en sa1ooc niemen wesen lief,

Daticjegen enen verbannen dief
M inen hals soude aventuren.
Hisoude betcampen met geburen

Dan hijegen misoude.
Vooraldatlamme lome ,,M inen hals soude aventuren<t,bang voor
z'n hals.

En Elegast:,yhertog ben ik alsgij;gestoleu heb ik, ik kon niet
anderst'maar

Verraetsendemoortstonticave (1247).
Ik beschuldig u van moord,dus ge moetkampen metme. Kon Elegast
korter en fierder de waarheid zeggen over hem zelf, en den ander
dwingen z'n minderheid te voelen?
Hier geen verklaring van Elegastz'n gedrag, als we twee keer
gehad hebben,dat gafgeen pas;hier alleen 'tstreng nodige maarook
al'tnodige.
Met een w oord belicht de koning de toestand: gaat 't volgens

recht,hangen moetie ,,aan z'n halsdf(beeldingl) (Elegasthad immers
bewijzen bijgebracht.) Nu voeltEggerik datde kamp z'n enigekans
is,hijhersteltzich van z'n verlegen slapheid,en weer fierder:,,Beter.
escamp,dan halsontween (1263). Erkomtin Eggerik naz'n daling
straks,weer stijging.
Overalblijven wedekoning voelen a1sdeopperste over allen,ook
hier;metdatenkele woord beheersthijde toestand. En nu de kamp
isaangenomen,bidthijdat0od dienaarrechtbeslissen zal,'n wezen1ik Oödsgericht. Elegasthelpthijzo mogelik,nog door z'n belofte:
W intge de kamp,dan trouwtgem'n zuster,die Eggerik nu totvrouw
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heeft. Elegast voelt in heel z'n wezen hierdoor,hoe hoog z'n kamp

op prijsgesteld wordt.
Detweekamp. Elegastblijftstijgen doorZnma
1 nnelik en kristelik
karakter,dathijsterker aan ons toont. Hijbegintdekamp,voorz'n
koning en voor hem zelf van zoveelbelang,met 'n ontroerend gebed,

Ootmoedig doordebelijdenisvan z'n zonden; alleen z'n zonde kan
hem de strijd doen verliezen,maarhijhooptop Gods genade, en de
voorspraak van Maria ,,zoete Vrouweft M et kinderlik Godsvertrou-

wen,tekenthijmet'tkruiszich zelf,z'n wapenrusting,z'n paard;nu
is hijgereed,hijvoeltzich Gödstrijder. Voeldaternstige-smekende
rietme in heeldie bede (1288--1310):
God,dore u goedertierenhede
Ic come u heden te genaden.

En datvastevan hoop gesterkterietme bijde zegening (1311- 1318)9
en datsnellebeslotene,a1s hijtepaard stijgt(1319- 1321):
M etdat'idie tale seide,

Sat'iop in sijn gereide,
Ende hinc den schiltter luchter side.
In die laatste versregel(1321) voelen wedekalmerustige gereedheid. M aar nu Eggerik. Geen halfgeslagen man nu,slap door z'n
schuldbesef;straks begon ie zich al op te richten, en nu tot volle
w oede van wanhoop heeftie zich opgewrongen,en is zo,'n geweldig

tegenstandervoorElegast. Geen gebed,onmiddelik rijdt ie op Elegastaf;en de strijd isbegonnen,in eens,voordat we't wisten zijn
Ave d'er in.
Prachtig weerdathaastig voortlopende rietme (1324 en vl
gg.),'t
gaat alles zo sneldaar voor onze verbeelding,die eerste heftige ontmoeting,en in 'n ogenblik ligt Eggerik uit 'tzadelgestoten; zo snel

als 'tdetoeschouwers moetgeweestzijn voorhun ogen, zo plotseling snelook loopt 'tvoor onze verbeelding.Voeldatopeense botsend
stotende van'trietme,waarmee Eggerik op de grond slaat.
Van den orse OP d'aerde.
Dat,yop d'aerdett datis 'n smak ineens;prachtig vers(1335):Ni
euwe
gedaante van destrijd. Eggerik gri
jptz'n zwaard.
In't nuchter feitelike alleen,ongeveer 'tzelfde verloop a1s in dat

eerste tweegevechttussen Karelen Elegast(vs.348- 441), maar wat
'n verschilin de hele beelding,en in de woordenreeksen en versbewegingen,die deze beelding voorons brengen.Eggerik is geen gemakke16

like tegenstander;dat wordt ons nergens gezegd,maar we voelen 't

metheelonzezieluitz'n doen en z'n zeggen. Hijuit'n spottegenover Elegast,die al overwinnaar leek, 'n overweldigende spot van

koelminachtend meerderheidsgevoel(1338- 1341):
Nu sa1ic u doden beide,
Elegast,u ende u paert,
T'ensidat gi ter vaert
Nederbeet op die moude.
W at'n koelkalme beweging in de volgende verzen, voor't gevoel

de meest zakelike nuchtere meedeling, maar daarom zo sniâdend
gem een

Moogdiu lijfontdragen,
So behoudiu paert. (1347).
Van datpaard zou'tjammer zijn,kan 'tbijtender? Maar Elegast
in vastezekerewaardigheid:,,a1zou 'tmijten ergste vergaantf, we
moeten kampen a1sridders:vang uw paard (1348- 1358).
En nu weer 'n felle zwaardkamp in korte woorden voor ons geschilderd;zie maar in deze verzen vooral.

Hare helme bernden gelijcden viere,
Van den vonken,die're uut vlogen.

Wieheeftzo deslagen gezien van twee kampvechters? (1348- 1376).
Karelwordt beangst om Elegast. Hoe za1 die strijd aflopen?
God alleen kan uitkomstgeven, want God beschermt 't recht. Z'n

bedeis kort,maar juistdie kortheid spreektdevastheid van'tGodsvertrouwen. M et s'konings eigen zwaard, slaat Elegast de laatste
slag,en Eggerik is geveld en dood. God heeftbeslist.
Watfijn gevoeld alweer,om hier pas te zeggen, voor de laatste
beslissende slag,dat 'tKarel's eigen zwaard is, dat in Elegast z'n

handen slaat. De koning blijftook hier voortdurend de leider, hij
beslistdaterkamp zijn zal,hijbidtGodshulp af, zijn zwaard verwint. Hijdanktook God,en spreekt over God dat mooie woord,
'tgevoelvan heel't verhaal:

Dieu dienen,sisijn vroet (1400).
Geen beschrijving ofbeelding meer,degeschiedenisisaf,in 'npaar
regels 't besluit:de verraders worden gestraft, Elegast is gelukkig
mets'konings zuster en s'konings eer.
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Tekent't niet de vrome kristelike gemeenschap voor wie en in wie
dit gedichtgeschreven is,datzo natuurlike slotwoord van de dichter:
Dus moete God onse saken
Voor onse doottegoede maken.
Des gonne ons die Hemelsche Vader!
Nu seget Amen allegader.
*

*

*

A1s we letten op de hel
e lijn in ditverhaalvan wezenlikemensen,
op dat natuurlik echte gevoel,dat in de ware bewoording ons aan-

spreekt,op devele fijnetrekjesoveralen altijd,juist van pas, en zo
eenvoudig gegeven,dan voelen we de grote schoonheidswaarde van

ditkunstwerkjezondervertoon,maarvan zuivereziening en getroffen
tekening. Ik heb heel't stuk ontleed om te doen zien,hoe biezonder
van samenstelling 't is,en hoe zuiver ons mensezielen geopenbaard

worden,twee dingen waaraan altijd meer dan gewone kunstte herkennenis. T'iszondertwijfeldemooisteverhalendekunst,naastonze
Reinaert,van heelonze middeleeuwen. Dezelfde goede eigenschappen
a1s de Reinaert vertoont't:voortreffelik zien en uitbeelden van mensekarakters)nooitmissend aanvoelen van'tmenselik gemoed,vonkende
geestigheid met de onbeholpenheden van mensen; treffend beeldend
vermogen en samenstemmende versbeweging.
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KAREL EN D E ELEG AST.
Fraye historie ende alwaer
M ach ic u tellen,hoort er naer.
Hetwas op ene avontstonde,
DatKarelslapen begonde

T'Ingelem op den Rijn.
T'lantwas algadersijn:
Hiwas keiser ende coninc mede.
Hoorthier wonder ende waerhede,
N/at den coninc daer gevél,

10 (Datweten noch die menigewel),
T'Ingelem, aldaer hi lach,
Ende Nraende op den andren dach
Crone dragen ende houden hof,
(lmme te meerne sinen lof.

1 Frqye historie, 'n aardige ge-

menize= de meniee,ofmenig-

schle enis.
œ n,'t zelfst. gebruikte me>'ch,
beide enkelv. mei't werkw.dik2 Alach ic u tellen, kan ik u verwels in't meerv.)
tellen.
11
al
daer, waar.
5 T'lngelem, te lngelhdm .
12 waende,zich voorstelde.
8 wonder ende waerhede ids won13 Crone dragen ende â/y#:r hob
ders en toch waar.

de kroon te dragen en 'n (plech9 gevél,overkwam (van gevallen).
tige) hofdag ie houden.
10 die menige, de mensen (die 14 te meerne, te versneerderen.
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Daer die coninc lach ende sliep,
Een heilich engelan hem riep,
So dat die coninc ontbrac
Biden woorden,die d'engelsprac.
Hiseide: ,,staet op,edelman,
20 Doet haestelike u cleder an,
W apentu ende vaert stelen;
0od die hietmiu bevelen,
Die in hemelrike es here,

Ofgiverliestlijfendeere.
25 En steeldi in deser nacht niet,
So es u evelgeschiet:
Gi sult er omme sterven,
Ende uwes lives derven,
Eer emmer scheit dit hof.
30 Nu verwachtu daer of,
Ende vaert stelen,ofgiwilt.
Neemt uwen spere ende uwen schilt,
W apent u ende sit op u paert
Haestelike ende niet en spaert.fï
35

Dit verhoorde die coninc;
Het dochte hem een vremde dinc,
W anthidaer niemen en sach,
W at dat roepen bedieden mach.
Hiwaende't slapende hebben gehoort,

15 Daer, terwijl; lach ende sliep,
16
17
18
21
22

1ag te slapen.
an hem riep, riep h- aan.
ontbreken, ontwaken.
Bi, door.
vaert stelen, ga uit stelen.
hiet,voor hiet 't,heette, gelastte

slechtmetu aflopen (evelis bijwoord).
28 l
ijf,leven,de 2de n.
v.hangt af

van derven.
29 Eer nog deze hofdag uiteengaat.
30 Nu verwacht u daer o1, nu
wacht u daarvoor, wees er op
verdacht.
't;'t smelt meestal samen met
de t van 't voorafgaande woord. 31 o1, indien.
23 es, is.
33 opsi
tten, gaan zitten op, (te

paard) stijgen.
steeltgi). 34 sparen, talmen.
26 So es u evelgeschiet,dan za1et 35 verhoren,te horen kri
jgen.
24 lijl,leven.
25 steeldi(uitsteeltji
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40 Ende hielt'em niet an dai woori,
Ende quam in ander gedochte.
Die daer die bootscap brochte
D'engel,die van Gode quam,
Sprac ten coninc,a1s die was gram :
45 ,,staetop,Karel,ende vaert stelen.
Ic en wil's u nietverhelen,
God ontbiedet u te voren,

Oftanders hebdiu lijfverloren.tï
M et dien woorde sweech hi;
50 End'die coninc riep:,,Ay milt'
A1s die sere was vereent,
1)W at es,dat ditwonder meent?
Ees't alfsgedroch,dat miquelt,
Ende dit grote wonder telt?

55 Ay hemelsche drochtijn,
Watnode soude misijn
Te stelene? Ic ben so rike.
En es man in erterike,
W eder coninc no grave,

60 Dieso rijcsivan haven,
Sine moeten misijn onderdaen,
44 als die NJd gram, a1s iemand 55 drochtiin,heer.
die tqornlg was. dus eew oudig: 56 < J/ node, wat voor noodzaak
toormg.
46 ns voor es (toonloze 2de n.
v.

v!n het) haygt af van niet
nlets,dus: nlets ervan.

47 ontbledet
ontbiedetst zegt
(gebiedt) etu;te voren,voorult,

(node 2e n.v.m.v. afhankelik
van wat,zo ook in 77 en 341).

58 En es man in erterike. Er is

geen mens op aarde. En of ne
ls de gewone ontkenning,en bp

nadrukkelik.
49 M etdien woorde,metdatwoord.

tekent dus: n(:/a'het staat of

50 Xy mi,wee mij.

noott, enz.

51 vereent, ontsteld.
52 < Jd es, dat dit lp/?l& r meent?
53

alleen,zoals hlrr,èf samen met
andrre ontkennlngen, als: n1
*:/,
59 W eder ...no,noch .. .noch.

e so rijc si van haven, &1 is
watbrtekentdie wnnderlikever- 60 iDi
e nog zo rijk in goed.
schljmng?
fes't alfsgedroch,is'teenspook- 61 Sine. De ontkenning ne // en
bedrog (a% elf,boze geest).
betekrnt pa een ontKenne11telt? en
de z1n dlkwels: zodat nï:/, pf
d
Kn
d
e
d
i
t
g
f
o
t
e
wo
n
d
e
r
1e wonderllke dingen Ve
rtelt?
.

54

opdat niet. Wij gebrulkeu ln
2l

Ende te minen dienste staen.

Mijnsselfslantes so groot,
Men vintnieuwer sijns genoot.
T'lantes algader mijn
Tote Colene op den Rijn,
Ende tote Romen alvoori,
Als'tden keiser toebehoort.

