1E.
AL

.....

If:.

LEIDSCHE DRUKKEN EN HERDRUKKEN
UITGEGEVEN VANWEGE DE MAATSCHAPPIJ
DER NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE
TE LEIDEN
GROOTE REEKS
I
VAN DEN VOS REINAERDE
CRITISCH UITGEGEVEN DOOR PROF. DR J. W. MULLER

VAN DEN VOS
REINAERDE
CRITISCH UITGEGEVEN DOOR

PROF. DR J. W. MULLER
TWEEDE, HERZIENE EN VERMEERDERDE DRUK
MET XVIII PLATEN EN EEN KAART

LEIDEN

E. J. BRILL
1939

INHOUD
Voorrede . .
Afkortingen .

,

INLEIDING .

VII
xI
1

I. Dierensprookje, dierenfabel, dierenepos .
II. Van den vos Reinaerde . .
A. Ontstaan en samenstel .
B. Waardeering .
III. Reinaerts nazaten en zijne herrijzenis .

1
17
17
30
43

A ANTEEKENINGEN .

63

I. Dierensprookje, dierenfabel, dierenepos .
II. Van den vos Reinaerde . .
A. Ontstaan en samenstel .
B. Waardeering .
III. Reinaerts nazaten en zijne herrijzenis .

63
71
71
82
88

LIJST VAN EIGENNAMEN . .

. 102

I. Dieren ..
II. Menschen .
III. Plaatsen ..

. 103
. 114
, 121

TEKST: VAN DEN VOS REINAERDE ..

. 127

VI

INHOUD

LUST DER AFBEELDINGEN

Pl. I. Begin van Van den vos Reinaerde (Reinaert I), naar hs. A te Stuttgart: vs. 1-40.
Begin van Reinaert I, naar hs. F te Dyck: vs. 1-40.
II. Slot van Reinaert I, naar hs. A te Stuttgart: vs. 3456-3500.
Slot van Reinaert I, naar hs. F te Dyck: vs. 3425-3454.
III. Twee der fragmenten van een hs. te Rotterdam (G) van Reinaert I: vs.
2202-2210, 2225-2233,2575-2584, 2599-2607.
IV. Een der fragmenten van een hs. te Darmstadt (E) van Reinaert I:
vs. 2608-2678.
V. De Criekeputte in hedendaagschen toestand: verg. vs. 2594-2615.
VI. Begin der Latijnsche vertaling van Reinaert I, Utrecht c. 1473 (L), fol.
lro: vs. 1-10.
Slot der Latijnsche vertaling van Reinaert I, Utrecht c. 1473 (L):
fol. 31ro.
VII. Proloog van Reinaerts Historie (Reinaert II), naar hs. B te Brussel:
vs. 1-10.
Naschrift van den afschrijver van hs. B van Reinaert II, met dubbele
vermelding van zijn naam, Claes van Aken, in de slotletters der vershelf ten.
VIII. Slot van Reinaert II, naar hs. C te 's-Gravenhage: vs. 7768-7794.
IX. Begin der prozabewerking van Reinaert II, Gouda 1479 (n).
X. Slot der prozabewerking van Reinaert II, Gouda 1479 (n).
XI. Uit den rijmdruk van Reinaert II, Antw. c. 1487 (D). brokje der prozatoepassing en vs. 1513-1528.
XII. Houtsnede uit den rijmdruk van Reinaert II, Antw. c. 1487 (D): verg.
R. II 1725-1750.
XIII. Titel van den oudsten druk van het Vlaamsche volksboek, naar Reinaert II, Antw. 1564 (H).
XIV. Titel van den herdruk, met Fransche vertaling er naast, van het Vlaamsche volksboek, Antw. 1566.
XV. Een der door G. Ballain gegraveerde prenten ter verluchting van den
herdruk, met Fransche vertaling, van het Vlaamsche volksboek: verg.
Reinaert II 2568-2571.
Een der etsen van Allaert van Everdingen: verg. Reinaert II 2966-74.

XVI. Titel van een Hollandsch volksboek, Amst. 1753.
XVII. Titel van een Vlaamsch volksboek, Gent c. 1800 ?
XVIII. Het gedenkteeken voor den Reinaert, te Huist op 12 September 1938
onthuld.
XIX. Gedeelte eener kaart van den „Episcopatus Gandavensis", in Blaeu's
grooten atlas, IV (1662) 41-42.

V 0 ORREDE
De eerste druk deter critische uitgave van den tekst, met inleiding,
van ons middeleeuwsch meesterstuk, vanwege de Koninklijke Vlaamsche Academie te Gent in 1914, en de anastatische herdruk van den
blooten tekst, ten gebruike bij academische lessen, te Utrecht in 1922
verschenen, zijn beide reeds land uitverkocht.
Voor dezen nieuwen, vermeerderden druk is de tekst herzien,
naar dezelfde beginselen en methode als zijn uiteengezet en bepleit
in mijn Critischen Commentaar (1917), die rekenschap geeft van de
tekstconstitutie, naar de verschillende handschriften en bewerkingen.
Slechts enkele ingrijpende veranderingen, dock verschillende kleinere
wijzigingen zijn aangebracht; niet zelden zijn sommige, in den eersten druk, vooral onder den invloed van het nieuwe, Dycksche handschrift, anders gelezen, verplaatste of geschrapte versregels thans in
hun vroegeren vorm of oude plaats hersteld; al had ik niet altijd de
overtuiging daarmede de oorspronkelijke lezing hervonden te hebben. In spijt van alle methode blijft bij elke niet-diplomatische tekstuitgave voor het noodwendig subjectief oordeel en ook wel wisselend
inzicht zekere .reeling onvermijdelijk.Rekenschap der in dezen nieuwen druk aangebrachte tekstwijzigingen van eenig belang hoop ik
welds in het Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde te
kunnen geven. De in hoofdzaak genormaliseerde spelling en de
schaarsche interpuntie zijn onveranderd gebleven, de alinea's hier en
daar vermeerderd, en de verschillende ,,avonturen" of afdeelingen
van het gedicht door een (A en B door een dmbbele) interlinie
onderscheiden.
De inleiding is, hoezeer in hoofdzaak onveranderd, op vele
plaatsen gewijzigd of, vooral in hoofdstuk II en III, bijgewerkt en
uitgebreid, naar aanleiding der talrijke inmiddels verschenen studiên
van verschillende Zuid- en Noordnederlandsche „vossenjagers" —
van wie hier alleen min, helaas, kort na de onthulling van het Reinaert-gedenkteeken te Hulst overleden vriend Leonard Willems en
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de heeren Van Mierlo en Stracke molten genoemd worden — over
allerlei Bunten uit de geschiedenis van het dierenepos, met name van
onzen Reinaert en zone Nederlandsche nazaten. Doch anders dan in
den eersten druk, heb ik, ten gerieve der vakgenooten, voor nadere
bijzonderheden en vermelding der literatuur verwezen naar een reeks
a a n t e e k e n i n g e n, die echter Been volledige Reinaert-bibliographie willen geven. Niet zelden heb ik daar, kortheidshalve, alleen
een eigen opstel genoemd, waarin andere meeningen of gissingen
samengevat en, al dan niet met instemming, besproken of vermeld
zijn. Dat ik mij, in tekst en aanteekeningen, zooveel mogelijk van hier
misplaatste critiek en polemiek onthouden, in hoofdzaak alleen
mine meening voorgedragen heb, zal men, hoop ik, billijken.
Eene afzonderlijke, beredeneerde list der in het gedicht voorkomende eigennamen van dieren, menschen en plaatsen: een
klein onomasticon, als samenvatting van het vele, dat er ook over deze
punten van het veelzijdig onderwerp geschreven is, scheen mij, uit
letter-, geschied- en taalkundig oogpnt, niet zonder belang.
Een in den eersten druk door meet dan jell beoordeelaar met leedwezen gemist en, ten dien.rte van een'grooter,belangstellend publiek
van lezers, verlangd g l o s s a r i u m — uit menig, o.a. typographisch oogpunt verkieselijk boven eene vertaling of verklaring van
woord of zin naast of onder den tekst — heb ik, ter voldoening aan
dien wensch, inderdaad samengesteld. Doch bij nader inzicht is mij
gebleken, dat het ook hier niet wel mogelijk is „twee heeren te dienen": zoowel het belangstellend publiek (de convivae) als de philologen (de coqui) te bevredigen. De niet alleen lexicographische,
maar ook grammatische voorlichting: zoowel de aanwijzing der beteekenissen van uitsluitend Middelnederlandsche, en (niet minder!)
der afwijkende , zoo licht misverstane , schakeeringen in heteekenis van
heden nog bestaande woorden en uitdrukkingen, als de verklaring
van bijzondere Mnl. (o.a. pro- en enclitische) taal- en buigingsvormen: dat alles, voor het „leekediet" nuttig en noodig, is voor de
„clerke" onnutte, hinderlijke en kinderlijke ballast, en zou, nu het
karakter van dezen tweeden druk door de uitbreiding der inleiding,
de aanteekeningen en bovengemeld onomasticon eenigszins gewijzigd
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is, in zijn onvermijdelijken omvang hier toch eigenlijk misstaan.
Daar nu bovendien Verdam's inmiddels voltooid Mnl. Handwoordenboek, of Buitenrust Hettema's Glossarium, of de aanteekeningen
in Tinbergen's kleine, in hare soort voortreffelijke uitgave, dikwifis
ook min Critische Commentaar voldoende inlichting kin verschaffen, heb ik, na rip beraad, die nagenoeg „volschreven" woordenlijst
voorloopig (om met Staring te spreken) „aan 't licht onttogen", ze
bewaard voor eigen gebruik; t.w. bij de mogelijke bewerking van
een ook voor mijn beset bij deze uitgave nog ontbrekenden, immers
behoorenden, doorloopenden exegetischen commentaar, dien ik, indien mij gezondheid en werkkracht geschonken mochten blijven, alsnog hoop te kunnen voltooien: samenvattende mededeeling van al
hetgeen mijnen voor gangers en mij zelf, ook na min Critischen Commentaar, bekend geworden is aangaande de Oudfransche en andere
bronnen en zegslieden, de parodian van held enepos en ridderroman,
de maatschappelijke en kerkelijke toestanden, de rechtspleging, en
al wat verder verklaring behoeft; waarbij dan een weer of minder
omvangrijk woordregister waarschijnlijk zeer nuttig zal kunnen zijn.
Ook deze uitgave is niet de o.a. door Frings, in zone grondige
recensie van den eersten druk, en ook door mijzelf wel eens gehoopte editio maior: alle handschriften en bewerkingen van Reinaert I
in volledigen, diplomatischen afdra naast elkaar, met den daaruit
herstelden, critischen tekst daaronder. Daargelaten echter de vraag,
of zoodanige (alleen voor philologen bestemde en dienstige) parallel-uitgave toch eigenlijk wel de zeer groote moeiten en kosten zou
beloonen, kunnen wij ons alsnog voorzeker zeer wel generen met de
nagenoeg diplomatische uitgave der voornaamste handschriften (A,
F en E) van R. I door Buitenrust Hettema en Degering, de volstrekt
diplomatische, immers photographische reproductie van het eenige
volledige handschrift (B) en den rijmdrvk (D) van R. II door De
Keyser en Breul en de herdrukken van P en H; waarnaast deze poging om uit die verschillende gegevens zoo al niet den alleroudsten,
wellicht twaalfdeeuwschen, vorm van Reinaert I (A ?), dan toch den
oudsten voor ons bereikbaren, dertiendeeuwschen zoo goed mogelijk
te herstellen, hare rechtmatige plaats moge handhaven.
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De bij dezen nieuwen druk gevoegde v e r l u c h t i n g moge intusschen eenigen indruk vestigen van de uiterlijke gedaantewisseling,
de kleedij van ons gedicht in de verschillende tijdperken van zijn
op- en zijn nedergang.
Ten slotte past mij een woord van oprechten dank, vooreerst aan
de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, die
dezen tweeden druk onder hare hoede heeft willen nemen, aan den
vorst Von Salm-Reifferscheidt en de bestuurders der boekerijen te
Deventer, 's-Gravenhage en Rotterdam, te Darmstadt en Stuttgart,
en van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam voor de welwillende
hulp en medewerking bij de vervaardiging der reproductien, en eindelijk aan de velen — te talrijk om ze hier alien te noenien —, die
mij door hunne, vaak ongevraagde, mededeelingen en inlichtingen
grootelijks aan zich verplicht hebben.
Leiden, April 1939

J. W. MULLER
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De achter de versregels tusschen ( ) staande cijfers zijn die van den eersten
druk. In Td.' is de vers-telling der ed. /44rtrtiv, in Cc. en Td. 2 die van den
eersten druk mijner critische editie gevolgd, beide verschillend van de
vers-telling van dezen tweeden druk. Hs. A (= ed. H(ettema)-D(egering),
telt 3472 verzen, hs. F (id.) 3392, ed. Jonckbloet 3454, ed. Martin 3476,
mijn eerste druk 3484 verzen, thans tot 3500 gestegen door de (weder)inlassching (met gedeeltelijke vervanging van enkele verzen uit A) van 197-8,
758-63, 22756, 275V 54 en 2900---3.
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INLEIDING
I. DIERENSPROOKJE, DIERENFABEL, DIERENEPOS
„In den tijd toen de dieren nog spraken" (1) :zoo wordt vanouds
in den aanhef van menig sprookje de grijze aloudheid aangeduid.
Inderdaad zal de nog niet door de cultuur beschaafde, nog meer in
en met de natuur levende mensch, in drukker en nauwer verkeer meer
vertrouwd geraakt met de Wilde en de tamme dieren — als in het
hedendaagsch Europa nog slechts jagers en boeren — de dieren veel
nauwkeuriger waargenomen en beter gekend hebben dan de moderne
stedeling; hij zal zich allicht de dieren hebben voorgesteld als
begaafd met meer dan dierlijke eigenschappen en hartstochten, met
een menschelijke ziel. Oud en wijd verbreid zijn bovendien het
geloof aan de sommigen menschen eigene macht om tijdelijk eene
dierengedaante aan te nemen (weerwolf, -tijger, enz.), en de yolkszede om zich bij godsdienstige plechtigheden en andere feestelijke
gelegenheden als dieren te vermortien, En algemeen is zeker vanouds
en alom de wensch geweest om elkander met vertelsels te onderhouden en te vermaken of ook te stichten en te leeren.
Bij schier alle volken der aarde bestaat dan ook een groot deel
van den alouden schat der mondeling van geslacht tot gesiacht overgeleverde vertelsels uit di e r e n s p r o o k j es: meest korte, onderhaYudende, vaak geestige of grappige verhalen, waarin dieren, met
behoud hunner dierlijke eigenschappen, maar daarnaast ook begaafd
met meer dan dierlijk verstand en overleg, half vermenschelijkt, in
vriend- of vijandschap met elkander, maar ook met den mensch
handelende en, ja ook sprekende, optreden. Uit oudere literaturén
hebben wij daarvan schaarsche, hier en daar opduikende getuigenissen. Maar sedert de gebroeders Grimm hunne „Kinder- and
Hausmdrchen" — waarvan dierensprookj es ongeveer een vierde
gedeelte vormen — uit den mond des yolks als een kostbaren schat
opgeteekend en in 1812-5 uitgegeven hebben, zijn in bijna alle

landen der wereld door de jonge wetenschap der volkskunde („folklore") zulke nu nog levende, van mond tot mond gaande dierenvertelsels opgespoord, opgeteekend, verzameld en uitgegeven. Nier
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alleen in Duitschland en alle andere gewesten van Europa (ook in
Zuid-, ja zelfs in Noord-Nederland) maar eveneens b.v. in den
Oostindischen archipel, waar in menig verhaal het dwerghert (jay.
kantjil, mal. pélandoek) de plaats van den Westeuropeeschen vos
Reinaert bekleedt; of in (Zuid-)Afrika, waar des laatsten ArabischIndische dubbelganger, de jakhals (sjakal), in vele, met de Europeesche vaak opmerkelijk overeenstemmende, Hottentotsche dierensprookj es wellicht ook onzen Nederlandschen Reinaert ontmoet
heeft; of ook in (Noord-)Amerika, waar in de dierenmythen en
-sprookjes der Indianen de coyote (prairiewolf) een dergelijke rol
speelt als bij ons de vos, of -wel het konijn (of de raaf) de mythische
„cultuur-heros" van vele stammen is (2).
Veelal zijn 't vernuftig verdichte verhalen, die de sluwe verschalking van een Groot dier door een kleiner met welgevallen schilderen.
Daarnaast staan o.a. de zgn. „aetiologische" sprookj es, die het „waarom" van eigenaardigheden in lichaamsbouw of gedrag van zekere
dieren willen verklaren. Alles te zamen een kostelijke schat van
volksverhalen; over Welker herkomst, verspreiding en onderlinge
verwantschap in de laatste halve eeuw heel wat geschreven en gewreven is.
Naast, of liever in hoofdzaak uit die mondeling overgeleverde
dierensprookj es — en ook niet altiid scherp daarvan te onderscheiden — hebben zich waarschijnlijk de schriftelijk overgeleverde
dierenfabefen ontwikkeid. De naieve, onderhoudende verhalen zijn hier leerzame (dikwijls allegorische) „exempelen" geworden, ter aanprijzing en ter navolging eener, aan 't begin of 't slot
meestal in spreukvorm nadrukkelijk uitgesproken, levenswijsheid. De
dieren, hoezeer dieren blijvende, zijn hier veelal typen van zekere aan
mensch en dier gemeene ondeugden of dwaasheden, waaraan de
mensch zich moge spiegelen.
Verzamelingen van zulke dierenfabelen zijn reeds vroeg te vinden,

vooral in het vertelgrage Oosten. In de Indische (Sanskrt) literatuur
bevat reeds het beroemde oude epos Mahabharata verscheidene
dierenfabelen. Ook het veel jongere játakamala verzameling van
verhalen over Boeddha's vroegere geboorten en gedaanteverwisselingen (incarnaties, awatards), niet zelden in dierengedaante —
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behelst menig ons uit latere Westersche opteekeningen bekend verhaal. En in de bekende fabelbundels Pance,itantra, Hitopadeca (3) en
Kathilsaritsel-ara vinden wij niet alleen reeds den Oosterschen leeuw
als koning der dieren (d. i. der viervoetige Wilde dieren des wouds)
met zijne hovelingen, de jakhalzen Karataka en Damanaka, maar
ook meer dan een ons uit latere Westersche verzamelingen welbekend verhaal. Alle zijn zij gevat, „geencadreerd", in de lijst van
een hoofdverhaal; en steeds worden zij ingeleid en besloten door een
wijze spreuk in metrischen vorm, die door een daarop volgende
vraag om opheldering dan weer aanleiding geeft tot een nieuw, met
lossen draad aan het vorige verbonden verhaal.
De Grieken hadden eveneens reeds vroeg hunne dierenfabelen,
die echter, hoewel in bundels verzameld, geheel zelfstandig gebleven,
met tot een snoer aaneengeregen, noch (veel minder) tot een dierenepos samengesmeed zijn. 't Meest bekend is vanouds geweest de op
naam van Aeso pus staande verzameling proza-fabelen, later grootendeels door Babrius in metrischen vorm gebracht; meest alle voorzien
van een een- of tweeregelig epimythium,de zedeles behelzende: o 000;
&OA (tabula docet). De opmerkelijke overeenkomst van ettelijke
dezer fabelen met Oosterscne verhalen doet het vraagstuk rijzen der
betrekkingen tusschen beide en der prioriteit, misschien op to lossen
door het aannemen van ontleening in beide richtingen (4). Ook hier
herkennen wij in menige fabel dierensprookjes of epische verhalen,
ons uit jongere Westersche vormen welbekend. In plaats van den
Oosterschen jakhals (5) treffen wij hier in vele tabeien reeds den
vos aan, als een der hoofdpersonen naast den wolf (6) o.a. in het
verhaal van den zieken leeuw: de kern, waaruit zich later een hoof dbestanddeel van onzen Reinaert zou ontwikkelen.
Den Romeinen bij wie ook sommige ons bekende fabelen niet
ontbreken (7) — werden deze Grieksche fabelen eerst laat bekend
uit de vertaling, in Latijnsche zesvoetige jamben, van een klein getal
door Avianus, en van een grootere, op naam van Phaedrus staande
verzameiing. Eerstgenoemde bundel werd in de middeleeuwsche
kloosterscholen, ook dezer gewesten, veel gelezen: Maerlant en Boendale noemen hem (8), de boekerij der abdij van Egmond bezat omstreeks 1100 er een handschrift van (9). De tweede o.a. de bron
van de eerste zes boeken der onsterfelijke fabelen van La Fontaine,
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die de laatste zes daarentegen putte uit bewerkingen der Oostersche
fabelen — was zelf in de middeleeuwen veel minder bekend dan
verschillende jongere omwerkingen er van in Latijnsche disticha of
proza, waaronder vooral de Romulms. Ook in de landstalen hebben
deze fabelen hun weg gevonden: de Oudfransche Ysopet en de
Middelnederlandsche Esopet zijn — hier en daar misschien ook met
gebruikmaking van de mondelinge overlevering — uit verschillende
Latijnsche voorbeelden overgezet (10).
Laatstgenoemde bundel bevat verscheidene fabelen, waarin de vos
voorkomt, en wet anders dan in de oudere Latijnsche — reeds met
den eigennaam Reinaert (evenals de ezel er Boudewijn, de aap
Martyn beet), terwij1 hij den wolf als „soete heere oom", de kleine
dieren de groote ass „heere" aanspreken (11) : opmerkelijke blijken
van den invioed, geoefend door hetzij nog mondelinge, hetzij reeds
geschreven (maar thans verloren) verhalen, meer episch van aard
dan deze korte fabelen met uitgesproken leerzame strekking, ondanks
lion vaak levendigen verhaaltrant en gesprekvorm, toch eigenlijk zijn.
Van rechtstreeks stichtelijken of leerzamen aard eindelijk zijn
dierenboeken als de Physiologus, uit Oostersch-Alexandrijnsche
kringen afkomstig, vol Christelijk-symbolische opvattingen en toepassingen van de eigenschappen der dieren, en de verwante Bestiarissen: middeleeuwsche leerboeken van zoOlogie, waarin het Leven
der dieren vrij nauwkeurig, met vele fantastisch-symbolische bij mengsels, beschreven is (12).
Terwijl men dierensproken en dierenfabelen haast overal vindt,
is wat men met meer of minder recht een d i e r e n e p o s noemt
siechts bij enkele middeleeuwsche volken ontstaan. Immers de
Grieksche Batrachomyomachia— in onze letterkunde door Bilderdijk
als MI/4s- en KikvorschkrUg overgebracht: een cosmisch-parodisch
heldendicht, verwant met het jongere burleske genre en de travesti —
en Aristophanes', naar de W. espen, de Vogels en de Kikvorschen
benoemde comedien hebben met de hier bedoelde middeleeuwsche
gedichten wel sommige trekken, zelfs de karakteristieke dierennamen,
gemeen; maar zij zijn toch eigenlijk iets anders: op zich zelf staande,
individueele kunstwerken, zonder vasten ondergrond in de levende
volksoverlevering.
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Hoe zijn nu de (beneden genoemde) Latijnsche, Fransche, Hoogduitsche en Nederiandsche epische gedichten over den wolf, den
vos, den ieeuw enz. in de middeleeuwen ontstaan? En in Welke betrekking staan zij tot de bovengenoemde oudere Indische en Grieksche dierensproken en fabelen (13)?
Nadat men aanvankelijk, en nog in 't begin der 19de eeuw, de
toen bekende gedichten als verholen satiren op historische personen
uit de 9de en lode eeuw had beschouwd (14), heeft Jacob Grimm,
een noon der Romantiek, bezield met innige liefde voor al wat
Duitsch en „volkstiimlich" was, hetgeen hij de verweerde takken van
een overouden boom achtte als materiaal gebruikt om daaruit, met
breede geleerdheid en levendige fantasie, eene Oudgermaansche
„dierensage" op te bouwen, tegenhanger der heldensage, j a, evenals
deze, in Naar kiem ten slotte een Indogermaansch erfstuk, vanouds
mondeling overgeleverd en vrij van satirische of didactische strekking. In de schriftelijk overgeleverde, leerzame Aesopische fabel zag
hij niet de moeder dier „sage", maar slechts de verre, ontaarde verwante, uit denzelfden Indogermaanschen stam gesproten. Zoodanige
dierensage had zich (meende hij alleen bij de Germanen ontwikkeld, vooral in de Noordfransche, Nederlandsche en Westduitsche
streken: vanouds door de Franken bewoonde, Germaansche landen.
Dat deze sage door de Franken reeds in den tip d, toen zij nog been
Romaansche taal aangenomen hadden, uit het Germaansche stamland
naar Noord-Frankrijk was medegebracht, bleek immers reeds aanstonds duidelijk uit de kenschetsende, en nog als zoodanig besefte,
Germaansche namen juist der oudste hoofdpersonen: Reinaert (15),
Isengrim, Brune, Boudewijn e.a. Evenals de Karolingische „chanson
de geste" was de dierensage wel allereerst in Fransche, Romaansche
inkleeding voor ons bewaard, maar in stof, kern en oorsprong
Frankisch, Germaansch. De punten van overeenkomst tusschen het
Germaansche dierenepos en de Grieksch-Oostersche fabelen kon
Grimm niet geheel loochenen. Maar aan den invloed van de geleerde traditie der Grieksche fabelen, hetzij rechtstreeksch en mondeling in Byzantium tij dens de volksverhuizing, hetzij schriftelijk, door
den Romulus en consorten, in West-Europa gedurende de latere
middeleeuwen, Wilde hij ternauwernood enkele geringe ontleeningen
toeschrijven; terwij1 de Oostersche fabelen te laat in Europa bekend
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geraakt waren om invloed van beteekenis te kunnen krijgen. Weliswaar moest de leeuw ten slotte uit het Oosten gekomen zijn; maar
hij had in de Germaansche dierensage den oorspronkelijken inheemschen koning der wouden, den beer, verdrongen (16). Daarnaast vestigde hij echter toch ook reeds de aandacht op dierensprookjes („Thierfabeln") uit Noordoosteuropeesche landen — een
later door de folklore op veel ruimer schaal ontgonnen terrein —,
eer en meer zelfs dan op zijne eigene, vroeger uitgegeven „Kinder and Hausmdrchen" (17).
Maar ook in de wetenschap gaan getij den, vloed en ebbe. Grimm's
Germaansche dierensage, aanvankelijk velerwegen aanvaard en —
in de Nederlanden vooral door jonckbloet (18) — verbreid, wekte
later twij fel en tegenspraak, niet alleen van Fransche romanisten als
Paulin Paris, maar ook van eigen stam- en vakgenooten: Scherer,
Miillenhoff, Voigt e.a. (1)). En van het eene in het andere uiterste
vervallende, ging men nu de Grieksche — zelf, Haar velen meenden,
altijd en overal uit het Oosten afkomstige fabelen als den eenigen
of althans voornaamsten oorsprong beschou-wen der middeleeuwschLatijnsche kloostergedichten, die de voornaamste bronnen zouden
geweest zijn der latere Noordfransche, gelijk deze op hunne beurt
van de Hoogduitsche en Nederlandsche. Uit de kloosters onder het
yolk verspreid, zouden deze verhalen in de jongere mondelinge overlevering beland zijn. Satire en didactiek waren (meende men nu
weer) aan die Latijnsche kloosterpazie van den aanvang of eigen
geweest. Grimm's overoude, Germaansche, naieve volkssage was
slechts een romantisch droombeeld. Aileen van geleidelijke vervorming, in een kleinen kring en door schriftelijke overlevering, van
verschillende Grieksche of Oostersche fabelen mocht sprake zijn.
Z(56 alleen was immers de aanwezigheid van den uitheemschen koning
leeuw en de afhankelijke betrekking van den vos (plaatsvervanger
van den Oosterschen jakhals) tot dezen te verklaren. De dierennamen waren noch zeer oud, noch algemeen. De oudste, bepaaldelijk
Reinaert en Isengrim, bleken, wel verstaan, geenszins karakteristiek
voor de dragers: het waren gewone mansnamen, al dan niet toevallig,
door het yolk of door de dichters, als vlei- of roepnamen aan zekere
dieren gegeven en in zwang gebleven (20).
Doch ook deze voorstelling is weer eenzij dig, onvolledig, immers
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slechts voor een klein deel der verhalen houdbaar gebleken; de mondelinge overlevering laat zich niet zoo licht geheel wegcij feren. De
studie der Oudfransche „branches" van den Roman de Renart,
verseleken met de inmiddels alom in Europa door de folidoristen
opgeteekende dierensproken, leidde Sudre tot een uitkomst, die weer
veel dichter bij Grimm stond, dichter dan hij zelf wel bevroedde.
Weliswaar was van een overoude Germaansche „dierensage" thans
Been sprake maar tal van middeleeuwsche (ten deele thans
nog steeds hier en daar voortlevende) dierensproken, mondelinge
volksverhalen, zouden in verreweg de meeste gevallen de bronnen
geweest zijn der Oudfransche „branches", die slechts hoogst zelden
meer of min rechtstreeks naar een geschreven Latijnsch episch verhaal of fabel bewerkt waren. Die dierensproken zelve echter waren
van zeer onderscheiden herkomst. Sommige, voor zoover na te gaan,
vanouds inheemsch; sommige, met name die waarin de beer een
rol speelt, atkomstig uit Noord-Europa (21); enkele (maar daaronder een paar voorname) inderdaad uit het Oosten of uit Griekenland gekomen, hetzij door vroegere rechtstreeksche mondelinge overlevering, hetzij door bemiddeling van kloosters en scholen, waar de
geschreven Grieksch-Latijnsche fabelen veel gelezen, uitgebreid en
nagevolgd werden, en waaruit zij ook onder het yolk in omloop
kwamen (22).
Nogmaals echter zou het blaadje keeren. In aansluiting bij Bedier's
opzienbarende bestrij ding der oudere theorie — die de Oudfransche
„chansons de geste" door bemiddeling van (onderstelde) oudere, nu_
verloren gedichten (waarvan de nu bewaarde de jongere „remaniements" zouden zijn) uit, wederom eveneens onderstelde, mondeling
overgeleverde, „cantilenes" ontstaan had geacht — heeft Foulet
een fellen aanval gedaan op Sudre's z.i. romantische zienswijze en
op de folkloristische methoden. De onderstelde middeleeuwsche
dierensprookjes met ongeloof of wantrouwen begroetende, heeft hij
opnieuw het ontstaan betoogd der ons overgeleverde „branches" van
den Oudfranschen Roman de Renart uit de voorbeelden der middeleeuwsch-Latijnsche dierenepopeeèn (vooral den Isengrimus ) en
fabelbundels, geschreven door de geleerde (maar niet zoo scherp
van de ongeleerde „trouveurs" te onderscheiden) „clercs" : de schep-
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ping derhalve van enkele welbewuste kunstenaars, van een litteraire
traditie. En die, lang populair gebleven, „branches" acht hij, omgekeerd, juist de voornaamste b r on der latere mondelinge verhalen
over Renart, gelijk dit ook elders wel gebleken is bij hedendaagsche
sprookjes, die velen, in voorbarigen, folkloristischen waan, voor vanouds mondeling overgeleverd hadden gehouden (23).
Allicht is ook hier de schaal weer te ver naar de andere zij de
doorgeslagen. Een streng bewijs is in deze „vlottende materie" slechts
zelden mogelijk. Ten slotte zal een breede middelweg allicht veiliger
en juister zijn dan de nauwe, in onderling tegengestelden zin uitloopende, paden van het dilemma. Thans zal een voorstelling als de
volgende, in hoofdzaak die van Voretzsch (24), denkelijk niet al te
ver van de waarschijnlijkheid verwijderd geacht worden.
In de verschillende middeleeuwsche gedichten, die wij tot den
kring van het dierenepos rekenen, zijn, als in een meer, stroomen en
beken uit zeer verschillende streken samengevloeid: Noordoostelijken vanouds Westeuropeesche, antieke en middeleeuwsche, oude en
jongere volkssproken en geleerde fabelen.
De In d i s c h e f a b e 1 e n zijn, althans langs den schriftelijken
weg der Syrische, Arabische, Grieksche, Hebreeuwsche en Latijnsche
bewerkingen (25), te laat (eerst in de 13de eeuw) in West-Europa
bekend geraakt, dan dat zij in dezen groote beteekenis kunnen hebben
gehad; en waar zulk een ontleening althans mogelijk schijnt, blijkt
zij toch onbewijsbaar, ja onwaarschijnlijk. Een enkele maal, bij zeer
treffende gelijkenis, b.v. bij de verhalen van den blauwgeverfden
jakhals en van den geelgeverfden vos, zal men echter wel een mondelinge overlevering van zulk een Oostersche vertelling mogen, is
moeten aannemen, gelijk buiten kijf in 't algemeen reizende kooplieden, zeevaarders, pelgrims, kruisvaarders, Joden enz. lang voor de
1 3de eeuw vele verhalen naar Europa hebben gebracht.
Veel belangrijker is zonder twij fel de onloochenbare invloed —
ook al ligt de bedding, waarlangs hij gegaan is, niet altijd bloot voor
onze oogen — der Gr i ek sch-L at ij nsche (zij 't ook hoogerop niet zelden uit Indie afkomstige) f a b e 1 e n, die, als erfstukken
der Oudheid, in de middeleeuwen alom verbreid waren; belang-
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rijker, niet zoozeer wegens hun groot aantal als wegens de ruime verbreiding en bekendheid juist van deze ontleende verhalen, zooals
die van den vos en de raaf met de kaas, den vos en de druiven, de
verdeeling van den buit voor (of door) den leeuw, en vooral het
beroemde verhaal van den zieken leeuw en het daaruit, of daarvOOr
aangegroeide verhaal van het hofgeding. Aan de groote beteekenis
deter, in laatster instantie ten deele toch weer Oostersche, verhalen
is 't ook voornamelijk te danken dat de leeuw gaandeweg, als koning
der (viervoetige, Wilde} „dieren" (nu ook der vogelen), een dergelijke plaats in het dierenepos heeft gekregen als Karel en Artur in
het heldenepos en den ridderroman.
De Physiologu s, in de middeleeuwen veel verbreid, heeft
reeds vroeg een enket verhaal (van den vos die zich doodhoudt),
en wellicht later nog enkele jongere verhalen geleverd. Ook de
B e s t i a r i s s e n hebben hier en daar althans enkele trekken met
het dierenepos gemeen.
Zeer veel is echter stellig afkomstig uit de di er enspr o k e n,
die in alle landen van Europa, ook in Frankrijk en de Nederlanden,
reeds gedurende de middeleeuwen onder het yolk „mondgemeen"
geweest zijn. Hiertoe behooren o.a. welbekende vertellingen zooals:
de vischvangst op het ijs, de boelage van vos en wolvin (of berin),
de vischdiefstal, de pelgrimage der dieren, de vos en de musch, de
beer (of wolf) en de Boer die zijn ossen vervloekt, de wolf en de
vos met den „bake" (26). En de nadruk dient er op gelegd, dat juist
in de oudste gedenkstukken van het dierenepos, b.v. den Ysengrimus
en de oudste Renart-branches, de meeste verhalen tot deze soort
behooren, slechts enkele (doch daaronder dat van den zieken leeuw!)
uit bewerkingen van Aesopische fabelen zijn af te leiden, doch niets
uit het Oosten stamt. Inderdaad schijnt dus de mondelinge overlevering van volkssproken wel het oudste en breedste kanaal: de
meeste der langs anderen weg of uit andere bronnen af te leiden
bestanddeelen zijn jonger en eerst later toegevloeid; terwijl ten slotte
in de jongere gedichten veel navolging der oudere verhalen en ook
wel eenige vrije winding voorkomt.
Hoe en langs Welke wegen die dierensproken zich, van mond tot
mond gaande, vervormd hebben, totdat zij, in de schriftelijke optee-
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kening gecristalliseerd, tegen belangriike verdere wijziging althans
eenigermate gevrijwaard waren, is natuurlijk slechts zeer zelden uit
enkele getuigenissen en aanduidingen bij gissing of te Leiden.
Beter kunnen wij de latere geleidelijke uitbreiding en ontwikkeling
van dierensproke en dierenfabel tot het eigenlijke dierenepos nagaan
in de schriftelijke overlevering der kleinere en grootere epische verhalen, in West-Europa gedurende de middeleeuwen in het Latijn en
in de landstalen opgesteld. Niet alleen in de meeste zijner bestanddeelen, maar ook in den geest en in de neiging tot worming van een
cyclus toont het Westeuropeesche dierenepos zich nauwer verwant
aan de dierensproken, terwij1 daarentegen de onmiskenbare satirischdidactische ader meet door de dierenfabel gevoed is.
Buiten West-Europa trekken onze aandacht alleen enkele B y z a ntijnsch-Middelgrieksche gedichten; waarvan echter vooral het verhaal van de gezamenlijke scheepvaart en de wederzij dsche biecht van ezel, wolf en vos met verschillende Westersche
dierensproken in verband schijnt te staan, althans te vergelijken
is (27).
Nader met de kleine en groote jongere verhalen in de landstalen
verwant zijn de Middellatijnsche gedichten, in de
middeleeuwsche kloosters, meestal in disticha of hexameters, samengesteld, hetzij naar mondefinge sproken, hetzij naar geschreven
fabelen. Aanvankelijk treedt daarin vooral de wolf, de gevreesde
roover van het wee (of ook de beer), sgaandeweg echter steeds meet
de vos als hoofdpersoon op, veelal aan het hof van den leeuw. Reeds
in de vroege middeleeuwen worden bij geschiedschrijvers als Fredegarius, Paulus Diaconus, Alcuin e.a. verhalen gevonden als dat van
den zieken leeuw, door den vos genezen met een versche wolfs- (of
beren)huid als wraak over de beschuldiging van den vos door
den wolf —, dat van den wolf (of den vos) en den door den lof
van zijn schoonen tang gevleiden en zoo gevangen haan (of de
kraal), den wolf als monnik, den vos en den kater, den vos en den
wolf in den put, de vischvangst op het ijs enz. Deze Latijnsche
gedichten en prozavertellingen gunners ons althans hier en daar een
blik op den gestadigen groei der verhalen, die er aan ten grondslag
liggen, op de gedurige herhaling en aaneenrijging derzelfde motie-
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yen, en op de verwisseling van personen en omstandigheden. De
omvang van het verhaal en het getal der personen worden gaandeweg
grooter, de schildering uitvoeriger, meer episch. Maar het blijven
toch nog lose, meestal korte verhalen, dierennovellen, niet ver
atstaande van de eenvoudige sprookjes, zooals zij in de landstaal
onder 't yolk verteld zullen zijn, of van de fabels, zooals zij in de
kloosters verzameld en vermeerderd (misschien ook wel reeds 'gedramatiseerd en vertoond?) werden (28).
Hier vinden wij ook de satire, niet het minst op den eigen stand
der monniken en priesters. In den monnik geworden wolf — wellicht ook reeds parodie en satire op zoo menige „moniage" der
chansons de geste? —, den wolf in de schaapskooi, den wolf in
schaapskleeren (Matth. VII 15) — in tegenstelling met den Goeden
Herder van het Evangelie (Joh. X 11) — zijn reeds vroeg de hebzucht en de schijnheiligheid van geestelijken op de kaak gesteld (29).
Op den weg der ontwikkeling van deze kortere verhalen tot het
eigenlijke dierenepos treffen wij dan, naast verschillende kleine,
twee grootere Latijnsche gedichten aan.
Vooreerst de Ecbasis captivi, in de eerste helft der lode eeuw in
Lotharingen (een Germaansch-Romaansch grenslanci) geschreven
door een nuitschen monnik, die zijn eigene ontvluchting (wegens
de strengere, van Cluny uitgegane tucht) uit het Benedictijner
klooster van St.-Aper (Evre, bij Toul in de Vogezen) en zijn gedwongen terugkeer, ten blijke van berouw en boete, in den vorm
eener, naar 't schijnt vrij verdichte, dierennovelle gekleed en in leoninische hexameters (met binnenrijm) verhaald heeft (30). door ons
is inzonderheid van belang het hierin „gekaste", den wolf in den
mond gelegde „binnenverhaal" van den zieken leeuw: de vos wordt,
wanneer hij de eenige is, die den kranken koning niet bezoekt, vooral
door den wolf van een reeks schanddaden beschuldigd; door den
medelijdenden panter gewaarschuwd, gaat hij met dezen, onder
gebed, biecht en psalmgezang, naar het hof, waar hij door zijn stoutmoedig optreden den koning en zijne aanklagers overbluft, den
leeuw geneest door hem to wikkelen in de versch gevilde wolfshuid
(waarbij alleen kop en pooten gespaard blijven), aan zijne vijanden
nog zijne veroordeeling zonder de vereischte drie dagvaardingen
durft verwijten, en ten slotte door den koning tot zijn plaatsver-

