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          COLOFON
Voor deze selectie is vooral gebruikgemaakt van de hertaling van Ernst van Altena. (De 
erven van Ernst van Altena zijn nog niet getraceerd). 
De oorspronkelijke tekst is uit verschillende bronnen afkomstig. De zwart-wit illustraties 
zijn grotendeels van Bert Bouman.
Dit bulkboek is vormgegeven door Natascha Frensch (www.natascha-frensch.nl)  en 
samengesteld door Theo Knippenberg voor Bulkboek Online (info@bulkboek.online).

In samenwerking met

Klik hier
voor info over dit boek
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https://www.scholieren.com/boek/over-de-vos-reinaert-onbekend
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Reinaert de Vos 

Van den vos Reynaerde (letterlijk: over de vos 
Reinaert) is een van de hoogtepunten uit de 
middeleeuwse literatuur. Het komt voort uit 
een lange traditie. De oude Germanen kenden 
eeuwen eerder al dierenverhalen.
 Rond 1150 wordt in het Belgische 
Gent door een Vlaamse priester een verhaal 
geschreven (in het Latijn) dat Ysengrimus heet. 
Hierin worden voor het eerst Reinardus de Vos 
en Ysengrimus de wolf als rivalen opgevoerd. 
Enkele tientallen jaren later worden er, vooral 
in Frankrijk, verschillende dierenverhalen 
opgeschreven waarin de vos Reinaert de 
hoofdrol speelt. Samen vormen die verhalen de 
Franstalige ‘Roman de Renart’.
Een van die verhalen, Li Plaid (wat ‘het 
pleidooi’ betekent), inspireerde een zekere 
Willem na 1200 om er een heel eigen verhaal 
van te maken, dat zich opnieuw afspeelt in 
Vlaanderen: Van den vos Reynaerde.
Deze Willem maakt er een brutaal volksverhaal 
van, waarin hij de spot drijft met het 
koningschap, de adel en de katholieke kerk, 
samen in die tijd de absolute machthebbers.

Een dierenverhaal?
Dierenverhalen waren al eeuwen populair toen
‘Reinaert’ werd geschreven. Middeleeuwers, 
zonder dierentuinen of natuurfilms op de tv, 
keken wel heel anders naar wilde dieren dan 
wij. Wie toen een beer of een wolf zag omdat 
ie hem tegenkwam, liep een aardige kans 
opgegeten te worden. En een vos die jouw 
kippen opat veroordeelde daarmee jou en jouw
kinderen tot armoede of zelfs tot de 
hongerdood. Er was dus nog weinig animo 
voor een politieke ‘Partij voor de dieren’. 
Bovendien werden dieren door de bijgelovige 
Middeleeuwers allerlei bovennatuurlijke 
eigenschappen toegedacht. Een zwarte kat had 
vast en zeker met hekserij te maken. En men 
geloofde heilig dat er mensen waren die zich in 
een wolf konden veranderen (een ‘weerwolf ’) 
of andersom. De meeste dierenverhalen in die 
tijd gingen dus over dieren die zich ofwel puur 
dierlijk gedroegen, ofwel in dienst stonden 
van de duivel. Reinaert de Vos daarentegen 
gaat over dieren die verstand hebben en 
kunnen praten: over mensen dus. Maar dan 
wel over de dierlijke kanten van mensen: hun 
instincten en emoties. Hij schept daarmee een 
evenwicht tussen de personages als dierlijk en 
als menselijk wezen. Ook al lopen zij op twee 
benen, het blijven dieren. Ook al wonen ze 
in holen, het blijven mensen. Dat verklaart 
misschien ook hoe een doortrapte schurk als 
Reinaert zo populair kon worden. Zijn daden 
die hem tot een slecht mens zouden maken, 
zijn als dier volstrekt natuurlijk en daarom niet 
verwijtbaar. Dat is het spannende evenwicht 
dat de Reinaert ons biedt tussen de mens en 
het dier in de vele personages.

Vos met gans. (Middeleeuwse illustratie)
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Street-rap
Omdat de boekdrukkunst nog niet was 
uitgevonden moest elk afzonderlijk boek in 
die tijd met de hand worden geschreven. En 
het overgrote deel van de mensen in die tijd 
kon niet eens lezen. Toch werd het verhaal in 
Nederland en Vlaanderen een enorm succes. 
Het was namelijk niet geschreven om gelezen 
te worden maar om hardop voorgedragen te 
worden. Daarom werd het in rijm geschreven, 
zoals de meeste Middeleeuwse verhalen. 
Verhalen werden in die tijd op straat, op 
markten en kermissen voorgedragen door 
‘verhalenvertellers’ als een soort ‘street-rap’. 
Hoe beter het verhaal, hoe enthousiaster het 
publiek reageerde op deze middeleeuwse 
beroeps-rappers, en hoe meer muntstukken en 
voedsel deze ‘minstrelen’ toegeworpen kregen. 
En Reinaert werd een tophit!

Een satire op  
de samenleving. 
Willem gebruikt in zijn verhaal stukken van 
eerdere dierenverhalen over Reinaert die veel 
Middeleeuwse toehoorders waarschijnlijk 
al kenden, omdat ze al eeuwen bestonden. 
Zoals het verhaal waarin Reinaert de vrouw 
(Hersinde) van de wolf Isengrijn verkracht. 
Maar hij geeft daar bij ‘het pleidooi’ van 
de verdediging in de rechtszaak een hele 
menselijke en moderne draai aan: De 
wolvin Hersinde is niet verkracht maar 
heeft Reinaert juist verleid! Alsof je naar 
een 21e eeuwse rechtbankfilm zit te kijken. 
Reinaert de Vos is vooral een verhaal over 
leugens en schijnheiligheid. En een satire 
over de samenleving in die tijd, waarin de 
machthebbers (de koning, de adel, de kerk), 
met hun rechtspraak en hun corruptie samen 
de absolute macht hebben. Waar het verhaal 
gaat over ‘Koning Leeuw’ (die omkoopbaar 
is met een niet-bestaande schat) of over de 
domme ‘kapelaan’ Belijn, de ram, of over 
Cuwaert de haas die zo graag kapelaan wil 
worden, begrijpen de toehoorders donders 
goed dat het niet gaat over een leeuw, een ram 
of een haas.
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Maatschappelijke
veranderingen
De populariteit van Reinaert heeft alles te 
maken met de maatschappelijke veranderingen 
in de 13e eeuw. Daarvoor, toen God en gebod 
het dagelijks leven overheersten, waren list 
en bedrog iets heel negatiefs. Maar met de 
opkomst van de handel en daarmee van een 
welvarende burgerij werd list (waarmee je rijk 
kon worden) steeds een ‘acceptabele’ ondeugd. In  
de 13e eeuw is de burgerij in de Vlaamse steden 
in opkomst, met bijvoorbeeld de lakenhandel 
in Gent, waaraan veel geld werd verdiend.
Boven die stadse burgerij staat nog wel de adel

en de priesters. Lager in de pikorde staan de 
dorpsbewoners en de plattelandsbevolking. 
Opvallend is dat in de Reinaert de gegoede 
burgerij de enige bevolkingsgroep is die niet 
wordt bespot.  Dorpsbewoners zijn mismaakt 
of onooglijk.  De adel en zelfs de koning zijn 
domme, hebzuchtige nitwits. Priesters van het 
lagere soort als Belijn zijn ook oliedom. En de 
hogere geestelijke, de pastoor, die officieel geen 
seks mag hebben, is een seksmaniak.
De welvarende burger intussen, die een goede 
voorstelling met geld kan belonen, lacht het 
hardst om het  belachelijk maken van de 
kerkelijke en wereldlijke macht.

Reinaert als ridder. (Middeleeuwse illustratie uit ‘Ysengrimus’, zie pagina 67)
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Centraal in het verhaal staat de taal. Het zijn 
Reinaerts mooie woorden die koning Nobel en 
zijn hofhouding aan het wankelen brengen.
Maar de taal die in de Middeleeuwen in 
Nederland en Vlaanderen werd gesproken (en 
geschreven), het Middelnederlands, verschilt 
nogal van het tegenwoordige Nederlands. Toch 
zal je merken dat sommige woorden nog steeds 
begrijpelijk zijn als je ze hardop voorleest. 
Andere woorden lijken dan ineens op moderne 
Duitse, Engelse of Franse woorden. Of op 
dialecten als het Limburgs, Brabants of Twents 
van tegenwoordig. Ook de uitspraak van toen - 
‘bij mij thuis’ zou toen uitgesproken worden als 
‘bie mie tuus’, kom je nog in dialecten tegen.
Ook kende het Middelnederlands nog 
naamvalsvormen, zoals het Duits die nog steeds 
heeft. In het moderne Nederlands kennen 
we alleen nog ‘versteende’ vormen van die 
naamvallen, zoals ‘op den duur’ en ‘in groten 
getale’.

De Middelnederlandse taal Spreekwoorden uit  
de Reinaert
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Reinaert de Vos heeft ons na al die eeuwen nog steeds een boel 
uitdrukkingen, zegswijzen en spreekwoorden nagelaten.
Het spreekwoord ´Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken´ 
wordt nog steeds gebruikt. Daarmee wordt bedoeld: Al wordt men 
ouder, toch verliest men zijn aangeboren aard niet. Wie ooit slecht was is 
nooit meer te vertrouwen.
‘Een sluwe vos’ is ook een nog veel gebruikte uitdrukking.
‘Een oude vos’ hoor je ook nog wel, als omschrijving van iemand die 
door lange ervaring in al de kunstgrepen van een vak doorkneed is.
Een beroemd spreekwoord dat rechtstreeks uit de Reinaert komt is:
´Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen!´

In de Reinaert komen we ook een ander spreekwoord tegen,  
dat we nog steeds gebruiken:
‘Gestolen goed gedijt niet’. Dit heeft de schrijver vertaald uit het Latijn: 
‘Male quesite, male perdite ‘.
Maar ook een uitdrukking als ‘Het haasje zijn’ (denk maar aan die arme 
Cuwaert!) en een spreekwoord als ‘Een kat in het nauw maakt rare 
sprongen’ (en dan zijn we natuurlijk bij Tibaert en het klokkenspel van 
de pastoor) zijn rechtstreeks terug te voeren tot het verhaal van Reinaert.

Spreekwoorden uit 
de Reinaert

Reinaert is bekeerd, en preekt als monnik tot de gans en de kippen. (Middeleeuwse illustratie) 
Maar ´als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen´. 



98

 (Wat Willem schreef:) 

 Willem, die Madocke maecte, 

 Daer hi dicken omme waecte,

 Hem vernoyde so haerde

 Dat die avonture van Reynaerde

5 In Dietsche onghemaket bleven

 -Die Aernout niet hevet vulscreven -

 Dat hi die vijte van Reynaerde soucken

 Ende hise na den Walschen boucken

 In Dietsche dus hevet begonnen.

10 God moete ons ziere hulpen jonnen.

(Wat het letterlijk betekent) 
Willem die Madocke maakte, 
Waar hij dikwijls om wakker bleef,
(Omdat) hem stoorde zo hard
dat de avonturen van Reinaerd
In Nederlands ongemaakt bleven
-Die Aernout nooit heeft afgeschreven-
Zodat hij de feiten van Reinaert (ging) zoeken
En hij ze naar (vanuit) de Waalse boeken
In het Nederlands dus heeft begonnen
Moge God ons zijn hulp gunnen.

Van de schrijver van ‘Reinaert de Vos’ weten we dat hij Willem heet. 
En dat hij in die tijd bekend is van een ander werk, de ‘Madocke’. Dat 
schrijft hij allebei zelf in de ‘Proloog’, de inleiding die de street-rappers 
gebruikten om het publiek rond zich heen te verzamelen en koest te 
krijgen. Zeg maar het ‘voorpramma’. Daarin stelt
Willem eerst zichzelf voor:

We weten daardoor dat de schrijver eerder de ‘Madocke’ heeft gemaakt. 
Verder weten we over deze Willem, en over zijn andere boek ‘De 
Madocke’, helemaal niets.

Willem die  
de Madocke maakte.

Het verhaal 
in dit bulkboek

Op deze laat-Middeleeuwse tekst heeft de (over)schrijver de titel ‘Madocke’  
(die hij vermoedelijk niet kende) vlekkerig overgeschilderd als ‘Vele bouke’,  

dus ‘Willem die Veel boeken maakte’.



9

Het verhaal 
in dit bulkboek

Het oorspronkelijke verhaal is in meer dan 
3400 rijmende versregels geschreven.
Het enige wat arme mensen in de 
Middeleeuwen in overvloed hadden was 
natuurlijk tijd! Er zijn door de eeuwen 
heen prachtige complete vertalingen van 
gemaakt. Onlangs nog (en die hoort in elke 
schoolbibliotheek!) door Ard Posthuma. Maar 
de allerleukste vertaling is die van Ernst van 
Altena. Als je de Reinaert ziet als een ‘rap’ die 
hardop voorgedragen moet worden, is deze 
(dertig jaar oude!) hertaling echt briljant. 
Probeer het maar! Zelfs de recente ‘echte rap’- 
versie van Charlie May, waarvan we ook een 
fragment afdrukken, ‘bekt nauwelijks beter’. 
Terwijl van Altena zo trouw mogelijk het 
origineel volgt. De vertaling
van Ernst van Altena is niet meer te koop maar 
die gebruiken we dus wel in dit bulkboek. 
Alleen bij een enkel fragment, waar van Altena 
al te vrijmoedig van het origineel afwijkt, 

hebben we gekozen voor de getrouwere 
vertaling van Ard Posthuma. Maak je trouwens 
geen zorgen:
We zullen hier niet het hele werk, en niet de hele 
vertaling gebruiken, maar alleen fragmenten. Om 
het verhaal op gang te houden gebruiken we 
tussendoor een snelle samenvatting van Edzard 
Dideric. Maar je kunt ook de oorspronkelijke 
tekst volgen in Middel-Nederlands.
Om je op gang te helpen hebben we er in het 
eerste deel van dit bulkboek een zo letterlijk 
mogelijke ‘hulpvertaling’ naastgezet. Nog 
een laatste advies aan de lezer: Lees ‘t hardop! 
De Middeleeuwse tekst wordt een stuk 
begrijpelijker als je woorden uitspreekt. En als 
je de hertaling van Ernst van Altena hardop 
leest hoor je dat de Reinaert echt geschreven 
is om voorgedragen te worden, op drukke 
jaarmarkten, en niet om stilletjes gelezen te 
worden.

Theo Knippenberg

Koning Nobel houdt Hofdag 
(Middeleeuwse illustratie)
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Reinaert de Vos.  Deel 1:  
De Hofdag

Naam  Diersoort  Herkomst van de naam Andere namen

Belijn  ram  (herkomst onduidelijk)
Bruun  beer  “de bruine” Bruin(tje)
Grimbeert  das  grim=masker ; -bert=stralend
Canteaert  kip  “chante”(zanger)
Canteclaer  haan  “chante clair” (zingt fraai) Cantecleer
Courtois  hond  “court”, hofhondje,  Cortois 
Crayant  kip  “crayant” (roeper)
Cuwaert  haas  “coward”(Eng),”couard”(Fr)=lafaard
Firapeel  luipaard  “fire pel” = “mooie huid”
Hermeline  vossin  (herkomst onduidelijk)  Hermelijn
Hersinde  wolvin  “haer sint” = “haar zint het”  Hersint
Isegrijn  wolf  “Eisengrim” (ijzeren masker)  Ise(n)grijn,Ysengrijn
Nobel  leeuw  “de nobele”
Reinaert  vos  “reignhard”(sterk in raadgeven) Reynaert, Rein(tje)
Rosseel  eekhoorn  “de rossige”
Tibeert  kater  (herkomst onduidelijk)  Tijbaert,Tibaert, Tibert

Personages in  
Reinaert de Vos

(Uit Reinaert als 19e eeuws kinderboek)
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Oorspronkelijke tekst
 Isingrijn ende sine maghe

 Ghinghen voer den coninc staen 

 Ysengrijn begonste saen

65 Ende sprac: ‘Coninc, heere, 

 Dor hu edelheit ende dor hu eere 

 Ende dor recht ende dor ghenade, 

 Ontfaerme hu miere scade 

 Die mi Reynaert heeft ghedaen, 

70 Daer ic af dicken hebbe ontfaen 

 Groeten lachter ende verlies. 

 Voer al dandre ontfaerme hu dies 

 Dat hi mijn wijf hevet verhoert 

 Ende mine kindre so mesvoert 

75 Dat hise beseekede daer si laghen, 

 Datter twee noint ne saghen 

 Ende si worden staer blent. 