Icben here,mijn wijfesvrouwe,
Oost tot der wilder Denouwe
Ende westtot der wilder see.
Nochtan hebb'ic goets vele mee:
Galissiën ende Spaendiënlani,
Dat ic wan met miere hant,
75 Ende ic die heidene verdreef,
Dat mi't lani allene bleef;

W atnodesoudemisijn dan
Te stelene ellendich man?
Ende waeromme ontbiedet miGod?

80 Node breec ic sijn gebot,
W istic,dat hi'tmiontbode.
In mocht's geloven node,

zulke zinnen dlkwels 't voep

70 Oost in 't O x ten; Denouwe,

Donku.
woord olzonder ontkenning,dus
v
e
r
s
61
:
(
z
o
l
d
a
t
z
e
Pi
j
md
o
n
72
N ochtan hebb'ic goets vele > :e,
derdanig m oeten zijn: of ze
bovendien heb ik nog vœ 1 me r
mxten ml
''
j onderdaig zijn;
Yzittingen. (De 2de n.
v. goets
onderdaen, onderdaig.
hangt af van vele, dat eigenlik
een zelfst.n.w.1s).
64 qieuwer, n'
ergens; genoot, gelljke.
73 Galidëen Spanje.
. mlere, voor mijnre
66 Colen, Keulen, Colene 3de n.
v. 74 wan, won'
bij tote; evenzo 67 R- en 3de
= mJ
'
rjr#? 34e n.
v. vrouwel.

Van mtln.
n.
v.van Rome.
75
Ende, toen ik verdrœ f.
67 al voort,al maar door;helemaal
tot R.toe.
76 D at,zodat.
68 aZo
pls/'tJje
keizertoelhoolt:zœ 78 ellendich man, als'n rampzalige.
1st I
toeY hoort a1s kelzer.
79 ontbleden, gebieden.

ln mochts gl//pM node, ik zou
69 wiif, 't gewone woord voor: 82 e
r m x 'liker ln kunnen H usten;
echtgenote; vroawe, heerseres,
mœ steres.
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In

:ic en; geloven, lovo .

Dai mi God den lachter onste,
Dat ic stelen begonste.fï
85

Daer hi lach in dit gepeins,
Harentare,weder ende geins,

Vakedehem alluttelkijn,
So dat'iloocd'ogen sijn.
Doe seide d'engelvan te voren:
90 ,,W i1diGods gebot verhoren,
Coninc,so sidi ontdaen,
Het sa1u an u leven gaen.fï
D'engel van den paradise
Sprac: ,,coninc,doet alse die w ise,
95 Vaert stelen ende wert dief,
Sidermeer dat's Gode lief.ét

M et deser ialen voer d'engeldan,
Ende Karel hem i'seinne began
Van den wonder,dat'ihoorde.
100 Higeide: ,,oods gebot ende sine w oorde
En wi1ic nietlaten achter;

Icsa1diefsijn,alees'tlachter,
A1soud'ic hangen bider kelen;
Nochtan hadd'ic liever vele,
105 DatmiGod name algemene,
Dat ic van hem houde te lene,

83 lachter, schande; onste, (van
onnen),gunde,zou aandoen.
85 Daer, terwijl.
86 Harentare, (haer end'dare) heren derwaarts; weder ende geins,
(gins,ginds) heen en weer;dus
85,86: terwijlie over en weer
1ag te peinzen.

91 so sidi (ui
t siit/ï
sijtgi)
o
n
t
d
q
e
n
d
a
n
z
i
j
t
g
e
ongelukklg.
96 Sidermeer datns,omdat 't is.
97 varen, gaan; dan, vandaar.
98 hem d/dyfrn: zich te zegenen,
het krulsteken te maken.
99 Van, tmd 3de n.
v.) wegens,

87 Vakede hfm al luttelkijn, kreeg
Om .
ie 'n beetje slaap (vaak).
88 looc van luken,sluiten (luiken). 101 achterlaten, nalaten, verwaar89 Doe, toen; van te voren, van
daareven.
90 verhoren, in de wind slaan.

lozen.
102 lachter, schande.
105 al gemene, alles te samen.
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Beide borch ende lant,

Sonder mijn riddersgewant,
Ende ic mimoeste generen
110 M et den schilde ende met den spere,
Alse een,die niet en heeft,
Ende op die aventure leeft.

Datwaremijn wille bet,
Dan ic gevangen ben in't net,
115 Ende ic nu moetstelen varen,
Sonder enich langer sparen:
Varen stelen oft God verwerken.
Nu so moet'imigesterken!
lc woud'ic ware buter sale
120 Sonder niemare ende tale,

Ende miMraregecosiop den Rijn
Seven borge steennijn fijn.
W atmach ic seggen van oneren
Den ridderen end'den hogen heren,
125 Die hier liggen in der sale?
W at sa1wesen mine tale,
Datic an deser deemster nacht,
Allene,sonder ander crachi,
M oetvaren in een lant,
130 Dat mi vremde es ende onbecani?'ï

107 Beide borch ende lantl zo we1

burgten) a1s m 14 jand;
borch kan ook meerv.zl
jn.
108 Sonder,behalve;(iddeçsgewant, 120
ridder@ waad, rldderhke wam

109
111
113
114
116
117

118
24

bttter sale, buiten de burg.

(bater = buut' der = bute
der).

Sonder niemare ende tale, zonder gerucht en zonder +
spraak.
penrustlng.
genéren,voeden,de kost win- 121 Endl mi ware gecost, al zou
nen.
't 1m*j kosten.
eena iemand.
122 borgf steenni
jn fijn, fijne
bet, beter,liever.
(
mo
o
l
e
)
s
t
e
ne
bu
rchten.
da
n
da
t
.
D an,
1
2
3
s
van
c
ha
a
mt
onere
e
.
n, van schande, van
sparen, dralen.
en~eem~n
verwerkqn, verdx n, Verliezen
1
2
7
deemster, duister.
(door m'n daad).
Nu so mqfti mi gesterken, 128 sonder ander cracht, zonder
bescherm ing van anderen.
moge hijm1J dan sterken!

M et deser talen ginc hem gereiden
Die coninc Karelende cleiden
M et sinen dieren gewaden,
A1s die te stelene was.beraden.
135 Hetwas altoos sine sede,
Dat men sine wapen dede
Ten bedde,daer hi lach;
Hetwaren die scoonste die nie man sach.
Alse hidoen gewapent was,
140 Ginc hidore datpalas;
Daer en was geen slotso goet
No dore,die ne wederstoet,

Sine waren jegen hem ontdaen:
Daer hiwilde,mocht'igaen.
145 Daer en was niemen,die ne sach,
W ant dat volc algader lach

ln vasten slape,als'tQod woude.
Ditdede hidor s'conincs houde:
Sine hulpe was hem bereet.
150 Alse hi die borchbrugge leet,
Ginc die coninc met liste
Ten stalle,daer hiwiste

Sijn ors endesijn gesmide.
Daer en was geen langer biden.

gereiden, zich gereed
m aken.
133 dier, kostbaar.
134 X/d die, daar hij; beraden, besloten.
135 Sede, gewoonte.
136 wapen,wapeqln,Wapenrusting.
137 Tfn bedde, b1j 't 9d'
.
138 nte mcr, nooitiemand.
140 palas, p'
alds.
142 N o dore,noch deur;die ne 1J:derstoet, die hem weerstond;
ne of eq is de toonloze 4de n.v.
131

147
8 als, zoals.
dor s'conincs houde, uit liefde

voor de koqing (houde, liefdl).

149 bereet, berod, tot z'n beschlkking.
150 leet (van li
den, gaan, over-

ging),was overgegaan.
1b3 (
ors, paard, (ros); gesmide,
paardeltuig.
154 bt
'-den, beidtn, talmen; daer en
11'Jd geen langer biden, hij

151 met l
iste, ongemerkt, stilletjes.

maakte gauw voort.

150--154 Let op de gevoelstoon.
vprm bij hem.
143 Sine waren jegqn hem ontKarelvoeltFlch zo kldntjes;en
daen, zo dat ze nlet voor hem
dat gauw voortmaken,hijvoelt
geopend Waren (zie aant. 0P
lics
hnenli
letnoGe
ptme
z'nin
gema
dez
ke
.d
Vo
riel
vers 61.),dus:maar ze waren

voor hem geopend,

tonige PCrJC4.
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155 Hisadeleiende sat er boven
Op'tors,dat men mochte loven.
Doen hi ter poorten gereden quam,
Sach'idaer ende vernam
Den wachter ende den portenere,
160 Die luttel wisten,dat haer here
So na hen was met sinen schilde.
Si sliepen vaste, als't 0od wilde.
Die coninc beette ende ontdoet
Die poorte,die besloten stoet,

165 Ende leid'er sijn ors uut,
Sonder niemare ende geluut.

Doesat'iop in sijn gereide,
Die coninc Karel,ende seide:
13Ood,also gewaerlike,
170 Alse giquaemtin ertrike,
Ende Nzort sone ende vader,
Om te verlossene allegader,
Dat Adaem hadde verloren,
Ende dat na hem wart geboren;
175 Oiliet u an den cruce slaen,

Doen u die Joden hadden gevaen;
Sistaken u metenen spere,
Ende sloegen u,dies had'sigere.

155 sadelçt,voor sadeledlel't, zadelde't; sat er boven J#, steeg
*.
158 vernemen, bemerken.

= en zoon werdt(de zoon van
Maria,de zoon des mensen),
en vader (als verlosser a1s de
twede Adam, uit wie alle mensen herboren werden).

159 wachter, torenwachtrr, (zie
173 Datvoor: des dat, van dat
1064);portenere,portler.
160 Fijne e merking, zo is't in
gene dat, van wat; verliezen,
Karels geyqel.
en in ons grvoel;

verderven, deen verloren gaam
172- 174 om alles te verlossen wat
Adam deed verloren gaan en al
beten, afstijgen; ontdoen, + ewat na hem werd geboren.
nen.
176 Doen, tx n; gevaen, gegrqxn
stoet, stond.
niemarea gerucht.
(van vaen,vangen,grifpen).
onsitten,(tepaard)stijgen;ge- 178 dies had'si ger6, daarnaar hadretde, zadel.
den zij begerte; dat was hun
gewaerlike, waarachtig.
verlangen, dies M e n.
v. van
wort, werdt; sone ende vader?
dat, afhangende van gere.

luttel, welnlg, helemaal nlet.
162 als, zoals.

163
164
166
167
169
171
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Dese bitterlike doot
180 OAtfincdi,Here, dore onse noot,
Ende braect die helle daerznaer.
Also wéerlike als'twas waer
Ende gi,Here,Laseruse
Die lach in sine cluse,
185 Verwecket,Here,van der doot,
Ende van den stene maket broot,

Ende van den waterewijn,
So moetiin mieregeleidesijn
In deser deemster nachi,
190 Ende verbaertan miuwe cracht.
Ootmoedich God, geweldich Vader,
An u keer ic mialgader.tt

Hiwas in menigerhande gedochte,
W aer hibestvaren mochie,
195 Daer histelens soude beginnen.
Doen quam hiin een wout binnen,
Coninc Karel,die edel man,
Dat niet verre en stontvan dan.
Doen hiquam gereden daer,
200 Die mane scheen overclaer,
Die sterren lichten an den trone,
T'weder was claer ende scone.
Doe so peinsde die coninc:
Ic was gewone vore alle dinc
205 Dieve te hatene,daer ic se wiste,

180 Onffincdi, ontvingt gij; dore,

M oeten = ons mogen in wensende Znnen.
breken, openen'
. helle, hel,hier: 190 verbaren, openbaren, tonen.
het voùrgeborchte.
191 Ootmoedich, genadig; gewelEnde, dat; Laseruse, objektsdich, machtig.
vorm (3de en 4de n.
v.
) van 192 An Jz keer ic mi algader,tot u
Laseruus.
wend ik mijgeheelen a1;biju
cluse, kluis, graf.
k almijn hulp.
Verwecket, (verweckedet) Ver- 195 zoek i
stelfns, 2de n.
v.van stelen bij
wekte.
begtnnen.
maket, (makedet) maakte.
van dan,van daar.
So moett
' (moetti, moet ,
//, 198
01 troon, hemel.
moetgi) in mI
'
dr: geleide slln, 2203
Doe, tœ n.
moogt gijevenzo (waarachtig)
tot mljn bescherming zijn. 205 te /;c/:>G te vervdgen.
Om .

181
183
184
185
186
188
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Die den lieden met liste
Haer goet stelen ende roven.
Nu mach ic hem we1geloven,
Die leven bider aventuren.
210 Siweten wel,datsiverburen

Lijfendegoet,mach men sevaen;
Men doetse hangen ende'thooftafslaen
Ofte sterven arger doot.
Haren anxtes dicke groot.
215 Nemmermeer en gevaltmidat,
Datic man dor cleinen scat

Sterven doein almijn leven.
lc hebbe Elegast verdreven
Om cleine sake uutminen lande,

220 Die dickesetsijn lijftepande
Omme'tgoet,daer hibileeft.
lcwane,hidicke sorge heefi.
Hien heeftlantnoch leen,
Noch ander toeverlaet negeen,

225 Dan himetstelen can bejagen.
Daerop moet'i hem ontdragen.
lc nam hem t'lant,des hiwas here,

(Datmach minu we1rouwen sere)
Beide borch ende lant.
230 Des Nias ic herde onbecant,
W anthihadde in siere scaren,
Die met hem onthouden waren,

208 hem . . @ geloven, eigenlik:
hen loven, hier: verontschuldigen;hem ook sneerv.
209 bi der aventuren, op avontuur.
210 verburen, verbeuren.
211 mach >:4 se vaen, a1s snen ze
kan vangen.
214 dicke, dikwels
215 gevalt?
?lf,ovtrkomt mij
216 man, iemand; dor, om.
28

220
die dikwels z'n levenwaagt.
224 toeverlaet, inkomsten; negeen,
geen.
226 hem ontdragen /#, leven van.
227 des, waarvan.