12

INLEIDING

vanger benoemd wordt. Hier zien wij, behalve de breedere epische
schildering, reeds verschillende welbekende trekken van onzen
Reinaert zich duidelijk afteekenen.
Twee eeuwen later vinden wij in een ander Dietsch-Walsch grensgebied, ons Vlaanderen, het eerste eigenlijke dierenepos, nog grootendeels op mondelinge overlevering van dierensproken berustende:
den Ysengrimus, omstreeks 1150-2 (31) samengesteld door Magister Nivardus, een geestelijke, in nauwe betrekking staande tot de
Benedictijner St.-Pieters-abdij op den Blandenberg te Gent, vriend
van den Egmondschen abt Wouter (1130-61). Waarschijnlijk was
hij een geboren Vlaming, maar groot bewonderaar van Fransche
taal, geest en zeden, zeer belezen in de classieke en toenmalige Latijnsche literatuur, goed thuis in de kloostergeleerdheid, maar ook in de
spreekwoorden, de vergelijkingen, den humor des yolks: een oorspronkelijke geest, zeer verdienstelijk Latijnsch dichter, van Dietschen
huize, maar „Flamand gallivant". In voortreffelijke epische voorstelling en vorm, maar geenszins zonder satirische bedoeling en strekking worden hier, in zeven boeken Latijnsche disticha, 12 tot een
kunstig geheel verbonden avonturen van den wolf verhaald, waarvan
9 ook in den Oudfranschen Renart, 7 ook, in verschillenden omvang,
vorm en verband, in onzen Reinaert (I of 11) voorkomen en dus
reeds in de 12 de eeuw in Vlaanderen bekend blijken, als: 1. Reinaerts
roof van een zij de seek ten behoeve van Isengrijm; 2. Reinaert maakt
Isengrijm monnik en doet hem met zijn staart in 't ijs visschen vangen;
3. de zieke leeuw, met het hofgeding; 4. Reinaert wil den haan
Sprotinus tot een pelgrimstocht overhalen door een brief over
's konings vrede; 5. Reinaert doet Isengrijm monnik worden in 't
klooster op den Blandinusberg te Gent (waar hij slaag oploopt) en
misbandelt intusschen diens vrouw en kinderen; 6. Isengrijm tracht
den ruin te verschalken, maar krijgt van dezen een schop; 7. verdeeling van den gemeenen buit, eerst averechts door Isengrijm, daarna
billijk door Reinaert. In deze verhalen is de wolf nog wel de held
of hoofdpersoon, maar toch reeds veelal het slachtoffer van den vos,
die hem de eerste plaats weldra zal gaan betwisten.
Over de betrekking tusschen Nivardus' Latijnsche verhalen en de
gegiste, nu verloren, oudere, of nu bestaande, jongere? — branches" van den Roman de Renart, en over de vraag, of daarnaast de
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dichter ook uit Walsche of Dietsche mondelinge overleveringen geput heeft, bestaat verschil van gevoelen (32).
Een gewichtige stap in de ontwikkeling van het epos is zonder
twij fel de, hier voor 't eerst gevonden, nadere individualiseering
der helden (al blijven ze typen hunner soort) door vaste eigennamen
(althans voor de hoofdpersonen). Deze dierennamen zijn
eenigszins te vergelijken met, maar toch geenszins ontleend aan de
bovengenoemde lndische of Grieksche voorbeelden. Ook zijn zij
wel, ten kleinen deele, opzettelijk verdicht en te verklaren uit de
zucht Haar parodièerende navolging van het heldenepos. Maar de
meeste en oudste zijn toch zeker niets dan gewone mans- of vrouwennamen (meestal van Germaansche, zelden van Romaansche herkomst), waarmede sedert de oudste tij den het yolk zonder thans meer
blijkbare reden sommige gemeenzaam bekende soorten of ook enkelingen eener soort van dieren pleegt te noemen of te roepen (33).
Deze zijn dus kennelijk aan de volkstaal ontleend; op dien grondslag
voortbouwende, hebben de dichters vervolgens allerlei namen verzonnen : deels gewone mansnamen, deels kenmerkende namen, toespelende op bepaalde hoedanigheden en eigenschappen, slechts voor
een klein, jonger deel wellicht ook met satirische bijbedoelingen op
bepaalde historische personen. Die dierennamen nu treffen wij in
de Nederlanden 't eerst aan in den Y sengrimus; kort na het eerste
gewag van dezen zelfden naam in het naburige Noord-Frankrijk
(1112) (34) beet hier de wolf Isengrimus, de vos Reinardus, de beer
Bruno, de ram Belinus enz. Bovendien zijn de dieren bier ook reeds,
als verwanten of „gevaders", in nauwere betrekking tot elkaar
komen te staan (35).
Niet alleen binnen de kloostermuren echter zullen die sproken verteld (en in dichtmaat opgeschreven) zijn; reeds vroeg zijn zij zeker
ook onder het yolk in de landstaal van mond tot mond gegaan. Waarschijnlijk zijn eer en meer uit dezen ondergrondschen stroom van
mondgemeene volksverhalen dan uit den daarnaast of daarboven

voortloopenden stroom van schriftelijke Latijnsche traditie (als b.v.
den Y sengrimus) voortgevloeid de lange reeks van meer of minder
uitgebreide verhalen, die van de 12 de tot de 14de eeuw in de Noordfransche, aan Vlaanderen grenzende gewesten: Picardie, Normandiè,
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Isle de France, Champagne — nogmaals, de streken, waar vanouds
Germanen en Romanen aan elkander grensden en velerwegen zich
met elkaar vermengden — door verschillende Fransche „trouveurs"
en „clercs" (van wie slechts enkele, als Perrot de St.-Cloud, bij name
bekend zijn) gedicht of later omgewerkt zijn en samen den zoogenaamden Roman de Renart eigenlijk veeleer een cyclus van
gedichten — vormen: thans nog 27 „branches", meer dan 30.000
versregels tellende (36). Terwij1 in de geestelijke kloosterpoezie de
wolf nog in 't middelpunt staat, is hier de vos, de goupil — lat.
vulpecula, eig.: (moer)vosje welhaast, op voorgang juist dezer
gedichten, in de algemeene taal renard geheeten, de hootdpersoon
geworden: het looze dier, oudste type van den „esprit gaulois", slim
en vindingrijk, aan alle gevaar ontsnappend, zelf alien anderen
dieren lagen leggend. Zip „compere'' Isengrin — telkens weer door
hem verschalkt, dupe zijner listen en lagen —, Brun de beer, ook
zelfs koning Noble de leeuw, allen op hunne beurt moeten het ontgelden, altij d weer is hij overwinnaar (behalve een enkele maal
tegenover de vogels, die hem te vlug of zijn).
Deze dierensproken, hoezeer reeds op weg om zich, in omvang
en in stijl, te verbreeden tot epische gedichten, ook in vele middeleeuwsche handsthriften reeds bijeenverzameld en soms in zekere
orde aaneengeregen, zijn toch nog niet tot een, in zich zelf afgesioten,
voischapen, eigenlijk dierenepos, zooals de Ysengrimus, samengegroeid, tot e'en geheel gecristalliseerd (37). Maar wel zijn zij, door
overdracht der zeden en gewoonten van etridderleven op de dieren,
door eene, meer comrsche dAn satirische, nabootsing van stijl en taal
van het heldenepos of den ridderroman, een parodieerende tegenhanger dezer literatuur geworden. De dieren zijn niet meer aiTteen
typen, met al de kenmerkende eigenschappen van hun ras en soort,
maar ook te gelijk personen, individuen, met eigen lotgevallen, eigen
gezin, en ook eigen naam; zij zijn voortaan de welbekende, beroemde,
en ook „benoemde", helden, die, evenals in de „chansons de geste",
elk gesteund door zijn eigen „lignage", in erfelijke veeten hun onverzoenlijken strijd voeren. En dit alles meestal gehouden in een toon
van fijnen humor, lichte ironie, eer dan van felle satire, zonder een
zweem van schoolsch-gewichtige didactiek; alleen geschreven om te
vermaken, en dan ook inderdaad vermakelijk, onderhoudend, boeiend
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door het uitnemend talent van waarnemen, opmerken en schilderen,
bovenal door die kostelijke Fransche gave van vertellen en door den
voortreffelijken, levendigen, geestigen dialoog. In de jongere en
jongste uitloopers echter van dezen tak (38) raakt de juiste maat
in 't vermenschelijken der dieren, in de rechtstreeksche satire op kerk
en maatschappij en in de parodie op den ridderroman zoek, en krijgt
ook de onverholen didactische of polemische strekking toegang, j a
de overhand, zoodat ten slotte eigenlijk slechts als dieren verkleede
menschen een rol spelen. Maar daarmede is dan ook tegen het einde
der middeleeuwen dit literaire genre in Frankrijk ten ondergang
gedoemd: het valt eener volslagen vergetelheid ten proof (39).
Ook het aloude verhaal van den zieken leeuw treffen wij hier, in.
de lode branche, wetter aan. Maar uit de telkens aangewassen inleiding daartoe, de Brie dagvaardingen en het pleidooi vOOr den koning
benelzende, is ten slotte een afzonderlijk verhaal gegroeid, dat
een „afzetsel" van het moederverhaal zich daarnaast verder zelfstandig ontwikkeld heeft tot de beroemde l ste branche, Le Plaid
waarin van de ziekte van den leeuw zelfs geen gewag meer is —:
voortaan het middelpunt van het dierenepos (40).
Deze Noordfransche epische dierensproken zijn naar elders uitgezwermd. Een enkele, ook hier de chansons de geste volgende, naar
Zuid-Frankrijk en Noord-Italiè, waar zij werd omgeschreven in de
taal Bier gewesten (41), en waar men zich zelfs in de kanselarij
vermaakte met het opstellen van een Latijnsch bevelschrift, in den
vorm en Stijl der oorkonden, van den leeuw aan ezel en haas om den
vos to dagvaarden (42).
Andere zijn, hetzij in den ons bekenden, hetzij in een (gegisten)
ouderen, thans verloren vorm, in den Elzas (wederom een DuitschWalsch grensland) beland; waar zekere Heinrich (43) omstreeks
1182 zeven avonturen uit enkele branches, wellicht naar een ondersteld, althans mogelijk Fransch voorbeeld eener dergelijke samenstelling, verbond tot een geheel, Isengrines Not, dat, in den oorspronkelij ken vorm slechts door eenige tragmenten bewaard, volledig
alleen tot ons gekomen is in een jongere, Oostduitsche bewerking
uit de eerste helft der 14de eeuw (1310-1330), Reinhart Fuchs genaamd, Welke uitloopt op het verhaal van den zieken leeuw (44).
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Reeds op zichzelf, als eerste proeve van een dierenepos in eene
Germaansche landstaal, belangrijk, heeft dit gedicht voor ons Nederlanders nog eene bijzondere _waarde door de vergelijkins met onzen
Reinaert. Immers niet alleen komt de tweede helft van dit gedicht in
de keus, de volgorde en den inhoud dier 7 avonturen over 't algemeen
op treffende wijze overeen met de eerste helft (A) van onzen
Reinaert I; maar ook worden wij, zoowel hier als in de voorafgaande
14 avonturen, slag op slag verrast door allerlei motieven, toestanden,
trekken, kleinere details, en ook zegswijzen, woorden, bijnamen enz.,
schoon dikwijis op een andere plaats en in ander verband to
pas gebracht, aanstonds aan Reinaert I A herinneren. Aan eene rechtstreeksche afhankelijke betrekking tusschen beide gedichten durft
men hierbij, met het oog op het geringe verband, de schaarsche raakpunten tusschen de Middelnederlandsche en de Middelhoogduitsche
literatuur, ternauwernood denken; eer wellicht aan een gemeenschappelijk Oudfransch voorbeeld, dat echter kwalijk de talrijke,
opmerkellike, nog niet genoegzaam opgehelderde overeenkomsten
ook in de bewoording geheel zou kunnen verklaren.
Hoe het zij, bij eene vergelij king tusschen het oudere, Middelhoogduitsche en het — althans in zijn huidigen, ons alleen bekenden
worm (45) jongere Middelnederlandsche gedicht, geeft dit laatste
als kunstwerk blink van een aanmerkelijken vooruitgang of ontwikkeling, waardoor het zijn voorganger en genan verre overtreft.
In den Reinhart Fuchs vinden wij een reeks van onderling niet of
los samenhangende, telkens zich herhalende avonturen, zonder overgangen en motiveering, onvolledig en onnauwkeurig in de voorstelling, en zonder aanschouwelijke schildering; en dat alles in een
drogen Stijl en eene vrij armoedige taal, met nog vaak onzuivere en
vele telkens terugkeerende laprijmen: eigenschappen die het geheele
werk verre doen achterstaan bij den Reinaert (46).

II. VAN DEN VOS REINAERDE

A. ONTSTAAN EN SAMENSTEL

Een zeer vruchtbaren en welbereiden bodem vonden de Oudfransche Renart-branches bovenal in het aangrenzende Vlaanderen, het
gewest, dat in zoo menig stoffelijk en geestelijk opzicht de bemiddelaar is geweest tusschen middeleeuwsche Oostersche en Westersche
cultuur, waar Walsche taal en beschaving reeds vroeger dan in andere
nietsche gewesten gereeden toegang hadden gevonden, en waar, in
den Ysengrimus, verschillende ook in die Oudfransche „branches"
voorkomende verhalen reeds vroeg tot een samenhangend geheel
vereenigd waren (1). Zoo is dan ook de eerste helft van ons middeleeuwsch Dietsch gedicht Van den vos Reinaerde (2) : Reinaert I A,
vs. 41—c. 1900, in hoofdzaak een vrije navolging van de voortreffelijkste dier Oudfransche branches (I, le Plaid): het beroemde erhaat van het hofgeding, door den koning der dieren over den vos
gehouden. Maar een vrije navolging, die haar voorbeeld nog overtreft door smaakvoller besnoeiing, geestiger inkleeding, rijker schildering, scherper karakteristiek, juister motiveering en vaster samenhang. Bovendien eigenlijk slechts als inleiding dienende tot de tweede
helft van het gedicht, waarin eveneens vrij wat aan het Fransch ontleend is, maar bet voornaamste, het hoofdverhaal, toch oorspronkelijke, inheemsche winding schijnt te zijn. Alles op kunstige wijze
verbonden tot een volschapen geheel, dat reeds lang alom en eenstemmig erkend is als de sappigste, geurigste vrucht van dezen tak
van het dierenepos, tevens als een meesterstuk onzer Middelnederlandsche letterkunde (2).
Hoe zeer en waarin ons Dietsch gedicht uitmunt boven de Oudfransche branches van den Roman de Renart, die den grondslag
vooral van het eerste gedeelte vormen, zou eerst duidelijk blijken bij
een uitvoerige vergelij king, waarvoor hier Been plaats is. Over 't
algemeen schijnt, gelijk meestal in middeleeuwsche bewerkingen van
vreemde voorbeelden, meer uit het hoofd, naar herinnering van het
vroeger gehoorde, vrij naverteld, niet of zelden letterlijk, naar een
handschrift, vertaald te zijn. Afwijkingen van het origineel zijn kenMULLER, Van
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nelijk vaak het gevolg der heugenis aan een min of meer traditioneelen trek uit een verwant verhaal, hetzij in een andere Fransche
branche of in een inheemsche volksvertelling.
Immers dat de avonturen „van den vos Reinaerde" in de Nederlanden toen ter tijd net alIeen „na den walschen bouken" bewerkt
werden, maar grootendeels reeds lang in de landstaal bekend, „mondgemeen" waren, mag men — behalve uit deze afwijkingen van het
Fransche voorbeeld of uit aldaar nergens voorkomende verhalen
of trekken, die alleen op deze wijze te verklaren schijnen — wel afleiden uit den ouderen Ysengrimvs, misschien ook uit de opneming
in een der sermoenen van Jacques de Vitry van eene „Confessio
vulpis", eene echte dierensproke, ten nauwste overeenkomende met
Reinaerts biecht aan Grimbeert (3).
Hetzelfde valt b.v. ook op te maken uit de tweeèrlei vormen van
vele namen van dieren, menschen en plaatsen, die in de handschriften
om den voorrang strijden: de door de rijmengestaafde, dus van de
dichters afkomstige Fransche (geromaniseerde), aan de Renartbranches ontleende vorm, en de inheemsche, meer zuiver Germaansche
der mondelinge overlevering, die sours door de afschrijvers in den
tekst, enkele malen zelfs in 't rijm doordringt en die in de latere, inheemsche bewerkingen de eerste zelfs geheel v e r dringt (b.v.
isingrijn, later Isegrim, Hersint, later Eerswinde enz.) (4).
Met dat al is in de eerste h e 1 ft (R. 1 A) het geheele beloop
van het ceding uit de l ste Fransche branche vrijwel op den voet
gevolgd (5) alleen met (sTechts zeiden te betreuren) weglating van
een episode of een enkelen trek (6), met inlasschiiig van menig bijverhaal b.v. dat van Cortois over de worst, Tibeerts verdediging
van Reinaert, Pancers aanklacht, de gevallen van de „pladisen" en
den „bake", Reinaert als kluizenaar zeer vaak met aanschouwelijker uitwerking van verschillende tooneelen, als Cantecleers droeve
inkomst ten hove, Brune's avontuur onder de dorpers, Reinaerts biecht
aan Grimbeert, bovenal met uitbreiding van de levendige, door slag
en weerslag uitmuntende gesprekken (7).
In de t w e e d e helft (R. 1 B) daarentegen vinden wij slechts
allerlei, met juisten tact bier en daar gekozen, lose trekken uit den
Roman de Renart terug, meest alle uit die zelfde i ste branche (en de
vervolgen), maar toch ook uit andere (8); doch geenszins altij d op