(Zo woordelijk mogelijke) hulphertaling 
Isegrim en zijn verwanten
Gingen voor de koning staan
Isegrim begon meteen
En sprak: “Heer Koning”
Door/terwille van uw edelheid en uw eer
En terwille van recht en door genade
Ontferm u over de schade
Die Reinaert mij heeft gedaan
Van wie ik dikwijls heb ontvangen
Groot (hoon)gelach en verlies
Vóór al ’t andere (=vooral), ontferm u over dezes 
(=hierover)
Dat hij mijn vrouw heeft gehoereerd (=verkracht)
En mijn kinderen zo mishandeld
Dat hij ze bezeken/bepist heeft waar ze lagen
Zodat er twee nooit meer kunnen zien
En ze staar-blind (=stekeblind) zijn geworden

(hertaling van Ernst van Altena)
Klager één, Wolf Isegrim 

trad met heel zijn huisgezin 
tot voor Koning Nobel’s Troon 
en ving aan op jammertoon: 

Koning”, sprak hij “Nobel Heer, 
van uw Hoogheid en uw Eer 

smeek ik rechtspraak en genade; 
Reinaert deed mij grote schade, 
laat hem boeten voor het kwaad, 

voor ‘t verlies, de grove smaad, 
door de schoft mij aangedaan; 
maar vóór alles, pak hem aan 

omdat hij met lepe toer 
mijn vrouw maakte tot zijn hoer 
en mijn welpjes, wijl zij keken, 

in de ogen heeft gezeken 
zodat twee van hen voortaan 
stekeblind door ’t leven gaan! 

Het is Pinksteren en druk in het bos. Alle dieren zijn op 

weg naar de hofdag van koning Nobel, de leeuw. Alleen 

Reinaert de vos laat het afweten. Hij heeft teveel stre-

ken uitgehaald en houdt zich liever gedeisd.

Daardoor kan iedereen vrijuit spreken over Reinaert. 

Het regent dan ook klachten over hem.

Reinaert de Vos.  Deel 1:  
De Hofdag
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Oorspronkelijke tekst
 Doe Ysengrijn dit hadde ghesproken, 

 Stont up een hondekijn, hiet Cortoys, 

100 Ende claghede den coninc in Francsoys 

 Hoet so arem was wijlen eere, 

 Dat alles goets en hadde meere 

 In eenen winter, in eene vorst, 

 Dan alleene eene worst 

105 hem Reynaert, die felle man, 

 Die selve worst stal ende nam. 

 Tybeert die cater die wart gram; 

 Aldus hi sine tale began 

 Ende spranc midden in den rinc 

110 Ende seide: ‘Heere coninc, 

 Dor dat ghi Reynaerde zijt onhout, 

 So en es hier jonc no hout

 Hine hebbe te wroughene jeghen hu. 

 Dat Cortoys claghet nu, 

115 Dats over menich jaer ghesciet. 

 Die worst was mine, al en claghic niet. 

(Zo woordelijk mogelijke) hulphertaling 
Toen Isegrim dit had gesproken
Stond een hondje op, die heette Courtois
En klaagde naar de koning in het Frans
Hoe het zo arm was een wijl eerder (=eertijds)
Dat van alle bezit, niet meer had
In een winter, in een vorst
Dan alleen een worst
Hij, Reinaert, die valse man
Diezelfde worst stal en nam
Tibeert de kater werd kwaad (‘gramschap’)
Toen hij zijn verhaal (=betoog) begon
En sprong midden in de ring
En zei ‘Heer Koning’
Doordat u van Reinaert niet houdt (on-houdt!)
Zo is hier jong noch oud
(Of) hun hebben te klagen tegen u.
Dat/wat Courtois nu klaagt
Dat is vóór menig jaar geschied
Die worst was van mij, al klaag ik niet

(hertaling van Ernst van Altena) 
Isegrim zweeg, maar reeds stond 

er een ander op, een hond. 
’t Was Courtois, een hond die Frans sprak 

en voor eigen leed een lans brak: 
“Heer, tijdens de strenge vorst 

deze winter, was een worst 
nog mijn enig kapitaal, 

maar Rein stal hem tot zijn maal. 
Daarop sprong Tibeert in ‘t krijt 

‘n kater, vet en bol van nijd. 

“Sire,” blies hij “omdat Reinaert 
(ik geef toe, hij is geen fijnaard) 

zich onttrok aan deze vierschaar*, 
denkt ook elk aanwezig dier maar 

dat hij vóór kan gaan in smaad; 
maar Courtois spreekt beuzelpraat, 
want dat worstverhaal, ach heden, 

stamt van jarenlang geleden 
die worst, geloof mij vrij, 

was van hem niet, maar van mij.
*‘Een vierschaar is het gerechtelijk bestuur van  

een gebied tijdens de middeleeuwen
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 Ic hadse bi miere lust ghewonnen 

 Daer ic bi nachte quam gheronnen 

 Omme bejach in eene molen, 

120 Daer ic die worst in hadde ghestolen 

 Eenen slapenden molen man. 

 Hadder Cortoys yewet an, 

 Dan was bi niemene dan bi mi. 

 Hets recht dat omberecht zi

125 Die claghe die Cortoys doet. 

 Pancer de bever sprac: ‘Dinct hu goet,  

 Tybeert, datmen die claghe ombeere? 

 

 Reynaert es een recht mordeneere  

 Ende een trekere ende een dief. 

130 Hine heeft oec niemene so lief, 

 No den coninc, minen heere,  

 Hine wilde dat hi lijf ende eere  

 Verlore, mochtire an winnen  

 Een vet morzeel van eere hinnen.  

135 Wat sechdi van eere laghe?  

 En dedi ghistren in den daghe  

 Eene die meeste overdaet 

 An Cuwaerde den hase die hier staet, 

 Die noyt eenich dier ghedede?  

140 Want hi hem binnen sconinx vrede

 Ende binnen des coninx gheleede  

 Ghelovede te leerne sinen crede 

Ik had ze door mijn list verworven
Doordat ik bij nacht kwam (aan)gerend
Op zoek naar buit in een molen
Daar ik die worst had gestolen
Van een slapende molenaar
Had Courtois er iets aan gehad
Dan was het dankzij niemand behalve mij
Het is recht dat onberecht/onbestraft blijve
Die aanklacht die Courtois doet
Pancer de bever sprak: Denkt u echt
Tibeert, dat men die klacht ontbeert  
(=achterwege laat)
Reinaert is een regelrechte moordenaar
En een bedrieger en een dief
Hij heeft ook niemand lief
(Zelfs) niet de koning, mijn heer
Hij zou willen dat ie (Nobel) leven en eer
Zou verliezen, mocht er (zelf ) aan winnen 
(=beter worden)
Een vette bout van een kip
Wat zegt u van deze hinderlaag
En deed hij (niet) gisteren overdag
Een van de ergste schanddaden
Aan Cuwaert de haas die hier staat
Die ooit enig dier is aangedaan
Want tijdens de wapenstilstand
En binnen het geleide (=bescherming) van de koning
Beloofde hij hem het credo te leren

Zelf had ik die worst gestolen 
in het duister, uit een molen; 

van mijn list en moed (ah bah!) 
profiteerde Hond Courtois. 

Zeg mij dan: wat is zijn klacht waard? 
Wie is het, die wie hier dagvaardt? 

Let u niet op zijn gezever. .. 
“(Hop, sprong Panser op, de bever) 

“Tibeert,” riep hij ,,’t is toch waar, 
Reinaert is een moordenaar, 
‘n flessentrekker en een dief, 

niemand, niemand heeft hij lief, 

zelfs de Koning niet, Zijn Heer, 
ja, zelfs Nobel’s lijf en eer 

zou hij schenden en verdoen 
voor één enkel vet kapoen! 

Schande, dat jij op zijn hand praat! 
Gist’ren nog deed hij een schanddaad 

aan Haas Cuwaert, die hier staat 
en die nooit een euveldaad 

aan een dier heeft aangedaan. 
Reinaert gaf hem te verstaan 

dat hij hem in ‘s Konings Naam 
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* Iemand ‘kapelaan maken’ (een kapelaan is een soort 
hulp-priester) had ook een homoseksuele betekenis in 
die tijd. Deze Middeleeuwse afbeelding uit Van den 

vos Reinaerde is daar duidelijk over. Ook ‘iemand het 
credo leren’ had een seksuele bijbetekenis, in de sfeer 

van ‘ontmaagden’.

  Ende soudene maken capelaen*.  

 Doe dedine sitten gaen 

145 Vaste tusschen sine beene.  

 Doe begonsten si over eene 

 Spellen ende lesen beede 

 Ende lude te zinghene crede.  

 Mi gheviel dat ic te dien tijden

150 Ter selver stede soude lijden.

 Doe hoerdic haerre beeder sanc

 Ende maecte daer waert minen ganc 

 Met eere arde snelre vaerde. 

 Doe vandic daer meester Reynaerde

155 Die ziere lessen hadde begheven 

 Die hi te voren up hadde gheheven, 

 Ende diende van sinen houden spelen

 Ende hadde Coewaerde bi der kelen 

 Ende soude hem thoeft af hebben 

 ghenomen,

160 Waer ic hem niet te hulpen comen  

 Bi avontueren in dien stonden. 

 Siet hier noch die verssche wonden 

 Ende die teekine, heere coninc. 

En dat hij hem kapelaan* zou maken
Toen deed hij hem gaan zitten
Vastgeklemd tussen zijn benen
Toen begonnen ze gezamenlijk
Zowel (gebeden) te prevelen en te lezen
En luid het credo te zingen
Mij gebeurde dat ik op die tijd
Op dezelfde plek moest voorbijgaan
Toen hoorde ik hun beider gezang
En maakte derwaarts mijn gang (=liep daarheen)
Met een erg snelle vaart
Daar vond ik meester Reinaert
Die net zijn lessen had opgegeven (=gestopt)
Die hij daarvoor had gegeven
En zich bediende van zijn oude spel (=streken)
En had Cuwaert bij de keel
En zou hem het hoofd af hebben genomen

Was ik hem niet te hulp gekomen
Bij dit avontuur (=gebeuren) in die tijd 
(=op dat moment)
Zie hier nog de verse wonden
En de littekens, heer koning

maken zou tot kapelaan* 
en dat hij, zonder mankeren, 
hem het Credo wel zou leren, 
als Cuwaert maar onverdroten 

plaatsnam tussen Reinaert’s poten. 
Zo beklemd moest Cuwaert bidden

tot het heiligdom in ‘t midden ... 
Door het lot of God bestuurd, 
was ik daar net in de buurt. 

Toen ik hoorde wat zij zongen, 
was het of ik werd gedwongen 

naar die plek. En ja hoor, Reinaert 

speelde weer met valse schijnaard, 
ondanks woorden van bekering 
dreef hij weer zijn oude nering, 
want de tanden van de ruwaard 
stonden op de keel van Cuwaert 

en hij had vast toegehapt 
als ik hem niet had betrapt. 
Ten bewijze van die zonde, 
ziet u hier de verse wonde. 

Wilt u verser proef voorhanden 
dan de afdruk van de tanden?
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 Ghi heeren, dinct hu dit ghenoucht? 

 Nochtan, om meer onghevouch 

235 Dat hi claghet om sijn wijf,  

 Die Reynaerde hevet al haer lijf  

 Ghemint, so doet hi hare.  

 Al ne makedent zijt niet mare,  

 Ic dart wel segghen over waer  

240 Dat langher es dan VII jaer 

 Dat Reynaert hevet hare trauwe. 

 Om dat Haer Sint, die scone vrouwe, 

 Dor minne ende dor quade zede  

 Reynaert sinen wille dede,  

245 Wattan? So was sciere ghenesen.  

 Wat talen* mach daer omme wesen? 

Gij heren, denkt u dit genoeg?
Nochtans, des te ongevoeglijker/onbehoorlijker
(Is) dat hij klaagt over zijn vrouw
Die Reinaert heel haar leven heeft
Bemind, (en) zo doet hij haar.
Al maakten zij ‘t niet vermaard (=bekend)
Ik durf wel te zeggen dat het waar is
Dat het langer is dan zeven jaar
Dat Reinaert haar trouw heeft
Omdat Hersinth, die schone vrouw
Door liefde en door slechte zeden (=hartstocht)
Reinaert z’n wil heeft gedaan (=ter wille was)
Wat dan nog? Ze was het schielijk (=gauw) te boven.
Welk verhaal mag daar nog omheen wezen  
(=Wat dan nog)

(Hertaling Ard Posthuma)
Moet ik meer opnoemen, heren? 
Maar het ergst, niet te verteren 
is de klacht namens zijn vrouw 

die heel haar leven Reinaert trouw 
was toegedaan, gelijk hij haar, 

zij het niet in het openbaar. 
Naar waarheid kan ik u verklaren 

dat Reinaert haar al vele jaren 
uiterst ridderlijk bemint. 

En als die knappe vrouw Hersinth 
uit voorkomendheid of liefde 

heeft gedaan wat hem geriefde, 
Wat dan nog? Het smaakte haar! 

Dus waarom al dat misbaar?

*‘tale’: verhaal (denk aan het Engels)

Nu springt Grimbeert de das, een neef van de beschuldigde, naar 

voren: “Uit de mond van een vijand komt zelden iets waars. Mijn 

oom kan zich niet verdedigen als hij afwezig is. Dus grijpt elk 

dier zijn kans om de koning van alles op de mouw te spelden. 

Dat verhaal van Hersinde, de vrouw van Isegrim bijvoorbeeld. 

Reinaert en zij hebben in het geheim al jaren een verhouding....”

Reinaert heeft seks met Hersinth, Izengrim  
komt er net aan. (Middeleeuwse illustratie)
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Cantecleer schreed van de heuvel 
met een baar, waarop - o euvel! – 
‘t lijk lag van het kieken Coppe, 

waarvan Reinaert sluw de kop en 
krop gladweg had afgebeten ...

Opdat Nobel dit zou weten 

trad de haan in het gerechtperk, 
vurig klapperend met z’n vechtvlerk. 

Aan weerszijden van de baar liep 
‘n jonge haan die vol misbaar riep. 

De ene was de kemphaan Cantaert, 
die kon zingen naar zijn landaard

“En Cuwaert de haas moet niet zeuren”, gaat Grimbeert verder. 

“Hij deed gewoon niet z’n best en kreeg dus een tik. Voor zijn 

eigen bestwil. Ik ken mijn oom Reinaert beter dan wie ook. Hij 

leidt tegenwoordig een vroom kluizenaarsbestaan. En hij is 

vegetariër geworden. Hij eet geen kruimel vlees meer, van geen 

enkel dier, wild of tam…”. Maar op dat moment komt Cantecleer, 

de parmantige haan, vergezeld van andere hanen, aanzetten met 

een dode kip op een brancard.

 Saghen si van berghe te dale 

285 Canticler commen ghevaren 

 Ende brochte up eene bare  

 Eene doode hinne ende hiet Coppe, 

 Die Reynaert hadde bi den croppe 

 Hoeft ende hals af ghebeten.  

290 Dit moeste nu de coninc weten. 

 Canteclere quam voer de bare gaende

 Sine vederen zeere slaende. 

 In weder zijden van der baren 

 Ghinc een hane wijde mare. 

 

295 Die een hane hiet Cantaert,  

 Daer wijlen na gheheeten waert 

Zagen zij vanaf de berg naar het dal
Cantecleer komen geschreden
En hij bracht op een draagbaar
Een dode kip die Coppe heette
Die Reinaert had bij de krop/strot
Hoofd en hals afgebeten
Dit moest nu de koning weten
Cantecleer kwam voor de baar uitgaand
Zijn veren fel uitslaand (=hevig klapwiekend)
Aan weerszijden van de baar
Ging (=liep) een haan die wijd vermaard 
(=bekend) was
De ene haan heette Cantaert
Die naar wijlen (de haan) genoemd was
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 Vrauwe Alenten goeden hane. 

 Die ander hiet, na minen wane, 

 Die goede hane Crayant, 

300 Die scoenste hane diemen vant

 Tusschen Portaengen ende Polane.

 Elkerlijc van desen hanen 

 Droucht eene berrende stallicht,

 Dat lanc was ende richt.

305 Daer waren Coppen broeders twee, 

 Die riepen: ‘O wy ende wee!’.

 Ic hadde jongher zonen achte

 Ende jongher dochtren zevene,

330 Dien wel lusten te levene, 

 Die mi Roede, die vroede,

 Hadde brocht te dien broede.

 Si waren alle vet ende staerc

 Ende ghinghen in een scone paerc.