230 des onbecant sijn, daaraan
dœn doen; herde, zeer.

231 siere= sîjnre3den.v.vr.enk.
232 onthouden sijn, zich e houden.

Ridders ende cnapen een getal,
Die ic hebbe onterft a1,
235 Beide van lande ende van goede.
Nu volgen sihem dore armoede:
Ic en laetse nieuwer geduren.
Die se onthielde,ic dad'en verburen
Beide borch ende leen.
240 Si en hebben toeverla.et negeen
Ende moeten hem onthouden
In wildernissen ende in wouden,

Ende Elegastmoet bejagen,
Daer sihem alle op ontdragen.
Maer so vele es er an,
Hien steelt genen armen man,
Dibisiere pinen leeft.

Datpelgrijn ofte coman heeft,
Laet'i hem gebruken wel,
250 Mer hi en versekert niemen e1.
Bisscoppe ende canonike,
Abde ende monike,
Deken ende Papen,
Daer hise can betrapen
255 Comen siin siere verde,
Hineemt'em mulen ende perde,
Ende steectse uut haren gereide,
Datsivallen op die heide,
.

233
234
236
237

een getal, een m enigte.
onterven, van hun erf G roven.
dore, uit.
nieuwer, nergens; laten geduren, m et rust laten.
238 onthielde, zou beschermen; ic
dad'en verburen, ik zou hem

247

bisiere (sijnre) pinen,vanzijn

moeite, arbeid.

248 pelgrijn,pelgrim;coman,koopm an.

250 verqekeren, zeker, ongemoeid,
velllg laten;niemen el,niemand
anders.
252 abde, abten.
(en) doen verbeuren.
253 paep, priester.
241 hem onthouden, zich ophouden. 255
in dgr: verde, op zijn weg
244 hem ontdragen op, zich onder(
vaart).
houden met.
256 muul, muildier.
245 fs er an, is er aan, is zeker. 257 gereide, zadel.

29

Ende neemt'em met siere cracht,
260 A1datsidaer hebben bracht:
Cleder,silver,facelment;

Dusbejaechthihem omtrent.
Daer hidierike liede weet,
Hi neemt'em haren scat gereet,
265 Beide silver ende gout.
Sine listes menichfout.
Niemen en can'em gevaen.
Nochtan heeit er om gedaen
M enich man sine macht.
270 lc woud'ic nu in deser nacht

Sijn geselle mochte wesen.
11Ay Here God)helptmitotdesenltï
*

*

*

M et deser talen voer hivoort,
Die coninc,ende heeft verhoort,
275 Hoe een ridder quam gevaren,
In derselver gebaren
A1s die riden wille verholen,
Met wapen swart a1s colen.
Swart was helm ende schilt,
280 Die hian den hals hilt.
Sinen halsberch snocht men loven.
Syzart Nras den Nzapenroc daerboven,
S&rartNras d'ors,daer hiop sat,
Ende quam enen sonderlingen pat
259 'em,hun; metsiere cracht,md
geweld.

274 gverhoren: plotseling horen.

275 varen, njden.
261 lacelment,vaatwerk.
rselvergebqren,alq die...
262 hem bejagen, in z'n ondc- 276 @ln de
dezelfde mamer a1s lemand,
hot!d voorzien; omtrent, overa'
1in't rond.
264 stat geld; gereet, terstond,
zonler omsl
ag.

dle.

280 aa
hll
t,hielp;ze droern '
tschild
n 'n rlem om de hals.

267 gevaenpVangenygevangen krij- 281 k
halsberch,eerst- ijzeeringraag tot bMekking (berging)
gen.
van hals en schouders, later:
268 sine macht erom d/M , z'n
b
or
stharnas.
kracht er aan beste en,z'n best
erop dœ n.
283 ors, (ros) paard.
272 tot A d:r, hierin.
284 sonderling, afzoM erlik, œ n273 voortvaren,voort
Zaam .
rijden.
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285 Dwers gereden dor den woude.
A1s en die coninc gemoeten soude
Seind'ihem ende was in vare,
Endewaende,dat dieduvelware,
Omdat hiwas so swarta1.
290 Den riken God hihem beval,
Ende peinsde in sinen moet:
11Oevaltmiquaet ofte goet,
In vlie te nacht dor desen;
lc sa1 der aventuren genesen.
295 Nochtan weet ic te voren wel,
T'es die duvel ende niemen e1.
W aer hivan Gods halven iet,
Hien ware so swart niet.
T'es alswart,peert ende man,
300 A1datic er an gemerken can.
Ic duchte,datmitoren nake.
Icbidde Gode dat'iwake,
Dat dese mi niet en schende.'t
Ende alse hibet quam gehende,
305 Ende die sw arte heeft vernomen

Den conincjegen hem comen,
Doe peisde hi in sinen sin:
))Deze es verdoolt hierin,
Ende hevetsinen wech verloren.

286 en,hœ (zie 142); gemoeten, 295 te voren wel,he1ge (zie v.
ontmx ten.
47).
287 heT seinen, zich zegenen: 't 296 niemen el, niœ and anders.

krulsteken m aken; vaer, vrees. 297 van Gods halveq, van GH s
290 rike, machtig; hem bevelen,
wege; dus; was hij een of
zich aanbevelen.
andere mani
er (iet) 'n e van
G* .
291 iq siqen moet,(in zijn geme )
301 toren, verdriet, led .
b1j zlch zelf.
292 gevallen, overkomen.
303 schende, schande zal aandx n.

293 na
In,
ic en (niet); te nacht, van 304 gehendf, nabij; bet gehende,
cht; dor desen, hier- .
naderbij.
294 der avrnturen (2de n.v.enk.
); 305- 306 = de koning naar hœ
t?e zag komen; (vernemen,
f-e
enesne.n,datavontuurteboven
zlen).
31

310 Ic mach dat ane hem verhoren.
Hisalre laten die wapen sine,

Diedie beste sijn in schine,
Die ic in seven jaren sach:
Si verlichten alse den dach
315 Van stenen ende van goude.
N/anen quam hiin den Nzoude?
En was nooit arm man,
Die sulke wapen droech an,
Ende sulc ors hadde bescreden,
320 So sterc ende van sconen leden.
Doen si quamen te gemoete,
Leden sialsonder groete;
D'een besach den ander wel,
M er si en seiden niet el.
325 Als'i den coninc was leden,
Die t'swarte ors brachte gereden,
Hielt'istille ende dochte,
W ie diegene wesen mochte,

W aeromme dat'ialduslijt,
330 Ende siere talen aldusvermijt,
Dat'iminiet en groete,
Doen himigemoete,
Noch om geen dinc en vraget?
lc wane,dat'iquaetjaget.
335 W aer ic seker van dien,
Dat'iquame omm e verspien,
Dat'imiofte die mine
310 mach, kan; ane hem verhoren, 322 li
den, voorbijgaan.
van hem hpren (dus: ik kan 323 wel, gced.

em datwel'ns vragen).
311 salre, za1er (hier).
312 in schine,blijkbaar.
314
316
317
319

verlichten, lichten, schitteren.
W anen, van waar.
En was nooit, er was nooit.

325 leden, gele en, voorbijgegaan.
326 brachte gereden, kwam gered'
en op.

329 lijt (van liden),voorbijgaat.
330 siere talen (2de n.v.enk.);vermidqn, yermijden te spreken,
bescriden, beschrijden, bestijzuinlg zlln met z'n woorden.
gen.
33
4
quaetjagen,kwaad beogen.
321 Txn ze vlak bij elkaar gekom en Waren.
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335 van dien, daarvan.

Bringen wilde in pine

Jegen den coninc,dieicontrade,
340 Hien lede te nacht sonder scade.

N/atnode dade hem jagen
Achter bosschen ende hagen,
Ofhiminiet en sochte?
Biden Here die migewrochte,

345 Hineontrijtmitenacht,
ln sa1proeven sine macht.
Ic wi1en spreken ende kinnen,

Himach sulcsijn,icsa1winnen
Sijn ors,ende dat'ihevetan,
350 Ende doen ne met lachter keren dan,
Hies hier comen a1s een domme.

Metdien Nrerp hisijn ors omme
Ende volgede den coninc naer.
Doen hi en achterhaelde daer,
355 Riep hilude: j,Ridder,ontbij
t!
Waerna ees'tdatgirijt?
Ic w ille w eten,w at gisoect,

Ende watgijaecht ende roeci,
Eergimiontrijtvan hier.
360 A1waerdi noch also fier
Ende also diere uwer tale,
Berechte's mi,so doediwale.
338 in pine, in moeilikhdd.

350 ne, h- ; lachter, schande.
M et dien, daarmee, mete n;

339 jegen, tegenover,bij;ontraden, 352
Vrezen.
340 Hien lede,hijzou niet voorbijgaan.
354
341 do
waet
node (ziev.56);dade,z0u
n.
342 in bossen en kreupelhout.

343 oI, als.

werp, wierp (omwerpen, = wenden).
Doen,tx n; en, hem.

355 ontbijt,van ontbiden, wachten,
stand houden.
358 roeken, begeren.
360 taerdi (ui
t waertjz= waert

344 gewrochte van gewerken,
scheppen.
JJ).
345 ne, niet.
361
346 zonder dat ik z'n kracht za1
diere (met 2de n.v.) duur,
spaarzaam met.
Gproeven.(zie aant.v.61).
348 Hizaçc/lqulcsijn,hijmag zijn 362 berechtess (2de n.
v.), bericht,
wie d1e wll.
vertel 't; wale, wel, goed.

33
3

Icwilleweten,wiegisijt,
Endewaer givaertop desetijt
365 Ende hoe dat u vader hiet.
In mach's u verlaten niet.tt

Doen antwoorde die coninc:
1)0.1 vraget miso menich dinc,
In sveet's u hoe berechten.
370 lc hebbe liever, datwi vechten,
Dan ic't u seide bibedwange.
So hadd'ic geleeftvele te lange,
Dat mieen man dwingen soude
Van dingen,die ic niet en woude
375 Berechten,t'en ware mi lief.
Coomt er migoet af oft meskief,

W isullen desen strijtnu scheiden
Ende becorten tusschen ons beiden.ff
Des conincs schilt was overtrect,
380 Hi en wilde's niet voeren ontdect
Om'tteiken dater ane stoet.
Hien wilde niet,datmen w are vroet,
Dat'i ware die coninc.
Siw orpen omme met deser dinc
385 Hare orse sterc ende snel.
Si waren beide gewapent wel.
Hare speren waren sterc.
Siversaemden in een perc
M et sulken nide onder hem tween,
365 hiet, hedte.
jyist, we haddyn er te voren
nlds mee ne lg.
366 verlaten,kwijtschelden;'
s niet,
zie aant. v.46.
380 Rildels niet, niets ervan,
369 ik we nid, hoe 't u mee te
nlet.
delen.
381 tfiken,'twapenteken,'tkonink371 bi bedwange, door dwang.
11k wapen; stoet, stond; ane,
373 Dat, als.
aan, op.
382 vroet sijn,weten.
375 ni
/'ee
n
wy
r
:
mi
l
i
q,
a
l
'
s
d
mi
j
t bevlel.
384 met deser dinc,hiermee,hiere .
376 meskief, ongeluk, kwaad.
388 versamen, samenkomen, op e1377- 378 scheiden eqde becorten,
ka>r stotrp; perc, besloten
kort en goed besllssen.
ruimte, strljdlperk).

379 Eeqst hier zien we datKarel's 389 nide 3de n.v.van nijt, heftigschlld overtrokken was; heel

34

heid; hem ,hun.

390 Dat d'orse bogen over haer been.
M anlic vingen siten swaerde,
Alse die vechtens begaerden.
Sivochten een lange wile
Dat men gaen mochte een mile.
395 Die swerte was sterc ende snel,

Ende sine joesten waren fel,
Dat die coninc was in vare,
Ende waende dat die duvelware.
Hisloech den swarten op den schilt,
400 Dien himanlic vore hem hilt,
Dat'iin tw een stucken vlooch,
Of't hadde geweest een linden loof.
Die swarte sloech den coninc weder,
Die syzaerde gingen op ende neder,
405 Op den helm,op die maelgien,
Dat er menich moeste faelgien.

Daeren yzashalsberch geen so goeh
Daer en dranc dore datrode bloet,
Dor die maelgien uut der huut.
410 Daer w as van slagen groot geluut.
Die spaenre van den schilde vlogen,
Die helme op haren hoofde bogen
Ende ontvingen scaerde ende vleggen,
So scarp waren der swaerde eggen.

415

Die coninc peisde in sinen moet:

390 bogen over haer been, doorbœ
gen op hun poten (been,m.v.
)
391 manlic, elk; vingen, grepG .
392 begaren, begeren; a1s dienietq

zen werd een grote menigte aan
elkaar bevestigd, en zo vormden ze een mall
-e'nkolder, of

rinr antser; Iarlgien (uitspr.
f
âa'
l
-l
-en), bezwljken.losraken.
liever de en '
dan vechten (vech- 407 ha
lsberch, zie aani. v. 281.
tens, 2de n.
v.bij begaren).
408 Daer en dranc #/rG daar niet
393 wil
e,wijle,tijd.
doordrong.
396 joeste, aanval.