II. VAN DEN VOS REINAERDE. - A. ONTSTAAN EN SAMENSTEL

19

dezelfde plaats, veelal in beter verband en met juister motiveering
b.v. van s konings verglifenis aan Reinaert) (9), en alleen dienende
om als steepen ingevoegd te worden in een gebouw, grootendeels
van eigen maaksef of althans samenstel (10).
Daarvoor zijn zeer verschillende bestanddeelen
gebezigd. Vooreerst sommige uit mondelinge overlevering of uit
Oudfransche branches bekende verhalen of motieven omtrent den
vos: zijn openbare biecht, zijn veroordeeling en begonnen terechtsterling, maar eindelijke begenadiging, zijn vriendschap voor Grimbeert, zijn boelage met de wolvin, zijn pelgrimage enz. (11). Dan
verschillende inheemsche, Germaansch-Dietsche overleveringen. Zoo
een sage van den schat van koning Ermerijc — den Gotenkoning
Ermanarik, als stichter van den burg te Gent en ook anderszins in
de Nederlanden toen nog in de herinnering voortlevende — (12) ;
kleinere dierensproken, als die over den hond Rijn (vanouds tot
heden in Neder- en Overlandsche streken bekend) en zijn „gheselscap" met den haas en den vos (13), over een anderen hond („sies"),
als valsche munter werkzaam (14), over de wolven Rume en Widelanke. Bovenal het beroemde verhaal der samenzwering van den beer,
den wolf en den vos (met den das en den kater) tegen koning
leeuw eene wellicht inheemsche, althans een eeuw later ook in
Holland bekende sproke (15), die bovendien zeer veel overeenkomst
heeft met de samenzwering in Carel ende Elegast (16) —, waardoor
Reinaert met een slag voor zich zelf 's konings genade weet te verwerven en zijne Brie aartsvijanden daaruit te verstooten. Eindelijk
een misschien trouwens niet vanouds in 't gedicht thuishoorend,
veeleer (dock reeds vroeg) ingeschoven (17) — fabel over de kikvorschen en hun koning ooievaar, te vergelij ken met die over de
ertelijke veete tusschen de schapen en de wolven in het (waarschijnlilk eveneens jongere) slot (18). Alles te zamen genomen, een kunstwerk, dat alle andere Latijnsche, Romaansche of Germaansche
epische dierenverhalen in bijna elk opzicht overtreft.
Wien hebben wij nu dit meesterstuk te danken? W a n n e e r
en w a a r is het geschreven? Ten antwoord op de eerste vraag moisten
wig ruim 30 jaar geleden nog alleen te zeggen, dat zekere Willem
zich in den eersten regel van den prolong als den dichter noemt, en
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dat deze vroeger reeds een werk geschreven had over Mad& : naar
gissing een Arturroman, of wellicht een Iersch heiligenleven in den
trant der rantastische verhalen over T ondalus , Patricius of Brandaen,
in alien gevalle een boek dat, blijkens het gewag bij enkele latere
schrijvers en de vermeiding, bij wijze van aanbeveling, in den aanhef
van ons gedicht, een zekeren opgang moet hebben gemaakt, doch
thans, helaas, verloren schijnt (19).
Thans valt er echter over die vragen, of liever die vraagstukken,
heel wat meer te zeggen: het ontstaan van dit werk schijnt wel veel
minder eenvoudig geweest te zijn dan wij vroeger meenden. Behalve
uit het Vlaamsche handschrift (A) (1330-40) en uit een paar, waarschijnlijk in oostelijk Brabant geschreven, brokstukken (E), kennen
wij thans ons gedicht ook uit een in 1907 door H. Degering ontdekt
en gemeengemaakt handschrift (F), in een zuidoostelijk gewest in
het begin der 14de eeuw geschreven (dus wellicht nog iets ouder dan
het eerst bekende, Vlaamsche), en, hoewel reeds met vs. 3454 eindigende, naar alien schijn als zoodanig volledig. Deze reeds op zich
zelf verrassende, voor de critische herstelling van den tekst gewichtige, en dus verblijdende vondst bleek nog des te belangrijker, doordat dit nieuwe handschrift in vs. 6 van den prolong, in plants van het,
naast vs. 1 en 7-9 onverklaarbare „Die Willem niet heuet vulscreuen" (20) van het (tot dusverre eenige volledige) handschrift A
van R. I — R. II meldde in vs. 5--6 Been naam, alleen in vs. 1
„Wiliam" ons bovendien verbaasde met een geheel andere lezing:
„Die A r n o u t niet en hadde bescreuen"! Een nieuwe auteursnaam,
naast dien van Willem: diens voorganger, de dichter van een ouder
stuk over Reinserts avonturen! En wat niet minder merkwaardig
was: de onverwachte bevestiging eener vernuftige gissing van L. Willems, die reeds in 1897 — oogenschijnlijk in het voetspoor tredende
van zijn voorganger en genan J. F. Willems (21) — betoogd had
dat Reinsert I niet alleen bestond uit twee naar inhoud en herkomst
verschinende gedeelten — A (41—c. 1758), vrij naar het Fransch
bewerkt, en B (c. 1759-3500), veel meer oorspronkelijk (zie boven,
biz. 18-9) maar ook inderdaad het werk is van twee verschillende d i c h t e r s: den nu, in het nieuwe handschritt voor t eerst
genoemde n, A(e)rnout en den in drie handschriften vermelden
Willem. Daarna heeft een vergelijkend onderzoek van den woor-
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denschat, den Stijl en den geest dier beide helften (A en B) inderdaad allerlei verschilpunten aan 't licht gebracht, die zulk een dubbele herkomst van twee verschillende dichters bewijzen of voor 't
minst hoogst waarschijnlijk maken en dus het bericht van hs. F
bevestigen (22).
De ontdekking van dezen nieuwen auteursnaam heeft, ook in verband met de reeds vroeger veelbesproken opvatting en =legging
van den onduidelijken en in de hss. verschillenden prolong, meer dan
een vraagstuk doen rijzen, waarover de meeningen uiteen zijn blijven
ioopen; niet alleen over het aandeel der beide dichters, Aernout en
(of ?) Willem, in het samenstel van Reinaert maar ook over de
beteekenis, ja zelfs de realiteit van den nieuwgevonden dichternaam
Aernout. Wat het eerstgenoemde betreft, schijnt in 't algemeen zoowel de toekenning der twee, vanouds reeds in herkomst en samenstelling, maar thans ook in taal, stijl en geest onderscheiden gebleken
gedeelten aan de twee in hs. F genoemde dichters, als ook de toekenning van het eerste gedeelte, R. I A (41—c. 1900), aan den oudsten,
immers in het nieuwe hs. als den voorganger genoemden, Aernout,
daarentegen van het tweede gedeelte (c. 1901-3500) aan Willem,
als voortzetter, wel de meest voor de hand liggende, natuurlijke
onderstelling. DaarvOOr pleiten immers, behalve de analogie van
zeer vele middeleeuwsche (en ook wel latere) door twee personen
geschreven, door den eersten b e g o n n e n, door den volgenden
o or t g e z e t t e dicht- en prozawerken (23), nog het in vs. 5
(van hs. F) gebezigde „on v o 1 maket" onvoltooid, on a f gemaakt) (24) „bleuen", ook enkele oogenschijnlijke toespelingen in
B op hetgeen in A reeds verhaald is (25) ; en eindelijk wellicht ook
het (later ontdekte) acrostichon aan het slot van hs. A (26). Doch
de stellige mededeeling, in b e i de hss. (vs. 8-9), dat Willem
het verhaal „na den" (A) of „uten" (F) „walschen bouken in dietsche
„d u s" (dit alleen in A) „heuet b e g o n n e n" — hetgeen, vooral
ook wegens de onderscheiden herkomst van A en B (zie boven, 18),
toch kwalijk op B, veeleer op de onmi d de 11 ij k op dezen proloog volgende verzen, het „begin" dus van R. I A, sloeg — s c h e e n
ondanks het bovengenoemde, en in weerwil ook van de talrijke
voorbeelden van een onjuist gebleken beroep en roemen van Germaansche middeleeuwsche dichters op voorgewende Latijnsche en
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Walsche zegslieden (27) toch wel te n o p e n tot toeschrijving
van het (aisdan oudere) gedeelte, B, aan Aernout, van het (alsdan
jongere) A, aan Willem, die dus zijn werk v o o r het oudere van
Aernout gevoegd zou hebben : een zeker ongewone, bevreemdende
werkwijze, waarvan echter wel andere voorbeelden bestaan (28).
Deze laatste, trouwens eerst na lang weifelen, wikken en wegen
aanvaarde (en ook in den eersten druk deter uitgave gegeven) voorstelling heeft echter op meer dan een punt van verschillende zij den
bestrij ding gevonden. Vooreerst heeft G. G. Kloeke, vooral op
grond van het woordgebruik en sommige stilistische eigenaardigheden, betoogd en inderdaad aannemelijk gemaakt: 1° dat het eerste
gedeelte, A, zich nog verder dan tot c. vs. 1758, inderdaad tot c. 1900
uitstrekt; dat Aernout ten slotte toch wel mag en moet worden
beschouwd als de dichter van dat eerste gedeelte, A, dat later door
Willem op vaak ingrijpende wijze omgewerkt, en daarna verder
voortgezet en van een proloog — den g e h e e 1 e n proloog, vs. 1-40
(29) voorzien is; 3° dat vs. 1532-1649 door Willem niet slechts
omgewerkt, maar geheel ingelascht zijn (30) Welke betoogen en
uitkomsten door ondergeteekende meerendeels overtuigend of waarschijnlijk bevonden en aanvaard zijn.
Anderen echter zijn, met allerlei stoute gissingen — te talrijk en
te zeer verscheiden om ze alle hier te noemen (31) — veel verder
gegaan. Vooral J. van Mierlo, die er gaandeweg toe gekomen is,
de geheele persoon van den ouderen dichter, A(e)rnout... naar het
„schimmenrijk" te verwijzen, immers zijn naam in den proloog (naar
hs. F), onder meer op grond der gedeeltelijke overeenkomst van dezen
proloog met dien van de Oudfransche branche I (le Plaid), te verklaren uit een bloote mislezing of misschrijving van „Perro(o)t"
(of „Perr o u t"?), den naam van den, in vs. 1 van dien Ofr. proloog
(en elders) vermelden, Walschen dichter Perrot de Saint-Cloud (tie
boven, blz. 14) ; voor welken Franschen naam dus in vs. 6 „Arnout
niet en" de plaats zou moeten ruimen.
Tenzij echter een of meer handschriften deze vernuftige en verleidelijke, doch bloote en stoute g i s s i n g door een stellig „Perroot"
komen bevestigen, blij ft ondergeteekende de voorkeur geven aan
zijne nu hier voorgedragen, eenvoudige, met de feiten strookende,
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daarop steunende, en tot dusverre door Been tegenbetoog ondermijnde of ontwrichte, zienswijze (32).
Zulk een dubbele oorsprong van een kunstwerk, vanouds juist
om de eenheid van zijn bouw en samenstel, van zijn stiji en taalvormen bewonderd, schijnt op 't eerste gezicht niet aannemelijk. En
dit kan ook inderdaad alleen aannemelijk worden, wanneer men
eenerzijds de onder die eenheid verborgen verschillen onloochenbaar,
talrijk en alleen zoo verklaarbaar acht, maar anderzijds een sterk
vereffenende omwerking en aanpassing van het oudere gedicht door
den dichter van het jongere onderstelt.
De eenheid van samenstel van het op deze (echt middeleeuwsche)
wijze ontstane geheel is dan in hoofdzaak te danken aan Willems
buitengewone kunstvaardigheid en tact; de betrekkelijke eenheid
van taalvormen en stiji grootendeels aan zijne vereffenende om- en
bijwerking van het eerste gedeelte.
Niet Are onderscheid trouwens is door deze omwerking weggeslepen. Vooreerst zijn een aantal eigenaardige woorden, uitdrukkingen en zinswendingen van Aernout in de eerste helft blijven
staan, die ook alleen daar, zelden of nooit in B, voorkomen; andere
daarentegen, van Willem, zijn of alleen, of althans veel vaker in het
door hem zelf gedichte tweede dan in het door hem alleen omgewerkte eerste te vinden gedeelte (33).
Maar behalve in de verschillende herkomst der stof en in vele
eigenaardigheden der bewoording, onderscheidt die tweede, jongere
heat van het gedicht (R. I B, Willems werk) zich nog steeds van de
eerste, oudere helft, in oorsprong Aernouts werk (A), door andere
eigenaardigheden. Vooreerst door het oEtreden alleen in deze tweede
helft van verscheidene personages: Be de ram, Tiecelijn de raaf,
vooral Gente, de waardige gemalin van den (alleen hier sours „linen"
genaamden) koning Nobel, voorts, in het slot, Firapeel de luipaard,
Botsaert de aap en Bruneel de ezel (34). Verder treft ons de meer
anthromorphische voorstelling der dieren, die, geheel als menschen, plannen beramen, compiotten smeden, en dan ook niet, zooals

in A, naast en tegenover de menschen optreden, veeleer herhaaldelijk
zelf „man" genoemd worden. Een enkele maal, bij het gewag van
het „gheselscap" en het schoolkameraadschap van den ha gs Cuwaert
en den hond Rijn en van het valsche-muntersbedrij f van den „sies"
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(bond), wordt zelfs het eigenaardig karakter der dieren, de juiste
maat in hunne vermenschelijking een oogenblik uit het oog verloren
(35). In verband hiermede zijn de karakters der hoofdpersonen hier
scherper, fijner geindividualiseerd, inzonderheid dat van Reinaert
en koning Nobel (36). Ook valt hier sterker nadruk op het Germaansche begrip der maagschap tusschen de dieren (37). Maar vooral
heerscht hier doorgaans eene meer ernstige, j a vaak tragische stemming, een ietwat sceptisch-pessimistische geest; waarmede de romantische natuurschildering alihans niet in strijd is. Geen wonder dat
juist deze dichter zich aangetrokken gevoelde door de bijwijlen sombere grootschheid van het Germaansche heldenepos Carel ende
Elegast (38). Hier komt ook bittere hoo p en wrange spot meer dan
vroolijke scherts aan 't woord. De satire, vooral die op de vrouwen
en de geestelijken, is feller, verniniger. E'en heel enkele maal hoort
men in den toon ook reeds zekere overhelling tot de latere didactiek,
zooals die ook blijkt uit de inlassching der fabel van de kikvorschen
(39). En eindelijk vinden wij hier, naast een wellicht geringeren rijkdom van taal, een krachtiger, meer gedragen en gebonden Stijl,
met langere volzinnen, zwaarder van bouw en rhythme en ingewikkelder van samenstel (40).
In tegenstelling hiermede is Aernout, de dichter der eerste, oudere
helm (R. I A) allereerst een geestig, genoeglijk, luchtig en ook kluchtig vetteller, die met innig welbehagen eenige avonturen van
Reinaert, in hoofdzaak aan 't Fransch ontleend, ook met Franschen
zwier en gemak in 't Dietsch navertelt, Touter met het Joel om zijne
hoorders te doen lachen (41). Hij ziet de dieren nog als dieren, die
hunne dierlijke instincten volgen. Eene dartele schildering of eene
schouwe toespeling schuwt hij niet; maar, zoo mogelijk, in dubbelzinnige bewoording, niet „onbedect" en „bloot", en alles met „mate"
(42). Zelf waarschijnlijk, evenals Willem, een „clerc", en dus met
het Latin vertrouwd genoeg om het te kunnen rabraken, is hij ook
een man van hoofsche beschaving, onder den add thuis, iemand die
Fransch kept (maar toch Been Fransquillon is) (43), die de vormèn
in acht neemt — nooit verzuimt hij den dieren tegen den koning het
hoof sche „heere (coninc)" in den mond te leggen (44) —, de „dorpers" (boerenkinkels) veracht (45), en het leven der „papen" gaarne
bespot (46).
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Zonder nieuwe vondsten zal het wel nooit gelukken met volledige
zekerheid de juiste betrekking tusschen Aernouts en Willems werk
en Deider oncterscheiden aandeel in het geheel nader to bepalen (47).
Helaas kunnen wij de hierboven geschetste trekken eener geeste-

lijke physionomie van beide dichters niet vastknoopen aan eenige
historische persoonlijkheid. Omtrent Aernout, den dichter van een
ouder(wellicht veêl ouder, twaalfdeeuwsch) gedicht over Reinaert,
(den oudsten vorm van) R. I A, dat, in mogelijk vrij sterk gewijzigden, omgewerkten vorm, in R. 1 A voor ons bewaard is, weten
wij — gelijk trouwens omtrent zoo menigen middeleeuwschen „dichter" — volstrekt niets. Want een gissing, alsof Aernout bier niet een
bepaalden persoon zou aanwijzen en noemen, maar een „typische"
naam zou zijn voor een genoot der „varende liede", „Aernouts ghesellen" enz. (48), hangs geheel in de lucht.
En van Willem, den dichter van MadOc, den omwerker van
R. I A en den dichter van R. B, weten wij evenmin lets zekers. Zijn
naam priikt wel in den aanhef van het zeheele gedicht, en is later
ook ontdekt, verscholen in een acrostichon : de beginletters der
9 laatste versregels (3492-3500) (49), aan het, hoogstwaarschijnlijk
j ongere, slot (50) van het geheele gedicht : BI WILLEME, waaruit

wij allicht mogen opmaken dat zijn naam en faam hem lang, immers
tot den tijd van den „dichter", of zelfs van den „scriver", der slotregels van hs. A (c. 1335), heeft overleefd. Hoogstwaarschijnlijk was
hij een „clerc". Maar was hij de dichter van een ouder, mede nog
twaalfdeeuwsch, maar grooter gedicht: R. I (A B), met inbegrip van (vs. 1-10 van) den proloog; of was hij een der dertiendeeuwsche omwerkers van het geheele gedicht (A +B)? En voorts:
was hij, in 't laatste geval, de „Willelmus clericus" (een Praemonstreiter monnik?), die in 1269 nabij de door de abdij Drongen
c. 1140 gestichte priorij van het (in het gedicht met zooveel nadruk
genoemde) Hulsterloo een huis bezat, en op wien reeds vroeg de
aandacht is gevestigd? (51)? Of was hij misschien de „Willelmus
physicus" van 1198, of de „Willelmus clericus" van 1205, of de
„Willelmus Flamingus" van 1220, of wel de ook wegens zijn stand
en zijn (vaders?) naam opmerkelijke „Willelmus clericus filius
Reinars scriveins (52) " van 1285, of eindelijk een der tallooze
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andere „Willems", die men in de Vlaamsche oorkonden der 12de
en 13 de eeuw kan ontmoeten: voor ons bloote namen, geen personen?
Ignoramus (et ignorabimus?) (53).
Aangaande het tijdstip der vervaardiging en „verschijninC van R. 1 (A + B) hebben wig slechts enkele gegevens
(54). Volkomen zeker is eigenlijk alleen dat het gedicht — altoos
in den vorm waarin w ij het n u bezitten, en behoudens het denkeIfik jongere slot: ongeveer de 140, 100 of 80 laatste versregels
(55) — eenerzijdsBeschreven moet zijn voor 1274, den laatst movlijken datum van Boudewijns Latijnsche vertaling (56), anderzijds
na 1179 (of 1184?), de vermoedelijke dagteekening der Ofr. branche
I (57). Waarschijnlijk is ook dat het gewag, in Maerlant's (op
1 Jan. 1271 voltooiden) Rijmbijbel (58), van „Reinaerts boerden"
en de toespeling in Willem van Afflighem's Leven van Ste Lutgart
(voor 1280) (59) niet in 't algemeen op mondelinge overleveringen
of schriftelijke verhalen, maar bepaaldelijk reeds op dit gedicht
doelen. Dat anderzijds zoogoed als zeker de Reinaert telkens verschillende romans, met name den Carel ende Elegant en Maerlant's
Alexander, parodieerend navolgt (60), geeft ons, bij de onbekendheid of onzekerheid der dateering van verreweg de meeste deter
gedichten, alleen met betrekking tot den Alexander eenigen, nog
niet eens volkomen zekeren (61), steun om dit tijdstip na c.1257-60
( den gegisten tijd der vervaardiging van den Alexander) to stellen.
Doch met deze tamelijk vaste tijdsbepaling van den h u i d i g e n
s t a at van R. I (A + B) tusschen 1257 en 1267 ware niet onbestaanbaar de gissing van mogelijke oudere vormen van A, of zelfs
van A + B. Dat de personage van den aap Botsaert in vs. 33983406, indien deze inderdaad een historische toespeling bevat op
Bouchard van Avesnes, pas na 1223 mogelijk is geweest (62) doer
in dezen weinig af, is met het bovenstaande althans niet in strijd,
maar evenmin met een v r o e g e r en datum, reeds van het (waarschijnlijk jongere) slot. En de personen van Deken Herman (vs.
2762) en Meester Jufroot (vs. 2981) (63), beiden met eenige waarschijnlijkheid door Pater Stracke aangewezen als historische personen
uit de 12 de eeuw, k u n n e n, evenals het nadrukkelijk gewag van
Hulsterloo als een woest oord (vs. 2602-13) (64), wellicht de her-
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komst ook reeds van (een v r o e g e r en s t a a t v a n) B, gedicht
in de laatste helft, misschien het laatste kwartaal, der 12 de eeuw
helpen staven. Waarmede dan tevens inderdaad zeer wel zou strooken, waardoor zelfs allicht mede verklaard zou worden de boven,
blz. 16, vermelde opmerkelijke overeenkomst van het oudere gedeelte, R. 1 A, met het Mhd. gedicht Isengrines Not (c. 1180)
wellicht beide bewerkingen van eenzelfde oudere (nu verloren) Ofr.
branche? (65) Evenwel, dit alles is ten slotte niet meer dan een reeks,
een samenstel van bloote gissingen en mogelijkheden. Dit eventueele
oudere Mnl. werk (A, of reeds A + B ?) zou dan, evenals het Mhd.
gedicht, maar een eeuw vroeger, in de 13 de eeuw, herhaaldelijk
omgewerkt (en denkelijk ook uitgebreid) zijn tot het gedicht in zijn
huidigen vorm, die in alien gevalle, wegens taal en stijl, niet uit een
ouder tijdperk dan de 13de eeuw afkomstig kan zijn (66).
Over de plaats, het gewest der herkomst van beide
d e e I e n, A en B, verspreiden noch de in het gedicht vermelde
plaatsnamen, noch de taalvormen voldoende Iicht (67). Wat de
piaatsnamen betreft, in A komen voor: Elmare, Vermendois, B(o)lois,
alle in het zuidwestelijke (Kroon-)Vlaanderen gelegen; Absdale
daarentegen is een klein plaatsje nabij Hulst(erloo) in oostelijk
(Rijks-)Vlaanderen, allicht slechts bekend aan wie in die buurt
woonde. En Pol (1)anen (in A en B), Portaengen en Portegael (A)
zijn of algemeen-Vlaamsche vormen voor Polen, Bretagne en Portugal, of namen van kleine Hollandsche of Stichtsche plaatsen. Aileen
in B vindt men: Belsele, Hulsterloo, Criekenputte, alle drie in het
land van Waas of in de Vier Ambachten, in (noord)oostelijk Vlaanderen, evenals Hij fte; verder oostwaarts gelegen zijn de Ardennen,
Aken, Keulen, de Elve, Sassen, Doringhen; eindelijk worden in B
verre, maar wereldvermaarde plaatsen: Parijs, Londen, Rome, Jordane, Babilonien(?) genoemd. Tenslotte wordt Gent, een der drie
„hooftsteden" van Vlaanderen, in A en B vermeld (68). Mag men uit
dit alles afleiden dat de dichter van A, Aernout, uit westelijk Vlaanderen afkomstig was, uit oostelijk Vlaanderen daarentegen Willem, die
ook meer van de wereld gezien had? Deze gevolgtrekking ware voorbarig, immers in strijd eenerzijds met het O o s t vlaamsche Absdale
een der weinige
in A, anderzijds met het woord „hiden" in B
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gewestelijke, waarschijnlijk bijzonder Westvlaamsche woorden in
het gedicht (68) —, misschien ook met vormen in B als „buc" en
„Criekepit" naast „-putte", beide door 't rijm gestaafd als van den
dichter afkomstig (of misschien door hem o m 't rijm gebruikt?).
Ook schijnt van de verschillende, boven, blz. 25, genoemde Willems
de in Hulsterloo aangewezene altoos nog wel de meeste aanspraken
te kunnen doen Belden. In allen gevalle dient ook hier gelet op de
mogelijkheid eener inlassching, b.v. van Absdale, door Willem
in A (69).
Houdt men nu ten slotte rekening 1° met de door j ongere
literair-historische onderzoekingen geschapen mogelijkheid om
enkele in het gedicht genoemde personen en toestanden in het werkelijke Leven der 12 de eeuw aan te wijzen en toespelingen op andere
in het gedicht te onderkennen (70) ; 2° met een mogelijk nauwer
ii"'erband tusschen ons gedicht en het Mhd. Isingrines Not (71) ,
met Sievers' onderzoekingen der klankmelodie van het gedicht
( '72), 4° met het stellig jongere acrostichon (73) aan het slot
wellicht eene gegiste voorstelling der geschiedenis
—danmge
van het gedicht als de volgende niet geheel onmogelijk of onwaarschijnlijk achten. Al is zij zeker heel wat minder eenvoudig dan de
Vidégere, zij ware even zeker geenszins in strijd, veeleer in overstemming met de wijze van ontstaan van zoovele andere werken uit
de middeleeuwen (74), toen de begrippen van literairen eigendom
en van individueelen dichterroem nog niet of nauwelijks bestonden
(75), toen omwerking en voortzetting van andermans „ghedichte",
ook blijkens R. 11, volkomen geoorloofd geacht werd en heel niet
ongewoon was.
In het laatste kwartaal der 12 de eeuw (76) heeft een Dietsch
dichter (Aernout?) een gedicht, prototype van R. I A, ongeveer overeenkomende met vs. (11 ot) 41-1900 van ons huidig gedicht,
geschreven; vrij gevolgd naar eene redactie der iste Oudfransche
branche, die waarschijnlijk ouder was dan de ons bekende (77),
dock wellicht jonger dan die, waarnaar de oorspronkelijke worm
van den Mhd. Reinhart Fuchs (Isingrines Not) bewerkt is (78). Later,
wellicht mede nog vO6r 1200, heeft een ander („Willem die Madocke
makede"?) dit gedicht omgewerkt en voortgezet (79); met gebruik-
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making zoowel van verschillende bestanddeelen der Ofr. branche /
(en 1 a ?) als van inheemsche, Dietsche verhalen of overleveringen
en van toespelingen op historische personen en toestanden uit eigen
tijd en omgeving: het prototype van R. I A B, tot aan het toenmalige, ons nu onbekende, sindsdien gewijzigde, slot, en er wellicht
den 'sten prolong (1 + 10) aan toegevoegd. Een derde (80) heeft,
weer later, wellicht in 't begin der 13 de eeuw, dit oudere twaalfdeeuwsche gedicht in nieuwere taal en versbouw omgewerkt, en er
hier en daar ook wel geheele stukken ingelascht (o.a. 1532-1649
en de fabel der „pude"?). En een vierde heeft, later in de 13 de eeuw,
althans vOOr 1272, dit geheel wederom hier en daar gewijzigd en
aangevuta, en een vroeger, oorspronkelijk slot vervangen door een
nieuw, ongeveer van 3361(.7) (81) af, waarin eene hatelijke toespefing op Bouchard van Avesnes plaats vond (82). Waarna wellicht
een viitde, de schrijver van het voorschrift van hs. A, in 't begin der
i tt ae eeuw de 9 laatste regels zoodanig wijzigde, dat de beginietters
te zamen het acrostichon BI WILLEME vormden, waarvan, ten slotte,
twee regels (3495-6) door den afschrijver van hs. A (a° 1330-40),
die het acrostichon niet bespeurde, in gewoner, duidelijker lvfnl.
omgeschreven, maar daardoor bedorven werden. En ten allerlaatste
heat in de tweede helft der 14de eeuw een jongere dichter bij zijrie
aigeheele omwerking van het gedicht het slot zoodanig gewijzigd,
dat hij er zijn vervolg aan kon vastknoopen: Reinaert II (83).
Om alles samen te vatten: den dichter van A (Aernout?) moge
de roem blijven, de smaakvolle vertaler en geestige verteller bij uitnemendheid te zijn, de dichter van B — hetzij hij Willem heette of
anders blij ft toch altoos, als de schepper, de „maker" van het
geheele verhaal der samenzwering, van Ermerijcs schat, van Reinaerts
aftocht, thuiskomst, wraak op Belijn en eindelijke vlucht, de meerdere in oorspronkelijkheid en fantasie, in talent van weloverwogen
en welsluitende, ten einde toe volgehouden compositie, in ernst van
levensopvatting. En hij was ook de man, die, door zijne omwerking en
aanpassing van het werk zijns voorgangers, zoo dat zijn eigen arbeid
zonder hinderlijke voeg of naad daarbij aansloot, het kunstig geheel
heeft geschapen, dat wij Zuid- en Noordnederlanders met trots
o n z en Reinaert, en waarvan wij Willem den h o o f d dichter
mogen blijven noemen.
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Eene eereplaats in onze, ja zeldzame, haast eenige onderscheiding binnen de Palen van ons taalzebied — in de wereldliteratuur,
dankt het gedicht, zooals hierboven is uiteengezet, niet aan zijne
volstrekte oorspronkelijkheid. Het is — als zooveel in onze, trouwens
in alle middeleeuwsch-Germaansche literatuur — een stekje uit
Franschen grond, dat, in Nederlandschen bodem overgeplant, hier
goede aarde gevonden en dra wortel geschoten heeft. Zijn roem is
het verschuldigd aan zijne eigene voortreffelijke hoedanigheden,
ten deeie ons, als echt inheemsch, gemeenzaam bekend, ten deele
juist door hare zeldzaamheid bij onzen landaard schier verbazend:
aan zijn geestigen verhaaltrant, aan zijn levendigen dialoog, aan de
juiste teekening, neen schildering, van dieren (met menscheliik verstand) en menschen (met dierlijke hartstochten), van land en yolk,
aan zijne scherpe, fijne satire, niet het minst aan den toon vol humor
en ironie, eindelijk aan zijn merkwaardig talent van compositie.
Naast de ontleening of navolging van het Oudfransche voorbeeld
valt telkens in 't oog de parodieerende navolging van
het heldenepos en den ridderroman (1). Het
Pransch had daartoe reeds het voorbeeld gegeven, gelijk het ook in
't algemeen in den aard van het dierenepos lag. Maar bier is meet.
Vooreerst is, als reeds gezegd, vrij wat, sours woordeliik, ontleend
aan het vanouds vermaarde, gaarne gehoorde epos Carel ende Elegant,
welks gansche beloop zelfs voor bet samenstel van het tweede gedeelte mede ten voorbeeld gestrekt schijnt to hebben. Reinaert is in
vele opzichten de (parodische) tegenhanger van Elegast, den „meesterdier, maar die, zijn koning steeds getrouw, de samenzwering
tegen diens Leven uitbrengt. Die samenzwering wordt dan ook geplaatst in de Ardennen, „dat Wilde lant", waar vanouds ballingen
als de Heemskinderen en Elegast thuis hoorden (2). Ten tweede
bevat Maerlant's ridderroman Alexander verscheidene plaatsen, die
eene zoo opmerkelijke, woordelijke, kwalijk toevallize overeenkomst
met Reinaert I (en ook II) vertoonen, dat — ofschoon er, bij de
onzekere chronologie van beide gedichten, eenige twij fel mogelijk
(en ook inderdaad geopperd) is, Welk van beide het voorbeeld is —
toch de prioriteit van Maerlant's gedicht, en derhalve eene (op
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zich zelf immers ook veel waarschijnlijker parodieering in den
Reinaert het meest aannemelijk dunkt (3). Daarnaast zijn er verscheidene plaatsen, die min of meer stellig aan passages uit de Lorscheidene plaatsen, die min of meer stellig aan passages uit de Lorreinen, Walewein, Ferguut, Moriaen, Florin ende Blancefloer herinneren.
Doch niet altijd is hier bewuste en woordelijke navolging van bepaalde plaatsen met zekerheid to scheiden van de meer zakelijke
gelijkenis in bet gansche beloop van het verhaal — vooral met den
roman der Lorreinen (waarin de erfelijke veete zulk een groote rol
speelt) (4) — en van de doorloopende, algemeene parodie van het
heldenepos en den ridderroman (5). Reeds aanstonds in den prolong
zal de voorstelling van Reinaerts leven als een „vite" (heiligenleven)
voorlooper der latere parodieen van gewaande heiligen — en
allicht ook, even later de opdracht aan „eene" adellijke vrouwe
louter litteraire parodie zijn. Evenzoo het geheele rechtsgeding aan
Nobels hof, de aanklacht der grooten tegen Reinaert, met het voorstel tot een verzoening der veete tusschen hem en Isingrijn, de eed
„ten heiligen", de genealogie der hanen (gelijk later der dorpers),
Coppes uitvaart en grafschrift, de heldendaden van pastoor, koster
en dorpers. Ook het „toernooi" tusschen den „gape van B(o)lois",
met zijn „tafelmes" als Tans „verheven" tegen zijn tafel bij de achtervolging van Reinaert, die hem zijn geliefden „cappoen, ghewennet
toter hant", voor zijne oogen weggekaapt heeft (6). En later vooral
de verraderlijke samenzwering der grooten, met geworven huurtroepen, tegen den koning; eindelijk Reinaerts „moniage", zijn kluizenaarschap en bedevaart, als boete voor een kerkelijk vergrijp.
Daarbij voortdurend de navolging van den still van het heldenepos
en den ridderroman, met al zijne vast; traditioneele formules en
eigenaardige syntactische wendingen, met kennelijke ironie overgenomen: de rechtstreeksche aanspraak van den dichter tot den hoorder met een uitroep „Nu hoort" of een vraag „Wildi hooren" enz.,
ter verlevendiging der aandacht, het beroep op een mondelingen
zegsman of schriftelijke getuigenis, de spreekwoorden, de tautologieen enz. (7). Dit alles is welbewuste parodie, hetzij van den Karelof Artur-roman, hetzij van het ridderleven zelf. Wil men eenigszins
den Indruk, door den Reinaert op de toenmalige adellijke en poor-
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terlijke hoorders gemaakt, beseffen, dan dient men zich duidelijk
voor oogen te houden hoe zij telkens achter of onder de daden en
woorden deter menschelijke dieren, als door een transparant, de
„faits et gestes" der ridderlijke helden zagen, die zij zich uit de voorlezing dier romans herinnerden en die zij hier, tot een spotvorm
scheefgetrokken, hoorden. Wie niet steeds dit perspectief van het
werkelijke ridderleven of van de ridderlijke literatuur achter het
dierentafereel biij ft zien loopt gevaar veel (b.v. in den prolong)
als hoogen ernst op te vatten, wat touter als scherts of als litteraire
parodie bedoeld is. Groteske parodie: een transponeeren uit den
statig-epischen of hoofsch-romantischen toonaard van het heldenepos of den ridderroman in den ironisch-comischen van het dierenepos. in zooverre ook wel eene reactie op de ridderromans; zij 't ook
niet in den tin eener vijandige strekking, als Maerlant, na zijne
bekeering tot de didactiek, bedoelde. Zeker mag men hieruit wel
afleiden dat de dichters zelf in die ridderlijke litteratuur zeer belezen
waren, en dat zij gerekend hebben op een ontwikkeld publiek, dat
deze toespetingen op bekende gedichten verstaan en waardeeren kon.
Aan die parodie wordt ook dienstbaar gemaakt het gebruik der
di e r e n n a m e n, die de dragers reeds stempelen tot vermaarde,
„naamhaftige" helden, aan 't publiek even goed bekend als die uit
den Karel- of Arturcyclus. Versterkt wordt dit nog, vooral
„liooghe baroene", door de toevoeging van den soortnaam (als 't
ware eene aanduiding van het geslacht, de herkomst, of den rang en
stand) of van het geestelijk en adellijk praedicaat heere (her) en
vrauwe (ver) (8) — het gebruik van den enkelen soortnaam is, bij
de benoemde hoofdpersonen althans, zeer zeldzaam —, of door de
aanspraak met een term als „helet mare", — „vri", een en ander ook
wet ironisch, bij het aanspreken of gewagen van de k 1 e i n e r e
dieren als de kater, de haas, de haan, de hen, de eekhoorn, het fret,
evenals bij het gewag der dorpers. De dieren handelen en spreken
als menschen, en wel als edelen; al vallen zij, gelijk hunne menschelijke voorbeelden door drift en hartstocht bewogen, niet zelden uit
hun hoofsche rot en toon. Zij bezigen dan ook doorgaans het hoofsche „ghi", zelden het hartelijke, hartstochtelijke of wel smadelijke
„du" (9). Natuurlijk hebben zij dus ook een „hoovet" en „mont",
„beenen" en „voeten", geen „pooten"; het zijn „dieren", geen
/) beesten"!
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En tot die parodie behoort almede de groote beteekenis der Germaansche m a a g s c h a p. Telkens worden wij herinnerd aan de
onderlinge verplichtingen der magen om elkaar in alien Hood, ook
voor 't gerecht, bij te staan; vooral in Reinaerts weidsch verhaal van
den beraamden krijgstocht tegen den Koning, waar „die catten ende
die baren" (beren) en „die vosse metten dassen" als twee verschillende geslachten uit het verre Oosten te hulp worden geroepen door
hunne verwanten uit deze lage landen (10) ; alles gelijk in de „chansons de geste", zooals de Lorreinen, met hunne „lignages" en erfelij ke veeten (11).
In verband hiermede trekt het ook onze aandacht dat, in afwij king
van de meeste oudere Fransche branches, waar alleen van een geestelijke „gevaderschap" tusschen vos en wolf sprake is — Renart heeft
Isengrins kind ten doop gehouden: zij zijn dus elkaars „compere" en
spreken elkander aldus aan onze Reinaert niet alleen Isingrijn,
maar ook Brune oom, Tibeert neve noemt, terwiji hij door Grimbeert steeds met oom wordt aangesproken. En al wordt dit oomnoemen van Isingrijn door Reinaert zelf „baraet" geacht en al heet
alleen Grimbeert bepaaldelijk „Reinaerts broeder sone" (12), deze
v e r w a n t s c h a p schijnt toch iets anders en meer dan de kerkelijke gev a d e r s c h a p. Zij is ook een nieuw blijk der zuiver
Dietsche, mondelinge volksoverlevering, die naast of onder de
Walsche, schriftelijke literaire voortstroomt; in den Latijnschen
Ysengrimus vinden wij trouwens een eeuw vroeger reeds die tweeerlei benamingen naast elkander (13).
Reeds meermalen opgemerkt en in den breede uitgewerkt is voorts
de volkomen juiste afspiegeling der werkelijkheid in den gang van
Reinaerts r e c h t s g e ding ten hove. Alles geschiedt geheel en
al volgens de toen in Vlaanderen nog geldende O u d g e r m a a ns c h e r e c h t s g e w o o n t e n. Het hofgeding op Pinksteren onder