Van Vrouw Aaltjes goede haan,
De ander heette, naar mijn mening
De goede haan Kraaiant
De mooiste haan die men vond
Tussen Portugal en Polen (=heel Europa)
Elk van deze hanen
Droeg een brandend stallicht (=kaars in een houder)
Die lang en recht was
Dat waren twee broers van Coppe
Die riepen O wij en wee.

 Ik had acht jonge zonen
En zeven jonge dochters
Die wel levenslust hadden
Die mijn (vrouw) Roede, de verstandige/wijze
heeft grootbracht uit één broedsel (=nest eieren)
Ze waren allen vet en sterk
En gingen (=liepen rond) in een mooi perk (=tuin)

en zijn naam ontleende aan
een befaamd voorvader haan;

de ander was de haan Kraaiant,
fraaiste haan in heel het land
van Portengen tot Polanen
...Elk van deze beide hanen

droeg een lange waskaars mee
en weende ach en snikte wee.

Jonge zonen telde ik acht,
jonge dochters daarbij zeven,
sterk en vet en vol van leven,

mij geschonken door hen Roede
uit één enkel legsel broeden.

Allen waren kerngezond
en ze wandelden vrij rond
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“Als pelgrim gekleed klopte Reinaert bij me aan”, klaagt 

Cantecleer.

“Hij liet me een brief lezen met uw zegel erop, koning 

Nobel. U zou een koningsvrede, een wapenstilstand, hebben 

uitgevaardigd. Geen dier zou een ander dier meer iets aandoen. 

Reinaert zwoor me dat hij zijn leven gebeterd had en dat ik nooit 

meer bang voor hem hoefde te zijn. We namen afscheid en ik ging 

gerustgesteld terug naar mijn kroost.

Reinaert en Cantecleer (uit een 18e eeuwse uitgave)
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Wat ik daarna niet aan leed had,
want toen hij de lust weer beet had

en mijn kinderen naar zijn smaak vond
hield geen wachter hem of waakhond!
Niemand kon ons meer beschermen,

Koning, wilt u zich ontfermen?!
in dag en nacht liet deze vos
nu zijn roofzucht op ons los

en hij loert slechts op m’n kinderen,
die ik in getal zag minderen

van de vijftien die ik had
- toch zo’n fraaie kuikenschat –
tot slechts vier, u ziet ze daar.

De and’ren heeft de moordenaar
zo met huid en veer verslonden.
Gisteren hebben hem de honden

weggejaagd, waarbij subiet
hij zijn jachtprooi vallen liet.

En daarom ligt nu Coppe’s lijk
hier op deze baar te kijk.”

 Quade avontuere mi doe nakede.

 Want sint dat hise smakede

 In sinen ghiereghen mont,

 Ne conste ons wachtre no onse hont

405 No bewachten no bescaermen. 

 Heere, dat laet hu ontfaermen.

 Reynaert leide sine laghe

 Beede bi nachte ende bi daghe

 Ende roefde emmer mine kindre.

410 So vele es tghetal mi mindre

 Dant ghewone was te zine,

 Dat die XV kindre mine

 Sijn ghedeghen al tote vieren;

 So zuver heefse die onghiere

415 Reynaert in sinen mont verslonden. 

 Noch ghistren wert hem metten honden

 Ontjaghet Coppe, die mare,

 Die hier leghet up dese bare.

Kwade belevenissen kwamen toen op mij af
Want sinds dat hij ze smaakte (=proefde)
In zijn begerige mond
Konden noch onze wachters noch onze hond
Niet bewaken, noch beschermen
Heer, dat laat u ontfermen
Reinaert legde zijn hinderlagen
Beide (=zowel) bij nacht en bij dag
En roofde immer mijn kinderen
Zoveel is het aantal verminderd
Dan ik gewoon was te zien,
Dat die 15 kinderen van mij
Zijn al geslonken tot vier
Zo zuiver (=volledig) heeft de ongure 
(=wreedaardige)
Reinaert in zijn mond verslonden
Nog gisteren werd hem met (=door) de honden
Ontjaagd (=prooi afgepakt) van Coppe, 
de vermaarde
Die hier ligt op deze baar.

Reinaert loert op het gezin van 
Cantecleer:(Middeleeuwse illustratie)
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Reinaert de Vos.  Deel 2:  
Belevenissen van een beer

De koning schudt zijn hoofd. Het is duidelijk dat er iets 

moet gebeuren. Eerst wordt Coppe plechtig begraven. 

Dan roept koning Nobel zijn adviseurs bijeen. Ze zijn er 

vrij snel uit. Reinaert moet gelast worden naar het hof 

te komen, alwaar een rechtszitting zal plaatsvinden.

Bruin de beer wordt uitverkoren om de boodschap aan 

neef vos over te brengen. Na een lange tocht bereikt 

Bruin Maupertuus, de burcht waar de vos zich heeft 

teruggetrokken.

Ben je thuis, Reinaert? Ik ben het, oom Bruun, de koning 

heeft me gestuurd. Je moet met mij mee komen. Nobel 

daagt je, namens alle dieren, voor het gerecht.

‘Je had die zware tocht helemaal niet hoeven te maken’, 

kreunt Reinaert. ‘Ik was toch wel naar ’t hof gekomen, 

ook zonder jouw advies:

Een likkende beer (Middeleeuwse illustratie)
Volgens Jacob van Maerlant worden beren geboren zonder vorm, 
en moeten ze door hun moeder in de juiste vorm worden gelikt. 

Als dat niet lukt, blijven ze ´een ongelikte beer´.  
(Zie ´Spreekwoorden en uitdrukkingen´ op pagina 47)
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 Al haddet ghi mi niet gheraden, 

 Maer mi es den buuc so gheladen

 Ende in so utermaten wijse

 Met eere vremder niewer spise.

 Ic vruchte in sal niet moghen gaen,

560 Inne mach sitten no ghestaen; 

 Ic bem so utermaten zat.’ 

 ‘Reynaert, wat haetstu, wat?’

 ‘Heere Brune, ic hat crancke have.

 Arem man, dan nes gheen grave,

565 Dat mooghdi bi mi wel weten. 

 Wi aerme liede, wi moeten heten,

 Hadden wijs raet, dat wi node haten.

 Goeder versscher honich raten

 Hebbic couver arde groet.

570 Die moetic heten dor den noet, 

 Als ic hel niet mach ghewinnen.

 Nochtan als icse hebbe binnen,

 Hebbicker af pine ende onghemac.’

 Dit hoerde Brune ende sprac:

575 ‘Helpe, lieve vos Reynaert,

 Hebdi honich dus onwaert?

 Honich es een soete spijse

 Die ic voer alle gherechten prijse

 Ende icse voer alle gherechten minne.

580 Reynaerd, helpt mi, dat ics ghewinne. 

 Edele Reynaert, soete neve,

 Also langhe als ic sal leven

 Willic hu daer omme minnen.

 Reynaerd, helpt mi, dat ics ghewinne.’

‘k ben alleen maar wat vertraagd
omdat mij m’n buik zo plaagt.

Ik heb dag en nacht te kampen
met de zwaarste, naarste krampen

ik at van een nieuw gerecht,
dat bekwam mij wel zo slecht
Zo durf ik de reis niet aan ... “

“Maar”, vroeg Bruin, “wàt at je dan? “
“Puur vergif, m’n brave man,

slechts daar ik niet anders kon:
een arm man is geen baron.
Honger plaagde bovenmate,
dus at ‘k verse honingraten.

Beter iets dan niets, nietwaar?
Maar de straf ervoor is zwaar

‘k heb dat voedsel nog niet binnen
of de darmkrampen beginnen.

Tja, de theorie is mooi,
maar ik sterf haast zonder prooi.”
Bruin riep gulzig: “Nee maar, Rein

brengt dan hóning jou die pijn?
Honing is een zoete spijs

die ik boven alles prijs
en die ‘k bovenal bemin!

Reinaert, handel naar mijn zin,
edele vos en lieve neef,

dan hoor jij - zolang ik leef -
voortaan tot mijn diepst beminden.

Zeg mij: wáár kan ‘k honing vinden?!”
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De vos beweert een prima voorraadje honing te weten. 

In de tuin van dorpstimmerman Lamfried. In ruil ervoor 

vraagt hij Bruun voor hem een goed woordje te doen 

bij de koning.

‘Akkoord, breng me nu maar snel naar die honinghemel 

van je.’

In de tuin van timmerman Lamfried ligt een gevelde eik. 

Omdat hij hem wil splijten heeft de timmerman er twee 

wiggen in geslagen. Reinaert wijst op de opengesperde 

stam.

‘Tot de nok gevuld met honing, oompje.’

Bruun steekt zijn voorpoten en kop in de boom. 

Reinaert trekt vlug de wiggen eruit en gaat ervan 

tussen. De beer zit hardstikke klem.

De timmerman komt op het gekerm en gebrul af. Haha, 

een beer! Hij rent naar het dorp en bazuint rond dat in 

zijn tuin een beer gevangen zit. Een horde dorpelingen 

stormt er, met stokken en ander martelgereedschap, 

op af.

‘Die gaan we pakken’: Fragment van een 
schilderij van Jeroen Bosch (ca 1450-1516)
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 Int dorp ne bleef man no wijf.

720 Den beere te nemene sijn lijf, 

 Liept al dat loepen mochte.

 Sulc was die eenen bessem brochte,

 Sulc eenen vleghel, sulc een rake,

 Sulc quam gheloepen met eenen stake,

725 So si quamen van haren werke. 

 Selve die pape van der kerke

 Brochte eenen cruus staf,

 Die hem de coster noede gaf.

 Die coster drouch eene vane

730 Mede te stekene ende te slane.

 Des spapen wijf, vrauwe Julocke,

 Quam gheloepen met haren rocke

 Daer so omme hadde ghesponnen.

 Voer hem allen quam gheronnen

735 Lamfroyt met eere scerper haex. 

Heel het dorp was uitgelopen
om de woeste beer te slopen.
‘t Stroomde toe van alle kant,
met een bezem in de hand,
een dorsvlegel of een riek,

met een knuppel, stok of piek,
al ‘t gereedschap van hun werk.

De pastoor zelfs van de kerk
droeg een stevig crucifix

ook al vond de koster ‘t niks,
want die wilde met een kerkvaan
ijlings aan het slachterswerk gaan.
Vrouw Julocke de pastoorsvrouw,
nam van alle vrouwen ’t voortouw
driftig zwaaiend met haar spinstok

Welk een stoet! En aan ‘t begin trok
Lamfried met zijn scherpe bijl.
Bruin voorzag hier weinig heil!
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 Hoe mochte hi zijn ontheert meer?

 Die voete waren hem so zeer,

755 Dat hi tloepen niet conste ghedoghen.

 Dat bloet liep hem over die hoghen,

 Dat hi niet wel conste ghesien.

 Hine dorste bliven no vlien.

 Hi sach suut onder die zonne

760 Lamfroyt commen gheronnen; 

 Daer na die priester, die heere.

 Hi quam gheloepen vele zeere;

 Daer na die coster metter vane,

 Daer na alle die prochiane,

765 Die houde lieden metten jonghen. 

 Daer na quam up haren stap 

 ghespronghen

 Sulke quene die van houden

 Cume eenen tant hadde behouden.

 Hem naecte groet onghemac: 

 Die een slouch, die ander stac,

 Die een slouch, die ander warp. 

 Lamfroyt was hem alre scaerpst.

785 Een hiet Lottram Lanc Voet. 
 Hi drouch eenen verhoernden cloet 

 Ende stacken emmer na dat hoghe.

 Vrauwe Vulmaerte, scerpe loghe

 Ghinckene koken met eenen stave.

790 Abelquac ende mijn vrauwe Bave

Ach, hoe was hij nu onteerd:
zó had hij zichzelf bezeerd

dat hij lopen niet moest pogen.
Bloed befloerste bei’ z’n ogen

dus hij zag ook al geen zier.
Vluchten kon niet ... bleef hij hier?

Wazig zag hij hoe de dolle.
Lamfried zeer hard aan kwam hollen,

Ook zette meneer pastoor
al z’n snelste beentje voor
en de koster met z’n vaan

en dan elk parochiaan
werkelijk van oud tot jong;

zelfs kwam met de hink-stap-sprong

een oud wijf, dat in haar mond
hoe ze ook zocht, geen tand meer vond.

Er kwam van alles op hem af
De ene sloeg hem met een staf,

de ander stak hem met een speer.
Lamfried deed hem ‘t meeste zeer.

Lottram met de Grote Voeten
dacht Bruin ‘t beste te doen boeten

door hem in zijn oog te pieken.
Vrouw Vuilpoes, de roddelzieke
sneed een stuk af van z’n spek

Opoe Kwijl en Abel Kwek

Hoe mochte hi zijn ontheert meer? 
Die voete waren hem so zeer, 
Dat hi tloepen niet conste ghedoghen. 
Dat bloet liep hem over die hoghen, 
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Kortom, een woeste horde mensen stormt, met stokken 

en ander martelgereedschap, op de ongelukkige beer 

af. Bruun hoort ze komen. In paniek probeert hij zich 

met al zijn kracht los te rukken.

Hierbij scheurt de huid van zijn snuit, verliest hij een 

oor en raakt hij van zijn voorpoten zowel de huid als 

de klauwen kwijt.

  Laghen beede onder die voete

 Ende streden beede om eene cloete.

 Ludmoer metter Langher Nese

 Drouch eenen loedwapper an een pese

795 Ende ghincker met al omme zwinghen. 

 Ludolf metten Crommen Vingheren

 Dede hem alles te voren, 

 Want hi was best gheboren, 

 Sonder Lamfroy alleene. 

800 Hughelijn metten Crommen Beene 

 Was zijn vader, dat weet men wale,

 Ende was gheboren van Abstale

lagen tussen de achterpoten
vechtend om een van z’n kloten.

Langgeneusde vrijster Lutje
(van huisuit een doodsbang trutje)
liet haar zweepje knallend spatten.

Ludolf met de Kromme Jatten
commandeerde ‘t allerheftigst

maar hij was dan ook het deftigst
(zij het dan op Lamfried na):
Hugo Mankpoot was zijn pa
en die was van huis uit Waal

want geboren te Absdael
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  Ende was sone vrauwe Ogernen, 

 Eens hout makigghe van lanternen.

805 Ander wijf ende ander man, 

 Meer dan ic ghenomen can,

 Daden Brunen groet onghemac

 So dat hem zijn bloet huut lac.

 Brune ontfinc al sulc payment

810 Als hem elc gaf daer omtrent. 

 Die pape liet den cruus staf

 Ghestichte slaen, slach in slach,

 Ende die coster metter vane

 Ghinc hem vastelike ane.

815 Lamfroyt quam ter selver wijlen

 Met eere scerper bijlen

 Ende slouchene tusschen hals ende

 hoeft,

 Dat Brune wart zeere verdoeft,

 Dat hi verspranc vanden slaghe

820 Tusschen der riviere enter haghe

 In eenen trop van houden wiven

 Ende warper een ghetal van viven

 In die riviere die daer liep,

 Die wel wijt was ende diep.

825 Des papen wijf wasser eene. 

 Des was spapen bliscap cleene.

toen de paap haar mager koortslijf
en zijn moeder - of zijn voedster -

was een Vlaamse lampenpoetsster.
Menig wijf en menig man,

meer dan ik hier noemen kan,
staken, sloegen, ramden, roeiden,

dat Bruin’s bloed bij stromen vloeide.
Elk voldeed met eigen munt,
álles werd de beer gegund:
van pastoor leek de traktatie

‘t meest op een boetpredikatie;
koster met z’n kerkvaan sloeg wis
nuchter op hem als een vroegmis;

Lamfried, meester-timmerman
schreeuwde: “Ik faal nimmer, man!”

en zijn bijl hakte in Bruin’s hoofd.

Door die klap van pijn verdoofd,
sprong Bruin als een dolle stier

blindelings bij de rivier
midden tussen oude wijven

die onmiddellijk met haar vijven,
toen de beer blind op ze bonsde,

in het diepe water plonsden.
Een daarvan was het pastoorswijf;



27

 Doe hi zijn wijf sach in die vliet,

 Doene luste hem langher niet

 Bruun te stekene no te slane. 

830 Hi riep: ‘Siet, edele prochiane,

 Ghindre vloot vrauwe Julocke

 Beede met spillen ende met rocke.

 Nu toe, die haer helpen mach.

 Ic gheve hem jaer ende dach

835 Vul pardoen ende aflaet

 Van alre sondeliker daet.’