397 dat, ze at; Pl:r, Vrees.
spaenre, mesrv. van spaen,
spaander, spllnter.
400 manllc, als'n m an; hiltn hield.
rt, schaarde, ked ; vlegge,
401 Dat
'i, dat 't (ie, nl.'t hotft'
e 413 sscchaeeur
.
schild,zie 411).
414 egge,het scherp, de snee.
402 lt
'
nden loof,lindeblad.
405 mael
zie (uitspr. maalje), ma- 415 in sinen m oet, in zich zelf,

lie,i'
fzere pantsernn
-g;van do

(moet, gemoed).
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1:Dese es te Nvapene goet:
Hibringetmiin sulke noot,
M ine helpe God,ic blive doot.

Sa1icliën mijnsnamen,
420 Ic soud's miewelike scamen.
Nemmermeer en gecreeg'ic ere.'t
Doe sloeg'ienen slach so sere
Op den swarten,die vore hem helt,
Dat hien nalic hadde gevelt
425 Van den orse op die moude.
Tusschen hem en yras geen ophouden,
Ende die swarte galt den here)
Ende sloech enen slach so sere
Op den helm,dat'ibooch,
430 Ende t'swaert in tween stucken vlooch:
So anxtelic was die slach.
Alse datdie swarte sach,

Dat'isijn swaerthaddeverloren,
Ocharmen,dat ic ie was geborenft,
435 Peisde hiin sinen moet,
))Dat ic leve,waertoe ees't goet?
lc en hadde nooit geval,
Noch nemmermeer en sal.
W aermede sa1 ic miverweren?

440 In prisemijn lijfniettweeperen,
W ant ic ben idelre hande.ft

Doe docht den coninc scande
Op enen teslane,dievore hem helt.
Doen hisach liggen t'swaert op't velt,
418 M l neen~eem~nQod, '
helpt 0od

434 ie ooit.

437 gival,geluk.
mij niet.
419 liën (met 2de n.
v.), belijden: 438 En za1 et nooit hebben.
423
424
425
427
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Zeggen.
helt, hield, stand '
hield.

440 prisen, schatten, waard achten;

li/'
/,leven.
nalic,bijna;vellen,doen vallen. 441 idelre handen, (ijdeler handen.
moude, grond.
2de n.v.)metlege handen.
galt voor galt't verl.tijd van 442 docht voor dochtlt.
gelden,vergeldek,betaald zetten;here,konlng.
443 helt,die (z0) voor hem stond.

445 In tween stucken tebroken,
Doe peinsd'i:,,T'en es nietgewroken,
Die enen wille slaen oft deren,
Die hem nieten can Y0W 0F011.Lê
Dus hilden sistille in't wout,
450 Haer gepeins was menichfout,
D'een wie d'ander wesen mochte.

Biden Here, die mi gewrochte,t'
Sprac Kareldie coninc,
Gien berecht miene dinc,
455 Here ridder,des ic u vrage,
Gihebt geleeft alu dage:

Hoegiheetoftwiegisijt,
Ende laetons corten desen strijt.
M ach ic met eren liden,
460 Ic salu henen laten riden,
A1s ic uwen name weet.''
Die swarte sprac:
11Ic ben bereei,
lndien datgimimaket vroet,
W at nootsaken datu doet,
465 Dat gihier quaemt te nachi,
Ende wiens toren daigiwacht.tt

Doe seide Karel,die edelman:
11Segtmit'ierst,ic segg'u dan

W atichiersoekeende jage.
470 ln darf niet riden bi dage;

445 tebreken, stuk breken.

462 bereet, bereid.

446 Tleq es nietgewrqken,die,Hij 463 vroet, wijs; vroet maken,me+
delen.
iq nlet (in waarheld) gewroken,
dle.
447 slaen, doden.
452 Zie 344.

464 W elke noodzaak dat 't u doet:

wattldwingt(nootsaken is2de
n.v.enk.afhangende van wat).
454 Gi en berecht mi, (bericht) 466 wiens 1eH gijzxkt.
470 In darl,ik durfni
vertel je me niet.
et;(icen).
459 liden,gaan, er door komen.
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T'en es sonder nooisake niei,
Dat gimidus gewapentsiet.
Ic sa1u seggen,hoe'tcoomt
Alse gi miuwen name noemt,

475 Dies sijtseker ende vast.tt
Here, ic hete Elegastît
Ilat sprac die ridder herde saen -T'en es miten besten niet vergaen,
Ic hebbe goetende lant verloren,
480 Dat ic hadde hier te voren,
Bi ongevalle,a1s menich doet.
Soud'ic't u al maken vroet,
--

Hoeminesaken comen sijn,
Eer icu geseide den fijn,
485 Het soude u dunken al te lanc.

Mijn gelucesso cranc-tt
Alse dit die coninc verstoei,
W as hi blide in sinen moei,
Dan't algeweesthadde sijn,
490 T'goet datvli
etop den Rijn.
Hi Se1
*de.
.
Ridder, ees't u bequame,
Gi hebt migeseit uwen name,
Nu segt mi,wies giu geneert.
BialdatGod hevet weert,
495 Ende bihem selven te voren,
Van mien crijgdi'sniet meertoren,

475 dies, (2de n.v.van dat),daar- 488 blide ..daq,blijer dan d'
at.
van,dus'
:wees er vast en zeker 490
491
Van
477 lt
erke qaen,heelhaastig (fijne 493
trek; d1e overal vervolgdenaam
481
484

486

487
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vlieten, vloelen, varen.
bequame, aangenaam.

wies (2d,
e n.
v.van wat),waarmee;hfm generen,(md de 2d'
e
n.
v.) zlch voden;in J'n onderdorstie haast niette zeggen).
a% zoals.
houd voorzien (hoe je aan de
voluit,hrlemaal z?gkost komt).
gesegqen,dnd
gen;1ti5 e;eer lk aan'telnd 494 weert hebben, liefhebben (bij
W as.
alles wat G* lief heeft).
495 te p/r:<tbovep a1:
cranc, zwak nietig.
verstoet (vân verstaen), ver- 496 van ml
'j krijg je geen last
stond, hoorde.

m= .

Ende ic sal's u so vele berechten,
Vraechdi's misonder vechten,
Ende al sonder evelen moet,
500 Indien datgiditdor midoet.td

))Nu sijt'sseker endevast,
Hereft antwoorde Elegast,
Ic en wil's u niethelen,
Daer ic op leve,moetic stelen.
505 M aer so vele es er an,
Ic en steelgenen armen man.
Sint datic w as geboren

Ende ic mijn goethadde verloren,
Daer ic bi soude leven,
510 Ende midie coninc hadde verdreven
Karel uut minen lande,

(Ic sal'tu seggen,alees'tscande),
So hebb'ic mi onthouden
In wildernissen ende in wouden.
515 Daer sitwaelve bileven,
M oeten rike lude geven,
Bisscoppen ende canoniken,
Abden ende moniken,
Deken ende rike Papen;
520 En can gehelpen hare cnapen,
In stele haer goetmet liste.
In vinde geen so vaste kiste,
lçoch geen slot so vast,

497 's vele, zie aant.v.72.
515 sl twaelve, n.1.de gezellen v&n
Elegast.
499 evele moet, euvelmoed, gramschap.
516 lude, lieden.
500 dor (dore),ter wille van,om, 519 paep, Priester.

501 Sijtss,wees hiervan.
505
506
507
513

zie vers 245.
steel, besteel.
Zolang ik leef.
hem onthouden, zich ophouden.

520,521Hun (hare) dienaars kunnen

't niet verhelpen, dat ik hun

gotd nietstee!(in = ic en),
'
can, enkelv.b1j hd meerv. on-

derwerp cnapen, a1s m- ma1en in hd M iddel-Nederl.
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Here,(spracElegast,)
525 W eet ic er goet in,

In brinc'twe1in mijn gewin
Ende onder mine gesellen.
W at soud'ic er meer oftellen?
M ine list es menichfout.

530 Mine gesellen sijn in't woui,
Ende icvoer uutop aventure,
Ende hebbe vonden ene sure,

W antic hebbe mijn swaertverloren;
Ic en coor er geen have voren,
535 Ende ic't Nzeder hadde geheel.
Der slage hebb'ic ontfangen een deel,
M eer dan ic er ie gewan
Op enen dach van enen man.
Nu segt mi,ridder,hoe gi heet,
540 End'diegene,die u heeft leei.
Es hivan sulker machte,
Dat giriden moet bi nachte?
En condise nietgematen
Diegene,die u haten?

545 Gisijtte wapene so goet.tt
Doe peinsde die coninc in sinen moet:
God heeftmine bede gehoort,
Nu moet'i miberaden voort.
Dit's die man die ic begaerde,
550 Boven alle,die leven op d'aerde,
M ede te varene op dese nacht.
526

ln :rflc'/welin mijn g:m%.
' 543 eondi (cont ji, gi) kun! ge;

ofik breng 'twe1in mijn bezlt
gematen,matigen,klein krljgen.
(zie aant.vers 61).
54
8
moet'i,moge hij;beradenvoort,
528 er // (aI), er van; tell
en,ververder raden, voorthelpen.
tellen.
534
bezit boven 549 die ic bfgaerde .., mede te

k
Ilyezezn,
ouikegaf
r ge
ee
rnalles voor.
535 fnde,als.
537 te, qoit;gewan (verl.tijd van
gewtnnen), kreeg.
540 2(r/ hebben,haten,(l
eet is een
bllv. n.w. het tegenovergestelde
van lie1,)
40

varene, dle ik begeerde dat mee
zou gaan.

God heeft en mitepoente bracht.
Nu moet ic liegen dor den noot.tt
11Biden Here die mi gebootltî
555 Sprac die coninc,,,l-lere Elegast,
An mihebdigeleide vast,
Gestade vriende ende vrede.
Ic sa1u seggen mine sede;
W atholp vrienden verholen?
560 Ic hebbe goets so vele gestolen,
W aer ic met der helft gevaen,
M en liete miniet ontgaen

Om mijn gewichtvan goude root.
M aer hetdede midie noot:

565 Nootbreketallen strijt.t'
Nu segtmi,ridder,wiegisijt-Tf

,,

11Ic salu seggen minen name,
Ees'tu w ille endebequame.
Geheten ben ic Adelbrecht,
570 Ende plege te stelene over rechi
In kerken ende in clusen
Ende ooc in allen godshusen.
Ic stele alrehande saken

(In late niemen metgemake)
575 Den riken ende den armen:
In achte niet op haer carmen,
ln late genen man,

552 te poente,jui
stvan pas.
554 gebeotn.1.te levene,schio .
556 geletde vast, vaste, zekere 1 scherming.
557 vriende, vriendschap.
558 sede, l
evenswijs.
559 W at zou 't baten dat voor
vrienden te verbergen, (verho-

len is verleden deelw.
).

565 zoveel a1s: no* breekt wet.
568 ls't uw wil,en (is'
t u) aango
naam : a1s '
t u welgevallig is.
570 over recht, volgens recht, van
beroep.
571 ep vlgg.prqshtig van onhandlge overdnl
'vlng.
572 godshusen, kloosters, gasthui-

v. afh. van vele.
Zell.
560 goets 2de n.
561 gevaen (van vaen,vangen),ge- 575 Den riken çnz. 3'
d.
e n.
v. afh.
Pakt.
van ic stele,'
1k ontsted aan.
563 voor mijn gewicht in ro* 577 laten, ongemx id laten.
goud.
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Daericmijn gewin weeian,
ln name hem liever sine have,
580 Dan ic hem die mine gave.
Aldus hebb'ic miontdragen,
Ende hebbe geleit menige lage
()na enen scat,dien ic Nveet;
Alisoud'syzesen Nzelgereet

585 (Eer emmerquame morgen vroe
Hadd'icer enehelpe ioe)
Also vele a1s ic's rochte

Ende mijn paertgedragen mochte.
Die scat es qualike gewonnen:
590 God en soud's ons niet veronnen,
M ochten wi's hebben een deel.
Die scat leitin een casteel,

Daer midie jegenode escont.
A1hadden wi's tienhondert pont
595 T'en mocht'em niet deren,
Dien hies,twee peren.

Ende hies qualikebejaecht.
SietElegast,wat's u behaecht:
W illen wi'r omme doen onse machi,

600 Endegesellen sijn tenacht?

579 die ik nid liever ontnam (zie 589 qualike gewonnen,oneerlik verkregen.
aant.v.61).
581 hem ontdragen, zich onderhou- 590 veronnen, misgunnen; kwalik
'den, i
n z'n onderhoud voorzien.
nem en.
582 en heb menige listige poging 593 jegenode, streek, buurt; cont,
ge aan.
bekend.
584 #S, daarvan (van die schat) 595,596 Etzou lym, aan wie die
hangt af van also vele in 587,
toe% hoort, nld schaden, gan

twee m ren (tastbaar beeldend).
alsovele,J(.
sic'srochte;rochte,
verleden tild van roeken (met 597 qualike bejaecht, oneerlik ge2de n.v.) zlch bekommeren om,
kregen.
begeren; dus: dayrvan (zou 598 d
'saah
ant af van wat,wat jou
voor mij gereed ziln), 1ag qle
rvan dunkt.
vx r't grijpen,zo veel a1s lk
m aar W 0t1.
599 sijn macht doen, zijn best
doen; (macht,vermogen).
585 eer emmer,eer nog.
586 helpe, hulp, helm r.
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Datwiconnen bejagen,
Onthier ende hetsa1 dagen,
Dat sa1ic delen ende gikiesen;
Die's achtergaet moet riesen.tt
605

Elegast sprac: ,,W aer leit die scat,
Lieve vrient, segt mi dat,
Ende in watstede.