voorzitterschap des konings, met „vrede ende gheleede" voor de ten
hove gaanden; de aanklachten door de beleedigden of hunne magen;
het brengen van het lijk van den verslagene ter schouwing; het weegeroep over den moord; de drie dagvaardingen; de veroordeeling
door de hooge baroenen, gelijken van den aangeklaagde; de symbolische „vergiffenis" met een stroohalm, door koning Nobel, van
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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Reinaerts misdaden, onmiddellijk gevolgd door Reinaerts overdracht, eveneens met een stroohalm, van Ermerijcs gewaanden schat,
ten dank en loon, aan den koning (14) ; en nog zooveel meer: het
is alles naar het leven gevolgd en is door de toenmalige hoorders
natuurlijk ook, wederom, begrepen als een zachte parodie veeleer
dan felle satire — van het menschenproces. Deze trouwe gelijkenis
gaat zoo ver, dat men den Reinaert zelfs heeft kunnen misbruiken
om er bet gansche beloop der strafvordering wegens moord in het
Oudgermaansche rechtsgeding uit aan to toonen (15).
Verschillende andere punters vragen nog onze aandacht. Zoo de
voortreffelijke schil der i n g van land en vol k. Veel meer
dan in het Oudfransche voorbeeld is het tooneel der handeling gelocaliseerd door talrijke plaatsnamen (16). En deze brengen ons
telkens weer in deze lage landen, meestal naar Vlaanderen, in B
vooral naar het „soete lant van Waes—, ver van het „wilde lant" der
Ardennen, nog verder van bet woudrijke oosten, waar de jacht op
grof wild nog overal plaats en buit vindt (17). Het is het Vlaamsche
platteland der dertiende eeuw: de nog niet overal ontgonnen, siechts
hier en daar bebouwde en bewoonde „heide" (open veld) (18), met
hier en daar verspreid enkele dorpen, vele afzonderlijke hoeven der
„gheburen" en „bezijden den weg, enkele kloosters; alle met schuren
en „spijkers" vol „bakers" (zij den spek) voor den winter, en omringd
met aarden wallen of omheind met „ruiners", waarbinnen de room
hoenders en het andere gevogelte veilig is voor de omzwervende
roofdieren. Geen gerucht of ook maar gewag van een kasteel of een
stad; een enkele maal wordt Gent, als een der drie groote Vlaamsche
„hoovetsteden", genoemd, overigens alleen — als veraf, buiten den
gezichtseinder gelegen — de keizerstad Akers, de (daarmede nog
heden spreekwoordelijk verbonden) bisschopstad Keulen, de universiteitstad Parijs en de koopstad Londen; de eenige „hooghe borghe"
die genoemd worden zijn die van „Doringhen ende Sassen". Buiten
het bereik van adel en stedelingen worsen daar de dorpers, Lamfreit
en zijne genooten, gerust onder het herderlijk gezag hunner „prochiepapen", in dagelijkschen gemeenzamen omgang of strijd met de
tamme en de wilde dieren van het Vlaamsche land: hors vee en hun
gevogelte, maar ook den hoenderdief Reinaert, den veeroover Isin-
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grijn (19). Het is telkens alsof wij een miniatuur uit het calendarium
van het Breviarium Grimani voor ons zien. In dat land heeft alleen
Reinaert zijne „casteele" of „borghe": de onderaardsche „haghedochten" Maupertuus, Malcrois e.a.! VOOr in de „poorte" van Maupertuus ligt hij zich te koesteren in de zon en zijne plannen te smeden;
van daar onderneemt hij met Brune den voor dezen zoo noodlottigen
tocht naar de mooning van den timmerman Lamfreit en trekt hij later
met Tibeert, 's nachts als de maan over de heide schijnt, naar de
pastorie. Dat land kept hij door en door, met al de „cromme pade"
in bosch en haag, in veld en woud: zoowel de „woestine" bij Hij fte
of den „moer" en de „wildernesse" bij den Criekepit, waar alleen uil
en „schuivuit" nestelen en andere vogels haastig en angstig voorbijvliegen — opmerkelijk vroeg blijk van het moderne gevoel der
eenzaamheid! als de ruige „wildernesse" van „heede" en gagelkruid, waar het krioelt van patrijzen en fazanten en waar een goed
Leger te vinden is: voor eene ordentelijke vossenfamilie een waar
paradij s (20) .
Dit alles wordt ons zonder uitvoerige, maar ook zonder conventioneele natuurbeschrijving, telkens met een enkelen trek, geschetst;
soms met een volksaardige, nog heden bekende uitdrukking gelijk
„alse die sourer quame int lant", die de herinnering bewaart aan den
alouden, in woord en beeld gevierden zege van den zomer op den
winter (21). Men moge thans soms spotten met het befaamd geworden gezegde van Jacob Grimm, die in den grond en den aanleg
deter eeuwenoude „sagen" nog „germanischen waidgeruch" speurde
(22), stellig kan men in onzen Reinaert den geur der nog ongerepte
Vlaamsche „beide" opsnuiven: men is er geheel buiten, op het land,
ver van de stad! Waar elders vinden wij in onze middeleeuwsche
literatuur zulk een tafereel van land en yolk?
Ook van het yolk. Onder hunne eigene gedaante treden de menschen van ons dierenepos alleen op in de beide avonturen van Brune
en Tibeert, en in die, Welke Reinaert in zijn eerste biecht aan Grimbeert verhaalt. Boeren met hunne vrouwen en kinderen, met den
dorpspastoor en zijn gezin worden ons daar met naam en toenaam,
in hun handel en wandel, zoo aanschouwelijk geschilderd, dat wij
aanstonds herinnerd worden aan de schilderijen van den ouden
Pieter Brueghel en zijne geestelijke nazaten, of aan Bredero's
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„Boeren-geselschap" en dergelijke tooneelen in onze liederen, boerden en kluchten.
Maar, evenals vanouds op Vastenavond, gaan er ook hier menschen
in dierengedaante, als met dierenmaskers vermomd, rond. Vaak
geroemd is reeds de juiste „mate", in ons gedicht — anders dan in
vele oudere (vooral Fransche) en nieuwere van dit genre — met
betrekking tot dit anthropomorphisme, deze gedeeltelijke vermenschelijking der dieren in acht genomen (23). De dieren leven en
bewegen zich als zoodanig, elk naar zijnen aard, zij hebben hunne
kenmerkende eigenschappen behouden (24) maar zij denken en
spreken als menschen. De logge, domme „vraat" Brune; de onverzadelijke, hebzuchtige Isingrijn; de na Brune's „ongheval" vreesachtige, na zijn eigen ramp wraakgierige, doch na R.'s eerherstel
dubbel bevreesde, „wel geleerde", „wijze kater" Tibeert (25) de
brave, voor zijn oom bezorgde, voor hem pleitende das Grimbeert;
het Franschsprekende juffershondje Cortois — oudste typeering van
den Vlaamschen Fransquillon! —, de eerzuchtige, ijdeltuitige, maar
waarlijk „schaapachtig" onnoozele Belijn, de „blonde", doodsbenauwde haas Cuwaert; de patriarchaal-deftige, maar voorbarige, zijn
mond voorbij pratende haan Cantecleer; de brutale, „druk doende,"
(„malsche") raaf Tiecelijn; hoe juist, hoe voortreffelijk zijn zij alien
waargenomen en naar de natuur geteekend (26) !
Te midden van dit geestelijk en zedelijk minderwaardig gezelschap
staat R e i n a e r t steeds zegevierend, verstandiger, handiger, slimmer dan alle anderen, alien de Baas. Geen figuur zOo voortreffelijk,
uitvoerig en scherp, ten voeten uit, geschilderd als „die felle metten
rooden baerde", hoofd- en middelpunt van het geheele stuk, steeds
op t tooneel en in de weer, altij d meester van den toestand, alle
aandacht trekkende door zijn onuitputtelijke vindingrijkheid, zijn
tegenwoordigheid van geest, zijn weergalooze onbeschaamdheid, die
hem nook in den steek laten, ook niet wanneer hij inwendig bevreesd
is: de „meesterdief"! Hoe weet hij elk in zijn zwak te tasten en in
de val te lokken — Brune den beer met den honing (27), Tibeert
den kater met de muizen jegens zijn slachtoffers eerst hoffelijk,
later wreed: handig vleier, gul gastheer, voorkomend vriend, maar
ook volleerd huichelaar, slues bedrieger! Met welk een waarlijk
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duivelsche pret vermeit hij zich vooraf, met welk een grimmigen,
ongenadigen spot koestert hij zich achterna in het aan anderen berokkende Teed; waar 't de redding van het eigen, veege lijf geldt, niemand sparend, ook zijn vrienden en magen en verdedigers, als zijn
eigen oom Grimbeert en Tibeert, niet, zelfs zijn eigen dooden vader
belasterend (28) ; woedend als hij een enkele maal zijn wraak niet
ten volle kan bot vieren, anders steeds even „leuk", even kalm voldaan over zijne wandaden! Ook zijn huwelijkstrouw is geenszins
zonder vlek of rimpel! (29) Inderdaad, een prachtig type van den
doortrapten, trouw- en gewetentoozen schelm, die een fout erger acht
clan een misdaad: voorlooper van Tartuffe en van Mephistopheles!
Slechts een deugd — een dierlijk instinct? — is hem eigen: hij is een
liefhebbend vader zijner kinderen (29a) !
Zulk een figuur moest wel populair worden en blijven. Niet om
zijne deugden! Alleen om zijne geestelijke meerderheid, zijne virtuositeit in het liegen en bedriegen, in het verschalken en beschimpen
van wie niet tegen hem op kunnen, zijn geestigen spot. Uilenspiegel,
Sganarelle, Cartouche, de helden der schelmen-, avonturiers- en rooversromans hebben to alien tij de de bewondering gewekt van het
publiek; zij zijn zeker geweest van een ten minste even groote sympathie als de vlekkeloos deugdzame heiligen en martelaars. Geen
hoorder van toen, geen lezer van nu, die zich niet, evenals de dichter
zelf, verkneukelt in de kostelijke, ironisch-humoristische schildering
van Reinaerts wanbedrijven.
Die bijtende, hooghartige i r o n i e en die fijne, voorname
humor doortintelen het gansche gedicht, zoowel den verhaaltrant
als de voorstelling der toestanden. Zij verscherpen ook telkens tot
s a t i r e. Het dierenepos met zijn mensch-dieren, een soort van maskerade, is of wordt vanzelf een caricatuur der menschenmaatschappij.
De dieren zijn voor de menschen een spiegel, het is alsof de dichter
ons wil zeggen en onder een vermomming vertoonen: zoo dom, z(56
gemeen als deze dieren handelt ook het menschdom, „het hoog en
laag gemeen". Hierin schuilt juist voor een deel de onweerstaanbaar
comische kracht van het gedicht; die voor een ander deel ook gelegen
is in de onverstoorbaar (in den eigenlij ken zin des woords) „leuke"
voorstelling en verhaaltrant (30), de kleine, fijne humoristische
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trekj es (31), de onverwachte tegenstellingen, soms ware „coups de
theatre" (32), den levendigen, snellen, geestigen, slagvaardigen
dialoog (33).
Ook hier, gelijk in de oudere en nieuwere dierenverhalen, vinden
wij satire. Mits men daaronder in ons gedicht slechts die satire
versta, Welke vanzelf geboren wordt uit de tegenstelling tusschen
ideaal en werkelijkheid, of tusschen mensch en dier; zonder eenige
(uitgesproken of verholen) didactische, moraliseerende of sociaalpolitieke bedoeling. Die satire treft, zonder onderscheid van stand
of aanzien des persoons, de geheele maatschappij, hetzij als licht
schampende ironie, hetzij als hoonende, bijtende spot, hetzij soms
als vlijmend, haast cynisch sarcasme (34).
Wat al spotbeelden worden ons hier voor oogen gesteld ? Nobel,
de lichtgeloovige, domme, doch waanwijze, laatdunkende, geldgierige, opvliegende koning, peen tiran, die het gemeene recht opoffert aan zijn eigen belang, de geestelijkheid dwingt, hem ter wille,
haren plicht te verzaken, en die toch aan den leiband loopt zijner
gemalin en zijner grooten, toch (evenals alle anderen trouwens) de
speelbal is van Reinaert en van zijne eigene hartstochten. In zijne
omgeving voert een zijner verwanten (35), Firapeel, als gunsteling,
een hoogen toon; ook, zoolang zij in de guest zijn en Reinaert in
ongenade is, hooge baronnen met karakters als Brune en Isingrijn!
Caricatuur van een ontzagwekkend, eerbiedwaardig koning en
zijn hof!
Maar de „dorpers" komen er niet beter of dan de edelen. Van die
onbehouwen boerenkinkels, met hunne Lange neuzen, voeten en
vingers, hunne kromme beenen, wil de dichter — aristocraat des geestes — al evenmin iets weten als van de „rijken", die de ware „hovescheit" niet kennen: zij worden onbarmhartig aan den lachlust prijsgegeven (36).
Zwaar hebben de v r o u w e n, van welken stand ook, het te verantwoorden. De koningin, Gente, is eene voorname dame, zenuwachtig bezorgd voor haren gemaal, maar even hebzuchtig, onredelijk,
lichtgeloovig en dour als hij; bovendien bijgeloovig, bigot, en als
zoodanig de dupe van den valschen pelgrim met zijn fleemende taal.
Hermeline, Reinaerts teederminnende gade, is nieuwsgierig en babbelziek; liersint de wolvin een vrouw van verdachte zeden (37) !
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Hechter is de huwelijkstrouw, maar weinig ingetogen de taal van
Julocke, „spapen wijf" (38) — reeds als zoodanig toch zeker ook toen
wel op zich zelf reeds een voorwerp van spot en hoo p : zoowel bij haar
onvrijwillig rivierbad als in hare jammerklachten over de fatale gevolgen van den wanhoopsprong des benauwden katers is zij een
personage, dat stellig de middeleeuwsche hoorders van het gedicht
heeft doen schateren en schudden van onbedaarlijk lachen. Terwij1
eindelijk de dorpersche „vrauwen", oud en jong, ruimschoots deelen
in den over hare echtgenooten uitgestorten smaad.
Maar 't vaakst en 't ergst moeten de g e e s t el ij k e n het ontLelden.
Vooreerst recntstreeks: zoowel de droevige figuur van den (gehuwden) (38) dorpspastoor, die met den kruisstaf (hem „noode" door
den koster toevertrouwd 0 Brune te lij f gaat, die jaar en dag „vul
pardoen ende aflaet" van elke zonde belooft aan wie zijn „wijf" uit
den vliet helpt, die later „moedernaect" ten tooneele verschijnt en
door Tibeert zoo deerlijk en ongeneeslijk toegetakeld wordt; als zijn
ambtsbroeder, de „patergoedleven" of „smulpaap", die zich bij het
achternazitten van den kapoendief Reinaert eenige vloeken — in
kwaad Latijn, althans niet beter dan dat van Grimbeert en Reinaert
(39) — laat ontvallen: beiden zijn het voorwerp van echt middeleeuwschen spot. En Magister Jufroot schijnt wel z(56 uiterst vrijzinnigen denkbeelden toegedaan, dat koning Nobel (zelf theologisch
niet al te best onderlegd) hem eene ergerlijke ketterij in de schoenen
durft schuiven! Maar ook Reinaert zelf, in verschillende rollers
hetzij als kluizenaar, als monnik, als biechteling of als pelgrim —;
Isingrijn als monnik; Belijn als (eveneens gehuwde) hofkapelaan —
zwicntenct voor 't konings dreigement, en later door Reinaere met
een Uriasbrief teruggezonden —; eindelijk Botsaert (de aap!) als
kanselier (40) : zij allen helpers het spotbeeld van den clerus voltooien: plichtvergeten, lui en lekker, dom en schijnheilig! Voorwaar
een meesterstuk van — hier en daar misschien ook wel reeds op
bepaalde historische personen gemunte (41) — satire en hekeling!
Niets schijnt veilig of heilig voor dezen grijnslach.
Heeft men nu echter het recht achter deze ontwij felbare satire eene
welbewuste maatschappelijk-staatkundige str ekk i n g, in Reinaert zelf den vertegenwoordiger van een bepaalden
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stand te zien? Inderdaad heeft men in hem beurtelings het type gezocht en gevonden van den opkomenden derden stand der Vlaamsche
poorter-bourgeoisie, of van den kleinen add. De dichter zou een democraat of een roode republikein geweest zijn; waarom niet evenzeer
misschien een anticlericale „liberaal" („avant la lettre") ? Of wel
Reinaert zou de Wreker zijn van het Recht op de vooze maatschappij,
waar de schijndeugd heerscht! En zoo voorts! Zonder twij fel hebben,
in lateren tijd, van de 14 de tot in de 17de eeuw, oudere en jongere
bewerkers deze stof, die er zich zoo bij uitstek toe leende, dikwijls en
gaarne gebruikt, m i s bruikt voor hunne didactische, satirische, of ook
politieke bedoelingen. Men heeft er leerdichten of strijdschriften uit
gesmeed. Reinaert is eerst de belichaming der wereldsche loosheid en
boosheid geworden, later weer de drager van liberaal-politieke denkbeelden, laatstelijk zelfs, in eene hedendaagsche opera, de verpersoonlijking van den Vlaamschen democratischen strijd, de held en martelaar der vrije gedachte, in den trant van den Uilenspiegel uit De
Coster's heldendicht! Doch — met alle hoogachting voor de letterkundige of muzikale waarde dezer kunstwerken — deze moderne
„nerscheppingen", metamorphosen van onzen Reinaert mogen de
juiste opvatting van het oude gedicht noch bederven noch belemmeren. Dit is en blij ft niets meer, maar ook niets minder, dan het gewrocht van een voornamen geest, boven de standen staande en uit de
hoogte van een fijnen humor en eene ietwat pessimistisch gekleurde
ironie de ijdelheden dezer wereld belachende. Zoo is het zuiver episCh
v-eiliadi van Reinaerts 'aronturen vanzelf geworden tot eene schildering der menschenmaatschappij, in al hare standen — alleen voor eene
hekeling der stedelingen was in dit middeleeuwsche, geheel op het
land spelende stuk aanleiding noch plaats —, met al hare zonden en
gebreken. En dit niet met het welbewuste doel om die maatschappij
te verbeteren, te hervormen of, in den dienst eener partij, zekeren
stand aan te vallen, maar in hoofdzaak alleen uit welbehagen in deze
verhalen en tafereelen, en met het eenige doel: de hoorders om de
dwaasheden en gebreken hunner medemenschen te laten lachen.
Wie het gedicht onbevooroordeeld, met nuchteren geest, niet gevangen in moderne denkbeelden, stroomingen en „strevingen", leest
zal er geen satire op een bepaalden stand, geen moraal, geen didactiek, geen strekking, Welke ook, in vinden; hij zal al die opvattingen
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beschouwen als de projectie in het verleden van hedendaagsche tegenstellingen of als bet gevolg eener jacht op vernuftige parallellen.
Evenzoo heeft men wel, met een dergelijke verwarring tusschen de
17de en 18de eeuw, Moliere tot een stelselmatigen bestrij der van adel
en geestelijkheid willen maken! Onze middeleeuwsche letterkunde is
nu eenmaal slechts in zeer geringe mate de Spiegel der gelijktijdige
maatschappelijke of staatkundige geschiedenis (42). En het is eene
miskenning van ons voortreffelijk gedicht, wanneer men het dergelijke bedoelingen toeschrij ft en het verlaagt tot een pamflet (43).
Wat wij, ten slotte, vooral nog in onzen Reinaert willen bewonderen is het k u n s t i g s a m e n s t el der verschillende avonturen
tot een welgeleed en welsluitend geheel: een drama in negen — in
drie dafen zich afspelende — tooneelen of bedrijven (44) van
evenredigen omvang, waarin een onafgebroken, geregelde, logische
gang zit, met een climax die de belangstelling steeds gespannen
houdt. Alles is goed gemotiveerd en nauw verbonden tot eene
artistieke, harmonische eenheid, de bouw van het geheele gedicht is
voortreffelijk (45). Van welken lof de onloochenbare herhaling in
sommige tooneelen en toestanden nauwelijks iets kan afdingen (46).
Daarnaast wordt onze aandacht ook getrokken door de nauwlettende
verzorging van den s t ij 1, waarin wij eene zelfbewuste kunst herkennen. De Stijl van onzen Reinaert is, behalve door de parodie van
het grootsche heldenepos en den hoofschen ridderroman, eenerzijds
gekenmerkt door de ironie, waarmede, onder schijn van naiveteit,
leukweg, zonder ophef en zonder nadrukkelijke vingerwijzing, de
zedelijke of maatschappelijke schelmstukken en ongerechtigheden
worden verteld; anderzijds door het echt volksaardig gebruik van tal
van (reeds Oudgermaansche) vergelijkingen en figuurlijke uitdrukkingen, b.v. voor: slaag krijgen enz. (47), verholen aanduidingen
(vooral van al het geslachtelijke) (48), zegswijzen, spreekwoorden,
uitroepen, vloeken en lossere, in de omgangstaal geijkte, maar door de
strenge, logische grammatica gewraakte constructies (49).
Tot de kenmerken van dien middeleeuwsch-epischen Stijl behoort
met name de veelvuldige taut o 1 o g i s c h e of pleonastische verbinding van twee of meer zinverwante, sums ook allitereerende woorden of uitdrukkingen: eene ons vreemd geworden, maar welbewust
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aangewende stijlfiguur, verwant met de variatie in het Oudgermaansche epos, en ook te vergelijken met de parallelie in de Hebreeuwsche
poèzie en met soortgelijke herhalingen in het volkslied en andere
middeleeuwsche poezie en patisch proza (sermoenen, mystieke traktaten, enz.) (50). Niet zelden ook ontmoet men herhaling derzelfde
rijmwoorden of van denzelfden aanhef in twee of meer achtereenvolgende regels; zoodat sours zelfs „strophen" van enkele verzen schijnen
te ontstaan (51).
In de taal en den v e r s b o u w (rijm en rhythme) treft ons de
buitengewone zorgvuldigheid, gunstig afstekende bij de slordigheid
van zoo menigen middeleeuwsch-Dietschen dichter. In de taalvormen
(52), in het bezigen der onderscheiden wisselvormen van sommige
woorden naar gelang van de eischen van het vers — de voile vormen
alleen, maar ook overal, waar de klem van den zin of van het vers
het eischt; de kortere elders — (53), in de regeering der voorzetsels
(54) en de verbuiging der vrouwelijke woorden (55) is de keurigheid van ons gedicht buitengewoon, in onze Middelnederlandsche
literatuur welhaast eenig gebleken.
En niet geringer is de elders ongeEvenaarde r ij m keurigheid (56).
Niet alleen dat alle grovere, maar elders toch niet ongewone onzuiverheden in 't rijm (klinkerrijmen, en verder ije: ie, oe: o(o), e: ee (e: e)
hier niet voorkomen (57) ; maar ook de bijna overal elders gevonden
rijmen als o: oo (5: 6) en -e: -en blij ken hier met goed gevolg vermeden (58). Gerust mogen wij ook in technisch opzicht Reinaert I
bovenaan plaatsen in onze middeleeuwsche letterkunde. Daarnaast
treft ons de veelvuldigheid van vierrijmen (59) en de denkelijk niet
geheel toevallige gedurige terugkeer van denzelfden rijmklank (60).