 Beede man ende wijf

 Lieten den aermen keytijf

 Brune ligghen over doot

840 Ende ghinghen daer die pape gheboot 

 Beede met stringhen ende met haken.

 Die wijle datsi die vrauwe huut traken,

 So quam Brune in die riviere

 Ende ontswam hem allen sciere.

spartelen zag ver in de vliet,
lokte het hem langer niet

Bruin te slaan. Hij riep vermanend: 
“Edele parochianen,

ginder drijft mijn vrouw Julocke
met haar spinstok en spinrokken,
helpe wie haar hulp kan geven,
die schenk ik voor heel z’n leven

op diep-christelijke gronden
volle aflaat van zijn zonden!”
Mannen, vrouwen, al gelijk,

lieten nu als levend lijk
Bruin daar liggen; en in draf

ging ‘t op de pastoorsvrouw af,
om met haken en met touwen
haar het water uit te sjouwen.

Bruin, suf maar één keer niet stom,
sprong snel in de stroom en zwom ...
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Reinaert de Vos.  Deel 3: 
Een kater van de muizenissen

Radeloos van angst en pijn is Bruun in de rivier 

gesprongen en laat hij zich meevoeren door de 

krachtige stroming. Een eind verderop kruipt hij op de 

kant waar hij kreunend en schokkend blijft liggen.

Reinaert loopt op zijn gemak op de botten van een 

gestolen kip te kluiven. Hij is zeer tevreden: Bruun 

opgeruimd door de dorpelingen, en geen getuigen dat 

hij er iets mee te maken heeft.

Dan ziet hij Bruun op de oever van de rivier liggen 

kreunen. Godver... hebben die sukkels de beer toch nog 

laten ontsnappen! Hij gaat op de zwaargewonde af en 

begint hem te jennen.

Rooie kop heb je zeg! Ben je je handschoenen kwijt? 

Zeg eens wat, mafkees!

Bruun rolt terug naar de rivier en laat zich erin 

vallen. Een heel eind verderop kruipt hij weer op 

de oever en schuivend op zijn achterwerk en staart 

weet hij uiteindelijk het kasteel van koning Nobel te 

bereiken. Wat zie je eruit, roept de koning. Wie heeft je 

zo toegetakeld?

Reinaert, kreunt de beer.

Ik heb je gezonden, zegt Nobel, dus zal ik ervoor 

zorgen dat je gewroken wordt.

Voor de tweede keer komt de dieren in vergadering 

bijeen. Het gaat hier om de eer van de koning. Met 

algemene stemmen wordt Tibeert de kater aangewezen 

om zijn oom Reinaert te dagvaarden. Hij is minder

sterk dan Bruun, maar wel een stuk slimmer.
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 Nu moet Tybeert doen die vaert, 

 Die zeere es drouve ende vervaert.

1045 Ende als hi up den wech quam, 

 Sach hi van verren ende vernam

 Sente Martins voghel ende quam  

 ghevloghen.

 Doe wart Tybeert vroe ende in hoghen

 Ende riep an Sente Martins voghel:

1050 ‘Nu vliech te miere rechter hant.’

 Die voghel vloech daer hi vant

 Een haghe daer hi in wilde lijden

 Ende vloech Tybeert ter luchter zijden.

 Dit teekin ende dit ghemoet

1055 Dochte Tybeert niet wesen goet. 

 Hadde hi ghesien den voghel lijden

 Scone ter rechter zijden,

 So waende hi hebben goet gheval.

 Nu was hi dies onthopet al. 

1060 Nochtan maecte hi hem selven moet

Zo ging Tibeert dan van start
met een zwaar en angstig hart.
Nauwelijks was hij op de baan,

of hij zag de vleugels slaan
van een gans, die naar men weet

Sinte Maarten’s vogel heet.
Blij riep hij de vogel tegen:

“Keer eens even op uw wegen
en vlieg langs mijn rechterkant!”

Maar de gans daalde in ‘t land
naar een haag in groene weiden

en koos Tibeert’s linkerzijde.
Dat voorspelde ongeluk

en bracht Tibeert van z’n stuk,
want hij wist: rechts doet vaak wonderen

en met links is ‘t altijd donderen.
Elke hoop liet hij nu varen,
maar al rook hij de gevaren,
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 Ende gheliet hem, als menich doet,

 Bet dan hem te moede was.

 Dus liep hi henen sinen pas,

 Tes hi quam te Maupertus

1065  Ende vant Reynaerde in zijn huus

 Alleene staen, verweendelike.

 Tybeert sprac: ‘God, die rike,

 Moete hu goeden avont gheven.

 Die coninc dreecht hu an hu leven,

1070 Ne comdi niet te hove met mi.’

 Reynaert sprac: ‘Tybeert, helet vry,

 Neve, ghi zijt mi willecome!

 God gheve hu eere ende vrome.

 Bi Gode, dat jan ik hu wale.’

1075 Wat coste Reynaerde scone tale. 
 Al seghet sine tonghe wale,

 Sine herte die es binnen fel!

 Dit wert Tybeerde ghetoghet wel

 Eer die lijne wert ghelesen

1080 Ten hende. Ende met desen

 Sprac Reynaert: ‘Neve, ic wille dat ghi

 Tavont herberghe hebt met mi

 Ende morghen willen wi metten daghe

 Te hove waert sonder saghe.

 Tybeert sprac: ‘Wat souden wy

1110 Eten, Reynaert, of ic hier bleve?’

 ‘Daer omme zorghe ic, lieve neve.

 Hier es der spijsen quaden tijt.

 Ghi mocht heten, begheerdijt,

 Een stic van eere honich raten,1115 
 Die bequamelic es utermaten. 

 Wat sechdi, moochdi shonichs yet?’

 Tybeert sprac: ‘Mine roukes niet.

 Reynaert hebdi niet in huus?

 Gavedi mi eene vette muus,

1120 Daer mede lietic hu ghewaert.’

 ‘Eene vette muus,’ sprac Reynaert,

 ‘Soete Tybeert, wat secht di?

 Hier woent noch een pape bi,

 Een scuere staet noch an sijn huus,

uit zichzelf putte hij moed
en hij maande zich tot spoed
en versnelde zelfs zijn pas

totdat hij gekomen was
bij de burcht van Malpertuis

en daar trof hij Reinaert thuis,
zo te zien in eenzaamheid.
“God de Heer Gebenedijt

moge u ’n goede avond geven”
sprak Tibeert, “uw vosseleven

loopt gevaar naar ‘s Konings woord
zo je zijn decreet niet hoort,

en niet mét mij komt naar ‘t Hof.”
Reinaert zei: “Neef Tibeert, lof!

Welkom!” (Want zulk fraai geluid
kostte hem geen rosse duit.)
Vleierstong, maar kaken fel!
Tibeert leerde dat zeer wel

Vóór Rein’s woord tot amen raakte.
Want Rein Vos, de welbespraakte

zei: “Neef, ‘k wil beslist dat jij
heden uitrust hier bij mij,

opdat wij straks na ‘t ontwaken
fit tot Nobel’s Hof geraken.

Waarop Tibeert: “Als ‘k daarmee
instem, wat is dan ‘t diner?”
Rein zei: “Dat is tot mijn spijt
moeilijk, ‘t is een slechte tijd,

maar ik heb, dat smaakt niet kwaad,
wel voor jou een honingraat,
lekker zoet en kerngezond,

is dat niet iets naar jouw mond?”
“Nee,” zei Tibeert, “ ‘k blief het niet,

is dat alles wat je biedt?
Heb je hier in eigen huis

niet voor mij een vette muis?”
“ ‘n Muis!” riep Reinaert, lang niet gek:

“Is dát spekje naar jouw bek?
Vlakbij staat een pastorie

met een schuur ernaast, en die
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‘Reynaert, zijn daer so vette muse?
Verghave God, waer ic nu daer.’
‘Tybeert,’ seit hi, ‘sechdi waer?
Wildi muse?’ ‘Of icse wille!

 Daer in es meneghe vette muus.

 Ic waense niet ghedroughe een waghen,

 So dicken hoere ic den pape claghen 

 Dat sine dryven huten huuse.’ 

 ‘Reynaert, zijn daer so vette muse?

1130 Verghave God, waer ic nu daer.’ 

 ‘Tybeert,’ seit hi, ‘sechdi waer?

 Wildi muse?’ ‘Of icse wille!

 Reynaert, doet dies een ghestille.

 Ic minne muse voer alle saken.

1135 Weetti niet dat muse smaken

 Bet dan eenich venisoen? 

 Wildi minen wille doen 

 Dat ghi mi leet daer si zijn, 

 Daer mede mochti die hulde mijn 

1140 Hebben, al haddi minen vadre 

 Doot ende mijn gheslachte al gadre.’ 

 Reynaert sprac: ‘Neve, houddi hu spot?’ 

 ‘Neenic, Reynaert, also helpe mi God.’ 

 ‘Weet God, Tybeert, wistic dat, 

1145 Ghi soutter sijn nochtavont sat.’ 

 ‘Sat, Reynaert? Dat ware vele.’ 

 ‘Tybeert, dat sechdi thuwen spele.’ 

 ‘In doe, Reynaert, bi miere wet. 

 Haddic een muus ende waer so vet, 

1150 In gaefse niet omme eenen busant.’ 

 ‘Tybeert, gaet met mi te hant. 

 Ic leede hu daer ter selver stat 

 Daer icker hu sal maken zat, 

 Eer ic nemmermeer van hu sceede.’ 

1155 ‘Ja ic, Reynaert, up die gheleede 

 Ghinghe ic met hu te Mompelier.’ 

 So gaen wi dan, wi sijn hier 

 Al te langhe’, sprac Reynaert. 

 Doe so namen si up die vaert. 

stikt van muizen. Ja, jij lacht,
maar er zit een karrenvracht!

Vaak hoorde ik ‘t pastoorsgeklaag
over ‘n ware muizenplaag!”

“0 Rein, zijn daar zoveel muizen?
God, als ik daar eens mocht muizen!”
“Tibeert zou je écht muizen willen?”
“Rein, als ‘k zó mijn trek kon stillen!
‘n Muis smaakt - weet je - overfijn,

béter dan een stuk konijn,
geen wild dat jij kunt bedenken,
kan zoveel voldoening schenken!

Wil jij je gastvrijheid tonen?
Breng mij dan waar muizen wonen
want daarmee win jij mijn hulde,

zelfs al droeg je alle schulden
van ‘t vermoorden van mijn vader

en diens naasten altegader!”
Reinaert sprak: “Dat neef, is spot!”
“Nee Reinaert! Echt niet, bij God!”

“Vóór de nacht vreet jij je zat,”
zei Rein. “Zát? Dat is heel wat!”

“Tibeert kom, je maakt maar grappen.”
“Nee Rein, zo ‘k één muis mocht happen

(wel een vette uiteraard)
dan was ‘t me een gulden waard!”
“Tibeert, volg mij dan met spoed,
waar ‘k jou breng vang jij zo goed

dat je je te barsten vreet,
ja, zowaar ik Reinaert heet!”

Tibeert riep: “Als jij me een muis baart,
ga ik zelfs met jou ter kruisvaart!”

“Dan,” zei Rein, “ook niet getreuzeld.”
Er werd niet meer tijd verbeuzeld,

lopend wat ze lopen konden
ging ‘t naar kerkelijke gronden.
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Ze gingen op weg en waren nog geen uur in touw
toen ze stootten op een muur, die was om de 
schuur gebouwd.
Er zat een gat in door Rein gemaakt daags te voren.
Hierdoor had de pastoor zijn allerdikste haan 
verloren.
Zijn zoon Martinet had voor het gat een strik 
gehangen
om de vos te beletten nog een haan of kip te vangen.
Rein die er van wist, lachte besmuikt naar de kat.
‘Schiet op en aarzel niet, Tibeert en kruip door het 
gat.
Graai dan om je heen of ben je muizen soms zat?
Ga er nou maar vlug in dan hou ik buiten de 
wacht.’
‘Is het wel een goed idee mijn hoofd daarin te 
steken?
Ik weet het niet hoor, pastoors kennen slimme 
streken.’
‘Tibeert toch,’ zei Reinaert, ‘ben je soms laf?’
Hierdoor schaamde Tibeert zich en sprong in het gat.
Daarmee ging de kleine kater flink op zijn bek
want voor hij het wist zat de strik om zijn nek.
De lus trok zich dicht en Tibeert brulde het uit.
‘Smaakt het lekker?’ riep Rein vals, ‘vult het de 
buik?
Mis je soms wat saus, of smaakt het toch wel goed?
Martinet kan saus brengen, die is keurig opgevoed.’
Zo had de vos veel lol om de kat zijn lot.
Deze gilde zo hard dat iedereen wakker schrok.
Martinet kwam naar buiten en wilde bloedige 
wraak.
Gevolgd door de pastoor, die was poedeltje naakt.
Julocke was er ook plus de rest van het gezin.

Ze renden allemaal snel naar waar de kater hing.
De pastoor viel meteen aan met een stok.
Zijn zoon zag een steen en raapte hem op,
hij smeet hem toen hard naar de kater zijn kop.
Tibeert verloor een oog en kreeg slaag met de stok.
De dienaar Gods, die nog steeds in zijn nakie was,
hief zijn stok hoog voor de genadeklap.
Tibeert zag dat zijn laatste uur geslagen had
en had hij al zijn heldenmoed bij elkaar gevat.
Net op het moment dat elke kans uit het raam leek
sprong de kat met klauwen uit naar de pastoor 
zijn schaamstreek.
‘Aaah neee!’ Dat stak zijn vrouw Julocke wel,
want op de grond lang nu een deel van manliefs 
klokkenspel.
Julocke leek in meer pijn dan meneer pastoor.
Het vrijen zou nu anders zijn, niet meer als hiervoor.
Bij het gat stond Rein die pret had om het leed.
Hij lachte heel hard en liet een knetterende scheet.
Treiterend zei de vos tegen Julocke:
‘Ook al heeft je man misschien niet heel zijn klepel 
en klokken
met minder gereedschap in bed doet hij beter zijn 
best,
denk je echt dat dit je seksleven verpest?’
Iedereen stond nu in een kring om de pastoor.
Tibeert zag zijn kans, hij knaagde de strik door.
De kater is daarna direct naar het hof gegaan
waar velen lieten blijken dat men met hem was 
begaan.

Voor de schoolvoorstelling van deze rap, ga naar 
www.muziektheater.info

(uit: ‘Reinaert de vos... gerapt’ door Charlie May)
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Ende spranc dien pape tusschen die been
In die burse al sonder naet,
Daermen dien beyaert mede slaet
Dat dinc viel neder up den vloer.

Deze tekening, net als veel van de andere zwartwit illustraties in dit bulkboek,  
is van Bert Bouman.
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Reinaert de Vos.  Deel 4:  
De vos biecht zijn zonden op

Als koning Nobel ziet dat de zwaartoegetakelde kater 

een oog kwijt is, roept hij wederom zijn ridders bijeen 

om de zaak te bespreken.

We moeten hem voor de derde maal dagvaarden, zegt 

Grimbeert de das, en neef van de gezochte. Komt hij dan 

nog niet, dan wordt hij volgens de regels automatisch 

schuldig verklaard.

Wie zullen we sturen? zegt de koning.

Ik ga zelf, zegt Grimbeert.

Als hij bij Maupertuus arriveert blijken zijn oom en 

tante beiden thuis.

Ze liggen lekker bij hun welpjes in hun hol.

Oom Reinaert, zegt Grimbeert, als u deze dagvaarding 

negeert, bent u de klos. U en uw familie zullen ter dood 

worden gebracht.

Daar kon je weleens gelijk in hebben, zegt de vos. 

Hermeline, lieve vrouw van me, zorg goed voor de 

kleintjes als ik weg ben. Ik mis jullie nu al.

 ‘Hoert,’ seit hi, ‘vrauwe Hermelijne, 

 Ic bevele hu die kindre mine, 

 Dat ghire wale pleghet nu. 

1410  Voer alle dandre bevelic hu 

 Minen zone Reynaerdine. 
 Hem staen wel de gaerdeline 

 In zine muulkine over al. 

 Ic hope dat hi mi slachten sal. 

1415  Hier es Rollel, ende scone dief, 

 Die hebbic nochtan harde lief 

 Ja, als yement sine kindre doet. 

 Al eist dat ic nu van hier moet, 

 Ic salt mi nemen arde na 

1420  Up dat ic mach, dat ic ontga. 

 Grimbeert, neve, God moet hu lonen.’ 