Hetmach daersijn,icvare mede.
M aer ic wille's w esen vroet,
610 Eer ic u volge enen voet.tt

Doe sprac Karel, die edelman:
Ic sal't u berechten dan.
Die coninc heeft so groten scat,
Hem mochte luttelderen dat
615 Van sinen scatte,daer hi leget.tt
Alse dit die coninc seget,
Dat'i hem selven stelen wille,
Elegast en sweech niet stille:
))Dat moet miGod verbieden.
620 Hien leeft niet,die't miriede,
Dat ic den coninc dade scade.
A1heeft'imibiquaden rade

Mijn w
lantgenomen endeverdreveny
Ic sa1hem wesen almijn leven

602 onthier ende, totdat.

609 vroet wesen (met 2de n.
v.)
weten.
603 Nj
Volg'n
ensrrdfe
q
a
s
s
e
n
s
p
l
e
ge
l
mo
e
s
t
ems de oudste delen 614 D at zou hem wdnig schaden
en de jongste kiezen, d.i. de
in z'n schat.
eerste keus doen, om de verde- 615 legeta ligt.
ling zo zuiver m ogelik t'
ehe1 616 seget,zegt.
% n.
619 dat moet plï God verbieden,
604 die daarvoor achteruitgaat,
moge God mijdatbeletten.
(schilderend aanschouwelik), 620 die't mi riede, die me daaraan
m oet we1 dwaas Z1)11.
kreeg.
607 stede, plaats.
622 biquaden rçdd,in verkqrd in-

608 Hetmcc: daersijn,'tmag zijn
waar 't wil.

zicht (of: lnstigante dlabolo,
door inblazing van den boze).
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625 Gestade vrient na mine macht.
In sine scade en com ic te nacht,

Wanthiesmijn gerechtehere.
Dad'ic hem anders dan ere,
Ic mocht's miscamen vor Gode.
630 M en mocht's mi geraden node.ït

Alse ditdie coninc verstoet,
W as hiblide in sinen moei,
Dat'em Elegast die dief
Goets onste ende hadde lief.
635 Doe peinsd'i, mocht'i keren
Behouden siere eren,
Hisoud'em goets so vele geven,
Dat'i met eren mochte leven
Sonder stelen ende roven;
640 ,,Dies mach men miwe1 geloven.t'
Na dien gepeinse daer hiin was,
Vraged'i Elegaste das,
Ofhine iewers wilde leiden,
Daer sigoetonder hem beiden
645 Mochten bejagen op dien nacht;
Hidade'r toe sine macht
Gerne ende sine behendichede,
N/oude hi ne laten varen mede.

625 gqstade,4rouw,standyastig;na 636 behouden slere eren, md *
m tne macht, naar mijn verm m
houd van z#n eer;siere,2de (of
3de) n.v. vrouwel. - k. van
gen.
sijn:slnere,st
-jnre,siere.
626 in zijn schade k0m ik nid van
nacht = ik doe hem van nacht 640 dles,daarin; (2de n.
v.van dat,
geen schade.
a
f
h
a
n
ge
n
d
e
'
v
a
n
g
e
l
o
ven).
627 gerechte, rechtmatige, wettige.
642 das 2de n.v. van dat: das
hangt af van vragedbi.
ne, hem ; iewers, ergens.

629 scamen heelt de 2de n.v.,dus:
ik zou me daarvoo'
r ('s) scha- 643
m en.
630 Ze zouen er memoeilik toe('s) 646
kunnen krijgen;geraden, overhalen,heeftsoms de 2de r.v.

634 onste verl. tijd van onnen,

gunnen;onnen heeftde 2de n.v.
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hi dade'r toe enz.,hij !ou er

z'n kracht en behendighmd aan
besteden.

Elegastseide:,,Ja icgerne.
650 In weetofgi'tsegtin scherne.
T'Eggerics van Eggermonde
M ogen wistelen sonder sonde,
Die des conincs suster heeft.
Hetis scade,dat'i leeft:
655 Hi heeft den menigen verraden
Ende bracht in groter scaden.
Selve den coninc sinen here

Soud'inemen lijfende ere
M ochtna sinen wille gaen.
660 Dat hebb'ic dicke we1verstaen.
Nochtan hout'ivan den coninc

Sijn herde scone dinc,
Beide borch ende leen.
A1en hadd'itoeverlaetnegeen,
665 Het mocht'em luttel deren
Datwivan den sinen teren.
Daer sullen wi varen,ees't u wille.fï
Doe peinsde die coninc ende sweech stille,
Nadien dat geschepen stoet,

670 Daj daer ware stelen goet:

/1A1hadd'en sijn sustergevangen,
Sisoud'en node laten hangen.tf
Daerna droegen siovereen
Ilaer te varene onder hem tween,

650 schern, gekleid, scherts.

651 T' Engerics, in ('t slot) van
Eggerlc. Zo zeggen de Zu1
Ne
'perlanders ook nu nog: b1j 664
Jansen/s.
665
653 heqt,n.
1.totvrouw.
666
654 H et's scade, t'is zonde.
655
656
659
660

vorm,zoals vele eenldteggro
pige onz.woorden heb- n m de
lste en 4de n.v.meerv.).
al hield ie niets over.
het mocht,'t zou.

van den sinen,van 't zijne.

de menige, menigeen.
bracht, gebracht.
M ocht voor mocht 't.
dicke, dikwels.

669,670 daar 't zo geschapen stond,
dat 't daar gxd was om te
stelen.
671 en, hœ .
afs
epr
reeeke
ndr
n.
agen, overeenkonlen,
662 he
q
(dt
ndce,isze
'e
r; dinc, bezittingen 673 ov
n onverbogen meerv.
en~eem~n
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675 Te stelene Eggerics scai.
Die coninc hem niet en vergat.
Siquamen gereden op een velt
Luttel mee dan in den telt,
Daer vonden sieen ploech staen.
680 Die coninc beette neder saen,
Ende Elegastreet voren,
Daer hi den wech hadde vercoren.
Die coninc nam t'couter in die hant,
Dat'i an den ploech vant,
685 Ende peinsde in sinen moet:
Dit is ten ambachte goet.
Die graven wille in borgen,
Himoeter toe besorgen
Sulke dinc alse hem bedorste.
690 Doe sat'iop alsonder vorste
Ende volgede Elegaste
M et den sporen vaste,
Die een luttelwas voren.
Verstaet,so moogdiwonder horen!
695 Doen siquamen vor die veste,
Die de scoonste was end'die beste,

Die iewaertstoetop den Rijn,
Sprac Elegast:

Hier will'ic sijn.
1)Nu segttt,seid'i,,yAdelbrecht,
700 W atdunct u gedaen datbest?
Ic wille werken biuwen rade:
Het ware mileet,geschiede u scade,

676 hem vergeten, zich vergeten, 687 graven, inbreken; borg, burcht.
uit zijn ro1 vallen.
688 besorgen,aanschaffen.
678 niet veel harder dan in matige 689 alse hem bedorste, a1s ie nodig

draf(mee = meer).
680 nederbeten,afstijgen;saen,terstond.
681 voren,vooruit.

heeft; (bedorste,ver1. tijd van
het onpeqs. hem bedarl, hlj
heeftne lg).
690 vorste, uitstel.

692 vaste, snel (bij volgede).
683 couter,ploegijzer.
686 ten ambachte,voor't werk ('t 694 verstaan, vernemen, luisteren.
697 iewaert, ergens; stoet, stond.
inbreken).
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Dat men mochte seggen dan:
Hetquam albi desen man.tt
Die coninc antwoorde na dier tale:
1)ln quam nooitbinnen der sale
Noch in den hove,daer ic weet.
Het soude miw esen ongereet,
Soud'ic er nu binnen gaen.
710 An u selven moet'et staen.'t
705

Elegast seide: ,,T'es mi lief.
Sidi nu een behendich dief,
Datsa1ic cortelike verstaen.
Laet ons een gat maken gaen
715 In den muur ter goeder ure,
Daer Nzimogen crupen dure/t

Dat loveden sibeide w el.
Sibonden daer haer orse snel
Ende gingen ten mure sonder geluut.
720 Elegast trac een iser uut,
Daer hiden muur metsoude breken.
Doe began die coninc reken
T'couter voort van den ploech.
Doe stontElegastende loech,
725 Ende vraegde,waer hi'tdede maken.
1)Const'ic t's'meesters huus geraken,
lc dade maken sulc een.
Dusgedaen sach ik nooit geen
Bésegvn tot sulken sticken,

704 bl, dx r.

715 ter goeder ure, op gxd go

uk,op hoop van zegen.
706 ln = ic en; binnen dfr sale 717 lDa
t keurden ze beiden god .
noch in den hove, in't elgenlike

20 tra% trok.
slotgebouw (de grote zaal), 7
722 reken . .. voort, voor den .dag
noch op 't riddergoed.
halen.
708 ongereet, onmogelik, ondoenlik. 726 Kon ik 't huis van die m eestertsmid) vinden.
710 Jijmxt'tzelfdoen.
729 Bésegen, bezigen; stic, stuk,
713 cortelike, gauw.
ding.
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730 Daer men mure metsoude picken.tï
D ie coninc sprac:,,
Hetmach we1 sijn:
Ic quam gevaren op den Rijn,

Dies es leden die derde dach,

Daticvoerop mijn bejach;
735 Daermoestic mijn iser laten,
Ende ontvielmiop der straten,
Daer men mi volgede achter.
ln dorste nietkeren dor den lachter.

Duswasicmijns isersane;
740 Ende ditnam ic bider mane,
Daer ic'tvant an enen ploech.tf
Elegast sprak: ,,T'es goet genoeg,
M ogen wi daer nu in geraken.
Hierna doet een ander maken.tt
745 Silieten die tale,sie makeden t'gat.
Elegast voegde 't bat,
Dat'idaertoe keerde sine lede
Dan't den coninc Kareldede:
A1was higrootende sterc,
750 Hi en conste niet sulc werc.
Doen sit'gat van den mure
Hadden bracht durenture,
Ende si daerbinnen souden gaen,
Elegastsprac: ,,0isult ontfaen
755 Hier buten,datic u sa1 bringen.ff

730 picken, openpikken, v nbreken. 741 vant, vond.
733 b
pfes es leden,sedertis voor- 745 die tale laten, e houden met

llgegaan (geleden).

734 Dat ik op buit uitging.

736 fnde qntviel mi, en 't ontviel
m1J (zie aant.v.772).
738 dor den
schande.

lachter, 0D1 de

spreken,zwijgen.
74:,747 Aan Elegastschikte't* &r
z'n handen daayvoor te gebrulken: Elegast z'n handen stonden beter naar dat werk..

752 en
durdo
ent
ure (dur'endndure). door
or.

739 2
an
dee,n.
zvo.nd
er;aqe jfjzl,metde 754 ontjaen,ontvangen.
= kwijt zljn.
740 bider mane,in de maneschijn.
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Hi en woude's niet gehingen,
Dat die coninc binnen quame,
So sere ontsach'ihem der onvrame.
Hien docht'em geen behendich dief.
760 Nochtan woud'i leet ende lief

Met'em deilen,sijn gewin.
Die coninc bleef buten,Elegastginc in.
Elegastes behendichede,
Die hiproefde te meniger stede,

765 Die en was mellijcno gemate:
Hitrac een cruutuut enen vate
Ende deet binnen sinen monde.
Die sulc een hadde,hiverstonde,
W at hanen craien ende honden bilen.
770 Doe verstont hi ter wilen
An enen hane,an enen hont,
Ende seiden,dat die coninc stont

Buten hove,in haer latijn.
Elegastsprac:,,W atmach ditsijn?
775 Soude die conincsijn hier voren?
756 gehingen, toestaan.
758 Zo bang was ie voor ongeluk-

ken;hqT ontsien (met2den.
v.)
bang zljn voor.

759 Hilen) #/c/23':?4,Kare1 leekhem.
760 gewin, al wat ie kreeg.

764 proeven, bewijzen, tonen.
765 mellijc no gemate,nid gering;
(mellijc en gemate bdekenen
allebel:maog,gering).
766 cruyt, (toverlkruid; vat,zakje,
busle.

768 hl verstonde, hij zou verstaan
(beweerde men).

V.
n.
W .*Z0 hier:ende sdden =

ende si seiden'
.Hierdoor krijgt

ende de kracht van 'n G trekkel.
v.n.w.: endeseiden = diezeiden;
zie ook v.858 en 1078. Zo0ok
worden ma rmalen andere bG
trekkingen tot de werking na
ende nlet aange uid. wanneer
de Persoon of zaak door et
Xoor4aande al in onze voorstelllng 1s.
, bv. ende met is dan
en daarmee, of ook betrekkel.
Waarm cy e11Z. Ende

kreeg ze xnde lelf min of
betrekkel. v.4.+. Mf biiwoord,

m eer de bdekenls v&n een

769 bilen, blaffen.
770 ter wilen, op dat ogenblik; verstaen an, '
horen zeggen '
door.
772 ende. N a ende staat zeer dik-

en kon ook verschlllende voegwoorden vervangen.Zo is ende
= dat in v. 183,= toen in v.
1063; = hoewel, al in v. 121;
-= i
ndien, a1s in v.5359enz.

voorgaande is genoemd; wiJ
verwachten dan'n aanw.ofpers.

(hij krljgt sterke verme ens).