III. REINAERTS NAZATEN EN ZIJNE HERRIJZENIS
Al kennen wij thans van onzen Reinaert I slechts twee volledige
handschaten en enkele brokstukken van twee andere, ontsnapt aan
de schaar en den lijmpot van den boekbinder of aan den brandstapel der kerkelijke censuur, de vroege opgang en de duurzame
roem van het werk blijkt vooreerst uit de (al dan niet eervolle) vermeldingen of toespelingen bij Willem van Afflighem, Maerlant,
Boendaie en andere middeleeuwsche schrijvers; al is 't niet altoos
zeker dat juist ons gedicht, niet een of andere mondelinge of schriftelijke dierensproke of -fabel, dan wel slechts in 't algemeen de figuur,
de personage van Reinaert bedoeld is (1). Voorts uit enkele merkwaardige oude boekenlij sten en inventarissen van poorters en edelen
(2). Maar het best zeker uit het voortleven er van in eene reeks van
jongere bewerkingen en vervormingen; waarvan hier slechts een overzicht kan gegeven worden.
Reeds tusschen 1267 en 1272 of 1274 — denkelijk dus niet zeer
lang na het „verschijnen" van Reinaert I in den huidigen staat —
keurde een Vlaamsche, wellicht Brugsche „clerc", Boudewijn de
Jonge („Balduinus iuvenis"), uit de Cisterciaser-abdij Ter Does (bij
Lissewege), een vooral in Ovidius welbelezen latinist en goed metricus, het „aan velen bekende" verhaal („Fabula Reinardi, sicut reor
agnita muftis", vs. 1) eene L a t ij n s c h e vertaling waardig (3).
Door de voortbrengselen onzer Middelnederlandsche letterkunde
eene uiterst zeldzame eer, overigens alleen aan Maerlant's Brie Martijnzangen, aan werken van stichtelijken of historischen aard, als die
van Ruusbroec, van Heelu of den Grimbergschen oorlog, later aan
Elckerlijc en Anna Bijns te beurt gevallen. Aldus in deftig Latijnsch
habijt, als Reinardus Vulpes (L), uitgedost werd onze Reinaert dan
ook voornaam genoeg geacht om aan een jongeren noon van den toekomstigen Vlaamschen graaf Gwy van Dampierre, Johannes, proost
eerst van Brugge, later van Rijsel, te worden opgedragen (4).
Deze meer getrouwe dan fraaie, maar over 't geheel welgeslaagde
vertaling in bondige Latijnsche disticha waarin zeer dikwijls de
Dietsche bewoording duidelijk heenschijnt door de sours letterlijke
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overzetting (5) — herleidt den omvang van het Dietsche gedicht
(3500 verzen) tot ruim de helft, doch geeft den inhoud — kleinere
omzettingen, bekortingen, uitlatingen, toevoegsels en wijzigingen
daargelaten (6) — in hoofdzaak onbesnoeid, een enkel verhaal zelfs
uitgebreid, weer (7). Alleen het, blijkbaar reeds Coen niet allen bevredigende, slot is hier afgerond en verlengd. Belijn de ram met zijne
maagschap, door den koning ten eeuwigen dage aan Brune en Isingrijn en deter nazaten, als zoenoffer voor het geleden onrecht, overgeleverd, zoekt en vindt bij den mensch bescherming, doch tegen
jaarlijkschen afstand zijner yacht en zijner, voortaan door herders
en honden beperkte, vrijheid. Evenzoo erlangt Tibeert de kater, door
de muizen tot voedsel en de huizen tot mooning te krijgen, betering
voor het verlies van zijn oog. Twee logisch-aetiologische toevoegsels,
in den trant der leerzame, verkiarende fabel. Maupertuus worst belegerd, ingenomen, geslecht en verbrand, Reinaert (die gevloden
blijkt) vogelvrij verklaard en voor eeuwig verbannen; waarna het
hof uiteengaat (8).
Niet onnatuurlijk dat deze geestelijke zich geroepen gevoeld heeft
om zijn gedicht op te luisteren met opzettelijke en nadrukkelijke
zedenlessen — waartoe de Reinaert zich zoo gemakkelijk leent, maar
waarvan de oude Dietsche dichters zich volstrekt onthouden hadden — en andere versierselen: herinneringen uit de classieke mythologie en de epische of bucolische literatuur (9).
Allicht veeleer ondanks dan door deze laatste bijkomstigheden
bleef Reinaert in sit Latijnsch gewaad ook onder de geleerde „cierke"
zoovele lezers trekken, dat het werk nog twee eeuwen later, omtrent
147)-74, onder de vroegste boeken behoorde, die men te Utrecht
uitkoos om door de „ars nova imprimendi" gemeengemaakt te
worsen. Denkelijk eerst ten behoeve van dezen druk immers ter
zelfder tijd en op dezelfde wijze als in de jongere bewerkingen in de
landstaal zal het geheele stuk, naar de „avonturen", in negen
afdeelingen met opschriften verdeeld zijn (10) trouwens niet tegen
den geest des kloosterlijken vertalers, in Wiens Latijnsche bewoording
de breedweidende, gemakkelijke en gemoedelijke verhaaltrant van
het Dietsch origineel voor ietwat schoolsch-classieke soberheid en
pedant overleg heeft plaats gemaakt.
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Nog welsprekender getuige voor de onverminderde populariteit
van den ouden vos is de omwerking en voortzetting van
het oudere Dietsche gedicht, in de tweede heat (wellicht het laatste
kwartaal) der 14cle eeuw (1 ondernomen door een (naar de in het
werk vermelde plaatsnamen en de taal to oordeelen) waarschijnlijk in
zuidwestelijk Vlaanderen thuishoorenden (12) dichter, misschien,
evenals zijn laatste voorganger, Willem geheeten (13). Dit jongere
werk, in den vOOrlaatsten versregel (7793) als Reinaerts historie
aangeduid, thans gewoonlijk Reinaert II genoemd, is slechts in een
volledig handschrift (B) en een groot fragment (c) bewaard (14).
in de eerste, kleinere helft geett het, naast eene geheele omwerking
(of ook slechts omzetting) van enkele plaatsen uit het oudere gedicht, op vele andere telkens eenige uitbreiding, bekorting, breedere
motiveering, nauwkeuriger, ordelijker voorstelling of andere wijzigingen, die soms wel, dock dikwijls niet verbeteringen mogen heeten,
althans veelal een van het oude gedicht afwijkenden geest of worm
vertoonen. Wat dit laatste betreft, kenmerkt het zich, in onderscheiding van den echt-epischen, vaak asyndetischen verhaalstijl van het
oudere gedicht, eenerzijds door een vaak meer logisch betoogenden,
vele voegwoorden gebruikenden anderzijds nadert het door besnoeiing van hetgeen overtollig is, het wegwerken der talrijke tautologieèn. (en ook der vierrijmen) meer tot den modernen tijd. Een
zoowel van Reinaert I als van de Latijnsche vertaling afwijkend slot
van het gedeelte (de omwerking) waarin Reinaert met zijn gezin
niet de vlucht neemt en de „woestine" gaat „anevaerden", maar, op
raad zijner vrouw Hermeline, des konings woede en wraak trotseerenae, in Maupertuus het verdere beloop van taken blij ft afwachten
(15) geeft dan gelegenheid tot aansluiting van een vervolg: in
zooverre wellicht eene echt middeleeuwsche herhaling van hetgeen
vroeger bij de omwerking en voortzetting met B van Reinaert I A
geschied zal zijn!
Dat vervolg, larger dan het oorspronkelijke gedicht, voegt, naast
een en ander, aan Oudfransche branches (vooral de 6 de) (16) en aan
fabelverzamelingen als de Mnl. Esopet (17) ontleend of, wederom,
naar Carel ende Elegant en andere romans gevolgd, in hoofdzia' k
(evenals trouwens menig middeleeuwsch cyclisch-episch gedicht) een
getrouwe, j a soms slaafsche herhaling van het gansche beloop van
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het oude gedicht, doch met andere personen, daaraan toe (18). Aileen
de vele ingelaschte verhalen en het slot (Reinaerts tweekamp met
Isingrijn en zijn triomphale uittocht) zijn, weliswaar niet oorspronkelijk, maar toch, in zekeren zin, nieuw (19). Ondanks onbetwistbare
verdiensten staat het jongere gedicht als geheel stellig heel wat lager
dan het oudere, dat er het begin en de kern van uitmaakt. De dieren
naast de protagonisten en de uit R.1 bekende nu ook vele andere,
met nieuwe (vaak, Haar den geest des tijds, allegorische, beteekenisvoile) namen: Boudewijn de ezel, Corbout de roek, Lampreel het
konijn, Martijn de aap (advocaat des bisschops van Kamerijk) met
zijne vrouw Riekenauwe (20) en hun onguur kroost Biteluus, Vuulromp eri Hatenete: een heele menagerie! — zijn hier over 't algemeen,
evenals in de jongere Oudfransche gedichten over Renart, al te veel
vermenschelijkt: het voorheen met tact gematigde anthropomorphisme wordt kinderlijk en hinderlijk (21). Hier komt ook reeds de
rechtstreeksche satire op bepaalde toestanden, Standen, richtingen
en stroomingen te voorschijn (22). Behalve de misbruiken aan „der
heeren hoven" , maar vooral in de Kerk, en het verval der zeden, met
name de hebzucht en de zedeloosheid onder de hoogere geestelijkheid
(vooral aan het pauselijk hof te Rome), doch ook onder de burgerij,
worden hier wederom de vrouwen, op middeleeuwsch anti-feministischen trant (23), meermalen en op heviger toon dan in R. I, gehekeld
(24). Ook de mystiek, of althans het Leven harer beoefenaars, en het
bijgeloof worden bespot (25). Aan alles bemerkt men dat deze dichter den invloed van Maerlant en diens school ondergaan heeft (26).
Stellig is ook hij een geleerde „clerc", belezen in allerlei literatuur:
hij citeert naast de Vulgaat ook Seneca, kent de geschiedenis van
Paris' oordeel, heeft den Bestiaris, den Physiologus, waarschijnlilk
Nivardus' Ysengrimus, misschien Boudewijns Reinardus Vulpes,
voorts den Franschen roman van Cleomades, den Dietschen Carel
ende Elegant, Esopet en Maerlant's Wapene Martijn gelezen; hij is
ook niet onbedreven in het recht, Hoch in de artsenijkunde. Een
nuchter, verstandelijk man; daarbij een pessimist, die de wereld, immers vol gebreken, wil verbeteren, als zedenmeester en boetprediker
optreedt en daarbij gaarne zijn boekenwijsheid tentoonspreidt (27),
zedenlessen, spreuken en spreekwoorden, in (onberispelijk, correct)
Latijn of in Dietsch, invlecht (28). Aernouts luchtige, lustige, of ook
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bijtende scherts hoort men bij hem zelden, hij staat in dit opzicht
dichter bij Willem, maar mist diens talent van compositie, hij wil
niet vermaken, onderhouden, maar, leeren, waarschuwen, stichten. Hij
leeft niet van harte i n de oude dierensproken, geniet er niet van,
maar staat er buiten of boven, gebruikt ze voor zijn nutte lessen.
Reinaert is voor hem niet meer de levende, listige, looze boef, in
Wiens sluwe schurkenstreken hij zich verkneukelt. Reinaert verschrompelt bij hem tot een type, eene abstractie, symbool en personificatie van allerlei zonde en ondeugd: in zijne „narede" (7654-7721)
spreekt hij openlijk en rechtstreeks van „Reinaerts const" en „Reinaerts orde", „Reinaerts pat", ja van d e verschillende „Reinaerde"
zijns tij ds. En in zijn slot (7760-94) bekent hij, het masker van den
verteller afwerpend, ronduit dat 't alles slechts „figuren ende bispele"
geweest zijn, „dicke ghevonden..., die nie en waren noch en gheschieden, mer om exempel alien lieden te gheven, Baer si bi souden
leren goet te doen ende quaet te keren... so wie dit wel verstaet int
lesen, al ist som boert, hi vint er in vroede leer ende goeden sin"!
Kortom: het is de eerste nuttige, „leerzame" bewerking van het
dieren epos in den trant der dieren f a b el e n, het eerste geluid
dat in latere Reinaert-bewerkingen steeds sterker zal klinken! —
van den preektoon, van het misbruik van het levende dierenepos
voor leerzame of stichtelijke doeleinden (29).
Met die onverholen moraiiseerende strekking, dien drogen, didactischen, pedant-schoolmeesterlijken toon is bij dezen Nederlandschen dichter slechts oogenschijnlijk in strijd zijn neiging tot het
platte en viezej grollige en drove, eer herinnerende aan onze latere
kluchten dan aan de dartele, maar bedekte, fijn-geestige tooneelen
en toespelingen in het oudere gedicht (30). In gave van compositie
schiet de dichter ook in zooverre te kort, dat de vele, naar den trant
der „comes a tiroir", in de lange redevoeringen van het vervolg ingelaschte fabelen en sproken in zeer los verband met den hoofdinhoud
staan, en zoo den gang van het verhaal, de eenheid van het geheel in
bedenkelijke mate verstoren; zoodat men in die lange vertoogen Licht
den draad van het verhaal kwijt raakt en tot recht verstand sours
dubbele, j a driedubbele aanhalingsteekens zou behoeven (31).
Met dat al blijkt toch ook deze dichter-continuator, voor een poos
vrij van zijn zucht tot redeneering en bespiegeling, vaak een uitne-
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mend verteller — vooral in het voortreffelijke (zij 't dan ook naar
Carel ende Elegant gevolgde) slottooneel: den tweekamp tusschen
Reinaert en Isingrijn —; een dichter, die de volkstaal van zijn gewest
goed kent en beheerscht, over een levendigen verhaalstijl beschikt,
zeker niet onderdoet voor zijn Hollandschen tijd- en wellicht naamgenoot Willem van Hildegaersberch, en ons een, alles to zamen, uit
litterair- en cultuurhistorisch oogpunt belangrijk werk geschonken
heeft (32).
Wat deze dichter aan 't slot van zijn werk (7673-4) — met
bitter-pessimistische toespeling op de „reinaerdie", de arglistige
boosheid, die in de wereld meer en meer regeert — schreef : „Van
Reinaerde es een groot saet ghebleven dat nu seere up gaet", dat
kunnen wij ook in literair-historischen zin toepassen op het Nederlandsche dierenepos. Inderdaad, Reinaerts nakroost is in de Nederlanden eeuwen Lang geliefd gebleven, niet het minst bij het yolk.
Afgezien van de mondelinge en schriftelijke overlevering van deze en
andere dierensproken en fabelen (33), kunnen wij de eigenlijke
nakomelingschap van onzen Reinaert in den loop der volgende
eeuwen van geslacht tot geslacht nagaan. Telkens vinden wij in onze
literatuur Reinaert terug: eene onafgebroken keten verbindt het middeleeuwsch-Vlaamsche gedicht en de jongste vervormingen aan
elkander.
Maar Reinaert is ook — als „voortrekker" in den grooten „trek",
met den telkens weer waarneembaren „cultuurstroom", uit het Z.W.
naar het N.O., van Hollandsche handschriften en drukken van
Vlaamsch-Brabantsche geschriften (34) — van Vlaanderen over
fr011and naar „Oostland" en „Overland" getrokken: hij heeft „al
omme ende omme al dat lant gheloopen tusschen dier Eve entier
Somme" (R. I 2461-3). En uit dat Oosdand heeft hij, langen tijd
zijne Vlaamsche afkomst geheel vergeten, de reis door de wereld
(en naar de onsterfelijkheid) aanvaard: overal de gevierde 'held, hoe
wonderlijk men hem ook sours had toegetakeld.
Eerst gaat de reis naar Holland, dat, vanouds bij Vlaanderen en
Brabant een goed eind weegs ten achteren, Bien gewesten in het
„herfsttij der middeleeuwen", in maatschappelijke en staatkundige
beteekenis naar de kroon gaat steken en meer en meer voor de Neder-
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landsche beschaving een nieuw brandpunt vormen. Zoo is het omgewerkte en voortgezette gedicht, Reinaert 11, in de 15 de eeuw, misschien in Zeeland of Zuid-Holland (35), evenals zoovele middeleeuwsche ridderromans (36), ten behoeve der ontwikkelde burgerij,
zeker wel weer door een geleerden clerc, verschreven tot een p r o z ab o e k (P), dat, eerst waarschijnlijk nog in meet dan een handschrift
bestaande (37), later, enkele jaren na de Latijnsche vertaling van
R. I, in 1479 te Gouda bij den bekenden drukker Gheraert Leeu,
daarna nogmaals, woordelijk nagedrukt, in 1485 te Delft bij Jacob
Jacobszoon van der Meer verschenen is: Die Hystorie van Reynaert
die vos (38). De oude berijmde tekst is hier zeer getrouw, veelal bijna
woordelijk, sours een weinig bekort, met zeer geringe toevoegsels en
enkele misvattingen, in proza opgelost; alleen, naar de avonturen of
verhalen, verdeeld in 45 (dikwijls weer in „rubrieken" onderverdeelde) stukken, die wel een opschrift dragen, doch nog niet als genummerde „capittels" worden aangeduid: eene verdeeling, niet overeenstemmende met de oudere der Latijnsche vertaling, Welke den prozaist onbekend schijnt te zijn geweest. Eigenlijk gezegde moralisatien
achter of voor elk verhaal ontbreken hier nog; maar het geheel wordt
wel reeds voorafgegaan door een rechtstreeks didactischen prolong,
eene snort van waarschuwende „gebruiksaanwijzing" voor dit boek,
waaruit de lezer de onder de vier standen dezer wereld in twang
zijnde „subtile scalcheden" kan leeren kennen en vermij den. De
schalke „ribaut" Reinaert is oud geworden en doer dienst als schoolmeester (39) !
Uit een druk (of, waarschijnlijker, uit een ouder handschrift (40) )
dezer prozabewerkinz heeft William Caxton, de vermaarde Engelsche

prototyposraaf, naast vele andere, Fransche en Latijnsche werken, ook
den Nederlandschen Reinaert II in Engelsch proza vertaald en door
de, gedurende zijn verblij f te Brugge (1442-1476) van Colard
Mansion geleerde, boekdrukkunst te Westminster in 1481, en nogmaals in 1489, gemeengemaakt (41). Behalve eenige bekortingen,
uitbreidingen en misvattingen (42) zijn hierbij opmerkelijk de talrijke uit het Nederlandsch rouwelijks overgenomen of alleen in spelling lichtelijk verengelschte woorden en uitdrukkingen (43), waarvan
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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sommige in 't Engelsch zijn blijven Leven en zoodoende getuigenis
afleggen van de populariteit dezer vertaling (44).
Reinaerts Historie (R. 11) is echter ook in zijn oorspronkeliiken,
berijmden vorm omstreeks 1487 bij denzelfden, in 1484 naar Antwerpen verhuisden boekdrukker Gheraert Leeu, ter perse gelegd
(45), van welken druk een paar, met houtsneden verluchte, fragmenten gelukkig aan den ondergang ontsnapt zijn (D) (46). De tekst
is hier door een bewerker, waarschijnlijk zekeren Henric van Alcmaer
(47), in genummerde hoofdstukken (misschien ook in vier boeken)
verdeeld en, ten besluite van elk daarvan, met eene korte uitlegging
en toepassing „verrijkt", maar overigens, naar 't schijnt, weinig of
niet veranderd. Met inbegrip der Latijnsche vertaling dus ten minste
vier drukken van den Reinaert, in drieerlei vorm, binnen 15 jaar (48)
wel een bewijs, hoe zeer Reinaert bij alle standen, bij leeken en
„clerken", in Noord en Zuid geliefd bleef (49).
Geruimen tijd later is uit de prozabewerking (P) een v o 1 k sb o e k, Reynaert de V os (H), getrokken, dat de taal rnoderniseert,
den tekst gaandeweg meer bekort, en misschien aan den berijmden
druk (D) de sterk moraliseerende voorrede — waarin ook reeds van de
vier „staters" (standen) „van den menschen" sprake is —, de indeeling (eene andere dan die van D) in 70, weder genummerde, „capittels", de opschriften (inhoudsopgaven) voor elk en de korte „morael" achter vele daarvan ontleend heeft (50). Waarschijnlijk wel
to Antwerpen geschreven, is het boekje althans daar in 1564 (51)
door de vermaarde drukkerij van Christoffel Plantijn voor een anderen uitgever, in zgn. „caracteres d'ecriture ou de cwilite" in 16° formaat (52), ter perse gelegd (53). Omtrent den bewerker kunnen wij
alleen gissen dat hij een Antwerpenaar en een belezen man, bewonderaar van Rabelais (54), was.
Twee jaar later, in het „wonderjaer" 1566, is dit boek wederom
door Plantiin, ditmaal voor eigen rekening, gedrukt (55) ; met een
Fransche vertaling er naast, zeker ten gerieve der talrijke vreemdelingen in de toenmaals „triumphante coopstadt", vervaardigd door
J oannes Florianus (56), een Antwerpschen schoolmeester in de
Fransche school van Claude Luyton (57), wien hij het boek ook
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opdroeg, en verlucht met prenten, gesneden door den Franschen
graveur Ballain (Balleng) (58).
Dit Nederlandsche volksboek kondigde op den titel zich te recht
aan als „een seer ghenuechliicke ende vermakeliicke Historie". Immers de buiten de lijst en int den toon vallende jongere aanwassen van
het vervolgstuk van Reinaert II: de lange zedenlessen, redevoeringen,
beschrijvingen, en de moraliseerende voorrede der prozabewerking
waren hier, zoo al niet geheel verdwenen, dan toch tot redelijke en
evenredige afmetingen herleid, de kern van het geheel, de inderdaad
zeer „geneuglijke" inhoud van het oude gedicht daarentegen was ongerept gebleven. Alleen had de bewerker zich genoopt gezien om, ter
wille van den ongehinderden verkoop, vrij wat weg te laten of te
wijzigen, dat aanstootelijk was of te kort scheen te doen aan den
eerbied voor de Kerk en den clerus (59) : sedert de Hervorming was
de middeleeuwsche onschuldige scherts met de vleeschelijke zwakheden der geestelijken vanzelf verkeerd in ongeoorloofde, strafschuldige schennis der Kerk (60). Desniettemin vonden de nauwspeurende
boekenkeurders van Alva's schrikbewind nog genoeg ergerlijks in het
boekje om het op den „Index librorum prohibitorum" te plaatsen,
waar het derhalve in 1570 prijkt (61). Hetgeen echter niet heeft
kunnen beletten, dat het in de noordelijke, vrijgevochten gewesten
tot in de negentiende eeuw, nagenoeg ongewijzigd, op grauw papier
herdrukt, telkens weer in een zeer groot aantal uitgaven bij verschillende drukkers van „volksboeken" aan den man is gebracht (62). In
Zuid-Nederland daarentegen kon het boekje later, in den tijd der
Contra-reformatie, alleen opnieuw gezuiverd van al wat de Kerk aanstootelijk en voor de lezers schadelijk achtte, de onmisbare „approbade" (63) verkrijgen („aldus verbeterd, goed en bekwaem
gevonden zoo voor de scholen, als andere persoonen") in welken
vorm het waarschijnlijk 't eerst in 1614 verschenen, en sedert tallooze
malen herdrukt is (64). Eerst in de laatste helft der vorige eeuw
schijnt het verdrongen te zijn door moderne bewerkingen als de
beneden genoemde, rechtstreeks naar het oude gedicht gevolgd.
Terwiji dus de Vlaamsche Reinaert in de noordelijke en zuidelijke
Nederlanden, trots Alva's verbod, in tal van „afzetsels" is blijven

52

INLEIDING

voortleven, is een andere tak der familie verder, naar het Oosten, uitgeweken : nogmaals drukte het dierenepos het spoor van den ridderroman, welks Dietsche bewerkingen in Overlandsche omschriften
reeds geruimen tijd den Nederduitschers een afschijnsel der Walsche
literatuur hadden voorgehouden. Evenals zoovele andere middeleeuwsche geschriften uit de zuidwestelijke Nederlanden (65), is ook
de Reinaert te4en het einde der 15 de eeuw uit het Vlaamsch-Middelnederlandsch in het nauwverwante Nedersassisch (Middelnederduitsch) overgezet: Reinke de V os (R). Geenszins derhalve, gelijk,
voor de ontdekking en uitgave van den Reinaert, eeuwenlang geloofd
is (en wellicht nog heden door velen geloofd wordt), een origineel
Middelnederduitsch kunstwerk, noch ook eene v r ij e bewerking van
een ouder werk van andere herkomst. Veeleer, voor zoover de
vergelijking met de enkele brokstukken van het ontwijfelbare origineel, bovenvermelden rijmdruk (D), een oordeel wettigt, in hoofdiaak eene getrouwe vertaling of „omschrift" in een nauwverwant
dialect; d.w.z. met — op sommige, luttele wijzigingen en toevoegsels
na — ongewijzigd behoud van den inhoud en de bewoording, van de
verdeeling in vier boeken en in capittels, van de opschriften, verklaringen en moralisatien in proza, en van de, verkleind nagesneden,
houtsneden. De voornaamste wijzigingen zijn: de weglating of bekorting van sommige to breed uitgesponnen verhalen, de sterke uitbreiding daarentegen der korte „glossen" tot vertoogen, en de „vernederduitsching" van verscheidene, vooral van de uit het Fransch
afkomstige, namen van dieren en ook menschen, veelal vervangen
door volksaardige, mondgemeene, of wel verdichte Nedersassische
namen (66). Omtrent den naam en de persoon van den vertaler zijn
vele gissingen geuit, waarvan tot dusverre geen enkele stellig juist gebleken is. Misschien mag men vermoeden dat het een reguliere geestelij ke uit Lubeck is geweest (67), in Welke stad het boek in 1498 voor
't eerst gedrukt en verschenen is (68).
De korte, leerzame „glossen" van den Mnl. rijmdruk (D), in dezen
eersten druk van Reinke de vos dus reeds sterk uitgebreid, zijn in de
omgewerkte uitgave van 1539 en bijna alle latere uitgewassen tot
heele zedenkundige verhandelingen, doorspekt met vele classieke
citaten, rijmspreuken en spreekwoorden; met de bedoeling, een zedenspiegel voor alle standen, vooral een vorstenspiegel en een kort begrip
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der toenmalige wetenschap te verstrekken. Wegens den uitgesproken
Protestantschen geest wordt deze verhandeling veelal, in onderscheiding van de oudere, de jongere, Protestantsche glosse genoemd (69).
Vier eeuwen lang heett Reinke de vos, zoowel in den oorspronkelij ken als in den omgewerkten vorm (met de Protestantsche glosse),
telkens ten minste twaalfmaal uitgegeven, het Nederduitsche yolk
vermaakt, geleerd en gesticht. En in deze gedaante heeft het Nederlandsche dierenepos, door Been Index verhinderd of belemmerd, zijn
zegetocht door de literatuur van vele volken aanvaard: weldra is deze
Nederduitsche Reinke de vos, in het Latijn en in vele landstalen overgezet, over de geheele Germaansche wereld verbreid. Men kent niet
minder dan 14 verschillende Hoogduitsche bewerkingen, waarvan de
oudste, van 1544, ten minste 21 drukken telt (70) : sommige in proza
hetzij als volksboek herhaaldelijk gedrukt, hetzij door en voor
meer geletterden, zooals door den deftigen, geleerden Gottsched
(1752), bewerkt (71) —, de meeste in rijm of maat. Geen daaronder
vermaarder dan Goethe's bewerking in classieke hexameters, verdeeld
in twaalf gezangen: Reineke Fuchs (1794), die (ook door hervertalingen, als de Deensche van Oehlenschlager) onzen Reinaert voorgoed in de wereldliteratuur heeft binnengeleid. Voorts 7 Latijnsche,
3 Deensche, 2 Zweedsche, 1 IJslandsche, 2 Engelsche en 2 Nieuwnederduitsche (72) vertalingen, waarvan sommige in verscheiden
drukken: alle gedaanteverwisselingen, die getuigenis afleggen van de
eeuwige jeugd van het oude gedicht, zelfs door den later opgeladen
zwaren, didactisch-moraliseerenden ballast niet te versmoren (73).
Ziehier, ten slotte, een „stamboom" der verschillende bewerkingen
(73 a) :
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Zoo geviel het dat Reinaert, in zijn Vlaamsch geboorteland door
de kerkelijke censuur besnoeid, „gefatsoeneerd", zoowel daar als in
zijn tweede vaderland, Holland, meer en meer alleen onder de lagere
valkskringen terecnTekomen en thuisgeraakt, en door zijn eigen, naar
„Oost- en Overland' uitgeweken en in wereldfaam gestegen nazaat
beroofd van den hem toekomenden roem en luister, in zijn oorspronkelijke gedaante den schijndoodslaap sliep in het stof van enkele bibnotheken. De jongere spruiten van den ouden stam tierden in den
nieuwen grond welig; deze zelf scheen verdord, of liever ondergedolven, bedekt door andersoortig struikgewas (74). Wel vinden wij
ook in de Nederlanden gedurende de zeventiende eeuw nog telkens
dierensproken of -fabelen (b.v. in Vondel's Warande der Dieren,
waar telkens gewag is van Reynaert, Reintgen, Reintjen) ; waarbij dan
het aandeel der oudere, gedrukte fabelbundels en de invloed van het
bovengenoemde Nederlandsche volksboek (en van rechtstreeksche
mondelinge overlevering?) niet altijd zuiver te onderscheiden zijn.
Het oude volksboek werd intusschen, niet alleen door het yolk en de
kinderen, nog steeds druk gelezen; ook wel misbruikt voor kerkelijke
of staatkundige hekeling, zooals wij o.a. mogen opmaken uit het
gewag van „Koppers" in Vondel's Rommel pot van 't Hanekot en zijn
Sprookje van Reintje de vos („Nou iens van 't looze Reintje Gezongen
dat het klinckt"). Allicht werd het Hollandsche volksboek ook wel
uitgevoerd naar en verbreid in Hollandsch Zuid-Afrika (75).
Ook gaf zekere S (eger) v (an) 1)(oa), notaris te Antwerpen,
aldaar in 1651, naar het Belgische volksboek, eene eerste moderne,
vlot berijmde en fraai verluchte bewerking uit (76). En waarschijnfiji kort na deze Vlaamsche bewerking van het volksboek zette een
geleerde, zeer belezen, en ook talentvolle onbekende — naar eigenaardige klanken, woorden en spelling te oordeelen, in een der noordoostelijke gewesten van het Nederlandsch taalgebied voornamelijk
naar eene uitgave van den Nedersassischen Reinke de V os met de
jongere, zgn. Protestantsche glosse, doch misschien ook wel met
gebruikmaking van andere Nederlandsche teksten, eene (onvoltoold
gebleven?) vrije bewerking in alexandrijnen op 't getouw: Den Grooten ende Nieuwen Reinart de Voss; waarvan de tekst, in den genoeglijk breedvoerigen verteltrant van Cats, tot bijna het dubbel aantal
verzen is uitgedegen. Het onmiskenbaar talent, waarmede in het
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eenige tot dusverre gemeengemaakte fragment het avontuur van
Brune met de boeren in Brederodiaanschen of Brueghelschen stij1
is geschilderd, doet het zeer betreuren dat het onvoltooid gebleven, of
althans niet in zijn geheel bewaard, en nog slechts gedeeltelijk uitgegeven is (77).
Maar al deze „boeken van Reintje de vos, dat schalke dier" werden
door de geletterden der zeventiende eeuw met geringschatting bejegend, op een lijn gesteld met Uilenspiegel of met den „bijbel van
52 bladen" (het kaartspel) en dergelijk lichtvaardig tijdverdrij f (78).
Van den eerbiedwaardigen ouderdom, de voorname afkomst van dit
geringe boekje had de classieke trots van de geleerden der zeventiende en achttiende eeuw geenerlei besef; en zij zouden het ook
stellig niet de pijne waard geacht hebben de herkomst er van na te
sporen: wie bekommerde zich toen om een kunstwerk uit die duistere,
nog niet „verlichte" middeleeuwen!
Intusschen sluimerden de handschriften van onzen Reinaert (1 en
//), indien zij al niet stukgesneden werden, verwaarloosd en vergeten
in de boekerijen! En toen eindelijk een Duitsch geleerde, F. D. Grater, een handschrift van het oudere gedicht ontdekte en in 1812 voor
't eerst uitgaf (79), trok dit in de Nederlanden nog niet eens dadelijk
de algemeene aandacht. Nog veertien jaar later, in 1826, toen Jacobus
Scheltema — niet zonder een noodzakelijk geacht verweer tegen de
door een vriend geopperde bedenking, dat eene bemoeienis met zulke
„stalletjesboeken" misschien niet met zijnen stand en zijne jaren
zoude overeenkomen! — den Nederduitschen „Reintje de V os" (met
eene Nederlandsche (terug)vertaling in proza van zijne hand er
naast!) herdrukte (80), bleef de letterkundige waarde, de ware beteekenis van het (door een Duitscher aan 't licht gebrachte) origineel
hier nog voor iedereen verborgen. Ja, zelfs was de mare dezer ontgraving, evenals het gerucht der aanwezigheid hier te laude van handschriften van het jongere Nederlandsche gedicht (R. II), pas zeer
onlangs tot enkele onzer geletterden (Van Wijn en Bilderdijk) doorgedrongen: in datzelfde jaar 1826 maakte Siegenbeek in zijne Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde geenerlei gewag van het
herwonnen kleinood, evenmin als, nog een kwart eeuw later,
Visscher (81) !
Maar nadat Jacob Grimm in 1834 bij zijne uitgave van het oude
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gedicht de hooge historische waarde er van in 't Licht gesteld had,
hebben toch, behalve de Duitsche hoogleeraar Martin, ook Zuid- en