 Met hoofschen woorden ende met  

 sconen 

“Luister Hermelien,” zei hij,
“laat de kinderen niet té vrij,

voed ze op in strikte toonaard.
Veel aandacht is d’oudste zoon waard,

Reinaerdijn, die in zijn keel
reeds de baard heeft en al veel
haar krijgt in zijn snorrebaard,
ik hoop dat hij naar mij aardt.
Ook Rosseel, die kleine dief,

heb ik zo van harte lief
als een man zijn zonen doet.

Maar ik moet van hier met spoed,
ik verzet me tegen sterven

en wil mijn vrijspraak verwerven.
Grimbaert, neef, ik dank je zeer

voor je komst.” Zo ongeveer



35

 Nam Reynaert an de sine orlof 

 Ende ruumde sijns selves hof.

1425 Ay, hoe drouve bleef vrauwe Hermeline 

 Ende hare cleene welpekine. 

 Doe Reynaert sciet huut Manpertuus 

 Ende hi hof liet ende huus 

 Aldus omberaden staen. 

1430 Nu hoert wat Reynaert heeft ghedaen 

nam Rein afscheid van zijn magen,
ferm van taal en zonder klagen,

maar zijn vrouw bleef, niet te stelpen
droevig, achter met zijn welpen.

Reinaert ging van Malpertuis
en zij droeg het zwaarste kruis,
daar zij Reinaert hevig miste.

Hoort nu voort van Reinaert’s listen.

Grimbeert brengt Reinaert de dagvaarding om voor het gerecht te verschijnen.  
(Illustratie uit de beroemde bewerking van Johann Wolfgang Goethe uit 1793)
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1460 Doe sprac Reynaert: ‘Ic hebbe mesdaen 

 Jeghen alle diere die leven. 

 Bidt gode dat hijt mi moete vergheven. 

 Ic dede minen oem Brune 

 Al bloedich maken sine crune. 

1465 Tybeert dede ic muse vaen 

 Daer ickene zeere dede slaen 

 Tes papen huus, daer hi spranc int net. 

 Ic hebbe ghedaen groet ongherec 

 Canticleer ende sine kindre, 

1470 Waren si meerre ofte mindre, 

 Dicken makedicse los. 

 Dor recht beclaghet hi den vos. 

 Die coninc en es mi oec niet ontgaen. 

 Ic hebbe hem toren oec ghedaen 

1475  Ende mesprijs der coninghinne, 

 Datsi spade sullen verwinnen 
 Also vele eeren van mi. 

 Oec hebbic, dat segghic di, 

 Grimbeert, mee liede bedroghen 

1480 Dan ic di soude ghesegghen moghen. 

 Ende Ysengrijn, dat verstaet, 
 Hietic oem dor baraet. 

 Ic maectene moonc ter Elmaren, 

 Daer wi beede begheven waren. 

1485 Dat wart hem al te zeere te pinen. 

 Ic dede hem an die clocke lijnen 

 Binden beede sine voete. 

 Dat luden wart hem doe so soete 

 Dat hijt emmer wilde leeren. 

1490 Dat verghinc hem tonneeren,

‘k heb misdaan 
aan al wat leeft.

Bid God dat hij ‘t mij vergeeft.
Door mijn toedoen kwam oom Bruin

aan een bloedbevlekte kruin.
Tibeert leerde ik muizen jagen

maar hij werd bedekt met slagen
hangend in pastoor z’n strik.
Ook groot leed bezorgde ik

Cantecleer, die ‘ t tal zijns kinderen
onrustbarend zag verminderen;

veel heb ik er neergelegd,
dus hij klaagt mij aan met recht.
En zelfs Nobel spaarde ik niet,

want ik deed zijn vrouw verdriet
waardoor hij ontstak in woede.
Denk dus niet dat hij het goede

snel in mij ontdekken zal ...
Ja, ik heb zo al met al,

Grimbaert, zo velen bedrogen
dat ik ‘t tellen niet zal pogen.
Isegrim noemde ik m’n oom
en hij geloofde in die droom.

Daardoor kwam, zag, overwon ik:
te Elmaar maakte ik hem monnik
en dat bracht hem gauw berouw.
‘k Bond hem aan het klokkentouw

met zijn beide achterpoten
en hij luidde onverdroten

want hij wilde ‘t vak graag leren.
Dus die klok ging daar tekeer en

Ze zijn nog niet goed en wel op weg of 
Reinaert richt zich tot de das.
Lieve neef, ik wil jou graag al mijn zonden 
opbiechten, de last die ik met me meedraag 
wordt me te zwaar.
Hoeveel slachtoffers heeft u wel niet 
gemaakt, oom?
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 Want hi luudde so utermaten, 

 Dat alle die ghinghen bider straten 
 Ende waren binnen der Elmare, 

 Waenden dat die duvel ware 

1495  Ende liepen daer si luden hoerden. 

 Eer hi doe conste in corten woerden 

 Ghespreken: “Ic wille mi begheven”, 

 Hadsi hem na ghenomen tleven. 

beierde in zulk een mate
over pleinen, over straten,
dat de mensen van Elmaar,

denkend: d’r is een duivel daar,
samendromden bij de toren.
Vóór de wolf kon laten horen:

“Mensen ik doe boete, hoort! “
Had men hem bijkans vermoord.

1645 Wart hi ghewont toter doot. 

 Ic hebben brocht in menegher noot, 

 Meer dan ic ghesegghen mochte. 

 Nochtan, al dat ic nye ghewrochte 

 Jeghen hem, sone roucke ic niet 

1650 So zeere, als dat ic verriet 

 Vrauwe Yswenden, sijn scone wijf, 

 Die hi liever hadde dan sijns selfs lijf. 

 God, die moet mi vergheven. 

 Haer dedic dat mi liever ware bleven 

1655  Te doene dant es ghedaen.’

Ja, ‘k heb hem veel leed gedaan,
maar trek mij dat niet zo aan
als dat ik zijn vrouw Hersinde
(die hij als zichzelf beminde)

heb verleid. Dat God ‘t vergeve,
al zou ik graag heel mijn leven

weer doen wat ik met haar deed!”

Grimbaert sprak: “Oom Rein, je weet

Isegrijn is door Reinaert tot priester gemaakt. (Illustratie uit ‘Ysengrimus’, zie pagina 67)
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Ik smeek je, schenk mij nu vergiffenis. Vertel me wat 

mijn boetedoening zijn zal.

De das breekt een tak van een struik en geeft hem een 

boete van veertig striemende slagen. Vervolgens laat 

hij Reinaert beloven zich perfect te gedragen, veel te 

bidden, te vasten en alle rust- en feestdagen te eren.

En denk ten allen tijde aan je zieleheil, oom. Dan kunnen 

we nu naar het hof gaan en op genade hopen.

Onderweg naar het hof komen de heren langs 

een klooster. Reinaert weet dat de kippen van de 

kloosterlingen graag buiten de omheining hun voedsel 

zoeken.

De kortste weg leidt door de tuin, langs de schuur, 

zegt hij.

Al snel ziet hij een vette haan lopen. Hij stort zich 

erop. De veren stuiven in het rond. Grimbeert schudt 

de vos heen en weer.

Oom, ouwe gek! Verval je nu alweer in je dezelfde fouten?

Sorry, ik moet nog wennen aan mijn nieuwe ik.

Terwijl ze doorlopen naar het hof kijkt de vos nog 

eens verlekkerd om naar de loslopende kippetjes.

 Grimbeert sprac: ‘Of ghi wilt gaen 

 Claerliken te biechten tote mi

 Ende zijn van huwen zonden vry, 

 So suldi spreken ombedect. 

1660 In weet waer waert ghi dit trect.’ 

 ‘Ic hebbe jeghen sijn wijf mesdaen.’ 

 ‘Oem, dat en can ic niet verstaan 

 Waer ghi dese tale keert.’ 

 Reynaert sprac: ‘Neve Grimbeert, 

1665 Ware dat hoofschede groot 

 Of ic hadde gheseit al bloot: 

 Ic hebbe gheslapen bi miere moyen? 

 Ghi zijt mijn maech, hu souts vernoyen 

 Seidic eeneghe dorperheit. 

1670 Grimbeert, nu hebbic hu gheseit 

 Al dat mi mach ghedincken nu. 

 Gheeft mi aflaet, dat biddic hu, 

dat nu slechts een onomwonden
biecht, jou vrijmaakt van je zonden.Dus, wàt 

heb je haar misdaan?
Laat mij niet in raadselen staan.

Je zegt: ‘k heb zijn vrouw verleid ...
Hoe? Waartoe? Op welke tijd?
Ik begrijp niet wat je zegt ... “
Rein zei: “Moet dát uitgelegd?
Zou jij ‘t erg welvoeglijk vinden
als ik bloot zei: ‘k heb Hersinde,
ja, mijn tante, vaak beslapen?

Zijn we als vos en das geschapen
voor taal van zulk onfatsoen?

Grimbaert, dat was rijp en groen
wat ik mij herinneren kan.
Geef mij penitentie dan 

en vol aflaat voor mijn kwaad.”

Reinaert de Vos.  Deel 5: 
De vos staat terecht
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Reinaert de Vos.  Deel 5: 
De vos staat terecht

Het hof heeft zich goed op de zitting voorbereid. 

Alle aanklachten tegen Reinaert zijn op een rij gezet. 

Grimbeert gaat hem voor, de vos komt er blakend van 

zelfvertrouwen achteraan, maakt een buiging en richt 

zich tot koning Nobel en zijn gemalin.

Ik groet u, koninklijk echtpaar, nimmer had u een 

trouwere dienaar als degene die hier voor u staat. 

Velen trachten mijn naam door het slijk te halen door 

u allerlei onzin op de mouw te spelden. Laat u door

hen niet misleiden.

Doortrapte vos, zegt Nobel, met mooie woorden kom je 

er niet. Jij heb de koningsvrede in dat bos van jou aan 

je laars gelapt! En jij hebt mijn bodes Tibeert en Bruun 

gemolesteerd.

1820  ‘Nomine Patrum, Christum filye,’

 Sprac Reynaert, ‘of mijn heere Brune

 Noch al bloedich es die crune,

 Was hi te blauwen of versproken,

 Waer hi goet hi ware ghewroken

1825 Eer hi noint vloe int water.

 Bander zijde, Tybeert die cater,

 Dien ic herberghede ende ontfinc,

 Of hi hute om stelen ghinc

 Tes papen sonder minen raet

1830 Ende hem die pape dede quaet,

 Bi Gode, soudic dat ontghelden?

 So mochtic mijn gheluc wel scelden!

 Voert,’ sprac Reynaert, ‘coninc, lyoen,

 Wien twifelt des, ghine moghet doen

1835 Dat ghi ghebiet over mi?

 Hoe groot mine saken zi,

 Ghi moghet mi vromen ende scaden.

 Wildi mi zieden ofte braden

 Ofte hanghen ofte blenden,

1840 Ic ne mach hu niet ontwenden.

“Koning, in de naam van God”,
sprak de vos, “wanneer heer Bruin

bloedbekranst is rond zijn kruin,
had hij voor die ménsenstreken

zich met oerkracht kunnen wreken,
maar hij vluchtte laf in ‘t water...

Anderzijds: Tibeert de kater,
die ik in mijn burcht ontving
en die muizen stelen ging,

schonk geen aandacht aan mijn raad.
De pastoor deed hem groot kwaad,
moet ik dat - bij God - ontgelden?
Groter onrecht zag men zelden!

Koning Leeuw, uw macht is groot,
ongetwijfeld ligt mijn dood

in uw hand. En in mijn rechtszaak
is aan ú alleen de rechtspraak;
in mijn nadeel of mijn voordeel

is aan ú alleen het oordeel:
kokende olie, galg of rad,

als ú ‘t zegt, sta ik schaakmat.
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 Alle diere zijn in hu bedwanc.

 Ghi zijt groet ende ic bem cranc.

 Mine hulp es cleene ende dhuwe groet.

 Bi Gode, al slouchdi mi doot,

1845 Dat ware eene crancke wrake

 Recht in dese selve sprake.’

 Doe spranc up Belin de ram

 Ende sine hye, die met hem quam;

 Dat was: dame Ha Wy.

1850 Belin sprac: ‘Ga wy

 Alle voert met onser claghen.’

 Bruun spranc up met sinen maghen

 Ende Tybeert, die felle,

 Ende Ysingrijn sijn gheselle,

1855 Forcondet dat everzwijn

 Ende die raven Tyocelijn,

U heerst over alle beesten:
ik ben minste, u bent meeste,
ik ben klein en u bent groot,

dus slaat u - bij God - mij dood,
dan neemt u armzalig wraak ... “

Beu van deze vossespraak
sprong Belijn toen op, de ram
met Hawi zijn wijf, vol gram.

“Dieren komt,” riep Ram Belijn,
“laat ons Reinaert’s loze schijn

nu bestrijden met een aanklacht!”
Bruin stond op, meteen vol aandacht

en ook Tibeert, felgezind,
Isegrim, zijn grote vrind,
Forkondet het everzwijn
en de raaf, heer Tiecelijn,
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Schuldig. In alle opzichten. Hier staat de zwaarste 

straf op. Dood door ophanging!

Izengrijn en Bruun staan temidden van hun verwanten 

te fluisteren.

Oom Reinaert blijft, ondanks zijn wandaden, wel 

famillie. Ze zien een bloedverwant toch niet graag 

aan de galg hangen. Grimbeert kan dat niet aanzien en 

krijgt toestemming van de koning om te vertrekken.

Izengrijn, Bruun en Tibeert moeten van de koning de 

galg oprichten en vertrekken naar het galgenveld.

 Pancer die bever, och Bruneel

 Dat water var, dat butseel,

 Ende dat een coren heere Rosseel,

1860 Die weline, die vrauwe Fine,

 Cantecleer ende die kindre zine

 Makeden groten vederslach,

 Dat foret Cleene Bejach

 Liepen alle in dese scare.

1865 Alle dese ghinghen openbare

 Voer haren heere den coninc staen

 Ende daden Reynaerde vaen. 

 Nu ghinct ghindre up een playdieren.

 Nye hoerde man van dieren

1870 So scone tale als nu es hier

 Tusschen Reynaerde ende dandre dier

 Voert bringhen, diemen brochte daer.

 Het ware mi pijnlic ende zwaer,

 Daer omme corte ic hu de woort.

1875 Die beste redenen ghinghen daer voort.

 Die claghen die de dieren ontbonden,

 Proufden si met goeden orconden

 Als si sculdich waren te doene.

 Die coninc dreef die hoeghe baroene

1880 Te vonnesse van Reynaerts saken.

 Doe wijsden si datmen soude maken

 Eene galghe, sterc ende vast,

 Ende men Reynaerde, den fellen gast,

 Daer an hinghe bi ziere kelen.

1885 Nu gaet Reynaerde al huten spele.

bever Panser en Bruneel
de otter, verder nog Rosseel

d’eekhoorn; ‘t wezelwijfje Fijntje,
Cantecleer met ‘t laatste schijntje
van z’n nakroost, eens zo mooi,

en het fretje Kleineprooi ...
Allen drongen met elkaar

rond de troon en vol misbaar
riepen zij: “Hoor ons verlangen,

neem de Reinaert nu gevangen!”

Toen begon daar een gepleit
zoals men in eeuwigheid

nooit van dieren had gehoord.
Zó scherp voerde men het woord,

zó slim was al ‘t redeneren,
dat ik ‘t niet kan notuleren,

daarom sla ik dat maar over.
Elke wandaad van de rover

werd door aanklagers bewezen
met bewijsstukken van deze,

zoals ‘t aan een Hof ook moet.
Toen sprak Nobel kort en goed:

“Wijs nu vonnis, mijn baronnen!”
En hun uitspraak, zeer bezonnen,
was: , ,Er dient een galg geplant

waaraan Rein, de felle kwant
wordt gehangen bij zijn krop ... “
Dus kon Rein zijn pret wel op!
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De koning geeft opdracht hoorngeschal te laten 

klinken en de vos weg te voeren.

Misschien is ’t toch beter dat ik nog even hier blijf, 

zegt Reinaert, terwijl ze de galg gereedmaken, waar ik 

aan zal hangen.

Dan zal ik hier intussen voor het verzamelde volk 

mijn zonden opbiechten, opdat men mij vergeving 

kan schenken. Het is beter dat iedereen weet wat 

ik misdreven heb, voor het een onschuldige in de 

schoenen geschoven wordt. 

Vooruit dan maar, zegt Nobel.

Reinaert wordt veroordeeld door koning Nobel. (Illustratie uit de beroemde  
bewerking van Johann Wolfgang Goethe uit 1793)
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 Die coninc sprac: ‘Nu segghet dan!’