Xe1s 'n werkw.zonder aanduin haer latiin bij seiden.
dlng van z,n gnderw.,wannler 773 i
d1tlemand oflets1s,datal1n#! 775 hier pçr:zl, hier vooFt kasteel

4
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lc duchte,datminakettoren.ft
Hi ginc, daer hi den coninc liet,
Ter stede daerhivan hem schiet,
Ende seide,wat'ihadde verstaen,

780 Hem en bedrogesijn waen,
Beide an hane ende an honde,

Die'tin haer latijn vonden,
Dat die coninc ware daer;
M aer hien wiste niethoe naer.
Doe seide Karel,die edel man:
W ie heeft u geseget dan?
W at soude die coninc hier doen?
Soudigeloven an een hoen
Ofte dat een hontbast,
790 So en es u gelove niét vast.tt
))U gelove en es nietvast:
Hoortdan gilttsprak Elegast.
Histac den coninc in sinen mont
Een cruut,daer hivore hem stont,
795 Ende seide: ,,Nu suldiverstaen,
So ic te voren hebbe gedaen.ït
Echter craeide die hane ende sede
Also alse hite voren dede,
Dat die coninc ware daer.
800 Elegast seide: ,,l-loort er naar,
Geselle,wat die hane craeit.

lcwillemijn kelewindewaeit,
En es die coninc niethier bi.ft
Doeseide Karel:,,Tfi
776 toren, le/ .
780 Bedroog hem z'n vermoeden
niet.
781 beide . ..ende, zowel . .. als.
782 lzinden, uitdenken, vertellen.
784 naer, na, nabi
j
785 dieedelman,éeedel
e man.
788 Soudi (soud ji
), zou je.
790 Dan ben j'
ook niet vast in je
geloof.
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791 jouw gel
oof (in mij) is niet
sterk.
794 daer,terwijl.
796 so, zoals.
797 Echter, opnieuw.
802 windewaeien, in de wind

waaien, (aqn d'
e galg).

803 h
A1s de komng nid in de nabijeid is.
804 tfi,foei

805 Geselle,sidivervaert?
Ic waende,dat gicoenre waert;
Doetu dinc oftlaet ons gaen.tt
))A1soude men ons beide vaenfd
Sprac Elegast, ,,ic sael's beginnen.
810 Laet sien,watsuldidaeran winnen!
Gevalt,dat men ons wille vaen,
Ic sa1also w e1 a1s gi ontgaen.tî

Elegasteischede sijn cruutweder.
Die conincsochte op ende neder
815 W eder ende voort in sinen monde,
M aer hiverloos't alter stonde,
Hien mocht's vinden niet.
Die coninc sprac: ,,W at's migeschiet?

Midunct,ic hebbe mijn cruutverloren,
820 Dat ik hadde hier te voren
Beloken tusschen minen tanden.
Bimiere wet,dat mach mi anden.fï
Doe loech Elegastecht,
Ende seide: ,,steeldi over recht?
825 Hoe coomt,dat men u niet en vaet
Telken a1s gistelen gaet?
Datgileeft,es wonder groot,
Gien waertlange wile doot.806 coenre, koener.
821 bel
oken (v.beluken, insluiten,
ver-rgen) beslden, vast.
807 dinc, werk.
809 ic' sael's beginnen, ik zal't be- 822 (
Bimiere 1pr/Jbij mijn geloof

gmnen (md 2de h.
v.)

810 jJekabfe
n Mnieuwd,hoe datvonr
loopt.

%et),(op m'n eer);da(rJJZ!
/I

mtanden,datlsverdrietlg (dat
moetme 1eM dfen).

811 Gevalt = gevalt et,gebel
lrt d. 823 echt,Nzeer.
824 St
eeldi over rfcht? is stelen
812 also 1
&'c/, wel zo makkelik.
ouw beroep? (zle aant.v.570).
814, 815 op ende neder, op en neer, 828 j
De eigenalrdige uiting is ws1
weder ende voort,heen (voort)
ontstaan u1t 't zinsverband ln
en W eer.
de voorstellinz van de spreker:
816 Maar t'waj toen allemaal vera1sje werkelik van roof ledde,
geefse moelte; '/ al verliesen,
was't onmogelik, dat je niet
vergeefse moeit'
e doen.
allang do* was, zie aant. v.
817 's niet, zie aant.v.46.
61) (ongeveer a1s ons: Jehadt

allang dood moeten zijn.)
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))Oeselleyt'seii'ionverholen,
830 ,,Ic hebbe u cruutgestolen,
Gien weet van stelen niet een haer.tt

835

840

845

850

Die coninc peinsde: ,,Gi segt waer,tt
M et dien liet Elegast die tale.
Gode beval hialtemale,
Dat hi ne moeste borgen.
Een deel was hiin Sorgen.
Nochtan const'ibehendichede,
Daer hialle diegene mede
Slapen dede van den sale;
Ende ontsloot dan altemale
Slote,die men met slotelen sloot,
W aren sicleine ofte groot,
Ende ginc ten scatte,daer hi lach,
Eer't iemen hoorde ofte sach,
Ende haelde's ende brochte
Also vele alse hi's rochte.
Doen w ilde Karel danen riden.
Elegast liet'em ontbiden:
Hisoude om een sadelgaen,
Die in die camer ware gestaen,

Daer Eggericende sijn wijfin lach,
Den scoonsten,die nooit man gesach.
Hien leeft niet die u geseide
Die verweentheitvan den gereide;
855 Ende ooc an dat voorboech

833

tale laten, ophouden met
spreken.
834 (iod bad hijdringend.
835 dat Hij hem z0u Mschermen.
836 een deel, nogal.
839 sael
, slotgebouw. (Et eigenlike
hoofdgebouw, de woning van
den dgenaar;kasteel omvatook

alle bllgebouwen).

846 alse hi's rochte,a1shij(ervqp)
begerde; (rochte, verl. tljd
van roeken).
847 danen, (daarlvandaan.
848 ontbiden,blijven.
850 ware gestaen, stond, was gelegen.

853 geseide, tep vqlle zou zeggen

(ge = tot'telnde).

840 altemale, alle.
854 verweentheid, pracht; gereide,
paardduig.
845 ls .. also vele, zoveel daar855 voorboech, borstriem .
van.
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Es te prisene genoech.
Daer hangen an honderischellen groot,

Ende sijn claer van goude rooi,
Ende clinken,alse Eggericri
jt.
860 Oeselle,doetwe1endeontbijt.
lc sa1hem sinen sadel stelen,
Alsoud'ichangen bider kelen.tt
Ditwas den coninc onbequame:
Hihadde eer ontbeertder vrame
865 Van den sadelende t'gewin,
Dan Elegastkeerde weder in.
*

Alse Elegast quam ten gereide,
Daer ic hedeneer ofseide,
A1s hi'twaende dragen dan,
870 Die schellen,die're hingen an,
Gaven sulc enen clanc,
Dat er Eggeric biontspranc
Uut sinen slape,ende seide:
W ie es daer te minen gereide?tt

875 Hiwoudetrecken sijn sweert,
Hadde't die vrouwe niet geweert,
Die hem seinde,ende vragede

Wat/etware,dat'ijagede;
Of en alve wilden verleiden.
880 Sinam hem t'swaertalmet der scheiden
Ende seide: y,Daer en mach niemen in

Comen sijn,meer no min.
T'es ander dinc dat u deert.tt

858 ende,en ze (zi
e aant.v.772); 877 heT seinde, hem zegende d
krulsteken overhem maaktl.
claer, blinkeyd.
860 doe verstandlg en wacht.
8
78
jagen,heftig Ygeren.
863 onbequame, onaangenaam.
864 vrame, voordeel (ontberen md 879 c?J,boze geest; en,hem.
880 scheide, Khee.
2de n.v.).
866 dan, dan dat.
881 mach, kan.
868 hedeneer,zo even;oI,van.
869 dan (= danen), daarvandaan. 882 meer no min, volstrekt niet,
872 ontspringen, opspringen; bi,
(zo is d, noch mer noch
door.
minder).
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Si bemaend'en ende besweeri,

885 Dat'ihaer seide sijn gedochte,
W aerbidat'inieten mochte
Slapen binnen drien nachten
Dat siconste gewachten,
Noch eten binnen drien dagen.
890 Des began sihem vragen.
Vrouwenlist es menichfout,

Sijn sijoncoftsijn siout.
So lange lach sinean,
Dat'ihaer seggen began,
895 Hi hadde haer broeders doot gesworen,
Ende die te dien waren vercoren,
Souden daer cortelike comen.
Higinc se haer binamen nomen,
Hoe sihieten ende wie siwaren,
900 Die den coninc wilden daren.
Dii hoorde algader Elegast

Endehieltin sijn herte vast.
Hipeinsde,hisoutbringen voort
Die ondaetend'die moort.905 Alse dit die vrouw e hoorde,
Si antwoorde na den woorde
Ende seide:,,M iware liever vele,
Dat men u hinge bi der kele,
Dan ic dat gedogen soude.fï
910 Eggeric sloech also houde
Die vrouwe vor nase ende moni,
Dat haer t'bloet ter selver stoni

884 bemanen, dringend

smeken; 896 te dien, daartoe.

besweert tegenw. tijd naast 897 cortelike, binnen kort.
bemaende; ('
komt meermalen 898 Nom ellp noem en.
voor).
900 daren, deren, leed doen.
888 Voor zover ze kon nagaan.
02 hielt = hielt et.
890 des,dat,daarnaar (de n.v.bij 9
9
03 voortbringen, openbaar m aken.
vragen).
893 anliggen, (met 3de n.v.) aan- 910 b
ali
sko(houde, op elzelfde ogendringen bij;ne,hem.
oude,spoedlg).
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Ter nase end/ten monde uutbrac.
Sirechte haer op ende stac

915 Haer anschijn over'tbeddeboom.
Elegast,hinaem's goom,
Ende croop er liselike toe.
ln sinen rechten hantscoe
Ontfinc hit'bloetvan der vrouwen,
920 Omdat hi't w ilde laten scouwen
Die't den coninc te voren brochte,
Dat hi's hem wachten mochte.
Daerna seide Elegast een bede,
Daer himede slapen dede
925 Eggeric ende die vrouwe.
Hi sprac sine woort met trouwe,
Dat sisliepen herde vast.
Doen so stal hem Elegast

Sinen sadelendesijn swaert,
930 Dat'ilief hadde ende waert,
Ende maecie'm siere vaerde
Buten hove t'sinen paerde
Totden coninc,dien sere verdochte.
Om al't goet dat Elegastbrochte,
935 Hadd'ire nietlanger gestaen,
llad'tna hem mogen gaen;
So sere Mras hivererret.
Hivragede,Nraer hihadde gemerret.

915 beddeboom, rand van't bed.
916 goom nemen, opmerken.

917 llselike, zachtjes.

920,9
21 Fapt hij wilde, dat de
m an d1e 't de koning zou vertellen, 't hem liet zien.

930 waert hebben, op prijs stellen.
931, 932 letterl.: en maakte zich

zijnj weegs,e% . = ging weg
uit 't slot naar z'n paard.

933 dien sere verdochte, (van ver#f?;â:4)), wie et zœr verdroot,

die niet op z'n gemak was.
922 's,daarvoqr (hem wachtenmet
2de n.
v. zlch hoeden voor).
936 na hem, volgens hem.
926 woort, zie aant. v. 662; trou1/:, vertrouwen.

927 Dat, zodat; herde, zeer.

937 vererret, ontstemd.
938 merren, talmen.
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Elegast seide:
))In mocht's niet.
940 Bial datGod leven liet,

Dat mijn hertenienebreekt,
Van den rouwe die're inne steect,
So ne breectsinemmermeer,
No dor rouwe no dor seer,
945 Dies ben ic seker te voren.
Sihevet so groten toren.
Gesellett- seit'i- ,,dit's t'gereide,
Daar ic u hedeneer af seide;
En's so goeino so scone
950 Onder Gode van den trone.
Dit hout; ic sa1 Nzedergaen

Eggericsijn hooftafslaen
Ofttesteken metenen cnive,
Daer hi leit bi sinen wive,
955 Dan liet ic nietom al'tgoui,
Dat die werelt inne hout;
Ende ic sa1wederkeren schiere.tt
Doe bemaend'en die coninc diere,
Dat'ihem seide dor watsake
960 Hiware so sere t'ongemake:

11Ja en sidigans endegesont,
Ende hebtwe1tienhondertpont,
Ende't gereide daer giom ginct?tf
11Ay here,het's alander dinc,
965 Ilat tniere herten sere deeri

939 In mocht's niet, ik kon er nids 953
aan doen.
941 dat, als; niene, niet.
955
945 seker te voren, hœ1 zeker.
957
946 sl,n.1.mijn herte;toren,ver- 958
driet.
960
949 fn's, er is geen.
950 troon, hem el.
961
951 dit hout, hou vast, pak aan.
56

testeken, (hem) doorsteken;
cni//,dùlk.
D an = dat 'n, dat niet.

schlere, gauw, (schielik).
dlere, dringend.

tlongemake, (niet K z'n go
mak), bekommerd.
ja en sidi. ben je dan niet?;
gans, gaaf.

Ende minen droeven sin verteert;
Ic hebbe minen here verloren:
Ic hadde toeverlaet te voren,
Te comen te minen goede
970 End'te verwinne mine armoede,
Ende was ooc in goeden wane,
Nu ben ic,leider,des alles ane.

Mijn heresa1sterven morgen vroe
Ende ic mach u seggen hoe:
975 Eggeric heeft sine dootgesworen.tt

Doe wiste Karel we1te voren,
Dat'em God te stelene ontboot
Om te bescuddene sine doot.
Hidankes ootmoedelike
980 Oode van hemelrike.
Doe antyzoorde die coninc saen:
1)Hoe so w aendi dan ontgaen,
Ofgi en staect met enen cnive,
Daer hileitbisinen wive?
985 T'hof soude verstormen a1.
Oien hatmeer dan geval,
Oisoutsaen hebben becocht

Endeu lijften eindebrocht.
Soudiu werpen in die noot?
990 Sterft die coninc,so es hidoot.
W at talen soud'er of wesen?
Gi sout des rouyven schiere genesen/t

968 toeverlaet,v'
ertrouwen.