Noordnedertandsche geleerden: J. F. Willems (82), Jonckbloet, Van
Helten, Buitenrust Hettema e.a., het Dietsche gedicht bestudeerd en
in zijne oorspronkelijke gedaante uitgegeven (83).
En daarna hebben ook velen in de beide Nederlanden zich beijverd
om op verschillende wijzen onzen Reinaert nader tot het groote publiek te brengen, hem verstaan- en genietbaar te maken en hem de
rechtmatige eer en hulde van het geheele yolk te verzekeren. Vooreerst door kleinere, in korte noten verklarende uitgaven voor het
groote publiek, en door groote brokstukken in bloemlezingen voor
middelbaar en hooger onderwijs (84).
Maar ook heeft meer dan een modern Nederlandsch dichter zich,
evenals de twee bovengenoemde uit de zeventiende eeuw, opgewekt
gevoeld om het middeleeuwsche dierenepos in hedendaagsche
taai over te brengen en voor zijne tijdgenooten beter verstaanbaar
te maken. Zoo J. F. Willems, die het oude gedicht (Reinaert I)
overzette in korte trochaeische verzen, meest met staand rim: een
luchtige maat, voor dit comisch heldendicht niet ongeschikt. Zijn
werk heeft, blijkens de vij f drukken (85), bij het Vlaamsch publiek
zeer gereeden ingang gevonden.
Julius de Geyter, die den aard van onzen middeleeuwschen versbouw zoo Quist beseft en doorgrond heeft, komt in de vriie trippelmaat zijner bewerking van Reinaert I den oorspronkelijken vorm
inderdaad zeer nabij, maar heeft, terwijl hij zich sours nauw bij
Willems aansluit, anderzijds nogal eens wat, uit Reinaert II en van
elders, ingelascht of aan den inhoud gewijzigd; hetgeen echter,
blijkens de talrijke herdrukken, aan den aftrek Been afbreuk heeft
heeft gedaan (86).
Een derde Vlaming, Prudens van Duyse, bracht, eveneens in vrije
verzen met vier slagen, voor 't eerst behalve het oude gedicht ook
het vervolg, derhalve den geheelen Reinaert verdeeld in 17 zangen,
in nieuwere, meer Vlaamsch getinte taal over. Herhaaldelijk door
den dichter omgewerkt, is deze vertaling eerst na zijn dood verschenen, doch toen meer dan eens herdrukt (87).
In onzen tijd heeft Stijn Streuvels Reinaert 1 in zijn proza opnieuw
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voor het geheele Nederlandsche yolk doers herleven. Geen wonder
dat de schilder van het Vlaamsche land, landvolk en landleven, neef
van Gezelle — den dichter o.a. van Pachthofschilderinge en Canteclaar, den medewerker aan het spotblad Reinaert de V os (88) —
zich tot het oude, in Vlaamschen grond gewortelde en gegroeide
werk aangetrokken heeft gevoeld! Met dezelfde vrijheid, die middeleeuwsche omwerkers en vertalers plachten te nemen, heeft hij het
geheele gedicht „herwrocht", d.i. het in zijn proza vrij naverteid,
met vele uitlatingen of wijzigingen (o.a. van hetgeen ook hij wel
moest „castigeeren"), maar ook telkens inlasschende of breed uitschilderende (89).
Eindelijk heeft Hubert Melis, gebruik makende van de winst,
door de vondst van het nieuwe handschrift voor een zuiveren tekst
in den eersten druk deter critische editie ingeoogst, opnieuw „in
den oorspronkelijken verstrant", eene getrouwe, maar ook wdvioeiende en welklinkende bewerking van Reinaert 1 gegeven, die,
gunstig door het publiek ontvangen, weldra een tweeden druk heeft
beleefd (90).
Tegenover deze bedrijvigheid van vij f Zuidnederlanders om
hunne landgenooten met het oude Vlaamsche meesterstuk gemeenzaam te makers, maakt Noord-Nederland een poover figuur. Aileen
S. J. van den Bergh gaf een, later door E. Laurillard herziene, vertaling
in zesregelige strophen, maar — wonderlijk, ja ongeloofelijk, A° Di
1865! — van een der vele jongere Hoogduitsche bewerkingen van
Reinke de vos; alsof er geen eigen, vele malen oorspronkelijker,
Middelnederlandsch gedicht bestond en, sedert Scheltema's, toen nog
eenigermate verschoonlijken misgreep in 1826, reeds herhaaldelijk
uitgegeven was! (91) En dat terwijl, omgekeerd, reeds eene Hoogduitsche berijmde vertaling van Reinaert 11 verschenen was (92),
gevolgd door meer dan een Fransche van Reinaert I ! (93) Enkele
jaren geleden heeft J. A. Slempkes „De zinrijke avonturen van den
vos Reinaerde" in proza naverteld, en heeft C. Voorhoeve nogmaals,
door een metrische bewerking in Nieuwnederlandsche rijmlooze
verzen het oude gedicht voor hedendaagsche lezers vertolkt (94).
Doch niet alleen in onze hedendaagsche schrij ftaal is Reinaert I
voor het groote publiek pasklaar gemaakt; hij is ook in gewestelijke
taal overgebracht. J. Dykstra heeft zich opgemaakt om „Van de vos
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Reinaerde" ... in 'n „GrOnneger tongval" (van 't Oldambt) te berijmen (95). En heel in 't Zuiden, op of even over de grens van
ons Nederfrankisch taalgebied, in het Luxemburgsche (Middelfrankische) dialect heeft .M. Rodange den geheelen Reinaert 11 in
14 gezangen van vierregelige berijmde strophen zeer vrij nagevolgd (96).
Ten slotte is de vanouds zoo populaire, geliefde geschiedenis van
„Reintje de Vos" in onzen tijd ook meermalen verwerkt tot een,
liefst met prenten versierd, kinderboek, als hoedanig het verhaal reeds
door Locke is aangeprezen (97).
Ook aan dramatische bewerkingen van onzen Reinaert (I) — waartoe de stogy en de vele levendige gesprekken zich
trouwens bij uitstek leenden, ja uitlokten heeft het in den jongeren
tijd geenszins ontbroken. Rafael Verhuist heeft den tekst gedicht
van een Vlaamsch zangspel „Reinaert de Vos" (1903), welks ondertitel: „het epos van den midcreleeuwschen vrijheidsgeest" reeds aanstond de nauwe verwantschap met vele der boven, blz. 40, genoemde
„aspecten" van den Reinaert aankondigt. — Paul de Mont heeft in
vrije, maar rijmende, verzen een „volkssper geschreven, met een
scherpe karakteristiek der „Dramatis Personae" als verschillende
maatschappelijke typen; dat in 1928 door het „Vlaamsche Volkstooneel" vele malen gespeeld, en ook gedrukt is (98). — Nadat in.
Noord-Nederland H. B. R. Frieling reeds vroeger een „tooneelbewerking van het oude verhaal" had gegeven, heeft Jan Walch
voor de lustrumfeesten van het Leidsch Studentencorps een „spel
van den vos Reinaerde" gedicht, waarin, met eene vrijmoechge
uitbreiding van den inhoud, ten deele met de Mnl. verzen van het
origineel, ten deele in een vrij verdicht, burlesk mengelmoes van
(verdienstelijke) Middel- en Nieuwnederlandsche verzen, allerlei
hedendaagsche gebeurtenissen, toestanden en personen van algemeen
of plaatselijk belang op geestige wijze ten tooneele gebracht en
gehekeld zijn; welk spel in Juli 1935 op een „landjuweel" „es
ghespeelt bi den leden der Camere van Rhetorica gheseit de Witte
Acoleyen te Leyden". -- Niet lang daarna hebben J. A. Everaard
en L. Lockefeer een „dierenspel" vervaardigd, waarin de verzen van
het origineel afwisselden met een „vrije prozabewerking", wederom
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doorspekt met toespelingen op moderne toestanden; dat te Hu1st in
1937 gespeeld is. — En ten slotte heeft in het voorjaar van 1938 een
ander spel, evenals de twee vorige met den ouden titel: „Van den vos
Reinaerde" (waarin eveneens het middeleeuwsche epos op comischsatirischen trant is aangepast aan of toegepast op tegenwoordige
toestanden), door E. Vetermans — met inlassching van enkele nieuwe
personages, als de giraffe, de uil en een moraliseerend ezelskoor —
geschreven, en door ervaren beroepspelers van de Amsterdamsche
Tooneelvereeniging aangekleed en vertoond, in verschillende Noorden Zuidnederlandsche steden grooten lof van de critiek en grooten
bijval van het publiek verworven.
Ook aan de beeldende k u n s t e n hebben de dierensproken
vanouds stof geleverd. Aan en in kerken en andere middeleeuwsche
bouwwerken, in miniatures en randversieringen van handschriften
zijn niet slechts in 't algemeen dierenfiguren, maar ook bepaaidelijk
tooneelen uit dierenfabelen of het dierenepos afgebeeld, veelal, doch
niet steeds, als caricatuur (99).
Als illustratie van onzen Reinaert II komen voor 't eerst in den
berijmden druk van 1487 houtsneden voor, die niet alleen in den
Reinke de Vos, maar ook, telkens ruwer, in de Nederlandsche yolksboeken nagesneden schijnen te zijn en, hoe grof van teekening ook,
Loch den volkssmaak voldaan hebben (100). Uit de zeventiende eeuw
kennen wij — om van emblematische werken, als Vondel's Warande
der Dieren, te zwijgen een reeks van 57 prenten, door Allaert van
Everdingen geteekend en gthst: landschappen (meer romantischDuitsch dan getrouw-Nederlandsch), dienende als omlij sting voor
zeer getrouwe, vaak geestige afbeeldingen van hetgeen verhaald is
in Reinaert zeker naar het Hollandsche volksboek. Oorspronkelijk,
naar alien schijn, vervaardigd voor eene Nederlandsche uitgave, zijn
deze prenten later gebruikt ter verluchting van Gottsched's Hoogduitsche vertaling van den Nederduitschen Reinke de Vos (101).
In de 19de eeuw heeft o.a. — hier valt natuurlijk niet te denken
aan eenme volledige iconographie over den Reinaert — Wilhelm von
Kaulbach (1846) bij Goethe's Reineke Fuchs een reeks van platen
geteekend, geestig en vol Leven en uitdrukking, waarin de eigenaardige vermenging van het dierlijke en het menschelijke, de ver-
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menschelijking der dieren, en vooral de zinnelijke hartstochten voortreffelijk uitgebeeld zijn, aan de satire op de menschenmaatschappij
een ruime plaats is toegekend en ook, in den trant der romantiek en
der sprookjes, de geheele natuur, boomen en planten, bezield zijn
en menschengedaanten „half verbergen, half vertoonen" (102).
Walter Crane, later levende en werkende, heeft daarentegen, in
zijne illustratie (in hoofdzaak van titel en initialen) eener moderne
berijming (1894) van Caxton's tekst, zich nauwer aangesloten bij de
middeleeuwsche miniatuurkunst (103).
Streuvels' bewerking is zelfs tweemaal verlucht; eerst door B. W.
Wierink, in kleuren en in meer ornamentalen Stijl, daarna door
Gustaaf van de Woestijne met zwarte teekeningen in meer primitieven trant: twee zeer onderscheiden openbaringen der hedendaagsche boeksierkunst (104).
En ten slotte heeft onlangs ook de beeldhouwkunst aan den steeds
meer populairen Reinaert hare hulde gebracht. De bovengemelde
tooneelvoorstelling to Hulst heeft aanleiding gegeven tot de oprichting aldaar — nabij Hulsterloo en Criekepit! — van een blij vend.
openbaar monument voor den held van het dierenepos. Op 12 September 1938 is, door eene gelukkige samenwerking van Zuid- en
Noordnederlanders, een eenvoudig steenen gedenkteeken onthuld,
waarop Reinaert door den Antwerpschen beeldhouwer A. Damen
in brons is afgebeeld, op het oogenblik, dat hij als „valsche peelgrijn"
triomfeert over de op den achtergrond staande dieren: voorwaar
een in de geschiedenis onzer letterkunde zeldzaam eerbetoon! (105).
Zoo wordt heden ten dage ons gedicht Van den vos Reinaerde
in zijne voile waarde erkend en op allerlei wijzen, door alle kunsten,
geviera, ass een der voornaamste, geestigste voortbrengselen, een der
paarlen van onze middeleeuwsche Nederlandsche letteren, een der
schaarsche Nederlandsche bij dragen tot de wereldlitteratuur. Reinaert, inderdaad „uit het stof herrezen", en gewroken over de langdurige verduistering door zijn eigen Nedersassischen nazaat, houdt,
geèerd door het gansche Nederlandsche yolk, een waren triomftocht.
Hier verschijnt Reinaert I ruim eene eeuw nadat Jan Frans
Willems hem, na een eeuwenlangen zwerftocht, in zijn geboorteland,
Vlaanderen, heeft teruggebracht — zooveel met de thans voorhanden
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gegevens mogelijk was, nogmaals hersteld in een vorm, dien wij vermoedelijk, zoo al niet den oorspronkelijken, althans den ouderen
mogen achten; ditmaal versierd met een aantal reproductièn van oude
handschriften, drukken en verluchtingen, en met een welgelijkende
afbeelding van een levenden Reinaert, „den fellen metten rooden
baerde", liggende, loerende „voren in sine poorte" van Maupertuus!
Moge hij ook nu weer de belangstelling vinden, die hem tot duswrre
nooit geheel onthouden is.
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Te Winkel, a.w. I 362-85.
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enz.: Fecunda eatis van Egbert van Luik (c. 1023), uitgeg. door E. Voigt
(1889).
27. Zie D. C. Hesseling, Reinaert de vos in Griekenland, in Tweemaandel.
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waarschijnlijk c. 1200 in Zuid-Vlaanderen geschreven (niet te verwarren met
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(1936) 121-4; M. Helin, in Revue beige de Philol. XV (1936) 1016-8).
31. Eerst, onder den (sindsdien onjuist gebleken) titel Reinardus Vulpes,
uitgegeven door Y. J. Mone (1832); verg. J. H. Bormans, Notae in Reinardum
Vulpem ex editione F. J. Mone (1836). Daarna, onder den rechtmatigen titel
Ysengrimus, opnieuw uitgegeven door E. Voigt (1884); verg. LW., Etude sur
1'Ysengrinus (1895), en hierover o.a. Museum V (1896) 79-81, C. Voretzsch,
Zschr. f. rom. Philol. XX (1896) 413-23. Over de dagteekening zie LW.,
a.w. 9-33. Voor het overzicht der 9 ook in den Roman de Renart voorkomende
verhalen zie Te Winkel, a.w. I 377-81. Een veel korter, vroeger door
Grimm (R. F., 1-24), als gedeelte van een ouder voorbeeld van dit grootere
gedicht, onder den titel Isengrimus, uitgegeven stuk is later integendeel een
jongere verkorting daarvan gebleken en wordt sedert Ysengrimus abbreviatus
geheeten. — Over de dertiendeeuwsche Vlaamsche partijnamen Isengrini en
Blavotini zie LW., in Tschr. XVI (1897) 255-8.
32. Zie LW., a.w. 34-73, die oudere, thans verloren Of r. branches als de
bronnen voor den Ysengrimus aanneemt (terwijl Foulet, a.w. 120-39, 260-88
e.e. de thans bekende branches uit den Ys. afleidt), en ook Voretzsch, in Reinh.
Fuchs, ed. Baesecke, XIX—XXI (de door V. t.l.a.p. voor de Romanist. Arbeiten
XII beloofde Studien zu Tiersage und Tierepos, die een vergelijkend onderzoek
van Ysengrimus, Renart en R. F. zouden bevatten, schijnen nog niet in 't licht
to zijn gegeven).
33. Zie over zulke (geenszins altijd beteekenisvolle) persoonsnamen, in toepassing op dieren, behalve ben., de Naamlijst, passim, o.a. Tschr. XIX 18394, XXV 22-4; Drie kluchten, ed. Stoett, biz. 152; over vlei- en roepnamen
voor dieren onlangs J. Naarding, A. van Gerwen en L. Veldhuis in Onze Taaltuin III 378-85, IV 87-91, VI 20-8; ook H. L. Bezoen, in Tschr. LIII
(1934) 81-91.
34. In de kroniek van Guibert de Nogent wordt, op het jaar 1112, verhaald
dat zekere boer door een bisschop van Laon (in Picardie) spottend Isengrimus
werd genoemd „propter lupinam scilicet speciem: sic enim aliqui solent appellare lupos". Verg. ook hierboven, Aant. 15 en 20, en ben., de Naamlijst.
35. Zie over het onderscheid tusschen de (geestelijke) „gevaderschap" in de
Latijnsche en Fransche gedichten (fr. compere) en de bloedverwantschap in de
Dietsche: Grimm, R. F. XXVI—XXIX; Voigt voor den Ysengrimus
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LXXVIII—LXXIX; Martin's Aanst. op Rein. I 581; Denz., Observ. s.l. Rom.
de Ren. 41; Td. 216; Foulet, a.w. 150, 169, 239; en ben., de Aant. II, B 13.
36. Uitgegeven door D. M. Meon. 4 din. (1826); met Supplement, door
P. Chabaille (1835); later door E. Martin. 3 dln., met Observations sur le R.
de R. (1882-7). Over den Roman de Renart bestaat eene uitgebreide literatuur;
zie o.a. de lijst in Sudre's boven, Aant. 22, aangehaald werk, en Voretzsch' Einl.
voor Reinh. Fuchs, ed. Baesecke, XIX, noot 1.
37. Noch Meon's ranpchikkins der „branches" tot een levensverhaal van
Renart, noch Jonckbloet's posing, in zijne „Etude sur le Roman de Renart"
(1863), om uit de z.i. „disjecta membra poetae" van verschillende branches
enkele groote gedichten van Perrot de Saint-Cloud te herstellen kan als geslaagd
beschouwd worden.
38. Rutebeuf's Renart bestourne („verkeerde R."), het anonyme gedicht
Couronnement (de) Renard, Jacquemard Gelee's (uit Rijseil) Renard le nouvel
(alle drie uit de 13de eeuw), en het weer anonyme Renard le Contrefait (14de
eeuw). Zie over de populatiteit van den Roman de Renart ook: Reinaerts
avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, in VMVA. 1926, 309-11.
39. ZOOzeer zelfs, dat in 1566 eene Fransche vertaling van het Nederlandsche volksboek kon verschijnen zonder eenige aanknooping of herinnering aan
de middeleeuwsch-Fransche gedichten; zie l.a.w. 311 en bov., III.
40. Er vallen in de ontwikkeling van dit verhaal 3 phasen te onderscheiden:
A. De zieke koning leeuw (Aesopus, Romulus, Marie de France enz.) ; B. De
zieke leeuw, tevens rechter (Ysengrimus, Reinhart Fuchs, Renart VI, X, Reinaert II) ; C. De Ieeuw als rechter, buiten verband met een voorafgaande ziektre
(Ren. I, Rein. I) ; zie breeder Tschr. LIII 137-8.
41. De 27ste branche, in half-Venetiaansch dialect; zie over deze, voor on en
Reinaert op enkele punten belangrijke branche: Martin, Observ. 98-100; Sudre,
a.w. 90-100; Taal en Lett. V 159; voorts A. Caboni, Note e correzione al
Rainardo e Lesengrino, in Rendiconti della R. Acad. dei Lincei, Cl. di scienze
morale etc. Ser. sesta XI 936-73.
42. Zie: Reinaert in de kanselarij, in Tschr. XXIX 207-28.
43. Tot dusverre altijd „der Glichezare" ( = nhd. gleiszner, huichelaar)
geheeten; welke (weinig vleiende) bijnaam echter, naar een later betoog, waarschijniijk niet den dichter, maar Reinhart zelf — oorspronkelijk, in IN., den
deuteragonist, in RF. daarentegen den heros eponymus (zie vs. 10) — aanduidt; zie A. Wallner, in ZfdA. LXIII (1926) 214 6, en in ZfdPh. LII
(1927) 266-9.
44. Uitgegeven door J. Grimm, in R.F. (1834) 24-114, en in Sendschr.
an K. Lachmann (1840) ; door K. Reissenberger (1886, 2 19013y, aoor G: Baesecke (1925). Over de betrekking tusschen IN. en de Oudiransche voorbeel-
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den zie o.a. H. Buttner, Der Reinhart Fuchs and seine franzOsische Quelle
(1891) en verdere literatuur bij Voretzsch, in Baesecke's ed. V—XXVIII;
daarna, ook over de reconstructie van den oorspronkelijken tekst, A. Wallner,
in ZfdA. LXIII (1926) 177-216, LXIV (1927) 237-59; G. Baesecke, in
ZfdPh. LII (1927) 259-70; E. Schroder, in Gat. gel. Anz. 1927, 22-50 en
in AfdA. XLVI (1927) 121-2.
45. Zie boven, blz. 28-9.
46. Zie over de punten van overeenkomst en verschil tusschen Renart, Reinhart Fuchs (Isingrines Not) en Reinaert I, behalve het hierboven, in de Aant.
32 en 44 genoemde, nog: Reinaert I, ed. Jonckbloot, LIII—LXII; ed. Van Helten V—VI, XXXII—XXXIII; ed. BH. Aantek. CXI—CXIII; Tschr. LIII
(1934) 43-54.

II. VAN DEN VOS REINAERDE
A. ONTSTAAN EN SAMENSTEL
1. Zie boven, biz. 12-15.
2. Het aanvankelijk eenige volledige (zgn. Comburgsche) handschrift, te
Stuttgart (A) is, volgens Kausler en Martin omstreeks 1400, doch volgens
De Freese, in Hand. Lett. 1932/3, 33, tusschen 1330 en 1340 geschreven; zie
verder diens Bouwstoffen voor het Mnl. Wdb., no. 248 en 331; Martin's ed.,
V—VI; BH.'s Aantek. CXXXIV—CXLIII; de collaties van G. J. Boekenoogen,
in Tschr. XI (1892) 6-9 en van J. Franck, in a.w. XVII (1898) 269-71; en
Cc. 14-5. Uitgaven: 1° door F. D. Grater, in Odina and Teutona I (1812)
276-375, zie ook 230, 251, 265-75; verg. het eerste bericht door F. Weckherlin, Beitr. z. Gesch. altdeutscher Sprache u. Lit. (1811) 125-51; 2° door
J. Grimm, in Reinhart Fuchs (1834), 115-234 (met 268-86); 3° door
J. F. Willems (1836; 2de druk door F. A. Snellaert, 1850); 4° door W. J. A.
Jonckbloet (1856); 5° door E. Martin (1874); 6° door W. L. van Helten
(1887); no. 1 diplomatisch, no. 2-5 min of meer, no. 6 bovenmate critisch
bewerkt. Daarna zijn twee, te Darmstadt gevonden — althans in spelling
zeer oude: zie Cc. 47-9 en V. Ginneken, Taal v. Limb. Leven van Jezus 5 —
fragmenten (E) door E. Martin diplomatisch en critisch uitgegeven (1889).
Vervolgens is hs. A (niet streng-)diplomatisch uitgegeven door F. Buitenrust Hettema en mij (1903); waarbij Inleiding, Aantekeningen en Glossarium
door eerstrgenoemde (1909). — Inmiddels was in 1907 op het slot van den
vorst Von Salm-Reifferscheidt te Dyck (nabij Nuis in de Rijnprovincie) een
nieuw, ondanks 't onbreken der 46 laatste verzen van A kennelijk voliedig,
eveneens in het begin der 14de eeuw, omstreeks 1340 geschreven (zie be
Freese t.a.p.) handschrift (F) gevonden, dat, in hoofdzaak diplomatisch, uitgegeven is door den ontdekker H. Degering (1910); zie VMVA. 008,
109-88; Museum XVII (1910) 420-3 en Cc. 15-6; LW., in Bull. d. 1. Soc.
d'hist. et d'archeol. de Gand XVI (1908) 125-41, en in Tschr. v. Boek- en
Bibliotheekwezen VIII (1910) 97-114; ook BH., Inl. CXXXIV—CXXXVI.
— De eerste druk dezer mijner critische editie, naar A, F en E, met gedurige
raadpleging van L, B, c en D (zie ben.), verscheen in 1914; mijn Critische Cornmentaar daarop in 1917. — De tweede, herziene druk der (in hoofdzaak, diet
streng-) diplomatische uitgave van A, thans ook (daarnaast) van F en (daaronder) van E, door Buitenrust Hettema en Degering zag het licht in 1921; zie
Museum XXX (1923) 40-2. — Ten slotte doken in 1933 nog een paar kleine
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fragmentjes (G), van gering belang, 1, die thans in de Gemeente-Bibliotheek
te Rotterdam berusten (zie tschr. LIII 161, noot 1, en De Vreese's Bibl. Neerl.
Manuscr.). — Over de taal dezer hss. zie in 't algemeen (en met name A X F)
Td. 197-204, Cc. 22, 47-138; LW., in Tschr. XXX (1911) 224-37 (over
E); Th. Frings, in ZfdA. LVI (1919) 282 en AfdA. XL (1920) 114 (over F).
— Over jongere, populaire uitgaven zie bov., III.
3. Zie reeds ed. J. F. Willems 390-2. Het is echter wel aan gerechten
twijfel onderhevig of men bij dezen (in 1160 geboren) Franschman, schoon
tot c. 1213 in Henegouwen en Brabant woonachtig, niet veeleer aan bekendheid met Fransche Renart-branches moet denken. Daaraan schijnen immers
ontleend, daarmede stemmen althans overeen twee niet in den Mnl. Reinaert,
maar wel in de 2de Ofr. Renart-branche voorkomende dierenfabelen: vos en
mees („que gallice masange nominatur") en vos en raaf, beide ook merkwaardig
door het gewag van den volksnaam renard: „vulpe (vulpecula), quam (vulgo)
renardum appellant"; verg. ook het verhaal der vossenbiecht, „que solet in
Francia appellari confessio renardi" ( = Ren. I 1143-68, Rein. I 1695—
1727). Zie The exempla of Jacques de Vitry, ed. Th. Fr. Crane (1890), no.
20 (bis), 91, 297 en G. Frenken, Die Exempla des Jacob von Vitry (1914)
31-3. Andere dierenfabelen bij denzelfden schrijver, die we! in den Mnl. R. I.
of II voorkomen zijn o.a.: no. 30: vos en muilezel / / wolf en merrie (R. II
3992-4094), 136: wolf en kraanvogel (R. II 5833-73), 158: verdeeling van
den buit, het „leeuwendeel" (R. II 6043-6132), 174: zatgegeten en gevangen
wolf (R. I 1504-23), 304: vos houdt zich dood om vogel ( s) te vangen (R. Li
3567-3617). Zie ook Foulet, a.w. 543. — Enkele dierensproken, die blijkens
oude Latijnsche kronieken in zeer vroegen tijd ook in de Nederlanden bekend
geweest zijn (doch niet in den Reinaert voorkomen) zijn door Pater D. A.
Stracke in Tschr. XLIV (1925) 207-17 medegedeeld.
4. Zie Cc. 103-16, en ben., de Naamlijst: verdietscht-Walsche en Dietsche
naamsvormen; en verg. ook boven, blz. 33.
5. Over de betrekking en de doorloopende vergelijking tusschen vs. 1 (11)1350, der lste Ofr. branche (le Plaid), naar Martin's editie, en R. I A, vs. 1
(11)—c. 1900 zie de ed. Jonckbloet LXXXVIII—XCVII, ed. Martin
XXVIII—XXXVII, ed. Van Helten VI—XXV, BH. Aantek. XCIX—CIX;
ook G. Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk. I 107-8, 215. In den Franschen tekst
dient vooral gelet op de varianten der hss. BHaL (in Martin's ed. II 1-43: zie
zijn. Observ. 9), waarmede de Mnl. tekst meermalen nader verwanr is gebleken
dan met de lezingen van het door M. afgedrukte hs. A. Zie over een ouderen
vorm van Ren. I, in de 27ste (Ital.-Fr.) branche, Rainardo e Lesengrino, boven,
blz. 15 (met Aant. I 41), en Sudre, a.w. 87-90 (97), Taal en Lett. V (1895)
159, Tschr. LIV (1935) 113. — Over de hoogere herkomst der verschillende
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„avonturen" van Reinaert I zie in 't algemeen: A. Graf, Die Grundlagen des
Reineke Fuchs (1920).
6. Zie Tschr. LIII 46-7.
7. Zie ben., Aant. II B, 33.
8. Zie over het ook in R. I B (1901-3500) aan de Fransche br. I en Ia
ontleende vrij wat meer dan men aanvankelijk waande — de edd. Jonckbloet
XCVI—XCVII, Martin XXXVIII, V. Helten XXVI—XXVIII, BH. CIXCXI; voor het uit andere branches nagevolgde V. Helten XXIX, BH.C, en
voorts, vooral voor br. Ia, Taal en Lett. XIV (1904) 481-9.
9. Dat Renart, wanneet hij, gereed om als pelgrim het hof te verlaten, op
's konings aansporing zijnen vijanden al wat zij hem misdaan hebben plechtig,
met het breken van een stroo, vergeeft (Ren. I 1423-33: „Ront le festu, si for
pardone") is zonder twijfel het voorbeeld voor de „festucatio" of „halminge"
in ons gedicht (2562-5). Maar hier is dit motief gebruikt bij 's konings
„vergeven" (kwijtschelden) van R.'s, misdaden, en nogmaals, vlak daarop — als
hoonende weerslag, parodie op deze dom-lichtvaardige „vergiffenis" — bij R.'s
wederkeerige, even plechtige overdracht van zijn gewaanden schat aan den
koning (2581-91)! — Van het hof vertrokken, vindt Renart Coars in een
boschje, spreekt hem aan, grijpt hem, als hij wil vluchten, en bestemt hem als
maal voor zijne kinderen; daarna klimt hij op een berg, van waar hij, met
hoonend gebaar en taal, den koning en diens hof zijn pelgrimskruis, -staf en.
-tasch toewerpt; C. ontvlucht, komt gewond aan 't hof, waar de koning, verontwaardigd, den dieren, met uitzichr op belooning of straf, gebiedt R. te vangen
(Ren. I 1473-1550): het voorbeeld, in ruwe trekken, van R. I. 3082-3454,
maar hoe zeer gewijzigd, verrijkt met Belijn's Urias-brief en -boodschap aan
den koning, en toegelicht door C.'s kop in de „scerpe"! — En Coars' koorts,
veroorzaakt door angst over 's konings toorn en op wonderdadige wijze genezen op Copee's graf (Ren. I 359-60, 451-64), is veel later, en veel geestiger, te pas gebracht (R. I 2663-2717). — Zoo vindt men telkens wat in R.
I B ons een voortreffelijke vondst van den Mnl. dichter scheen in 't Ofr. elders,
doch soms in „embryonalen" toestand, terug; verg. b.v. nog Ren. I 353-65
met Rein. I 3412-20. Zie ook (behoudens de gevolgtrekkingen!) V. Mierlo,
in VMVA. 1927, 1078-1118.
Nog duidelijker blijkt de voortreffelijkheid van het Dietsche gedicht bij vergelijking met de (den bewerker waarschijnlijk bekende) Ofr. branche Ia, een
jonger toevoegsel, veel lager staande dan het reeds zwakkem slot van br. I, vol
herhalingen en ongerijmdheden. Zoo b.v. R.'s tweede begenadiging door den
koning, na de opnieuw gebleken huichelarij van den valschen pelgrim, en diens
boon, aan Coars, aan het hof en aan de (door hem geschoffeerde, maar desondanks hem beminnende en voorsprekende!) koningin aangedaan; 't laatste een
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der talrijke onnoodige, te pas „gejaagde", aanstootelijke, rouwe en schouwe of
vieze bijzonderheden. Een begenadiging bovendien, verleend op 't enkele gezicht
van een door Hermeline geboden losprijs. Vergelijk hiermede de op meesrerlijke
wijze ingeleide vondst der samenzwering van Reinaerts vijanden tegen den
koning en de enkele, bedekte toespeling op 't „mesprijs der coninghinnen"
(1477-80!
10. Zie over deze „avonturen" in 't algemeen Graf, a.w. 119-28.
11. Graf, a.w. 47-57 (boelage met de wolvin), 97-108 (de drie dagvaardingen), 108 (vos als valsche pelgrim) enz.
12. Tschr. XXX (1911) 78-80 en ben., de Naamlijst; ook Graf, a.w. 125.
13. Graf, a.w. 127-8, en ben., de Naamlijst.
14. Tschr. XIX (1901) 244.
15. Graf, a.w. 123-5; Tschr. XXX (1911) 58-60; LIV (1935) 108-10;
Stracke, in a.w. XLIV (1925) 214.
16. Tschr. LII (1933) 242-6, en ben., Aant. II B 2.
17. Graf, a.w. 126-7; Td. 247-51; Tschr. LII (1933) 154. Verg., voor de
onmiddellijke herhaling van hot was te spade (2338-9), Ren. II 11-3 en
868-9; wax echter toch nog wel iets anders is dan de in R. I (vooral B) zoo
gewone tautologieen (zie Td. 231-8, 249 en Mel. S. de Grave 218-32).
18. Zie over dit slot Td. 242-7, Tschr. LIII (1934) 154-64 (met het,
a.w. 155, noot 2, aangehaalde) en boven, blz. 29.
19. Over dit gedicht, met Madoc als titelheld — omtrent beteekenis en herkomst van den naam zie ben., de Naamlijst — is zeer veel geschreven, doch zonder eenige stellige uitkomst. Wel mogen wij uit de vermelding in den aanhef van
ons gedicht (althans nog in hs. F van R. I en B van R. II) , als aanbevelende herinnering — verg. b.v. Maerlant's Troyen 57-60 en het moderne „schrijver
van ..." op titelbladen — opmaken, dat het werk tijdens het „verschijnen" van
R. I welbekend en geliefd is geweest; terwijI uit de opzettelijke, jongere schrapping en vervanging, in hs. A, van den naam door vele bouke (zie de facsimilie's,
ben.) k a n afgeleid worden hetzij dat het werk in lateren tijd, waardoor of
waarom ook, niet overal meer bekend of geliefd was, hetzij dat de schrijver van,
hs. A liever in 't algemeen des dichters vruchtbare werkzaamheid wilde roemen.
Maar ook dit als al het hier volgende (ten deele verschuldigd aan vriendelijke inlichtingen van Dr. Th. M. Chotzen), slechts gissing.
Grimm, R. F. (1834), CXLIX en D. Gramm. III 677, vatte die Madoc (hem
reeds uit hs. B van R. II bekend) ten onrechte op als een bijnaam, gevormd met
een diminutief-suffix-oc (verg. straks, en ben., de Naamlijst op fulocke?), van
den Mni. dichter: Willem die Madoc, met die als lidwoord en vs. 2 als object
van maecte' in vs. 1. — Tegelijkertijd stelde F. J. Mone, in zijn Anz. f. d. Kunde
des deut. Ma. III (1834) 197, Madoc gelijk met Malagijs (kymr. Madog,
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Madawg), verg. straks De Pauw, doch zie reeds J. H. Borman's twijfel, in zijne
Notae in R.V. (1836) 19-20. — H. Leo, ZfdA. IV (1844) 565, zag daarentegen in Madoc den kitel van een anderen, ouderen, oorspronkelijk Keltischen
dierenroman — madoc is ni. volgens hem, en ook Zimmer, in a. w. XXXII
(1888) 285, een Kymrische dichterlijke naam van den vos —, door Willem vOOr
den Reinaert naar (eene Fransche vertaling van) een Welsh origineel bewerkt.
Deze gissing werd niet aanvaard door Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtkunst
I 190, en stellig verworpen o.a. door Chotzen, Willem's Madoc en zijn bron,
in Tschr. XLIX (1930), 47-57 (verg. ook boven, Aant. I 4 ?). — J. F. Willems, in zijn Rein.-ed. (1836) XXXIII, vraagt „of men bier niet zou mogen
denken aen de zonderlinge lotgevallen van Madoc, zoon van Owen Guynnedd,
prins van Wallis, die omtrent ... 1170 America ontdekte ? Hy toch vertelde
wonderlyke dingen van eene andere wereld", die bedoeld zouden zijn met „Madocs droem" (zie ook Belfort X (1895) II 49; S. Eringa, in Tschr. XLIV
(1925), 54 en Chotzen, t.a.p.). — Met dit laatste was bedoeld de reeds door
Grimm t.a.p. aangehaalde plaats van Maerlant (Rijmb. 34846-7) : „Want dit"
( deze Rijmbijbel) „nes niet Madocs droem, No Reinaerts, no Arturs boerden";
waar dus „Madocs droem" in een adem (en eenig verband ?) zoowel met het
dierenepos als met een Arturroman stamen als drie werken van dezelfde
lichtvaardige, althans fantastische soort, „loghenlike saken"? — wordt vermeld.
Aan hetzelfde gedicht herinnert waarschijnlijk een tweede plaats (zie Jonckbloet, Gesch. d. Nederl. Letterk. 3 I 361 en De Vries in Tschr. VII (1887)
249-50), uit Die Borchgr. v. Couchi II 71-4 (in Mnl. Ged. en Fragm., ed.
De Pauw, II (1903) 35: „Ja, vercoerne, scone smale, Ghi spreect dat mi int
herte droeft". „Nock wanic, her ridder, dat ghi doeft ( = doves, maalt, krankzinnig zijt), Of dat ghi sijt in Madox drome". In aansluiting bij deze beide
plaatsen gist Martin, in ed. R. (1874) XIV—XV, als inhoud van het gedicht
over M. een (allegorischen) droom, misschien in den trant van Tondalus'
visioen. Evenzoo H. E. Moltzer, die „in het vermoeden, dat Madoc's droom
een Artur-roman is geweest", in Tschr. III (1883) 312-20 een Kymrisch
(Welsh) verhaal over een „droom van Madoc's dienstman Rhonabwy" omstandig mededeelde; wat echter (naar reeds Jonckbloet, Gesch. d. Ned. Letterk.3
I 362 heeft opgemerkt), als zijnde niet „Madocs droom", maar die van een zijner
volgelingen, in dezen nauwelijks eenige waarde heeft (zie ook San Matte, in
V. d. Hagen's Germ. VII 161). — Nap. de Pauw knoopt, VMVA., 1887,
159-73, aan Morse's gelijkstelling van Madoc en Madolgijs, Maldogijs, Malagijs het gewag vast dezer namen in Mnl. rekeningen, en brengt verder allerlei,
weinig ter zake dienende, wetenswaardigheden to berde (zie Ned. Spectator'
1888, 133b-134b, doch ook E. Philipot in Romania XXV (1896) 286, noot
2). — G. Gezelle haalt, in Het Belfort II (1887) 603-19, den aanhef aan
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van een nog ongedrukt ref rein van Ed. de Dene (facteur der Brugsche rederijkerskamer „De drie Santinnen", c. 1500): „Onder een roodse, in madocx
(h)ol, daer diueersche beesten hadden den bol(?), ... hilt feeste eenen noordschen drol", waarin verder sprake is van „tschemynckel" (de aap) en een bond;
hetgeen Gezelle dan, na vergelijking met Nobis hol (zie Tschr. XLVIII (1929)
205-9), Pluto's hol en Reinaerts hol (R. I 3119, 3233, II 7659) — ook St.Patricius' hol (zie Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 413-4) ware in dit verband
allicht vermeldenswaard geweest — verleidt tot allerlei niet geheel onbelangrijke, doch meerendeels niet ter zake doende uitweidingen en zeer gewaagde
gissingen over min of meet gestaafde, pejoratieve praefixen ma-, ka-, kwa-, pa-,
pla-, plu- en „suffixen" -ok, -dok en -drol, maar waarin het gewag van Madoc
altoos niet zonder belang blijft (zie ook LW., in VMVA. 1936, 438). — Dit
laatste geldt, ten slotte, ook van een Wvl. zegswijze: „Gij komt lijk uit Mazeltjes
droom, gij schijnt van niets to weten" (De Flou, in Onze Volkstaal III (1890)
21), die misschien getuigt van eenige oude Vlaamsche overlevering over een
droom van Madoc; zie ook LW., in VMVA. 1936, 438. — Voorts heeft Chotzen in bovengenoemd opstel, na critiek van vroegere gissingen, zelf toch de
mogelijkheid betoogd, dat zekere Kymrische overleveringen aangaande Madoc
den zeevaarder, waarvan wij een weerklank vinden in de dertiendeeuwsche
Anglonormandische „Histoire de Foulque fitz Warin" en Fransche episodische
Arturromans, die van een Madoc of Mador (zie Philipot. t.a.p.) — doch van
geen droom! — gewagen, ook bekend geraakt zouden zijn in de Nederlanden,
waar in de middeleeuwen inderdaad Madoc, als (waarschijnlijk literaire mode-)
naam ook van Atrechtsche en Delftsche burgers voorkomt (zie boven, De
Pauw; Chotzen, in Tschr. XLIX (1930) 56, noot 1; Boekenoogen, in Tschr.
XXXV (1917) 67-96, inz. 79). — Ten slotte zij bier nog, in los verband,
gewezen op enkele andere vermeldingen van personen van dezen naam: drie
helden, alien Madawc genaamd, wier graven aangewezen worden in een Kymrisch gedicht in het Zwarte Boek van Carmarthen (,zie ook Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 256); een Mad ok, „forestier" van Artur (Moriaen, ed. Te
Winkel, biz. 51); een Maduc in den Ofr. roman Vengeance de Raguidel (zie
Te Winkel, a.w. I 298 en S. Eringa in Tschr. XLIV (1925) 53; een Malduck
in den Mhd. Lanzelet van Ulrich von Zatzikhoven (1.a.w. 54); een Saracenenkoning Madoc in den Ofr. roman Sone de Nausay (Bibl. d. lit. Vereins 216;
zie S. Singer, in ZfdA. XLIV (1900) 330); en ten slotte ook Chotzen, in Ann.
d. 1. Soc. d'emulation de Bruges LXXVI (1933) 73-5. — Over Madoc, als
prototype van Walewein (beiden opgevat als hoofdpersoon van een tocht naar
de Andere Wereld, een zeevaart naar onbekende oorden, van waar men niet
terugkeert) zie Eringa, in Tschr. XLIV 55, doch ook A. M. E. Draak, Onderz.
ov. d. roman van Walewein, 9, noot 3 i. f. -- Het voorkomen in laatstge-