 Reynaert stont als een drouve man

 Ende sach al omme haren thare.

 Daer so sprac hi al openbare:

2065 ‘Helpe,’ seit hi, ‘Dominus!

 Nu en es hier niemen in dit huus,

 No vrient no viant, ic ne bem

 Een deel mesdadich jeghen hem.

 Nochtan horet alle, ghi heeren.

2070 Laet wijsen ende leeren

 Hoe ic, Reynaert, aermijnc,

 Eerst an die boesheit vinc.

 In allen tijden spade ende vroe,

 Wasic een hovesch kint noch doe.

2075 Doemen mi spaende van der mannen,

 Ghinc ic spelen metten lammen

 Dor te hoerne dat ghebleet,

 So dat ic een verbeet.

 Ten eersten lapedic dat bloet:

2080 Het smaecte so wel, het was so goet,

 Dat ic dat vleesch mede ontgan.

 Daer leerdic leckernie an,

 So vele, dat ic ghinc ten gheeten

 Int wout daer icse hoerde bleeten.

2085 Daer verbeetic hoekine twee.

 So dedic des derdes daghes mee

 Ende ic wart bouder ende coene

 Ende verbeet haenden ende hoene

 Ende gansen daer icse vant.

2090 Doe mi bloedich wert mijn tant,

 Was ic so fel ende so wreet,

 Dat ic zuver up verbeet

 Al dat ic vant ende wat mi dochte

 Dat mi bequam ende dat ic vermochte.

“Goed,” zei Nobel, “vang dan aan.”
Reinaert ging deemoedig staan,

keek in ‘t rond, zeer schuldbewust,
en sprak luid en welbewust:
“Onder mijn gehoor, o God,
is hier niemand die per slot
niet in meer of minder maat

door mijn misdaad is geschaad.
Luistert desondanks, gij heren,

laat u stichten en beleren
hoe Reinaert, van arme stam,

tot slechtheid en misdaad kwam.
Als een heel jong vossekind

was ik lief en blij gezind;
nauwelijks los van moeders pram

speelde ik aardig met een lam,
maar ‘t geblaat werd mij te groot
en dus beet ik ‘t beestje dood.

Voor ‘t eerst proefde ik zo bloed
en die smaak beviel mij goed,
dus nam ‘k een lap vlees erbij

en dat bleek een lekkernij!
Zozeer dat ik ook naar geiten

in het bos begon te bijten
en twee geitenbokjes pakte,

waardoor ik naar méér vlees snakte
en steeds driester mij verstoutte
en aan eenden- en kippenbouten

en zelfs ganzen mij vergreep.
‘t Doden kreeg mij in de greep: 

ik werd feller en zó wreed
dat ik toen naar alles beet

wat ik vond, en wat mij spek
naar mijn bek leek en mijn trek.
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Na het opbiechten van zijn jeugdzonden verandert  

Reinaert zijn verhaal. Het was wolf Izengrijn, vertelt 

hij, die hem wijsmaakte dat ie zijn oom was, die hem verder 

op het slechte pad had gebracht. Met stank voor dank, 

altijd kreeg Reinaert de laatste restjes van de buit die 

hij voor zijn oom moest bemachtigen. Maar ik neem het 

hem niet kwalijk, zegt Reinaert vergevingsgezind.  

Izengrijn had immers een groot gezin te onderhouden. 

Het publiek knikt, zonder het zich bewust te zijn, 

begrijpend. Dit is het moment, denkt Reinaert, om het 

volgende onderwerp aan te snijden. Zelf heb ik ook niet 

zoveel nodig, zegt hij.

 Coninc, dit doe ic hu te wetene:

2135 Ic hebbe noch selver ende gout

 Dat al es in mier ghewout

 So vele, dat cume een waghen

 Te VII waerven soude ghedraghen!’

 Alse die coninc dit verhoerde,

2140 Gaf hi Reynaerde felle andwoerde:

 ‘Reynaert, wanen quam hu die scat?’

 Reynaert andwoerde: ‘Ic segghu dat,

 Wijldijt weten also ict weet,

 No dor lief no dor leet

2145 Sone salt danne bliven verholen.

 Coninc, dien scat was bestolen.

 Ne waer hi oec ghestolen niet,

 Daer ware die moert bi ghesciet

 An hu lijf, in rechter trauwen,

2150 Dat alle huwen vrienden mochte rauwen.’

 Die coninghinne wart vervaert

 Ende sprac: ‘O wy, lieve Reynaert,

 O wy, Reynaert, o wy, o wy,

 O wy, Reynaert, wat sechdi?

2155 Ic mane hu bi der selver vaert,

 Dat ghi mi ons secht, Reynaert,

 Die hu ziele varen sal,

 Dat ghi ons secht de waerheit al

 Openbare ende brinct voort

2160 Of ghi weet van eenegher moort

Want, Heer vorst, ik doe u weten
dat ik goud en zilver had.

Ja, nog steeds heb ik die schat,
zo omvangrijk dat een wagen

‘m slechts in zeven keer kan dragen.”
Toen de Koning deze woorden
van de lepe Reinaert hoorde,

vroeg hij: “Van waar kwam die schat?”
Reinaert sprak: “Wanneer u dat

weten wilt, dan zal ik ‘t hier
- of’t u leed doet of plezier -
wel onthullen, onverholen:

deze goudschat was gestolen.
Maar, had ik dat niet gedaan,
dan was er aan uw bestaan

door een móórd ‘n eind gekomen,
want dat had men voorgenomen!”

De Vorstin riep zeer ontsteld:
“Wee wee, Reinaert, lieve held,
wee wee wee, wat zeg je daar?
Wees rechtvaardig en verklaar

ons - ik smeek je - want je weet
– bij jouw ziel- van ‘t grote leed

dat men ons bezorgen wou.
Toe, zeg ons de waarheid! Gauw!
Kom, vertel ons ... ga toch voort...

of je weet hebt van een moord
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 Of eenen mordeliken raet

 Die jeghen minen heere gaet.

 Dat laet hier openbare horen.’

 Nu hoert hoe Reynaert sal verdoren

2165 Den coninc entie coninghinne

 Ende hi bewerven sal met zinne

 Des coninx vrienscap ende sine hulde.

of van een moorddadig plan,
uitgedacht tegen mijn man,
laat de feiten op ons los!”
Hoor nu toe, hoe onze vos

Nobel en diens gade beiden
met zijn vossenlist misleidde

en hun hulde en vriendschap won.

Reinaert vertelt koning Nobel over zijn schat (17e eeuwse gravure)
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Reinaert de Vos.  Deel 6:  
Want een vos  

verliest niet zijn streken
De koningin is nog meer ontsteld dan de koning. Ze 

eist de waarheid, hoe pijnlijk ook. Reinaert zet zijn 

droevigste masker op en begint zijn verhaal.

Omdat ik de dood nabij ben, zegt hij, wil ik mijn hart 

luchten. Er is sprake van een samenzwering. Zelfs enkele 

van mijn dierbaarste familieleden zijn erbij betrokken.

Is dit echt waar? zegt de koningin.

Dacht u dat ik mijn ziel met leugens zou bezwaren, zo 

vlak voor mijn dood?

Nee, zegt ze.

Okay. Mijn eigen vader had een schat in zijn bezit. Van 

koning Ermerike, als u het wilt weten. Door die schat 

voelde hij zich heel wat en begon hij op de andere 

dieren neer te kijken. Hij vatte plannen op om de macht 

te grijpen en de koning uit de weg te ruimen. Tibeert, 

Grimbeert, Izengrijn en Bruun sloten zich bij hem aan. 

De laatste zou de nieuwe koning worden. Op een keer 

zit mijn neef de das, lichtelijk aangeschoten door 

een paar glazen wijn, wat met mijn vrouw te praten. 

Hij schept op over zijn deelname aan een of andere 

samenzwering. Mijn vrouw belooft het geheim te 

houden maar vertelt mij later natuurlijk alles. Stel 

je voor, in plaats onze barmhartige Nobel, die valse 

en gewelddadige Bruun de beer als koning! Ik moest 

er niet aan denken. Dus probeerde ik te verzinnen hoe 

deze ramp kon worden afgewend. Ik moest mijn vader 

die schat afhandig zien te maken en begon hem te 

bespioneren. Een keer zie ik hem uit een hol komen. Hij 

loert om zich heen, maakt het hol dicht en camoufleert 

het met takjes en bladeren. Als hij wegloopt wist hij 

met zijn staart zijn sporen uit.

Zodra hij uit beeld is begin ik dat hol open te maken en 

kruip ik naar binnen. Vind ik me daar toch een enorme 

buit! Zoveel goud en zilver heeft niemand hier ooit bij 
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elkaar gezien. Dus gaan mijn vrouw en ik aan de slag. 

Twee dagen zijn we bezig geweest om alles te verslepen

naar een ander hol. Ineens zijn we schatrijk! Het geld 

was onder andere bedoeld om soldaten in te huren en 

de eventuele steun te kopen van andere dieren. Maar 

toen mijn vader het ging halen en de schat verdwenen 

bleek, vielen alle snode plannen in duigen. De arme man 

heeft zich van ellende verhangen.

Snapt u nu hoe vreemd het voor mij is dat ik hier als 

veroordeelde sta, terwijl Izengrijn en Bruun tot uw 

belangrijkste raadslieden behoren?

 Die coninc entie coninghinne,

 Die beede hopeden ten ghewinne,

 Si leedden Reynaerde buten te rade

 Ende baden hem, dat hi wel dade

2495 Ende hi hem wijsde sinen scat

 Ende alse Reynaerd horde dat,

 Sprac hi: ‘Soudic hu wijsen mijn goet,

 Heere coninc, die mi hanghen doet?

 So waer ic huut minen zinne...’

2500 ‘Neen, Reynaert,’ sprac die  

 coninghinne,

De Koning en de Koningin,
beiden hopend op gewin,

voerden Reinaert uit de Raad
fluisterend: “Een goede daad

zou jij doen, als jij je schat
aan óns wees.” Rein hoorde dat

en sprak: “Moet ik hem soms geven
aan een Koning die mijn leven

neemt? Ik ben niet krank van zin!”
“Nee Rein,” sprak de Koningin,
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Op jouw verantwoording dan, zegt Nobel tegen zijn 

gemalin.

Dank u, edele heer, zegt de vos, ik accepteer uw aanbod. 

De schat zal de uwe zijn. Hij ligt begraven op een plek 

die Kriekeput heet. U moet er heengaan, met uw vrouw, 

onder de berk die het dichtst bij de bron is, ligt de 

schat begraven.

Ik zou u er wel heen willen leiden, maar er zijn hogere 

plichten die mij roepen. Ik reis morgen naar Rome, naar 

de paus, om vergiffenis te vragen. Van daaruit reis ik 

door naar het Heilige Land om boete te doen voor mijn 

ontelbare zonden.

 ‘Mine heere sal hu laten leven

 Ende sal hu vriendelike vergheven

 Alle gader sinen evelen moet,

 Ende ghi sult voert meer sijn vroet

2505 Ende goet ende ghetrauwe.’

 Reynaerd sprac: ‘Dit doe ic, vrauwe,

 In dien dat mi de coninc nu

 Vaste ghelove hier voer hu

 Dat hi mi gheve sine hulde

2510 Ende Bruun alle mine onsculde

 Wille vergheven, ende omme dat

 So willic hem wijsen den scat,

 Den coninc, al daer hi leghet.’

 Die coninc sprac: ‘Ic ware ontweghet,

2515 Wildic Reynaerde vele gheloven.

 Hem es dat stelen ende dat roven

 Ende dat lieghen gheboren int been.’

 Die coninghinne sprac: ‘Heere, neen!

 Ghi moghet Reynaerde gheloven wel.

2520 Al was hi hier te voren fel,

 Hi nes nu niet dat hi was.

 Ghi hebt ghehoert hoe hi den das

 Ende sinen vader hevet bedreghen

 Met morde, die hi wel beteghen

2525 Mochte hebben andren dieren,

 Wildi meer zijn argentieren.

“Nobel zal u vast vergeven
en u verder laten leven

en zijn toorn om u begraven.
Voortaan zult u toch als brave
wijze vos door ‘t leven gaan?”

“Vrouwe,” sprak Rein, “ ‘k neem het aan,
wanneer Koning Nobel nu

zweert, ten overstaan van u,
dat hij mij bescherming geeft
en mijn wandaden vergeeft,
dan wijs ik daarvoor in ruil
hem de zeer geheime kuil

waar de schat in ligt verborgen... “
Nobel zei: “Ja, goeiemorgen,
zou ik Rein maar zo geloven?

Stelen, liegen, moorden, roven
zitten er van jongsaf in!”

“Neen Heer,” sprak weer de Vorstin,
“geloof gerust wat Reinaert zegt,

ook al was hij voorheen slecht,
hij is niet meer wie hij wás;

u vernam hoe hij de das
én zijn vader met een aanklacht

wegens moord hier bij ons aanbracht
waar hij ook ónschuldigen

had kunnen beschuldigen...”

Reinaert de Vos.  Deel 7: De 
wraak van de vos
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 Doe dese tale was ghedaen,

 Doe ghinc Nobel die coninc staen

 Up eene hoghe stage van steene,

 Daer hi up plach te stane alleene

2755 Als hi sat in zijn hof te dinghe.

 Die dieren saten teenen ringhe

 Al omme ende omme in dat gras,

 Die coninc entie coninghinne

2765 Ghinghen met eenen bliden zinne

 Voer haer diere aerme ende rike.

 Die coninc, die sprac vriendelike:

 ‘Reynaert es hier commen te hove

 Ende wille, dies ic Gode love,

2770 Hem betren met al zinen zinnen

 Ende mijn vrauwe de coninghinne

 Hevet so vele ghebeden voer hem,

 Dat ic zijn vrient worden bem

 Ende hi versoent es jeghen mi

2775 Ende ic hem hebbe ghegheven vry

 Beede lijf ende lede.

 Reynaerde ghebiedic vullen vrede.

 Anderwaerf ghebiedic hem vrede

 Ende derde waerven mede,

2780 Ende ghebiede hu allen, bi huwen live,

 Dat ghi Reynaerde ende zinen wive

 Ende zinen kindren eere doet,

 Waer si commen in hu ghemoet,

 Sijt bi nachte, zijt bi daghe.

2785 In wille meer gheene claghe

 Van Reynaerts dinghen horen.

 Al was hi rouckeloes hier voren,

 Hi wille hem betren, ic segghe hu hoe:

 Reynaert wille maerghin vroe

2790 Palster ende scerpe ontfaen

 Ende wille te Roeme gaen

Dit gesprek alzo gedaan
ging vorst Nobel breeduit staan

op een podium van steen,
waarop hij in ‘t algemeen

uitspraak deed in een geding,
met de dieren in een kring
elk naar orde, stand of ras,

om hem heen geschaard in ‘t gras.
Koning nu en Koningin

traden samen blij van zin
voor hun dieren arm en rijk.

Nobel sprak hoogst vriendelijk:
“Reinaert kwam hier aan ons Hof

en hij zal, de Heer zij Lof,
afzien van zijn snode daden.

Daar mijn lieve Vrouw en Gade
vurig voor hem heeft gebeden,

sloot ik vriendschap met hem heden;
hij verzoende zich met mij

en daarom sprak ik hem vrij
van de doodstraf die hem wachtte.

Ik gebied u, hem te achten,
éénmaal, maar ook andermaal

en finaal ten derde maal!
En op straffe van uw leven
zult gij Reinaert ere geven

én zijn vrouw en welpenschaar,
hoe u z’ook ontmoet en waar,
zij ‘t bij dag danwel bij nacht.

Ik aanvaard geen enkele klacht
over Reinaert en zijn daden,

want al deed hij vroeger schade,
hij verbetert zich genoeg.

Zo trekt hij reeds morgenvroeg
met gezwinde vossenpas

en met pelgrimsstaf en -tas,

Reinaert de Vos.  Deel 7: De 
wraak van de vos
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Ende van Rome danen wille hi over zee

Ende dan commen nemmermee

Eer hi heeft vul aflaet

2795 Van alre zondeliker daet.’

eerst naar Rome en dan voort
naar het Heilig Land. U hoort

niets meer van hem, tot hij schoon
weer kan keren tot zijn woon.”

2825 Isingrijn quam met groeten gheninde

Ghedronghen voer de coninghinne

Ende sprac met eenen fellen zinne

Te Reynaert waert so verre,

Dat die coninc wert al erre

2830 Ende hiet Ysingrine vaen

Ende Brune. Alsoe saen

Worden si ghevanghen ende ghebonden.