981 saen, dadelik.

969 In mijn goed terug te komen. 983 of, als.
971 waen, '
hoop.
985 T'
hol ... al,'t hele kasteel;
verstormen, tehoop lopen.
dat alles kwijt.
986 A1
s je niet meer dan geluk
hadt.
976 Toen wistKarelheelgoed (zie
945).
988 lijl,leven.
977 ontbieden, gebieden.
991 W ie zou er naar talen? (W at
978 bescadden, verhoeden.
taalzou er over zijn); talen
2de n.v.enk. afh.v.wat.
979 dankls (dankedss, dankedels),
dankfer voor.
992 rouwe, verdriet.

972 leiderp helaas; des alles ane,
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Dit seid'idor behendichede
Om Elegast te proevene mede.
995 Nochtan was er een ander an:
Hihadde gerne geweest van dan,
T'lange letten was'em leet.
Elegast antwoorde gereet:
BialdatGod leven liet,

1000 W aerdimijn geselle niet,
T'en bleve te nacht nietongewroken,
Datgihebtso na gesproken
Den coninc Karel,minen here,
Die waerdich es alre ere.
1005 Biden Here,die migewrochte,

Ic sa1vorderen mijn gedochie
Ende wreken minen toren
An die s'conincs doot hebben gesNioren,
Eer ic van der borch scheide,
1010 Gaet mite lieve oftte leide.tt
Die coninc peinsde:,
,Dit's mijn vrient,
Alhebb'ic's qualic op hem verdient;
lc sael't beteren,mach ic leven,

Hisalverwinnen alsijn sneven.ft
1015

13Geselle,ic sa1u wisen bet
Hoe gien bringen sult in't net,
Eggeric van Eggermonde.

Rijtin der morgenstonde
Tot den coninc daer gien vindt.
1020 Vertelthem ende ontbint
.

993 dor behendlchede, uit list.
1006
994 proeven, op de proef stellen;
mede,daarmee.
1007
995 b
Maar er kwam wat anders 1010
1J.
997 letten, dralen.
1014
998 gereet, onmiddelik.
1015
999 laten leven, scheppen.
1005 sgce
%rochte (van gewerken), 1016
hlep.
1020
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vorderen mijn gedochte, m'n

plan volvoeren.
toren, verdriet.
Of er me lief of leed van
komt.
sneven, ellende.
bet, beter.
en, hem.
ontbinden, blootleggen.

Die ondaet end'die moori.
Als'isa1horen u woort,
Gisult er biversoenen a1;
U loon en salniet w esen smal.
1025 Gi moget riden bisiere siden
Alle u dagen sonder beniden,

Gelijc ofgisijn broederwaert,
So lange alse u Ood gespaert.ït

Elegastseide:,,W atmijns geschiet,
1030 ln come vor den coninc niei.
D ie coninc es te m iso gram ,
Omdatic hem hiervoren nam
Van sinen scatte sulke scaerde,
Dat cume gedroech twee paerde.
1035 ln come niet,daer himisage,
No binachte no bidage.

Dat'spinejegen spoet.tt
,1W i1ic seggen wat gidoet?ft
Sprac Karel die edel man,

1040 ,,Rijienwech in uwen dan,
Daer gilietu gesellen.
Nu hoort,wat ic u sa1vertellen.

Voertvore u ons bejach
Tote morgen op den dach;
1045 Dan deilen wimet gemake,

Icsa1bode sijn van der sake
Tot den coninc daer ic en w eet;
Sloech men ne doot,het ware mileet-tl

1023 Je zult er helemaal door verzoend worden.
1026 sonder beni
den,zonder vijand-

1037 letterl.:da! is moeite tegen

1034 cume, nauwrllks.
1035 sage, zou zl'en.

op je paard.
1048 ne,hem.

et geluk 1n, dus: vergeefse
m oelte.

schap (van de koning),in zijn 1040 enwech,weg (çn = in);dan,
vriendschap.
schuilplaats (in't bos).
1029 W'
J/ mijns geschiet, wat er
ook met mij gebeurt.
1043 vNe
em onze buttmet je mee;
orq u metu,hlerletterl.voor
1033 sulke scaerdet zo'n brok.
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M et deser talen datsischieden.
1050 Elegastvoer totsinen lieden,
Daer hise liet in den dan,
Ende Kareldie edelman

Voer t'Ingelem in sijn casteel.
Sijn herte was sonder riveel,
1055 Dat'en diegene wilde verraden,
Die hem soude staen in staden,
Soude rechtna rechte gaen.
Noch stont die poorte ontdaen,
Ende sine liede sliepen alle.

1060 Hibantsijn orsop den stalle
Ende ginc ter cameren daer hilach,
Eer'tiemen hoorde ofte sach.

Ende hihadde sijn Nrapen afgedaen,
So Nras die Nzachter gestaen
1065 Ter hoger tinnen ende blies den dach,
Die men scone verbaren sach.
Doe wart in wake menich man,
Dien God den slaep seinde an,
Doe die coninc stelen voer:
1070 Dat was hem een scone boer.

Doe seinde Karel die coninc
Enen sinen camerlinc
Om sinen verholen raet
Ende seide'm hoe't methem staet,
1075 Dat'i wiste we1 te voren
Dai sine doot ware gesworen
Van Eggeric van Eggermonde,
Ende comen soude in corter stonde
1054 riveel, vreugde.
1068
1055 soude,m oest; staen in staden, 1070
bijstaan.
1057 Zou 't recht gaan volgens
r'
echt.
1058 ontdaen, open.
1072
1063 ende toen (z.aant.v.772).
073
1066 fcone verbareq hel
der aan- 1
llchteq; Prachtlg van klank- 1074
beweglng en kleur.
1067 wart, werd.
1078
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seinde an, had toegezonden.

'waarschijnlik: dat was, hem
bnlijklare brjuiding (vynGods
di vende bljstand); (zle inleing,blz.13);borr,voorteken.
Een van z'n kamerheren.
verholen, gehdm.

seidelm,zeihun (hem is de
raad).
ende,en deze (z.aantv.772).

M et alle der machtvan den lande
1080 Om hem te doene sulke scande

Alse te nemene sijn leven;

1085

1090

1095

1100

1105

Ende batse,hem raetgeven
Dat'ibehoude sine ere,
Ende si haren gerechten here.
Doe seide die hertoge van Bayvier:
31Laetse comen,sivinden ons hier:
Hetsa1den menigen costen t'leven.
Ic sa1u goeden raet geven:
Hier is menich sterc Fransois
Uut Vrankeri
'
ke ende Balois,
M enich ridder ende menich seriant,
Die met u quamen hier in't lant.
Sisullen hem w apenen altem ale
Ende trecken in die hoge sale,
Ende giselve,here coninc,
Sult gewapent staen in den rinc.
Die u daer wille slaen oftderen,
W isullen ne we1weren.
T'bloetsa1hem lopen ten sporen
Ende Eggeric a1s te voren.tt
s
Dese raet docht'em goet.
Siwapende'm metter spoet,
Alle die daertoe dochten,
Ende wapen dragen mochten,
Beide clein ende groot.
Siduchten sw aren wederstoot:
Eggeric was van groter macht,
Ende alle die hadden cracht

W ederende vôortop den Rijn,
1079
1085
1087
1090

van den lande, van die streek. 1100
Bayvier, Beieren.
1101
den menigen,nynigœn.
1102
Bal
o
i
s
,
(
s
pr
.
ul
t
:
o
o
i
s
)
,
Valois.
1103

1091 seriant,(uitspr.serzjant),wa-

penknecht soldaat.

1093 hlm, zich.
1094 die hoge sale, de hoge burchb
zaal.
1099 ten sporen, langs de sporen.

als te porenp vooral, (voor
alles).
b allereerst.

dochtem ,docht hun.
#mp Zj
*Ch.
die daertoe dochten, die daar-

tœ in staat waren; (v.dogen,
de
ugen).
1109 weder ende . .. voort
, (heen
en war),her sn dq, overal;
opjden Rijn,bijde Rljn,in de
Ri
nstreek.
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1110 W ouden in siere hulpen sijn.
M en dede ter poorte tsestich man,
Gewapent ende halsberch an.
Doen Eggerics liede quamen gevaren
Te s'conincs hove metgroter scaren,
1115 Ontdede men die poorte wide
Ende liet se alle doreliden.
Doen siquamen in't hof,
Dede men haer cleder of.
Alen vant naest haren live
1120 W itte halsberge,scarpe cnive:
Die ondaet was openbaer.
Alen leide se gevangen daer
Altemet dat si quamen,
Totdat men se hadde binamen.
1125 Eggeric quam daerna gevaren
Almetder lester scaren,
Daer alle die moort ane stoet.
Doe higebeet was te voet,
Ende waende gaen in die sale,
1130 Sloot men die poorten te male.
M en vinck'en alse d'andre mede.
M en vantgewapentsine lede
Bat dan iemen die daer was.
M en leide'ne in dat palas,
1135 Vore den coninc sinen here.
Doe mocht'i hem we1scamen sere.
Die coninc leide'm vele te voren.
Hien woude's een niet horen,

1110
1115
1116
1122
1123
1124

in siere hulpen,tot zijn hul
p.
ontdoen,openen.
doreliden, doorgaan.
leide, lei.
Altemet, naar gelang.
bi namen, een voor een, allen.

1127 Die hœ1'tïnqordplan had op

gezet (Eggerlk); Daer

ane, waaraan, aan wie.
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1128
1130
1131
1133
1137

beten,afstijgen.
te male, terstond.
vinck en,greep h= .
bat, bder.

te vqren leggen, voorleggen,

verwljten.

1138 i
'seen niet,ernietsvan;(een,

ets).

Hilogende der ondaet:
1140 ,,l-lere coninc,hebtbeteren raet,
Dadimi lachter onverdient,
Oihadtverloren menigen vrient.
Gien waret ooc nie so coene,
Nog geen uwer baroene,
1145 Die mi op dorste staden,
Dat ic u hadde verraden.
W are daer iemen,die's begaerde,
Ic daet hem logenen met den swaerde
Oftmetden oorde van minen spere.
1150 Nu come voort die's begereltt
A1s die coninc verstoet,
W as hi blide in sinen moet,
Ende seinde na Elegaste
Boden na boden vaste,
1155 Daer hiwas in den woude,
Ende ontboot hem sine houde,
Ende vergaf'ene alle misdaet.
Indien dat'i den camp bestaet

Jegen Eggerike,
1160 Hisoud'en maken rike.
Die boden en letten niet.
Sideden,dathem die coninc hiet.
Sivoeren te dien stonden,
Daer siElegaste vonden.
1165 Dathem die coninc beval
Seiden siElegaste a1,
Die sere verblide van den woorde,
Alse hi die niemare hoorde.

1140 raet, overleg; dus:wGs wij- 1149 oorde 3de n.v. v.oort,punt.
Zer.

1151 verstoet,'t verstond,'t hoorde.

53 seinde, zond.
1141 ldadi (daedt ji), deedt gij; 11
1154 vaste, voortdurend.
achter, schande.

1156 ontbieden, aanbie en; houde,
vriendschap.
1145 opstqden, staande houden te- 1157 ene, hem.
gen lemand.
1158 bestaet, aanvaardt.
begaren (met 2de n.v.), be- 1161 letten, talmrn.
1162 hem,hun;htet,beval.
geren.
1143 nie, nooit.
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Hilietleggen sijn gereide
1170 Sonder enig langer beide,
Dat'i Eggerike stal.
Daertoe hiet'iende beval,
Dat'n Karel wilde geleiden,
Hi soude Eggerics lachter breiden.
1175 Hiswoer bisiere kerstenhede,
W are hem God sculdig ene bede,
Hien begeerde geen ander goet,
Dan hiden camp vechten moet
Over sinen gerechten here
1180 Om te behoudene sine ere.
Sie voeren wech metter spoet.
Doen Elegast die ridder goet,
Quam in des conincs sale,

(Nu moogdihoren sinetalel)
1185 Hiseide:
1)God hoede dit gesinde,
Den coninc ende dat ic hier vinde.
M er Eggeric en groet ic niet.
God die hem crucen liet
Dore OIIS, ende vele vermach,
1190 Die late misien op desen dach,
Ende M aria,die magetsoete,
Datmen te winde hangen moete
Eggeric van Eggermonde.
M ochte God doen sonde,
1195 So heeft Hi sonde gedaen,
Dathider galgen es ontgaen;

ï/anthisyroermijns heren doot
1169 leggen,liggen.
1179
1172 htet'i ende beval, verklaarde 1181
hij met nadruk.
1182
1173 Dat'n Karel, a1s K arel em ;
geleiden, beschermen.
1184
1174 lachter, schande; breiden, ver- 1185
breiden, bekend m aken.
1175 kerstenheit, kristendom, ge- 1189
loof.
1192
1176 bede, gebH tsverhoring).
1178 dan, dan dat; moet, moge.
1196
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over, voor.

voerenp reden.
die ridder goet, de dappere
ridden

moogdi (moochtji),kunt ge.
gesinde, hof.
dore, om .
te winde, in de wind; moete,

mg
htge
.
n.
1. Eggerik.