VAN DEN VOS REINAERDE. A. ONTSTAAN EN SAMENSTEL

77

noemden roman (5158 vlgg., verg. ook 5898 en 8588) welks inhoud nauw
verwant gebleken is met het sprookje van den Gouden Vogel (Grimm, KHM.,
no. 57) — van een in een v o s „vertooverden" prins, Rog& (nom. v. of r.
rouget, verklv. v. rouge, dus: de roode) kan toch in dit verband kwalijk eenige
beteekenis hebben?
20. Zie voorts over andere punten: het verschillend slot van de hs. A en F, de
Latijnsche vertaling (L) en de omwerking in R. II (hs. B), en over de gewaande
bijzonder groote initiaal in hs. A bij vs. 3420, ook over het „Nota" onder het
slot van beide hss. A en F: Tschr. LIII 154-7 en het, a.w. 155, noot 2, aangehaalde; over het gewaande dubbele begin in den proloog: Td. 251.
21. De eerste, die dit sindsdien telkens opnieuw besproken vraagstuk van
het auteurschap, in verband met den proloog, van R. I heeft to beide gebracht,
J. F. Willems, geeft in de Inleiding zijner (eerste volledige) uitgave van R. 1
en II I, naar hs. A, met daaronder de varianten van hs. B; II naar B — deze
voorstelling (zie reeds VMVA. 1908, 149-50) : Willem, „de schryver van het
vervolg [d.i. R. II en slechts de verbeteraer omwerker van het eerste
boek" Ld.i. R.11 (blz. XXVI), is waarschijnlijk = Willem van Utenhove, de
dichter van den reeds door Maerlant vermelden Bestiaris — hetzij deze daarmede al dan niet „den vernieuwden Reinaert" (R. I I A + B) bedoeld hebbe —,
uit het midden der dertiende eeuw (blz. XXIX, XXXV). „Het eerste boek"
oorspronkelijk eindigende met vs. 3394 (bier 3420), is „een onverCR.
niet door Willem opgesteld" ()(XVI) , waarin men „ondeelbaer geheel
een werk van twee dichters zien kan" (XXXI) ; deze „vlaemsche
mogelyk
Reinaert (moet) omtrent het jaer 1170 zijn gedicht" (XXXV), en is de
bron der (door W., blz. 302-39, geheel afgedrukte) Of r. br. I. In onze oogen
is deze — wat het laatste gedeelte betreft op menig punt veel later opnieuw
door V. Mierlo verdedigde — voorstelling een wonderlijk mengsel van ten deele
wellicht juiste met andere, stellig onjuist gebleken gissingen (zie reeds aanstonds Jonckbloet, ed. XXIX—XXXIX), die bovendien door latere onderzoekers niet altijd juist verstaan en weergegeven zijn (zie BH., in Tschr. XII
(1893) 1-13; LW., De vervaardiging van den Reinaert, in a.w. XVI (1897)
258-67; en a.w. LVII 186, noot 1, 191, noot 2).
De vondst en uitgave van het nieuwe hs. F en de daaruit geboren vraagstukken over het dubbel of enkelvoudig auteurschap (Aernout en Willem), over de
lezing en verklaring van den proloog enz. hebben aanleiding gegeven tot een
groot aantal geschriften; waarvan een zeer beknopt, doch niet volledig, overzicht hier een plaats moge vinden. — Een nieuw handschrift van den Reinaert,
in VMVA. 1908, 109-88: bericht en verslag der voornaamste nieuwe gegevens
van het gevonden hs. — LW., La decouverte d'un nouveau manuscrit du Reinaert, in Bull. de la Soc. d'hist. et d'archeol. de Gand XVI (1908) 125-41. —
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F. Buitenrust Hettema, Inl. zijner uitgave (1909), §§ XXIII, XXVIII,
XXXVII e. e.: twijfelt aan A.'s medeauteurschap van R. I, houdt vast aan hs. A
als grondslag. — LW., Het nieuwe Reinaert-handschrift, in Tschr. v. Boek- en
Bibl.-wezen VIII (1910), 97-114. — Td. = De twee dichters van Reinaert I,
in Tschr. XXXI (1912) 177-276: Verschil in woordenschat. Verschil in taalvormen. Dialect. Plaatsnamen. Verschil in geest en stijl. Karakteristiek der beide
dichters. Gelijkenis en gemeenschap. Aanvang en slot van B. De fabel der kikvorschen. De proloog. Aernout en Willem. Slotsom, na lange weifeling: Aernout dichter van B, waarvOOr Willem A heeft gevoegd. — G. G. Kloeke, Het
aandeel van Willem en Aernout in den Reinaert I, in Tschr. XXXVIII (1919)
34-64; W. Braune, Die zwei Dichter des Reinaert, in PBB. XLIV (1919)
100-9: stellen beicten het slot van A niet bij (of omstreeks) 1758, maar bij
(of omstreeks) 1900, of oorspronkelijk nog een 300 regels verder; schrijven
A aan Aernout, B aan Willem toe; voorts acht Kloeke 1532-1649 eene interpolatie van Willem in Aernouts werk. — LW., De nieuwe proloog van den
Reinaert en het Aernout-vraagstuk, in VMVA. 1920, 157--203; A. Kluyver,
De beer Willems en de proloog van den Reinaert, in De nieuwe Taalgids
XIV (1929) 225-30; M. H. Jellinek, Zwei Dichter des Reinaert?, in PBB.
XLV (1920) 51-8: alle drie — LW. met prijsgeving zijner eigene gissing (zie
boven, blz. 20), en slechts aarzelend, „vragenderwijs" — gissen dat wellicht de
naam A(e)rnout een bloote vergissing (verlezing of verschrijving) zou zijn
voor Perro (o) t, den naam van den in vs. 1 der Ofr. lste branche genoemden
W a l s c h e n dichter, en houden, als vanouds, Willem voor den e e n i g e n
dichter van R. I. — Td. 2 Aernout en Willem als de twee dichters van Reinaert I
gehandhaafd, in Tschr. XLI (1922) 65-114: handhaaft de onderscheiding
tusschen R. I A en B, als afkomstig van twee dichters; acht de gissing van een
oorspronkelijken naam Perroot onbewezen en, buiten dwingende noodzaak, onaanvaardbaar; noemt de verplaatsing der afscheiding tusschen A en B na omstreeks vs. 1900 waarschijnlijk; oordeelt de uitscheiding, als interpolatie, van
1532-1649 niet bewezen, doch mogelijk; en erkent Aernout als den dichter
van A (41-1900), Willem als den omwerker van A en dichter van B ( 1901—
3500) — behoudens het wellicht nog jongere, andere slot — en van den geheelen proloog (1-40). — J. Vercoullie, De Diersage en Reinaert de v os
(1925), 69-74; wil vs. 4 6 van den proloog grootendeels naar hs. B (van.
R. II), doch met Perraut, lezen. J. van Mierlo, Voor Arnouts oorspronkelijkheid, in VMVA. 1927, 1071-1118 (en in Gesch. v. d. Onl. en Mnl. Letterk.
(1928) 105-6) : betoogt Aernouts dichterschap van een oorspronkelijk, doch
onvoltooid gebleven Dietsch gedicht (verg. hierboven J. F. Willems' meening),
al dan niet in hoofdzaak = R. I A, later vrij vertaald in 't Walsch (de Ofr.
br. I), en in 't Mnl. voortgezet door Willem; doch wil van Perro(u)t (nog)
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niet weten. — M. Delbouille, in Revue beige de philol. et d'hist. VIII (1929)
19-52: acht R. I (A + B) geheel geschreven door Willem, en Aernouts gedicht een (nu verloren) Vlaamsche vertaling der, volgens Foulet, oorspronkelijk
een geheel vormende Ofr. br. II + Va van Perrot de Saint-Cloud; welk
Vlaamsch gedicht de door Willem gezochte „vite" (vs. 7) zou zijn geweest. —
P. de Keyser, in a.w. VIII (1929) 859-62: verwerpt meerendeels de gissingen
der beide laatstgenoemden, houdt Aernout voor den dichter van een (verloren)
Vlaamsch gedicht, waarin de ziekte van den leeuw nog voorafging aan zijn
hofdag (verg. boven, blz. 15); waarna Willem, alleen, een (ander) gedicht,
R. I A + B, geschreven heeft. — V. Mierlo, Voor Willem als eenig auteur van
Reinaert I, in VMVA, 1929, 403-34: blijft vooraisnog Aernout beschouwen
als dichter van een (ander, verloren) oorspronkelijk Vlaamsch gedicht, 't origineel der Ofr. branche I, en acht een dubbel auteurschap van R. I onbestaanbaar
met de prioriteit van Ren. I boven R. I A. — V. Mierlo, Nog eens vs. 6 uit den
Reinaert-proloog, in a.w. 1930, 61-70: acht een behoud van „Arnout" in vs. 6,
en daarmede zijn oorspronkelijk dichterschap, alleen mogelijk bij een schrappen
van „niet en". — V. Mierlo, Aernout, in Gedenkboek Vermeylen (1931),
511-20: acht ten slotte de emendatie, in vs. 6, van „Amout niet en" in
„P e r r out", die alle moeilijkheden oplost, onontwijkbaar. — Reinaert-studien,
III. Aernout en Willem. A. De oorspronkelijkheid van R. I A ? B. Het dubbel
auteurschap van Reinaert I, A en B, in Tschr. LIII (1934) 33-78, 127-67:
critische beschouwing van al de voorafgaande opstellen, handhaving, in hoofdzaak, der voorstelling in Td. 2, en mededeeling der uitkomsten van Sievers'
„schallanalytisch" onderzoek van R. I. — Reinaert-studien, III C. De tijds- en
plaatsbepaling van Reinaert I, A en B, in a.w. LIV (1935) 28-52, 89-128:
critisch overzicht en (meerendeels) aanvaarding van de uitkomsten
der topografische en chronologische onderzoekingen van Pater dr. D. A.
Stracke e. a. (Hulsterloo en Criekenpit. Hijfte. Boloys. Portaengen (Bartanghen) , Pol (1) ane (n) , Portegale. Jufroet of Gi(e)li(j)s. Bedevaart of kruistocht. Deken Herman; en, dienvolgens, erkenning der mogelijkheid van een
ouder, verloren ( ?) gedicht (van Aernout?) uit 't eind der 12 de eeuw, prototype
van R. I A, doch in alien gevalle met handhaving van het dubbel auteurschap
van R. I (zie verder hierboven, 28-9). — V. Mierlo, Bij een Reinaert-debat.
Enkele noodzakelijke opmerkingen, in Tschr. LV (1936) 1-6: verweer tegen
mijne opstellen in Tschr. LIII over het dubbel auteurschap, en handhaving der
lezing: „Die Perrout hevet vulscreven"; met een naschrift van mij. — V. Mierlo,
De oorspronkelijke lezing van den Reinaert-proloog, in VMVA. 1937, 175-97:
in hoofdzaak herhaling van het vorige. — Reinaert-studien, IV. De proloog van
Reinaert I, in Tschr. LVII (1938) 175-92: (mijn laatste) weerlegging van
V. M.'s betoog. — V. Mierlo, Perrout gehandhaafd. Eenige kantteekeningen bij
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het verweer van Prof. J. W . Muller, in VMVA. 1938, 425-38. — L.
Willems(t); De Reinaert-proloog of Adhuc sub judice lis est, in a.w. 1938,
675-92: acht Aernout den auteur van een Proto-Reinaert, Willem den eenigen
auteur van R. I.
22. Zie over dit verschil tusschen R. I A (thans vs. 41-1900) en B (thans
1-40, 1901-3500) in woordenschat, zegswijzen, taalvormen, dialect, plaatsnamen, ten slotte in stijl en geest: Td. 177-276; Cc. (1917) 41-2; Kloeke,
in Tschr. XXXVIII (1919) 55-9; Td. 2 = Tschr. XLI (1922), 68-71.
Thans valt, vooral wat betreft de twee lijsten van woorden en uitdrukkingen,
nog op te merken: 1° dat de verscijfers in Td. (naar HM. = HD.) , soms aanmerkelijk, verschillen van die in den eersten, en wederom van die in dezen
tweeden druk mijner critische editie (allengs van 3472 in HM, naar hs. A,
vermeerderd tot 3500); 2° dat, ten gevolge van later onderzoek, zoowel in de
woorden als in de aangehaalde plaatsen, menige wijziging ware aan te brengen
(waarvoor bier geen plaats is) ; 3° dat rekening dient gehouden zoowel met de
door Kloeke, in Tschr. XXXVIII betoogde interpolatie in Aernouts werk
(A, 1532-1649) als met het door mij herhaaldelijk betoogde over het slot
(zie Tschr. LIII 159-61) en met de 4 verschillende, door Sievers „gehoorde
stemmen" (zie a.w. 161-4); welke „inmengsels" waarschijnlijk niet zelden
oorspronkelijke verschillen tusschen A en B gelijkgestreken of verdoezeld
hebben.
23. Zie Td. 256, benevens de Lorreinen, Segher en Maerlant's Troyen, de
Brabantsche Yeesten, den Grimbergschen oorlog (en tal van proza-kronieken),
en verg. ook Jonckbloet's Aant. op Walewein, dl. II, blz. 136-7.
24. Over de beteekenis van onvolmaket (F) en onghemaket (A) zie Td. 257,
269-70; Td. 2 108-11; over de tautologie van onvolmaket = niet vulscreven
(vs. 5-6) zie Td. 231-8; Td. 2 231-8; Mel. Salv. de, Grave 218-32; Kloeke,
in Tschr. XXXVIII 40, 49.
25. Kloeke in 1.a.w. 44-5.
26. Over dit acrostichon zie Tschr. XLVI (1927) 52-64; Michels in Tschr.
v. taal en lett. XLVI (1927) 286-91.
27. Td. 258-64, 273, noot, benevens Martin, Observ. 13; J. C. Matthes
ve5r zijne uitgave der nieuwe fragmenten van den Roman der Lorreinen, IV;
Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 50.
28. Td. 273, noot.
29. Zie over den proloog Td. 251-4; Kloeke, in Tschr. XXXVIII (1919)
51-2; en voorts ook het in Aant. II A, 21, aangehaalde.
30. Kloeke, in a.w. 34 (36)-43, 43-52, 52-64.
31. Zie hierboven, de Aant. II A, 21.
32. Tschr. LIII 33-78,, 127-51 (67), LVII 175-92.
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33. Kloeke, in Tschr. XXXVIII 45, tegenover Td. 197, 266.
34. Td. 208-9; Tschr. LIII 54, noot 2, i.f.; en voorts ben., de Naamlijst.
35. Kalff, Gesch. d. Ned. Letterk. I 202-4; Taal en Lett. XIV 488-9;
Td. 209-13; Tschr. LIII 53, 70-1 en ben., de Aant. II B, 23.
36. Td. 214-6. — 37. A.w. 216-8. — 38. A.w. 218-20 en ben., Aant.
II B, 2. — 39. A.w. 220-3. — 40. A.w. 223, 234, en Kloeke, in Tschr.
XXXVIIII 41, 55. — 41. Td. 223-5. — 42. A.w. 225 (zie vss. 73,
141-3 (?), 1252-1301, 1628 (?), 1633 (?), 1652-73) en verg. 670.
43. A.w. 225, en vss. 253, 1457, 1548, 1826 (Latijn); 100, 935, 1461-3
(Walsch).
44. Td. 194-5, 217-8; Cc. 125.
45. Vss. 13-38, 781-804.
46. Vss. 724-31, 808-11, 823-39, 1125-9, 1171-92, 1235-1305,
1442, 1513-7, 1535-71, 1700-3.
47. Verg. over een dergelijk verschil in taal en stiji, in verband met het
gewag van twee dichters (van den Esopet: Calfstaf en Noydekijn) L. Scharpe,
in VMVA. 1924, 198-9. En zie over de geestelijke physionomie van Willem —
beschouwd als den eenigen. of althans den hoofddichter van het geheele
gedicht, R. I A + B — ook BH., Inl. LXXXII—XC en J. L. Walch, Studièn
over litteratuur en tooneel (1924), 7-27.
48. Zie reeds VMVA. 1908, 174; Tschr. XVIII 205, XXXVIII 133-46,
XXXIX 135-8; en ten slotte D. Th. Enklaar, Varende Luyden, 87-135.
49. Zie over dit acrostichon boven, Aant. II A, 26.
50. Over dit jongere slot zie laatstelijk Tschr. LIII 154 61 en het ald., blz.
155, noot 2, opgesomde.
51. Zie over dezen „Willelmus clericus": Tschr. LIV 46-8,103-5; Stracke
in Tschr. v. taal en lett. XII (1924) 265; XIII (1925) 23, 26.
52. Over scriveins zie V. VII 771; Leendertz, Inl. op Mnl. Dram. Poezie2
LXI, LXIII.