Ghine saghet nye verwoedde honden

Doen meer lachters dan men hem dede,

2835 Ysingrine ende Brunen mede.

Men voerese als leede gaste.

Men bantse beede daer so vaste,

Datsi binnen eere nacht

Met gheenrande cracht

2840 Een let niet en mochten roeren.

Nu hoert hoe hise voert sal voeren!

Reynaert, die hem was te wreet,

Hi dede datmen Brunen sneet

Van sinen rugghe een velspot af,

2845 Datmen hem teere scerpen gaf,

Voets lanc ende voets breet.

Nu ware Reynaert al ghereet,

Haddi IV verssche scoen.

Nu hoert wat hi sal doen,

Isegrim, die hard gerend had,
kwam tot voor de Koningin
en sprak zo fel op haar in

over Reinaert en diens kwaad,
dat de Koning, blind van haat,

Isegrim deed arresteren
en alzo ook Bruin. De heren

werden aan elkaar gebonden.
Nimmer zag men dolle honden
ooit beladen met meer smaad!

Maar men deed ze nóg meer kwaad:
als twee ijselijke schurken

bond men ze van hals tot hurken
zo vast, dat ze heel de nacht

zelfs met wolven- of berenkracht
lid noch vin konden verroeren...

Maar de vos wist nóg meer toeren!
Wreed deed hij ze nog meer lijden:
uit Bruin’s rug vroeg hij te snijden
een stuk vacht dat passend was

voor een fraaie pelgrimstas.
Nu kon Reinaert dan op pad,

als hij maar vier schoenen had
voor zijn lange wandeling...
Hoort zijn lage handeling:

De raaf Tiecelijn heeft het hele verhaal afgeluisterd. 

Hij vliegt naar zijn drie vrienden bij de galg en vertelt 

hoe de vos het koninklijk paar heeft omgepraat en  

gratie heeft losgepeuterd. Tibeert blijft vol angst op 

de galg zitten. Bruun en Izengrijn gaan naar de koning 

en koningin die verstoord opkijken als de twee  

schreeuwend aan komen zetten.
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2850 Hoe hi sal IV scoen ghewinnen!

 Hi ruunde toter coninghinnen:

 ‘Vrauwe, ic bem hu peelgrijn.

 Hier es mijn oem, Ysingrijn.

 Hi hevet IV vaste scoen.

2855 Helpt mi, dat icse an mach doen.

 Ic neme hu ziele in mine plecht.

 Het es peelgrins recht

 Dat hi ghedincket in sine ghebeden

 Al tgoet datmen hem noyt dede.

2860 Ghi moghet hu ziele an mi scoyen.

 Doet Haersenden, miere moyen,

 Gheven twee van haren scoen.

 Dit moghedi wel met eeren doen:

 So blivet thuus in haer ghemac.’

om vier schoenen naar zijn zin
fleemde hij de Koningin:

“Rome, da’s een hele klim,
kijk, en mijn oom Isegrim

heeft vier sterke schoenen aan
die mij heel goed zouden staan.
Geef ze mij, naar pelgrims wet

zal ‘k u danken door gebed,
want al wie hun goedheid schenken

mag een pelgrim zo gedenken
tot hun zalig welbevinden.

Kijk mijn tante daar, Hersinde,
laat zij ook twee schoenen geven,

zodat zij haar verder leven
thuisblijft bij haar eigen man...”

2880 Dus hevet die valsche peelgrijn

 Beworven dat dher Ysingrijn

 Al toten knien hevet verloren

 Ende beede sine voeten voren

 Dat vel al gader toten claeuwen.

2885 Ghine saecht noint voghel braeuwen

 Die stilre hilt al sine leden

 Dan Ysingrijn de zine dede,

 Doemen so jammerlike ontscoyde,

 Dat hem dat bloet ten teen af vloyde.

2890 Doe Ysingrijn ontscoyt was,

 Moeste gaen ligghen up dat gras

 Vrauwe Herswint, die wulfinne,

 Met eenen wel drouven zinne

 Ende liet haer af doen dat vel

2895 Ende die claeuwen also wel

 Bachten van beede haren voeten.

 Dese daet dede wel soeten

 Reynaerde sinen drouven moet.

 Nu hoert wat claghen hi noch doet!

2900 ‘Moye,’ seit hi, ‘moye,

 In hoe meneghen vernoye

 

Zodat Reinaert, vals en slim,
maakte dat oom Isegrim

al ‘t vel van z’n voorste benen
werd gestroopt van knie tot tenen.

Nooit zag men een jachtvalk blinden
(door hem ‘t ooglid af te binden)

die zo stil zat van de schrik
als de wolf op ‘t ogenblik

dat men hem daar snood ontschoeide
en ‘t bloed langs zijn klauwen vloeide...

Isegrim lag dus ontschoeid
in het gras, bebloed, geboeid...
Maar toen werd nog zijn wolvin
(angstig en zeer droef van zin)

‘t vel van haar twee achterbenen
afgestroopt van kuit tot tenen.
Men zou denken dat die daad

Reinaert in zijn euvelstaat
zou verzachten, maar welnee,
plagend riep hij: “Ach en wee,

tante, o mijn tantelief,
in hoe menig ongerief



5352

Isegrim en Bruun worden van een deel van hun huid ontdaan. De vos, zittend  
op de muur, kijkt toe. (Uit een Middeleeuws manuscript)
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 Hebdi dor minen wille ghewesen?

 Dats mi al leet, sonder van desen

 Eist mi lief, ic segghe hu twi:

2905 Ghi zijt, des ghelovet mi,

 Een die liefste van minen maghen.

 Bedi sal ic hu scoen an draghen.

 Godweet dats al huwe bate.

 Ghi sult an hoghen aflate

2910 Deelen ende an al dat perdoen,

 Lieve moye, dat ic in hu scoen

 Sal bejaghen over zee.’

 Vrauwe Herswinden was so wee,

 Datso cume mochte spreken:

2915 ‘Ay Reynaert, God moete mi wreken,

 Dat ghi over ons siet huwen wille.’

 Ysingrijn balch ende zweech stille

 Ende zijn gheselle Brune, ne ware

 Hem was te moede arde zware.

2920 Si laghen ghebonden ende ghewont.

 Hadde oec doe ter selver stont

 Tybeert die cater ghewesen daer,

 Ic dar wel segghen over waer,

 Hi hadde so vele ghedaen te voren,

2925 Hine waers niet bleven sonder toren.

bent u niet door mij gekomen!
Dat ‘k uw schoenen heb genomen

is uit liefde, want eerst nu
toon ik hoe ik hou van u!

Nu ‘k naar zielenheil ga jagen
en uw schoeisel zal gaan dragen,

is ‘t uw voordeel voor en na,
dát ik in uw schoenen sta
als ik in het verre Rome

en het Heilig Land gekomen
aflaat krijg voor ‘t oog van God,
want dan deelt ú mee per slot!”
Vrouw Hersinde sprak heel zwak:
“God straft jou wel, boevenpak,

voor dit kwaad zal Hij jou krijgen!”
Isegrim lag woest te zwijgen

en ook Bruinbeer zei geen woord,
maar hij had Rein graag vermoord!

Ach, geboeid en zwaar gewond
lagen zij daar op de grond
en had Tibeert niet bedrukt

snel zijn snorrebaard gedrukt,
dan was hij van kop tot staart

niet voor Reinaert’s wrok gespaard.
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Reinaert de Vos.  Deel 8: 
Het afscheid, voor sommigen voor 

altijd!
De volgende dag vroeg laat Reineart zijn nieuwe  

schoenen vastrijgen, hangt zich de pelgrimstas om en 

neemt afscheid van de koning en de koningin. Het bedroeft 

mij zeer, zegt hij, van u hier afscheid te moeten nemen, 

maar goede daden kunnen geen uitstel velen.

God zij met u! zegt Nobel.

Terwijl Izengrijn en Bruun nog altijd liggen te bloeden 

en hij zijn lach nauwelijks in kan houden, laat de gehaai-

de pelgrim zich uitgeleide doen door Cuwaert de haas 

en Kapelaan Belijn de ram. 

In de buurt van Maupertuus vraagt Reinaert of Cuwaert 

even mee naar binnen gaat omdat hij afscheid wil nemen 

van zijn geliefde gezinnetje.

Lieve man, zegt een dolblije Hermeline, hoe ben je aan 

de dood ontsnapt? Ik ben pelgrim geworden. Cuwaert is 

me als blijk van verzoening door de koning meegegeven. 

Hij was immers de eerste die me vals beschuldigde. We  

mogen met hem doen wat we willen.

Belijn en Cuwaert begeleiden Reinaert (Illustratie uit de bewerking 
van Johann Wolfgang Goethe uit 1793)
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3115 Ende alse dat Cuaert vernam

Keerdi hem omme ende waende vlien,

Maer dat ne conste hem niet ghescien,

Want Reynaert hadde hem ondergaen

Die porte ende ghegreepene saen

3120 Bi der kelen mordadelike.

Ende Cuaert riep ghenadelike:

‘Helpt mi, Belin! Waer sidi?

Dese peelgrijn verbijt mi!’

Dat roupen was sciere ghedaen,

3125 Bedi Reynaert hadde saen

Sine kele ontwee ghebeten.

Doe sprac Reynaert: ‘Nu gaen wi heten

Desen goeden vetten hase.’

Die welpine liepen ten base

3130 Ende ghinghen heten al ghemeene.

Toen Haas Cuwaert dit vernam,
wilde hij zich pijlsnel drukken,

maar dat zou hem niet meer lukken
want Reinaert was hem te ras af
en sneed hem gewoon de pas af

en beet hem diep in z’n keel...
Cuwaert piepte groen en geel:

“Help Belijn! Mijn nood is groot!
Deze pelgrim bijt mij dood!”

Maar ‘t gepiep was gauw gesmoord,
Reinaert had hem al vermoord.

Toen sprak Rein: “En nu dineren,
haasvet om de keel te smeren!”

Alle welpjes vonden haas
een wel zeer bijzonder aas

en ze vlogen aan de maaltijd
Haren rauwe was wel cleene,

Dat Cuaert hadde verloren tlijf.

Ermeline, Reynaerts wijf,

Hat dat vleesch ende dranc dat bloet.

3135 Ay, hoe dicke dancte so goets

Den coninc, die dor sine doghet

Die cleene welpkine hadde verhoghet

So wel met eenen goeden male.

Reynaert sprac: ‘Hi jans hu wale.

en niet een had maar eenmaal spijt
over Cuwaert... geen grám rouw.
Hermelien, vos Reinaert’s vrouw,

vrat van ‘t vlees en dronk het bloed
en ze riep: “Wat is hij goed,
onze Koning, die vol deugd,

ons gezin met haas verheugt!
Lang at ik niet zo’n menu!”
Reinaert zei: “Hij gunt het u.
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Intussen wordt Belijn, die buiten staat te wachten,  

ongeduldig.

Cuwaert, hoe lang duurt het nog, kom op, we moeten 

gaan!

Reinaert steekt zijn kop naar buiten.

Rustig maar kapelaantje, Cuwaert is bezig mijn gezin te 

troosten, ze zijn erg verdrietig omdat ik zo lang bij ze 

wegga.

Ik hoorde vreemde geluiden.

Kan kloppen. Mijn vrouw viel flauw toen ik vertelde dat 

ik helemaal naar het Heilige Land zou reizen. Maar iets 

anders, ik heb nog een brief met verontschuldigingen 

klaarliggen voor de koning, zou jij die bij hem af kunnen 

leveren?

Als ik een tas had, zegt Belijn.

Komt wel goed.

De vos gaat zijn hol weer binnen, stopt de kop van  

Cuwaert in zijn pelgrimstas en komt weer naar buiten. 

Hij hangt Belijn de tas om en laat hem beloven niet in de 

tas te kijken tot hij bij de koning is.

Van mij mag je best tegen Nobel zeggen dat jij die brief 

geschreven hebt, fluistert Reinaert, hij zal je de hemel 

in prijzen, zo’n fraaie brief is het.
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3315 ‘Reynaert, so blivet Gode volen’,

Sprac Belin ende dede hem up de vaert.

Nu hoert wat hi doet, Reynaert!

Hi keerde in sine haghedochte

Ende sprac: ‘Hier naect ons gherochte,

3320 Bliven wi hier, ende grote pine.

Ghereet hu, vrauwe Hermeline,

Ende mine kindre also al gader.

Volghet mi, ic bem hu vader,

Ende pinen wi ons dat wi ontfaren.’

3325 Doene was daer doe gheen langher 

sparen.

Si daden hem alle up die vaert:

Ermeline ende heere Reynaert

Ende hare jonghe welpkine;

Dese ane vaerden die woestine.

“Reinaert, dat God u bewake!”
sprak Belijn, en ijlde voort.

Reinaert ging weer door de poort
en zei tot ‘t gezin: “Dit huis
is voor ons niet langer pluis,

blijven wij, dan zie ‘k reeds morgen
trammelant en grote zorgen.
Vrouw en kinderen altegader,

volgt dus nu uw heer en vader,
sluip met mij door hout en halmen,
kom, laat ons vooral niet talmen!”

Reinaert en vrouw Hermelien
en de welpjes alle tien,

trokken samen als één vos
op naar ‘t verre, woeste bos.

Zwaar hijgend komt de ram even na de middag bij de  

koning aan.

Belijn, waar kom je vandaan, wat doe je met de tas van 

Reinaert?

Van Maupertuus. Hij heeft me een brief meegegeven. Ik 

heb hem de inhoud min of meer gedicteerd. Alstublieft.

De kapelaan overhandigt hem de tas. De koning doet 

hem open om de brief eruit te pakken. Zijn gezicht wordt  

asgrauw. Hij laat zien wat er werkelijk inzit.

De kop van Cuwaert! brult de leeuw. De andere dieren 

schrikken ervan, ze hebben hun vorst nog nooit zo luid 

horen brullen. Firapeel het luipaard rent erheen en 

vraagt wat er in godsnaam aan de hand is.

Is de koningin soms dood?

Nobel schudt zijn hoofd en vertelt hoe hij door  

Reinaert belogen en bedrogen is. Waardoor hij trouwe 

dienaren als Izengrijn en Bruun zoveel schade heeft 

berokkend, dat het niet meer goed te maken lijkt.
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Doe sprac Syrapeel echt:

‘Es ghedaen mesdaet, men saelt zoenen.

Men sal den wulf enten beere doen  

comen

Ende vrauwe Hersenden also wel

3415  Ende betren hem hare mesdaet snel

Ende over haren toren ende over 

hare pine

Versoenen metten ram Beline,

Na dat hi selve heeft ghelyet

Dat hi Cuaerde verriet.

3420 Ende daer na sullen wi alle loepen

- Hi heeft mesdaen hi moet becoepen -

Na Reynaerde ende sulne vanghen

Ende sullen sine kele hanghen

Sonder vonnesse, hets recht!’

3425 Doe andwoerde die coninc hecht:

Toen heeft Firapeel gezegd:
“Onrecht dient men te vergoeden
met een offer voor het bloeden.

Breng de beer, de wolf, Hersinde,
hier weer binnen als beminden;

geef ze als troost voor al hun pijn

en als offerram, Belijn,
want die heeft hier zelf gepocht
dat hij Cuwaert heeft verkocht!

Laat ons daarna allen lopen
(want hij zal zijn daad bekopen!)

naar Reinaert, om hem te vangen
en hem heel hoog op te hangen

zonder vonnis of proces!”
Nobel sprak: “Dank voor de les.

‘Owy, heere Syrapeel,

Mochte dit ghescien, so ware een deel

Ghesocht den rauwe die mi slaet.’

Syrapeel sprac: ‘Heere, jaet!

3430 Ic wille gaen maken die zoene.’

Doe ghinc Syrapeel die coene,

Daer hi die ghevanghene vant.

Ic wane dat hise teerst ontbant

Ende daer na sprac hi: ‘Ghi heeren 

beede,

3435 Ic bringhe hu vrede ende gheleede.

Mine heere de coninc groet hu,

Ende hem berauwet zeere nu

Dat hi jeghen hu heeft mesdaen.

Hi biet hu, wildijt ontfaen,

3440 Wie so blide si ofte gram.

Hi wille hu gheven Belin den ram

Ende alle sheere Belins maghe

Van nu toten domsdaghe,

Eist int velt, eist int wout.

3445 Hebse alle in hu ghewout

Ende ghise ghewilleghelike verbit.