Sonder bedwanc ende sonder noot.tt
Alse dit Elegast hadde gesproken,
1200 Eggeric hadde't gerne gewroken,
M aer hi en had's die macht niet:
Daer was menich die hem liet.
Die coninc antwoorde daerof:

))Sijtwillecome in mijn hof!
1205 Nu bemaen ic u bialle dien
Die Gods van sonden plien,
Dat gisecht ende brinctvoort
Die ondaet end/die moort
Van Eggeric die gihier siet.
1210 Dat en laetdor niemen niet,
Gien segt waer ende niet e1,
Hoe die aventure gevel.tf
Elegast seide: y,l-lere,gerne.
))M i en staet's niet t'ontberne.
1215 Ic ben seker we1te voren,
Dat Eggeric heeft u doot gesWoren.
lc horet hem seggen daer hilach,
Ende gaisinen wive enen slach,
Dat si't dorste anden,
1220 Dat haer t'bloet ten tanden,
Ter nase end'ten monde uutbrac.
Sirechte haer op ende stac

Haeranschijn over'tbeddeboom.
Ic was daer ende naem's goom,

1198 sonder bedwanc,uit vrije wil. 1211 Dat ge de waarhdd zegt .en
1202 laten, verlaten.
n'
ids anders (el).
1212 gevel (gevt
el) verl.tijd v.ge1203 daerol, daarvan,daarover.
1205 bqmanen, bezweren; bi alle

#'
J:n enzi, bij alle heiligrn
0* s (bij allen die G* d1+

n
enna'nzondig leven).(plten
md 2de n.v. = plegen, zlch
txlegr n op).
1210 dor, om .

vallen, gebeuren.
1214 'Tpast mij nid m'
eraan te

onttrekken. (ontberen met 2de
n.v.$s).

1217 horet = horedelt.
1219 anden, afkeuren.
1222 zie v. 914 vlgg.
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1225 Ende croop er liselike toe.
In minen rechten hantscoe
Ontfinc ic't bloet van der vrouwen.ït
Doen liet hi't den coninc scouwen
Ende hem allen die't wilden sien.
1230 ,,Dorste Eggeric logenen van dien,
lc dade'n liën der ondaet,
Eer die sonne ondergaet,
Tusschen ons tween t'ere werven

Ofticsalmijnslives derven.tï
1235

Eggeric antwoorde na dien:
Die lachter en mach mi niet geschien,
T'en sal ooc niemen wesen lief,

Daticjegen enen verbannen dief
Alinen hals soude aventuren.
1240 Hisoude bet campen metgeburen

Dan hijegen misoude.tt
Elegast seide also houde:

Ja en ben ichertoge,a1sgisijt?
Endewas icverbannen ene tijtj
1245 Endemidieconi
ncmijn goetnamy
,,

Omdat hi te miwas gram,
Verraets ende moort stont ic ave.
Ic hebbe genomen grote have
Den riken lieden van haren goede:
1250 Dat dede minoot ende armoede.

Maerdatgieen moordersijt,
Ginemogetontseggen camp no sirijt
1230 van dien in plaats van de 2de

n.
v.des bijlogenen.
1231 ?
ï/z) (met2de of4de n.
v.),belijden.
1233 t'ere werven,in een keer,eens
voor gxd, (ere = eenre, zm
a1s siere = sijnre).
1236 lachter, schande.
1240 bet, bder; gebuur, boer.
1242 also houde, zo terstond, aanstonds.
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1243 Ja en ben ic,ln ik dan niet?

1244 Ende, a1.

1247 afstaen (met 2de n.
v., zich
onthouden van (ave = èI).
1248 have, kostbaarheden.
1249 goede 3de n.v.van goet.
1251 deze zin wordt afgebroken,

(zoals wij ook nog doen),en
dat (datge'n moordenaarzijt).
wœ r op genomen vs 1254: 's,

Ter werelt genen man,
Die's u wille staden an.ït

1255

Die coninc antwoorde daernaer:
Bimiere wet,gisegetwaer.
Soud'ic en voeren na rechte,
Ic dade'n slepen enen cnechte
Ende hangen bider kele.tt

1260

Doe ginc't Eggeric uut den spele,
Ende peinsde in sinen moet,
Na dat hem geschepen stoet:
1)Beter es camp,dan hals ontween.f'
In't hoi en was man negeen
1265 Die spreken dorste t'siere vromen.
Dus wartden camp angenomen
Een luttelna der noenen.
Die coninc ontboot sinen baroenen,
Dat sigewapent te velde waren.
1270 Hi ne wilde s'camps niet ontbaren.
Hi hiet den camp gereiden,
Ende bat Gode datHimoeste scheiden
Den camp ende'tgevechte
Na redene ende na rechte.
1275 Die coninc trooste Elegast wel,

1254 anstaden (md 2de n.v.),staan- 1265 t'siere vromen,tot zijn voorde houde (tegen u).
deel(vrome = voordeel).
1256 Bimifre wet,bijmijn geloof, 1267 noene, middag.
op miln eer.
1257 voeren na rechte, behandelen

vokens recht.

1269 ontbieden, gebiM en.

1270 Hij wilde beslist dat er een

1258 Ik liet 'n knecht hem wegslet
weekamp zou zijn;onttaren
met 2de n.v. ontberen, mlssen.
pen, 'n, hem.
1260 Toen werd 't ernst voor 1271 Hij beval al
les voor de kamp
Eggerik.
gereed te maken.
1262 Naar dat Jt voor hem gescha- 1272 moeste, Pocht (z: aant.
pen stond:nu 't zo geschapen
188); schetden, besllssen.
stond.
trooste, bemoedigde;wel,goet,
1263 ontween, in tweeën; beter ge- 1275 ha
rtelik.
vx hten dan m'n hoofd eraf.
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Endeseide,vergingewe1sijn spel
Endebehielt'isijn leven,
Hisoud'em siere suster geven
Die Eggeric hadde te voren,
1280 Die sine doot hadde gesworen.

M en sloech coorden op'tvelt,
Daer menich man gewapent helt,

Een luttelvorevespertijt.
Elegast quam eerstin'tcri
jt,
1285 Omme dat hiaenlegger was.
Hi beette neder in't gras
Ende vielin cniengebede:
1)Ood, dore u goedertierenhede
lc come u heden te genaden
1290 Van allen minen mesdaden,
Die miter wereltie gevel.
Ic kinne mine mesdaet wel.
Ootmoedich God,die'tvermach,
En wreect niei op desen dach
1295 An mi mine sonden.

Dor u heilige vijfwonden,
Die gi ontfinct dor onse mesdaei,

Hebt heden mijns raei,
So dat ic niet en sterve
1300 lçoch in den campe en bederve.
Ees't dat midie sonden niei en slaen,
So waen ic welvan hier ontgaen.
Volmaect God, dore u doget

enk. voor m'
a rv. Z1e aant. v.
520.
1293 Ootmoedich, genadig.
vespertijt, naM ddag.
1298 rqet hebben (met 2de n.
v.),
aenlegger, uitdager.
b1Jstaan.
nederbeten, afstijgen.
te genaden comen, komen om 1300 bederven, omkomen.
1301 Ees't dat, als.
(Ge slgenade.
1291 migevel= ik ded;verl.tijd 1303 dqre u doget, om uw goedvan migevallet: ik doe; gevel
held;(doget,deugd).
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1276
1282
1283
1285
1286
1289

spel, kamp.
helt (hiel
t),post vatte.

Ic bidd'u datgimiverhoget,
1305 Ende M aria,soete vrouwe,
Icw ill'u dienen metrechter trouwe;
Ende nemmermeer voortan
En werd'ic rover no scaecman
In wildernissen ende in wouden,

1310 Mach ic hier mijn lijfbehouden.tt
Doen hiende sijn gebede,
Seind'i alle sine lede;
Scone metsiere rechter hant

Seind'isijn riddersgewant,
1315 Ende seinde d'ors dat vore hem stoet,
Ende bat Gode dore ootmoet,
Dathem dragen moeste meteren
Ende uut den campe laten keren.
M et dat'idie tale seide,

1320 Sat'iop in sijn gereide,
Ende hincden schiltter luchter side.
Nu naket enen groten stride.
Hinam in die hant datspere,
Ende Eggeric quam met groter gere
1325 Ten crite waert,gewapent wel,
Die sere was in'therte fel.
Hien seind'em,noch en dede
Te Gode waert negéne bede.
Hisloech met sporen vaste,
1330 Ende reet op Elegaste,
Ende Elegast op hem weder,
Die Eggeric stac dor't leder

1304 verhogen, verheugen, zegenen.
1308 werd, word; scaecz%an, rover,
dief.
1310 li
jl,leyen.
1311 ende, elndigde, ga indigd had.
s
e
1312 inen, zegenen.
1316 dore oot
moet,bijZijn genade.
1317 Dat,datd (z.aant.v.22).
1320 gereide, zadel.
1321 lachter, linker.

1322 (l'ot)
naketmet 3de n.
v. =
opt naar,er nadert.
1324 gere, begeerte, strijdlust.
1325 crite,M e n.v.van crijt,strijdperk.
1326 /r2,boosaardig.
1327 Hl en sfindnem, hij maakte
geen kruls.
1329 vaste (bijw.), krachtig.
.
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Van der curiën metgewelt,
Dat'inedervielop't velt
1335 Van den orse op d'aerde.
Eggeric vinc ten swaerde,
Dat'itrac uutder scheide:
1)Nu sa1ic u doden beide,
Elegast,u ende u paert,
1340 T'ensidat giter vaert
Nederbeetop die moude:

So mach u ors t'lijfbehouden.
Het's so sterc ende so groot,
Hetw are schade sloech ic't doot;
1345 Die menige soutbeclagen.

Moogdiu lijfontdragen,
So behoudi u paert.fï
Elegastsprac ter vaert:

,1En ware datgite voete sijt,
1350 lc soude corten desen strijt.
ln wil'u niet te voete slaen,

lcwille prijs an u begaen,
A1soud's misijn te wors.
Nu sitw eder op u ors:
1355 Laet ons vechten ridderwise;
lc hebbe liever datmen miprise,
Dan ic u sloege te voete doot,
A1soud'ic's bliven in deser noot.tt

Ditwas den coninc Karelleet,
1360 Dat Elegast so lange meet.

1333 curie, lere kolder, (pantser 1353 A1zou etmij ten ergste ver-

boven 't harnas).

1336 vinc ten, greep naar d.
1340 ter vaert, terstond.

lwaa
on
rs)(a
v1
ooz
rome
u'tzdiy
jn
s);tp's.
er
.g
.d
ecer
,

deste (of 's = daardoor, zy
1358).

1341 nederbeten, (afstijgen) moude, 1355 dreid
rwise, a1s ridders, ridrde
lik.
grond.

1346
4K
schale,jammer.

unle je leven redden.

1349 En ware, was't niet.

1352 prijs begaen,eer behalen.
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'
en~eem~n

1358 's, daardoor; noot,strij
d.
1360 meet,verl.t
ijd v.miden,mijden, talmen.

Eggeric niet en spaerde,

Endevincsijn ors tervaerde.
Doe Elegastdie tale seide,

Sat'iop in sijn gereide.
1365 Doen verhieidaer een strijt
Tote lange na vespertijt.
En quam nieman daer hisach

So fellen strijtop enen dach.
Hare slage w aren ongiere,

1370 Harehelmebernden gelijcden viere,
Van den vonken,die'reuutvlogen.
Siwaren beide hertogen,
Die daer vochten den camp.
A1 geviel Elegast die scamp,
1375 Dat'idailant hadde verloren,
Hiwas hertoge alse te voren.

Doe seide die coninc van Vrankrike:
1)God, also gewaerlike

Alse gimogende sijt,
1380 So moeticorten desen strijt
Ende dit lange gevechte
Na redene ende na rechte.tt
Elegast hadde een swaert,

Hetwas sijnsgewichten waert
1385 Van gemalen goude root
Elken man te siere noot.

1361 sparen, dralen.
1375
1362 ter vaerde = ter vaert, terstond.
1378
1364 Satbi, steeg hij (Eggerik).
1365 verheljen,aanheffen,beginnen. 1379
1367 N iemand kwam ergens, waar 1380

dat lant verllesen, verbannen
worden.
gewaerlike, waarachtig.
mogende, machtig.

moeti,moogt gij.
hij zag: nooit zag iemand 1385 gemalen ç//
z/ root, goud Jn
poeder; m lsschien ook = fijn
ergens.

ro* goud.
1369 ongiere, vreselik.
1370 bernen, branden.
1386 Voor elke man in z'n kampgevecht.
1374 geviel, overkwam ; scampp
sm aad.
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Die coninc hadde't hem gegeven.
Elegastdie hevetverheven
Ende sloech enen slach so sere

1390 (Biderhulpen van onsen here,
Ende dore s'conincs bede,

Die hiover Elegaste dede,)
So dathihem rovede
Die meeste heeltvan den hovede,
1395 Ende vieldoot uut den gereide.
Dit sach die coninc ende seide:

))Gewarig God,gisijthierboven,
Alet rechte snach ic u loven,
Dimiso menige ere doet.

1400 Dieu dienen,sisijn vroet.
Gimoget helpen ende beraden
Alle,die an u soeken genaden.ït
Nu will'ic corten dese dinc.
M en sleepte Eggeric ende hinc,
1405 Ende alle die verraders mede;
Daer en halp goetno bede.
Elegastbleefin der ere;
Dies danct'iGode,onsen Here.

Die coninc gaf'em Eggerics wijf.
1410 Siwaren tsamen alhaer lijf.
Dus moete God onsesaken
Voor onse doot te goede maken.
Des gonne ons die Hemelsche Vader!
Nu seget Amen allegader.

1388 hevet= hevet:6 hedtet.
1394 heelt, helft.

1395 Ende,en hij (Eggerik).
1397 Gewarig, waarachtig.

1401 mogen,in staat zijn;beraden,
beschermen.

1404 h
Yen sleepte Eggerik weg,en
lng em op.
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1406
1410
1411
1413

halp, hielp.

lijl,leven.
moeten, mor n.

gonnen,(md 2de n.v.,gunnen,

schenken.
1414 seget,zegt.