Die coninc ontbiet hu voer al dit,

Als het zó kan, Firapeel,
is mijn smart voor een klein deel
wat verzacht. Wil jij het doen?”
Firapeel zei: “Ik zal ‘t zoenoffer

nu gaan voorbereiden,”
en hij liet zich dus geleiden

naar ‘t cachot diep in het bos.
Hij bond de gevangenen los

en sprak toen: “Ik breng u beiden

‘s Konings vrede en vrijgeleide.
Nobel schenkt u graag zijn trouw,
want hij toont zeer diep berouw

voor al wat hij u misdeed
en als zoen voor al het leed,

biedt hij zonder verdere gram
u Belijn als offerram,

doe met heel zijn stam uw voordeel
tot de dag van ‘t Laatste Oordeel,

of ‘t in ‘t bos is, of in ‘t veld,
vang ze desnoods met geweld,
naar uw zin mag u ze vreten!
Ook laat Nobel u nog weten
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EINDE  

 Dat ghi sonder eeneghe mesdaet

 Reynaerde moghet toren ende quaet

3450 Doen ende alle zine maghen,

 Waer so ghise moghet belaghen.

 Dese twee groete vreden

 Wille hu die coninc gheven heden

 Te vryen leene eewelike.

3455 Ende hier binnen wilt die coninc rike,

 Dat ghi hem zweert vaste hulde.

 Hine wille oec bi sinen sculde

 Nemmermeer jeghen hu mesdoen.

 Dit biedt hu de coninc lyoen.

3460 Dit neemt ende leeft met ghenaden,

 Bi Gode, ic dart hu wel raden.’

 Isingrijn sprac toten beere:

 ‘Wat sechdire toe, Brune heere?’

 Brune sprac: ‘Ic hebbe liever in de  

 rijsere

3465 Dan hier te ligghene int ysere.

 Laet ons toten coninc gaen

 Ende sinen pays daer ontfaen.’

 Met Syrapeel datsi ghinghen

 Ende maecten pays van allen dinghen.

dat Reinaert nu vogelvrij is
(of hij nu in pels of pij is),

doodt ze dus met al uw macht,
hem en heel zijn nageslacht!

Deze privileges geeft
Nobel u zolang u leeft

en tot in der eeuwigheid.
Koning Leeuw, gebenedijt,

wenst dat u hem dan weer trouw
zweren zult. Hij zal zijn klauw
nooit meer tegen u verheffen

en hoopt hiermee zijn schuld te effenen...
Neem dit aan, mag ik u raden,
u verwerft gunst en genade!”

Isegrim sprak tot de beer:
“Nemen wij dat aan, Bruinheer?”
Bruin zei: “Beter buiten stoeien

dan hier zuchten in de boeien,
want hier vindt een beer geen honing...

Laat ons gaan dus naar de Koning.”
Firapeel nam beiden mede

en toen sloot men duurzaam vrede.

De dierenfabel

De kikkers en de Ooievaar
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De dierenfabel

De kikkers en de Ooievaar

Niemand van de Middeleeuwse toehoorders van 
´Reinaert de vos´ keek er vreemd van op dat al 
die dieren in dit verhaal konden praten, en zelfs 
heel welbespraakt waren.
Ze kenden namelijk het genre dierenverhaal 
dat wij de ´fabel´ noemen. Een fabel is meestal 
een kort verhaal, vaak op rijm, waarin dieren 
(en soms ook planten) optreden als menselijke 
wezens. En het gaat daarbij meestal om een 
´wijze levensles´. Van een fabel kon je wat leren.
Een beroemde fabel-verteller, die ruim 500 
vóór onze jaartelling leefde in Griekenland, was 
Esopus. Veel van zijn fabels kennen wij nog, 
waaronder ´De haas en de schildpad´, waarin 
de schildpad een hardloopwedstrijd van de haas 
wint. Net als ´De vos en de raaf´, waarin de vos 
onder een boom door vleierij een raaf hoog in 
die boom zover krijgt dat deze laat horen ´hoe 

mooi hij kan zingen´, waardoor de raaf wel het 
stuk vlees dat hij net bemachtigd heeft, uit zijn 
snavel laat vallen.
Een latere beroemde fabelschrijver is de 
Fransman Jean de la Fontaine (1621-1693). Hij 
herschreef de fabels van Esopus maar kwam ook 
met nieuwe leerzame fabels, zoals ´De krekel en 
de mier´, waarin de vlijtige mier de hele zomer 
uitgelachen wordt door de losbandige krekel die 
alleen zingt en danst, tot de winter aanbreekt 
en de mier een grote voorraad proviand heeft 
aangelegd terwijl de krekel nu honger lijdt. 
Ook in Reinaert de vos wordt een fabel verteld, 
die door Reinaert wordt verwerkt in zijn 
pleidooi voor de koning en koningin als hij 
terechtstaat:

(ook in de hertaling van Ernst van Altena)

Hoort nu dit verhaal, zéér wijs:
ooit waren de kikkers vrij,

maar luid kwakend klaagden zij
dat zij niet werden geleid

en ze maakten groot lawijt
en ze kwaakten op naar God:

‘Geef ons ‘n vorst naar Uw Gebod,
die regeert naar recht en wet!’

Jong en oud bad dit gebed
en zong kwakend smeekgezangen.

God verhoorde hun verlangen
en zond hen in zeker jaar

als hun vorst heer Ooievaar.
Deze at, vrat en verslond

kikkers waar hij ze maar vond.
Kreeg hij kikkers in zijn macht

in veld, weiland, vaart of gracht,
dan was hij ze ongenadig.
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‘Deze Koning is moorddadig!’
klaagden zij, maar ‘t was te laat.

Vrij was eens de kikkerstaat,
maar die toestand komt nooit terug:

slaven met gekromde rug
blijven zij, bang voor ‘t gevaar

van hun Koning Ooievaar.

Over de Middeleeuwse  
rechtspraak
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Over de Middeleeuwse  
rechtspraak

In de tijd dat de Reinaert geschreven werd, 
was een rechtszaak nog een tamelijk nieuw 
fenomeen. Er wordt in het verhaal dan ook 
veel aandacht aan besteed. De Hofdag, een dag 
waarop alle edelen hun opwachting moesten 
maken bij de koning, was al een eeuwenoud 
ritueel. Maar om die Hofdag te koppelen aan 
een rechtszaak was nog nieuw.
Vóór die tijd, in de vroege Middeleeuwen, 
heerste in West-Europa het ´vete-recht´. Als 
iemand jou iets aandeed, mocht je die dader 
hetzelfde aandoen. ´Een oog voor een oog, een 
tand voor een tand´.
Letterlijk! En dat gold voor je hele familie, want 
families waren je belangrijkste identiteit in de 
Middeleeuwen, ook dat wordt in de Reinaert 
heel duidelijk gemaakt.
Maar je kunt je voorstellen hoe dat gaat als 
iemand jouw familielid iets aandoet, en jij dus 
een familielid van de dader iets aandoet. En een 
familielid van dát slachtoffer...
Vanaf de 12e eeuw werd dit vete-recht 
vervangen door het ´procesrecht´, waarvoor 
steeds duidelijkere regels  werden opgesteld. Zo 
moest eerst bekeken worden of een aanklacht 
wel gerechtvaardigd was. In de Reinaert gebeurt 
dat aan het begin. De klacht van het hondje 
Courtois bijvoorbeeld wordt verworpen, omdat 
hij de worst die Reinaert van hem stal, zelf ook 
gestolen had, en nog wel van Tibeert die hem 
ook gestolen had!
Een tweede vereiste was dat het een recent 
misdrijf moest zijn. Een misdrijf dat langer dan 
een jaar geleden werd gepleegd kon niet berecht 
worden. Begrijpelijk in een tijd waarin er geen 
´beelddragers´ bestonden en bijna niemand 

kon lezen en schrijven. Alles hing af van het 
geheugen van de slachtoffers en getuigen. De 
aanklacht dat Reinaert lang geleden de kinderen 
van Isengrijn had ´blindgepist´ zou best om die 
reden niet serieus genomen kunnen worden.
Bovendien moest er bewijs zijn. De wonden in 
de keel van Cuwaert zijn zo´n bewijs. Maar van 
de verkrachting van de wolvin Hersinth was 
natuurlijk geen hard bewijs.
De klacht van Cantecleer voldoet wel aan alle 
voorwaarden. Dit misdrijf, het doden van de kip 
Coppe, is net gebeurd, en het bewijs, het lijk van 
Coppe, wordt binnengedragen.
Ook zonder dat de verdachte, Reinaert, zelf 
aanwezig is, kan er nu besloten worden om tot 
een rechtszaak over te gaan. Maar die rechtszaak 
zelf kan alleen plaatsvinden in aanwezigheid van 
die verdachte. Iemand veroordelen die niet zelf 
aanwezig is, ´bij verstek´ heet dat tegenwoordig, 
mocht toen niet. Daarom wordt eerst Bruun, 
en daarna Tibeert, en tenslotte Grimbeert er op 
uit gestuurd om Reinaert naar de rechtbank te 
brengen. 
Een ´vrij man´ als Reinaert, die geen lijfeigene 
was, had het recht om drie keer ´gedaagd´ 
te worden. Pas daarna mocht hij met geweld 
gehaald worden.
Tenslotte moest de aanklacht door de aanklager 
tijdens de rechtszaak, in de aanwezigheid van de 
verdachte, hardop uitgesproken worden, anders 
kon de verdachte niet worden veroordeeld. Dus, 
als Reinaert intussen ook nog Cantecleer zelf en 
de rest van zijn familie had opgegeten, had hij 
niet veroordeeld kunnen worden voor het doden 
van Coppe! 
Een ander nieuw vereiste was dat de rechter (in 
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dit geval koning Nobel) onpartijdig moest zijn. 
Maar dat was hij natuurlijk niet. In zijn ´biecht´ 
(vanaf regel 1473) maakt Reinaert duidelijk 
dat de koning zelf ook nog wat met hem te 
verhapstukken had.
Behalve een briljant verhaal, een satire op 
de samenleving, en alles wat ´Van den vos 
Reynaerde´ verder nog is, was het dus ook een 
uitleg naar het publiek van dit nog nieuwe 
rechtssysteem.

De rol van de katholieke kerk
in de Middeleeuwen
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De rol van de katholieke kerk 
in de Middeleeuwen 

De belangrijkste macht in de Middeleeuwen was 
waarschijnlijk niet de koning, maar het geloof, 
en daarmee de (katholieke) kerk. In de Reinaert 
speelt die katholieke kerk dan ook een grote rol.
Het hoofd van de katholieke kerk was en is 
de paus in Rome. Onder de paus staan de 
bisschoppen, enkele honderden wereldwijd, 
waarvan de belangrijksten ook kardinaal zijn, 
wat wil zeggen dat ze bij de volgende paus-
verkiezing mogen stemmen (maar pas als de 
huidige paus dood is, want paus ben je voor het 
leven).
In het dagelijks leven was voor de 
Middeleeuwers de pastoor de hoogste 
vertegenwoordiger van de kerk, en daarmee de 
machtigste man in elk dorp en elke stadswijk. 
Onder de pastoor staat nog de kapelaan, een 
soort hulppriester, die ooit pastoor kan worden 
als ie goed z´n best doet. 
Pastoors en kapelaans moeten ´celibatair´ leven´. 
Niet alleen mogen ze niet trouwen, ze mogen 
ook geen seks hebben. Die regel werd niet alleen 
in de Middeleeuwen vaak overtreden, zoals in 
de Reinaert zo mooi wordt beschreven, maar 
ook nu nog komen er regelmatig seksschandalen 
van katholieke priesters in het nieuws. ´De geest 
is gewillig, maar het vlees is zwak´, is een oud 
gezegde. Je kan in je hoofd wel besluiten geen 
seks te hebben, maar het lijf en de hormonen 
denken daar soms anders over.

De rol van de kerk in de Middeleeuwen was 
vooral zo belangrijk omdat de burgerlijke wetten 
nog niet zoveel voorstelden en er nog geen 
politie of zo bestond.
De belangrijkste straf voor overtredingen 

(zonden) was dan ook dat je na je dood in 
de hel kwam, en niet in de hemel. Zolang de 
mensen maar onvoorwaardelijk in die hemel 
en die hel geloofden, hield dat de samenleving 
aardig in het gareel. Het hele systeem van 
regels en rituelen van de katholieke kerk was 
daarop toegerust. Veel van die regels en rituelen 
kom je daarom nu tegen in de Reinaert. Op 
de bladzijde hiernaast begint Reinaert zojuist 
voor de tweede keer aan een ´biecht´. De eerste 
keer was tegen Grimbeert, de das. Nu biecht 
Reinaert in het openbaar. Die katholieke biecht 
is uniek. Het idee is dat als je jouw zonden maar 
opbiecht, en daarna de ´penitentie´ uitvoert (de 
opgelegde straf, bijvoorbeeld tien of honderd 
gebeden opzeggen, of veertig slagen met een 
tak, zoals Grimbeerd de zondaar toediende), 
dan krijg je voor al jouw zonden de ´absolutie´ 
(vergeving).
En dat betekent dat je ondanks al die zonden 
(overtredingen en misdaden) toch in de hemel 
komt.
Een nadeel is natuurlijk dat door die biecht 
iemand anders, meestal de pastoor, op de hoogte 
was van al jouw slechte daden. Dat gaf zo´n 
pastoor extra veel macht.  
Misschien nog mooier is daarom de ´aflaat´. 
Die poetst al je zonden weg zonder dat je ze 
hoeft te biechten, soms zelfs voordat je ze begaan 
hebt. Zo´n ´aflaat´ was dus heel begeerlijk, 
en je moest er heel wat voor doen, om die te 
verdienen. Bijvoorbeeld een pelgrimstocht naar 
een heilige plaats afleggen (zoals Reinaert op het 
eind zegt te gaan doen), of veel geld geven aan 
de kerk. In de Reinaert belooft de pastoor zo´n 
aflaat aan diegene die zijn vrouw Julocke redt 
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uit de rivier (niemand was in die tijd nog op 
zwemles geweest), zie pagina 23. Geen wonder 
dat alle dorpelingen met haken en touwen 
meteen de rivier in waadden om te proberen 
Vrouwe Julocke te redden.
Omdat de katholieke kerk zoveel macht had 
wou iedereen daar wel graag bij horen. Denk 
aan de domme kapelaan Belijn. En aan de haas 
Cuwaert die zich door Reinaert liet wijsmaken 
dat die hem kapelaan kon maken (vanaf regel 
135) en wie zou dat niet willen?
Maar ook zonder priester te worden kon je

toetreden tot de kerk, door in een klooster te 
gaan. Er waren aparte kloosters voor vrouwen 
(nonnen) en mannen (monniken). Zo had 
Reinaert de wolf Isengrijn overtuigd om monnik 
te worden, ´intreden´ in een klooster heette dat 
(vanaf regel 1483).
Je had als kloosterling weliswaar niet zoveel 
macht als de pastoors, maar je stond wel dichter 
bij God dan het gewone volk, en je hoefde geen 
honger meer te lijden, want de kerk zorgde er 
wel voor dat de gelovigen de kloosters voorzagen 
van alles wat ze nodig hadden.

Reinaert als gelovige monnik (Middeleeuwse illustratie)

‘Ysengrimus’ en
de ‘Roman de Renard’.
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‘Ysengrimus’ en  
de ‘Roman de Renard’. 

Het is opvallend dat Reinaert in Deel 4 van 
dit verhaal veel zaken opbiecht die niet eerder 
in het verhaal zelf ter sprake zijn gekomen, net 
als de eerder opgebiechte affaire met Hersinth 
(‘Haar zint ‘t’, ‘Ze heeft er zin in’) Willem, de 
auteur, kon er namelijk van uitgaan dat zijn 
toehoorders die gebeurtenissen toch al kenden. 
Ze waren al eerder beschreven in het dierenepos 
‘Ysengrimus’. Die tekst is geschreven in het 
Latijn in 1149 door een tot nu toe ongekende 
auteur, en kan beschouwd worden als een 
heuse satire, waarin vooral de katholieke kerk 

wordt gehekeld. Enkele tientallen jaren later 
worden er, vooral in Frankrijk, verschillende 
dierenverhalen opgeschreven waarin opnieuw 
de vos Reinaert de hoofdrol speelt. Samen 
vormen die verhalen de Franstalige ‘Roman 
de Renart’. Hoewel de meeste toehoorders van 
Reinaert de vos geen Latijn of Frans spraken, en 
ook helemaal niet konden lezen, waren ze door 
andere rondtrekkende ‘minstrelen’ vast wel op de 
hoogte van die verhalen, waarin de ruzie tussen 
de vos Reinaert en de wolf Isengrim centraal 
staat. 

(Illustratie uit de Roman de Renard).