53. Zie over al deze „Willem's" het, Tschr. LIV 125-6, in de noten aangehaalde.
54. Zie over dit vraagstuk in 't algemeen Tschr. LIV 89-125; met name
over Mr. Jufroot 89-99, Deken Herman 99-105, den gehuwden pape
110-2, de toespeling op Bouchard van Avesnes 112-5.
55. Td. 242-5, Tschr. LIII 154-61.
56. Zie ben., Aant. III 4.
57. Jonckbloet, Rein.-ed. CXXV—CXL (1175-1200); Martin, Observ.
14 (1204-28); Foulet, Le roman de Renard, 106-8, 115 (1179, 1184).
58. Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 390, 481.
59. A.w. I 423.
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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60. Zie ben., biz. 30, met de Aant. II B, 3.
61. Immers, vooreerst is de juistheid dezer dagteekening van den Alexander
(Te Winkel, a.w. I 444) bestreden door Mej. M. Ramondt, in Neophilologus
XVIII (1933) 215-26, doch zie ook A. Kluyver, in Album Vercoullie 17781; J. A. N. Knuttel, in Tschr. LVII (1938) 223-8. En ten andere meenen
sommigen, dat niet de Reinaert den Alexander (parodieerend), maar omgekeerd
Maerlant, onwillekeurig, den Reinaert, aanhaalt, navolgt, of althans „in 't
hoofd had" (zie hierover echter Tschr. LII 252 - 3).
62. Tschr. LIV 112-6 . - 63. A.w. LIV 99-105 en 89-99. - 64. A.w.
LIV 43-5. - 65. Boven, blz. 16.
66. Zie Tschr. LIV 116-22 en het stemma, bov., blz. 54; en verg. over den
versbouw, het rhythme enz. der oudste Mnl. gedichten ook V. Mierlo, in
VMVA. 1935, 60-1; 1937, 821-5: zeer juist, maar ...... evenzeer toepasselijk op den huidigen vorm van Reinaert I !
67. Over de taalvormen van R. I A (Oostvlaamsch ?) en, vooral, B (Zuidwestvlaamsch ?) zie Tv. (Tschr. VII 1-85), Td. 197 - 204.
68. Over hiden zie voorshands J. Mansion, Voorn. bestandd. der Vlaamsche
plaatsnamen, 66.
69. Zie over de plaatsnamen in R. I ben., de Naamlijst.
70. Tschr. LIV 43-5, 46-8, 49-50, 89-103, 108-16.
71. Boven, blz. 16, met Aant. I 46.
72., Tschr. LIII` 167. - 73. Boven, Aant. II A, 26. - 74. Tschr. LIV
124-5.
75. Zie over de begrippen van letterkundigen eigendom, persoonlijken dichterroem enz. o.a. Td. 258, 263-4, Tschr. XLIX 168, 172 vlgg., LIII 158 en
het t.l.a.p. in noot 1 en Tschr. LII 122 in de noot aangehaalde.
76. Zie reeds Tschr. LIV 123, noot 2.
77. Misschien wel overeenkomende met de (Noorditaliaansche) 27ste branche; zie boven, blz. 15 en Tschr. LIV 113 en 116, noot 2.
78. Tschr. LIII 48-54, inz. 52, noot 1. - 79. A. w. LIV 123, noot 5. 80. Sievers' C (zie a. w. LIII 161 - 7). - 81. A. w. LIV 124-5, noot 1. 82. A.w. 112-5.
81. A.w. LIV 124-5, noot 1. - 82. A.w. 112 - 5. - 83. Zie verder
ben., III.
B. WA ARDEERING
1. Zie, ook over andere opvattingen en voorstellingen hieromtrent (loochening van literaire parodie), breeder: Reinaert-studien, II. Navolging en parodie
van heldenepos en ridderroman, in Tschr. LII (1933) 217-63; voorts J. J.
Gielen, Over de psychologie van den Reinaert-dichter, in De nieuwe Taalgids
XXVI (1931) 161-78.
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2. Tschr. LII (1933) 240-52; lees aid. op blz. 245, r. 23 (iplv.: B):
K. en E.; en voeg alsnog toe op blz. 249, r. 5: 116 /1 R. 1567, 1569. Zie ook
straks, Aant. 6.
3. A.w. 252-6; voeg alsnog toe op blz. 255, na r. 22: IX 433 /1 R. 697
(zie Cc. 194) ; en verg. boven, Aant. II A, 61.
4. A.w. 222-7, 232--7. — 5. A.w. 219 vlgg.
6. A.w. 249, noot 2; verg. Eleg. 390, 401, 411--2, 429-30 (en Ferg. 2351)
met R. 1551-2; welke plaats, tot dusverre zonderling van bewoording geacht
(zie Cc. 364), zó() eerst recht begrijpelijk is geworden, hare voile comische
kracht heeft gekregen: een kostelijke tegenhanger van Don Quijote's stormaanval op een molen! Zie deze woorden stac, vlooch, booch enz. bij V. aangehaald uit de schildering van ridderlijke gevechten! Verg. nog termen als toghel
uphilden (1162), hotttene en overvoer (1639).
7. A.w. 229-32, Td. 230-8, Mel. Salv. de Grave 218--32.
8. Zie voor het gebruik van heere (her) en vrouwe (ver) Td. 194, 217;
Cc. 124-5; Tschr. LII 228; voorts vs. 1863-8 en 784-92; voor dat van
helet 613, 1072, 3267.
9. Zie Cc. 125-7. — 10. Zie vss. 2443-91; Td. 216-7; Cc. 125-7.
11. Tschr. LII 227-8. — 12. Zie vss. 1485; 176, 1338.
13 Zie reeds boven, Aant. I 35; en verg. ook het Zuidafrikaansche gebruik
van oom en neef als eerbiedig vertrouwelijke aanspreekvormen tusschen (al dan
niet bloedverwante) ouder'en en jongeren, en ook bier to lande het gebruik, in
kindertaal, van oom en tante tegenover bevriende ouderen (zie Ned. Wdb. XI
20-1, IX 1782, XVI 824). — Verg. ook boven, blz. 18.
14. Het is de „halminge" (lat. festucatio): zie V. III 49-52.
15. Zie hiervoor — gelijk in 't algemeen voor alles wat het Germaansche
rechtgeding betreft — vooral BH.'s Aantek. (met name die op vs. 2544, 2545,
2563, naar zijne telling) ; voorts reeds J. C. H. Dreyer, Abhandl. v. d. Nutzen
d. R. V. in Erklarung d. teutschen Rechtsaltertiimer (1768); A. F. H. Geyder,
Reinhart Fuchs, aus dem Mnl. (1844) 209-315; C. Wiessner, Ueber einige
deutsche Rechtsaltertilmer in Willems Gedicht van den vos Reinaerde, in Wissensch. Beil. z. Jahresber. d. Elisabet-Gymn. Breslau (1891).
16. Zie ben., de Naamlijst.
17. Kalff, Gesch. d. Nederl. letterk. I 205-6 e.e.
18. Zie Cc. 217, met de noot. Een eigenaardig verschil in het landschap
met den Mhd. RF., waar R. en Isengrin steeds „ze walde" gaan, terwiji in den
Mnl. R. veel minder sprake is van het „wout" dan van de „beide" of de „woestine"; zie Tschr. LIII 54, noot 2 en verg. ook Stijn Streuvels, Land en yolk van
Vlaanderen.
19. In de 13de en 14de eeuw „krioelde" 't in Vlaanderen en Brabant nog
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van wolven; zie Ka1ff, a.w. I 215. — Over de aanwezigheid ook nog in latere
eeuwen (vooral tijdens de „troebelen" der 16de eeuw) , op enkele plaatsen zelfs
tot in 't begin der 19de eeuw, van talrijke wolven, over de door hen aangerichte
schade en de tegen hen georganiseerde wolvenjachten in Vlaanderen, Gelderland, Utrecht, Holland zie o.a. H. Pirenne, Gesch. v. Belgie IV 408; Geldersche
Volksalmanak 1886, 192-200; H. D. J. v. Schevichaven, Penschetsen I 196;
Bijdr. en Meded. Gelre XVIII (1915) 96, XXVI (1923) 91-8; Buiten III
(1909) 367-71; Limb. Jaarboek XVI (1910) 68 (a° 1790).
Ook de (minder gevaarlijke en gevreesde) Reinaert de vos is, in den natuurstaat, althans in de noordelijke Nederlanden, nu bijna alleen nog maar hier
en daar in de bosschen en heiden der oostelijke en zuidelijke gewesten te vinden.
Een bericht, in het Alg. Handelsblad van 7 Dec. 1938, Avondbl. (met afbeel.ding), omtrent een in den Haarlemerhout geschoten vos is zeer zeldzaam en
bevreemdend: het doet aan als een haast onverklaarbare curiositeit uit lang vervlogen dagen! Zie ook in hetzelfde blad, enkele dagen daarna, een ingezonden
klacht over deze noodelooze „natuurverarming"; en in het Zondagsblad van
22 Jan. 1939 een, blijkbaar naar de natuur genomen afbeelding van een nest
van 4 „jonge vossen" (Rosseel, Reinaerdijn en gebroeders!).
20. Zie Tschr. LIV 30-45, 45-8.
21. Verg. het Mnl. allegorische spel ,,Vanden winter ende vanden somer", in
Mnl. Dram. Poezie, ed. Leendertz, 135-52; inz. den slotregel (625): „Tot dat
die somer comt int lant".
22. Reinhart Fuchs, CCXCIV.
23. Zie hierboven, de Aant. II A, 35 en het daar aangehaalde. In Reinaert
I A is deze „mate" wellicht slechts Bens overschreden, in den (aan 't ridderleven, parodieerend, ontleenden versregel 1162: „Eer si (Reinaert en Tibeert)
nie toghel uphilden" (zie V.V 1765, VIII 515) : voorlooper der paardrijdende
en steekspelende dieren in de jongere Ofr. en Mnl. gedichten. In B is reeds
wat meer van dien aard te vinden: het valsche-muntersbedrijf van den
„sies (jachthond) Tibout en zijne gezellen (2696--2787), bet schoolkameraadschap van den haas Cuwaert en den hond Rijn, met het betalen van
den „past" (schoolgeld) door dezen voor genera, en des laatsten dichtersthap,
althans rijmvaardigheid (2700-7), ook de (gedachteloos aan vs. 38 ontleende?) uitdr. „ (diere), aerme ende rike" (2794). Zie ook Tschr. LIII 70-1.
24. Zooals die trouwens dikwijls ook reeds in den Physiologus, Maerlant's
Der Naturen Bloeme en andere middeleeuwsche werken opgemerkt en beschrey en zijn; zie ook Grimm, R. F. XXI,X—XLIII en BH.'s (veelal aan Brehm's
Thierleben ontleende) Aanteekeningen.
25. ZOO althans genoemd door koning Nobel (1032-6): een lof, dezen
door den dichter waarschijnlijk in den mond gelegd om diens waanwijsheid,
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zijne geringe „(dier-)menschenkennis" te doen uitkomen. Tibeerts, oogenschijnlijk door niets gemotiveerd, pleidooi voor Reinaert (106-23) heeft wellicht alleen de bedoeling, des laatsten „baraet", zijne valsche, wreede ondankbaarheid jegens zijn verdediger des te scherper te kenschetsen.
26. Zie ook KaIff, a.w. I 204-5, 207.
27. Vanouds de „honingeter" genaamd: zie boven, Aant. I 21, en ben., de
Naamlij st.
28. Vs. 106-23, 175-77, 1337-60, 2243-53, 2277-9, 2538-47 e.e.
29. Vs. 65-77, 1652-9, 2006-8. -- 29a. Vs. 1409-23, 3350-4 e.e.
30. Zie b.v. R.'s meesterlijk verhaal van Grimbeerts „lichte verheuging" en
Hermeline's babbelzucht ( 2300-13) !
31. B.v. 's kosters bezwaar om den pape zijn „cruusstaf" toe te vertrouwen
(726), 's konings aardrijkskundige kennis (2650-1), R.'s vorstelijk gebaar en
gebod bij het wegzenden, afdanken van Cuwaert (2712-5)!
32. B.v. Cantecleers opkomst met de lijkbaar, aan 't slot („recht te desen
selven stonden") van Grimbeerts pleidooi ten gunste van Reinaert (278-9,
verg. hetzelfde, 1856); R.'s teleurstelling bij het in 't oog krijgen van den nog
levenden Brune, vlak na zijne blijde voldoening over diens gewaanden dood
( 896-926) ; R.'s plotselinge, snelle vlucht na het afscheid van Belijn
(3347-60).
33. B.v. tusschen R. en Tibeert (1068-1159); zij 't ook, ditmaal, eene onloochenbare herinnering aan, ja herhaling van R.'s soortgelijk verlokkend, meetroonend gesprek met Brune (522-673) — zie over deze en dergelijke herhalingen (een der zeldzame gebreken in R. I A) Ojb. 137-9 ook woord
en weerwoord van Reinaert en Nobel, met Cantecleers, aanstonds door den koning onderdrukt „tusschenwoord" (1776-1885).
34. Zie b.v. R.'s dubbelzinnige beloften aan Brune (586-92, 632-5;
't laatste echter half bedorven door de ietwat schoolmeesterachtige uitlegging
in 636-41); voorts zijn spot met zijne „lieve moie", de „ontschoeide" Hersint
(2929-41), zijn „galgenhumor" (3170-81), zijn afscheid van den met een
Urias-brief belasten Belijn (3340-7) enz.
35. „Hi was een deel des coninx maech" (3422-3) : wel denkelijk een zinspeling op de oogenschijnlijke etymologische verwantschap (of inderdaad oorspronkelijke identiteit) tusschen mnl. liebaert en lupaert (lubaert), leeuw en
Luipaard: zie V. IV 520-1, 884-5, benevens Alex. V 1033-4 (lupaerde en
Tiebaerde in rijm op elkander), Antw. Liedb. no. VI (lupaert = „Finder de
leeu"), Ned. Wdb. VIII 3252.
36. Zie vss. 11-38, 781-800 e.e.
37. Grimm, RF. XXXVIII herinnert aan de bijbeteekenis van lat. /u pa,
wolvin, maar ook: hoer (vanwaar lat. lupanar, bordeel). In de zoOlogische lite-
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ratuur schijnt echter niets bekend te zijn van bijzondere geilheid der wolvin.
38. Zie Tschr. LIV 110-2, BH., Aantek. op vs. 1279 (naar zijne verstelling), en verg. mnl. papendochter, -kint, -sone, papinne (V. VI 118-9,121).
39. Zie boven, Aant. II A, 43, en verg. die op II B, 6.
40. Zie Tschr. LIV 113-5; en verg. in R. II (4411, 4536, 6857), eveneens als 's bisschops „clerc", „advocaet", „notaris", den aap, daar Martin
geheeten (over welken naam zie ben., de Naamlijst).
41. Tschr. LV 90-105, 112-5.
42. Zie reeds Ojb. 179, en Busken Huet, Het land van Rembrandt 3 72, 76.
43. Zie over deze aan Reinaert opgedragen (opgedrongen) liberale, vooral
anti-clericale „rollen", zijn peterschap van politieke spot- en schendblaadjes
enz. bov., blz. 59, ben., Aant. III 88, breeder Ojb. 180-4, en vooral: Reinaerts
avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, in VMVA. 1926, 336-50; ook
Geyl, Gesch. v. d. Nederl. stam, I 127-8.
44. Zie Cc. 154-7 en het daar aangehaalde. Verg. de, van de aid. gegevene
eenigszins afwijkende, verdeeling in 9 tooneelen in Hubert Melis' Nnl. bewerking (zie ben., III) ; ook J. Gielen, Belangrijke litt. Werken I 36-9 (en 51)
en Tinbergen's Rein.-ed. 8 13-5.
45. Zie o.a. Taal en Lett. XIV 481-94; Tinbergen, a.w. 17-9. Over de
oogenschijnlijke tegenstrijdigheid dezer eenheid van samenstel en bouw met het
dubbel auteurschap zie hierboven, blz. 23 en Td. 227-40.
46. Zie boven, Aant. II B, 33.
47. Zie de opsomming in Martin's ed. XLVII.
48. Ronduit rouwe, schouwe, schunnige obscoeniteiten of viezigheden als
72-7 en vooral natuurlijk het befaamde, met welbehagen breeduit geschilderde
— en ook in alle gecensureerde en populaire uitgaven „in usum scholarum"
te recht geschrapte („geapurgeerde") — tafereel van des papen toetakeling
door Tibeert (1252-1305 ) zijn zeldzaam. Niet zeer schaarsch daarentegen
(schoon niet alle onbetwijfelbaar) zijn de dubbelzinnige („equivoque") passages, min of meer bedektelijk en hoofsch aanduidende, uitdrukkingen of toespelingen, als 238-42, 1652-73; misschien ook 141-3 (zie BH.'s Aantek. en
De Jong, Merijntje Gijzen II 98?), 1537, 1628-34 (zie Ned. Wdb. VI 579,
XVI 1023; Tschr. XXXVIII 153-4; Drie Kluchten, ed. Stoett, blz. 143;
VMVA. 1932, 592-4). - Zeer veel talrijker en rouwer, platter zijn altoos de
obscoeniteiten in (de jongere branches van) den Of r. Renart en in den Mhd.
RF. (590a, 1057-60, 1161-3 e.e.); zie Franck, in ZfdA. LII 332, foot.
49. Zie Td. 227-31.
50. A.w. 231-8; Mel. Salv. de Grave 218-32.
51. Zie Ojb. 137; Td. 233-4; Cc. 188-9, 206 (op vs. 579-80 en 750),
en voorts vss. 78-9, 577-82, 632-4, 734-49, 752-5, 919 26, 980-2,
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1007 (1025)-37, 1503-20, 1784-91; 1957-63, 1971-8, 2080-3,
2182-4, 2320-3, 2351-6, 2372-4, 2815-22, 2665-7, 3084-95,
3388-90. Verg. Salv. de Grave, Strofen in Gormont et Isenbart, in Meded. d.
Kon. AL v. Wetensch., Afd. Letterk. LIII, ser. A, 11, blz. 295-6.
52. Zie Tv. 1-85; Cc. 41-103. — 53. Cc. 117-27. — 54. Cc. 84-8. —
55. Cc. 79-84, 88-98. — 56. Cc. 138-40 (in 't algemeen). — 57. Tv.
8-16, 22-5, 34-6; Cc. 138-43. — 58. Tv. 28-33; Cc. 140-3. — 59. Cc.
143. — 60. Jonckbloet XXV—XXVI; BH., Aantek. XXXII—XLVII; Cc. 143.

III. REINAERTS NAZATEN EN Z1JNE HERRIJZENIS
1. Willem van Afflighem's Lev. v. Sinte Lutgart II 89-93; Maerlant's
Rijmbijbel 34846-7; Boendale's Lekenspieghel III 15, 183-93; ook Walewein 5898-9 en 8588-90. Zie verder hierover — en in 't algemeen over het
in dit hoofdstuk behandelde — Reinaerts avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, in VMVA. 1926, 307 (313)-15.
2. Zie 1.a.w. 313.
3. Naar het eenig bekende, thans in de Deventersche Athenaeum-Bibliotheek
bewaarde, uit het Heer-Florenshuis aldaar afkomstige — en o.a. met naar den
inhoud verwante stukken als de Dialogus creaturarum, Esopus' en andere fabelen
en Nigellus Wirecker's Speculum stultorum (zie boven, Aant. I 28) bijeengebonden — exemplaar van een omstreeks 1473, stellig althans voor 1475,
door Nic. Ketelaer en G. de Leempt te Utrecht gedrukt incunabel — zie M. E.
Kronenberg, Catal. v. d. incun. in de Athen.-Bibl. te Deventer, no. 231 — door
M. F. A. G. Campbell nagenoeg diplomatisch (1859), door W. Knorr critisch,
doch kennelijk zonder collatie van het incunabel (1860) uitgegeven; zie verdere
tekstcritiek in E. Schulze, Ueber Reinardus Vulpes, ed. Knorr, in Jahresber. d.
Erziehungsanstalt zu Ziillichau. 1862.
4. Zie over dezen prelaat, over den vermoedelijken datum der vertaling en
over de persoon van den vertaler: LW., in Tschr. XXX 193-203, en N. de
Pauw, in Biogr. nation. de Belgique V 207-10, alsmede Tschr. LIV 115.
5. Als oudste getuige — immers in de d e r tiende eeuw bewerkt naar een
handschrift, dat allicht een halve eeuw ouder was dan de ons bekende (zie
boven, Aant. Il A, 2) —, en bovendien, ondanks sommige kennelijke schrijfen drukfouten, in de streng-metrische Latijnsche disticha (veel meer dan het
Dietsche, in vrijer rythme gedichte, origineel) vastgelegd, gevrijwaard tegen de
schrijffouten en al dan niet willekeurige wijzigingen der Dietsche afschrijvers
— die in het Dietsche origineel veel vrijer spel hadden en zich ook veroorloofden heeft deze zeer getrouwe vertaling derhalve voor de tekstcritiek van
bet oorspronkelijk gedicht eene groote, zeer bijzondere (reeds door Campbell
erkende, doch eerst later door de uitgevers ten voile gewaardeerde) beteekenis,
sours veel hooger dan die der Mnl. hss. uit de 14de eeuw. Zie Ojb. 5 vim.;
Cc. 16, 24-5, 28-31.
6. Zie H. Logeman, in Tschr. IV 167-83; BH., Inl. CXXIII—CXXV:
voorts Cc. 16-8, 29; Tschr. LIV 100.
7. Het, overoude, blijkbaar ook in de mondelinge overlevering welbekende
verhaal der vischvangst op het ijs (662-7); zie echter ook de opsomming
der dieren bij het geding (872-7) en verg. Frings in AfdA. XL 116.
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8. Zie over dit laatste en over andere wijzigingen ook BH., Inl. CXXIVCXXV.
9. Vooral uit Ovidius; zie Cc. 17 en ook Knorr's voetnoten.
10. Verg. hierboven, Aant. II B, 44 en Cc. 154-7.
11. Deze dagteekening is vooral gegrond op het gewag van „donrebussen
ende bombaerden" ( 3745, 3801), die in de Nederlanden eerst in dien tijd
bekend en gebruikt schijnen te zijn (zie Jonckbloet, Gesch. d. Ned. letterk.3
II 252; Martin's ed. v. R. I en II, XX—XXI; diens ed. van E, 31; en BH., Inl.
CXXV, foot).
12. Zie Martin's ed. XXI; Ojb. 203; en Tv., passim.
13. Dit laatste steunt alleen op den zwakken grond van het onveranderd
laten van den naam IV illem (in den verhollandschten vorm W illam: zie Cc. 22,
61) in den proloog, vs. 1. — Jonckbloet's gissing, dat Willem van Hildegaersberch de omwerker en voortzetter van R. II zou zijn, reeds door E. Verwijs in de
Inleiding tot zijne uitgave van W. v. H.'s Gedichten, XIX--XXIV, op andere,
afdoende gronden weerlegd, wordt bovendien door de, ondanks de Hollandsche handschriften, veelal stellig Westvlaamsch gebleven (door de rijmen gestaafde) taalvormen en woorden gewraakt (zie de vorige Aant.).
14. Het door H. van Wijn ontdekte, in 1477 — zie Martin's ed. VIII, zijne
uitgave van fragm. E, blz. 30, en verg. Ned. Geschiedzangen, ed. V. Vloten
I 109 —, denkelijk in Holland geschreven fragment (C), thans in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, behelzende vs. 6761 tot het einde (7794),
is reeds door J. Grimm, critisch en met aanteekeningen, achter R. I uitgegeven
in zijn R.F. (1834), 235-90. — Het nu in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (no. 14601) berustende volledige handschrift (B), naar zijn taal (vooral
de sterk geapocopeerde taalvormen) te oordeelen eveneens in Holland, waarschijnlijk ± 1470, door een, in een dubbel acrostichon aan 't slot genoemden,
Claes van Aken geschreven, is door J. F. Willems — het eerste deel, de omwerking, als varianten onder den tekst van R. I, naar hs. A - in 1836 uitgegeven (2de druk 1850); later (1874) volledig en afzonderlijk, achter den tekst
van R. I, door E. Martin; zie de beschrijving van het hs., a.w. VI—VII.
Onlangs (1938) is een photographische facsimile-reproductie van dit hs. B door
P. de Keyser uitgegeven, met eene inleiding („Beteekenis. Herkomst. Beschrijving. Inhoud. Taal. Versiering. Dateering. Bijlagen"); zie Museum XLVI
173-5. Zie over R. H mijn academisch proefschrift: De oude en de jongere bewerking van den Reinaert (1884) („Ojb.") : tekstcritiek en vergelijking, uit letterkundig oogpunt, van R. I en R. II (omwerking en voortzetting); mijn opstel:
De Taalvormen van R. I en H, in Tschr. VII (1887) 1-85 („Tv."); G.
Knothe, Untersuchungen iiber den Wortschatz von Reinaert I and II (1907).
Over R. II in 't algemeen zie ook, behalve de literatuurgeschiedenissen van
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Jonckbloet, Te Winkel, Kalff e.a.: BH., Inl. CXXV-CXXX. Waarschijnlijk
heeft de dichter van R. II ook Balduinus' Lat. vertaling van R. I. (L) wel
gekend; zie Ojb. 7-9; BH., Inl. CXXIX-CXXX; Cc. 31-5.
15. Verg. R. II 3183-3220 met R. I 3348-60, en zie Ojb. 113--5, Cc.
339-43.
16. Zie Martin's ed. XLI-XLIII.
17. Zie Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtk. I 186-7; Te Winkel, Inl. op
Esopet 5; Martin's ed. XLIV, en zijne ed. van E, blz. 31; Ojb. 153-5.
18. Zie Ojb. 144-69: een lange (door mij later nog met vele plaatsen
vermeerderde) lijst van navolgingen, niet alleen in voorvallen en situation,
maar ook in bewoording; getuigenis van zeer geringe oorspronkelijkheid en
vindingrijkheid.
19. Zie Martin's ed. XLIV.
20. Aldus zeker de oorspronkelijke Westvlaamsche naam, te herstellen uit
den Hollandschen vorm der beide hss. en der prozabewerking R u kenauwe
(zie Tv. 25-7). Evenzoo Hatenet e iplv. Hatenet (Tv. 70-1).
21. Zie Ojb. 116-8, 169-71. - 22. Zie Ojb. 171-80.
23. Zie A. G. van Hamel, Middeleeuwsch anti-feminisme, in De Gids 1906,
I 257-85.
24. Ojb. 122-4, 187.
25. Zie vs. 4130-67; Martin, Einl. XLIX; Ojb. 118-9, 172-3, 187.
26. Kalff, Gesch. d. Ned. letterk. I 443.
27. Martin, Einl. XLIX-L; Ojb. 119-20, 187-8.
28. Martin, Einl. XLVIII, L; Ojb. 120, 189; Td. 238; Kalff, a.w. I 445; zie
een volledige lijst van alle spreekwoorden in R. I en II bij W. H. D. Suringar,
Erasmus, XVII.
29. Ojb. 116-8, 169-71; Kalff, a.w. I 453.
30. Ojb. 120-2, 189-91. - 31. Martin, Einl. LI; Ojb. 161.
32. Zie voor een algemeen, samenvattend oordeel over R. II en zijn dichter:
Ojb. 193-5, en vooral Kaiff's geestige karakteristiek (a.w. I 441-8, 452-3).
33. Zie Reinaerts avonturen en rollen, in VMVA. 1926, blz. 313--23.
34. Zie een aantal noordelijke (Hollandsche) en oostelijke (Nedersassische
en Nederrijnsche) af- en omschriften en drukken van oorspronkelijk Zuidnederlandsche geschriften genoemd in VMVA. 1908, 116-7;1920, 386; 1921, 580;
verg. voorts ben., Aant. 65. Is het toeval dat de eenige bewaarde hss. van R. II
(B en c) en de prozabewerking (P) alle in Holland geschreven of gedrukt, de
nog berijmde druk (D) en het volksboek (II) te Antwerpen verschenen zijn: alles
buiten Reinaerts eigenlijke vaderland, Vlaanderen? Of heeft de Index bijna alle
V 1 a am s c h e handschriften en drukken doen verdwijnen?
35. Een van R. II afwijkende plaatsnaam (Zieriksee) wijst naar Zeeland,
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de taalvormen (vooral o iplv. oe) naar Zuid-Holland, een enkele (è iplv.
daarentegen misschien naar het Sticht; zie over de taal, den tijd en de plaats
van herkomst verder den straks te noemen modernen herdruk, XXII—XXIX en
208, maar ook XIII—XVI.
36. Zie G. J. Boekenoogen in Tschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen III
107-42.
37. Blijkens sommige onregelmatigheden, en ook verscheidene plaatsen, waar
Caxton's Engelsche vertaling van de Hollandsche drukken afwijkt, doch met
R. II overeenstemt, dus bewerkt zal zijn hetzij naar een verloren ouderen druk
of naar een handschrift, ouder en beter dan het voorschrift, waarnaar de Hollandsche druk van 1479 bewerkt is; in welke gevallen die Engelsche vertaling
dus van belang kan zijn voor het critisch herstel van den oorspronkelijken, geschreven tekst der prozabewerking, en zoodoende, middellijk, ook soms van den
nog berijmden tekst van R. II. Zie den modernen herdruk, XI—XVI en ook
Boekenoogen, in VMVA. 1912, 683; verg. voor een dergelijk geval in Elckerlijc: VMVA. 1935, 288.
38. Van den Goudschen druk zijn 2 exx., te 's-Gravenhage en te Lubeck,
bekend. Naar het laatste is de herdruk door L. Suhl te Lubeck (1783) vervaardigd; het eerste is gebruikt voor den modernen herdruk, met inleiding en aanteekeningen, door J. W. Muller en H. Logeman (1892). — Ook van den
Delftschen, letterlijken nadruk in 1485, bij Jacob Jacobszoon van der Meer —
die in deze jaren ook Brie andere drukken van Gh. Leeu herdrukte: de VII wijse
mannen van Romen, het Passionael en de Gesta Romanorum zijn 2 exx. bekend. Zie bovengenoemden modernen herdruk, XXX—XXXVI. — Een oudere
herdruk, vroeger beraamd door D. Buddingh (zie D. Groebe, in Konst- en Letterbode 23 Juni 1826, blz. 402-4), is blijkbaar niet ten uitvoer gebracht; zie
reeds Prien, in PBB. VIII (1882) 23.
39. Zie verder den modernen herdruk en ook BH., Aantek. CXXX—CXXXI.
40. Zie hierboven, Aant. III 37.
41. Caxton's vertaling is herdrukt 1° door W. J. Thoms (Percy-Society,
1844), 2° door E. Arber (1878), 3° door E. Goldschmid (dl. X en XI van
diens Bibliotheca curiosa, 1884, niet in den handel), 4° door Morley (1889).
De door H. Logeman voorbereide herdruk, met commentaar (zie den modernen
herdruk der Nederlandsche prozabewerking, XLIV en 208) is niet tot stand
gekomen. Een welgeslaagde Nieuwengelsche vrije berijming, door F. S.
Ellis, van Caxton's vertaling is, fraai gedrukt, en versierd met een titelprent en
initialen door Walter Crane, in 1894 verschenen.
42. Zie H. Logeman, in den modernen herdruk der Nederlandsche prozabewerking, XLIII—XLIX.
43. Zie over de Engelsche vertaling: Logeman, in a.w., XLIX—LVII; P. de
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Reul, The language of Caxton's Reynard the Fox. A study in historical English
syntax (1907),
44. Een aardig voorbeeld daarvan is, dat de naam Bruin geruimen tijd in
Engeland niet alleen als eigennaam vrij algemeen bekend, maar zelfs op weg geweest is om ook als soortnaam van den (bruinen) beer — ook later zonder
hoofdletter gedrukt: verg. ofr. Renart > of r. renard — gebruikt te worden (zie
NED. I 1138 c).Niet aldus, uit Caxton's vertaling, te verklaren echter is eng.
coward, lafaard, dat rechtstreeks, in dien zin, reeds in de 13de eeuw uit ofr.
coard is overgenomen, terwijl Caxton den naam van den haas, als in 't Mnl.,
C u w aert spelt. — Mag men een spoor van (den Nederlandschen) Reinaert
in Engeland vinden in den plaatsnaam Reynard's cave, in Dove Dale (graafsch.
Derby); zie P. Vidal de la Blache en L. Gallois, Geographie univ. I. A. Demangeon, Les Iles britanniques (1927), plaat bij p. 160, en verg. (Reinaerts)
hol, in toepassing op zijne „haghedochte": R. I 2397-2499 (vijfmaal), 3119,
3233; II 7659 > P, ed. ML. 154, r. 18: sinen hole > Caxton, ed. Arber, 117:
his hole?
Langs anderen weg, uit het Fransch, was trouwens het dierenepos ook in
Engeland reeds ruim een eeuw v6Or Caxton bekend geraakt, t.w. door Chaucer,
in wiens Canterbury Tales, voornamelijk in de Nonne Preestes tale, menige
trek, menige naam aan de 1 ste Of r. branche — of ook misschien aan den Mnl.
Reinaert of den Mhd. Reinhart Fuchs ?? — ontleend is of daaraan herinnert;
zie b.v. in A. J. Barnouw's vertaling van Chaucer: Proloog, vs. 447-8 (Gentsch
laken), verhaal v. d. Nonnenpriester 4037-8 (het afgetuinde erf der kippen),
4055 (de haan met 7 hennen), 4092 (R.'s geel-roode kleur), 4405-8 (R.
dringt door de heg), 4444 (de „spanseerende" Cantecleer), 4502 (de ezel
Burnellus (= Brunellus: zie boven, Aant. I 28), 4524 (de vos Russeel), 4574
(Malkin met een rokken in haar hand), 4572 („zetten 't op een draven, Hem
na en menig ander man met staven"); ook: verhaal v. d. „bodel" (Barnouw II,
blz. 94) : „Zijn maat had aan zijn staf een tip van horen" < ,,a staff tipped
with horn"; verg. R. 782: „verhoornden cloet", L 3 34: „contum cornutum ').
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden bezit een exemplaar van „The most Delectable History of Reynard the Fox", met vele „excellent Morals, and Expositions upon every Chapter", en met vele grove boutsneden versierd. London, Edward Brewster, 1671. Het bevat in 25 „chapters",
naar den titel en eene vluchtige kennisneming van den inhoud te oordeelen,
veeleer een getrouwe vertaling van het jongere (vermoedelijk Hollandsche)
„volksboek" dan een vernieuwing van Caxton's vertaling (die 43 cap. telt).
Daarachter volgt: „A Continuation, or Second Part, of the Most Pleasant and
Delightful Hist. of R. the F.", bij denzelfden uitgever in 1672 verschenen: 32
nieuwe „chapters", waarin o.a. „Bitelus", „Firrapel" en „Benin" een rol spelen
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en gewag is van een bestorming van ,Malepardus", en „Reynard's Confession"
en „Execution". Of en in hoeverre dit tweede deel, dat blijkens deze namen of
Caxton's vertaling Of (ook) het Hollandsche volksboek gekend en gebruikt
heeft, daarnaast een navolging van vreemde (Fransche ?) voorbeelden dan wel
vrije verdichting is, heb ik niet kunnen nagaan. Verg. een bij denzelfden uitgever
in 1684 verschenen boek „The shifts of Reynardine the son of Reinard the fox,
new published for the reformation of mens manners", naast een 3den druk
(1708) van het bovenstaande vermeld in J. F. Willems' Rein.-ed., L. — Zie
nog andere Nieuwengelsche bewerkingen van den Reinaert vermeld t.l.a.p. en
door LW., in VMVA. 1930, 367. — „Reynard the Fox" wordt als vermakelijk en nuttig kinderleesboek ook door Locke, Some Thoughts concerning
Education, § 156, aangeprezen.
Voor andere Engelsche vertalingen uit het Nederlandsch in de 15 de en latere
eeuwen, als Mariken van Nieumeghen, Elckerlijc e.a., zie VMVA. 1935, 289,
noot en het daar aangehaalde.
45. Blijkens het lettertype, dat geheel hetzelfde is als dat, waarmede Gh.
Leeu na 1486 drukte, terwijl om andere redenen de druk van ve5r 1488 moet
dagteekenen (zie het straks te noemen opstel van F. Prien).
46. Het zijn zeven 4°-bladen papier, bevattende 198 geheele en 24 gedeeltelijke verzen (R. II 1513-28, 1533-58, 1560-88, 1637-54, 1751-70,
1778-90), met de vOOr of na deze regels staande stukjes proza, en met 2 geheele en 2 half afgesneden houtsneden. Deze, thans in de Universiteits-Bibliotheek te Cambridge berustende, brokstukken zijn in 1854 door den Senator
F. G. H. Culemann te Hannover — naar Wien ze vaak genoemd worden —
gevonden en in enkele exx. afgedrukt; daarna achtereenvolgens uitgegeven 1°
door H. Hoffmann von Fallersleben, in zijne Horae Belgicae XII (1862).
5-15, met reproductie der lste houtsnede; 2° door F. Prien, in PBB. VIII
(1882) 1-53 (dissertatie; zie ook a.w. XIV (1888) 377-8); 3° door denzelfde, in zijne uitgave van Reinke de vos (1887) 267-73, met reproductie
der zae houtsnede en der daarnaar gevolgde uit R. de v. (zie o.a. Ned. Spectator 1887, 134-5); 4° eveneens in den herdruk der laatstgenoemde uitgave
door A. Leitzmann (1925) 259-63 (verkeerdelijk gepagineerd 269-73);
5 0 door K. Breul, in The Cambridge Reinaert Fragments (1927), met reproductie der twee heele en een halve houtsnede en met alle bijzonderhden; zie
o.a. Museum XXXV (1927) 192 en Prien, in Jahrb. d. Ver. f. niederd.
Sprachf. LII (1926) 126-8.
47. In de voorrede van den Nedersassischen, hoogstwaarschijnlijk uit dezen
rijmdruk vertaalden, Reinke de vos staat namelijk: „ick, Hinrek van Alckmer,
scholemester vnde tuchtleret des ... hertogen van Lotryngen, hebbe dyt
yegenwerdyge boek uth walscher vnde franszOsescher sprake ghesocht vnde
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vmmegesath in dudesche sprake vnde hebbe dyt sulue boek ghedeelet in
veer part vnde hebbe by yslyk capittel ghesath eyne korte vthlegginge vnde
meninge des sulfsten poeten". Hetgeen aanvankelijk door J. Scheltema (blz.
V, XXVII—XXXII zijner uitgave van den Mnd. R. de v.: zie boven, blz. 56)
e.a., wel ten onrechte, is toegepast op den Neder s a s s i schen „dichter" (eienlijk
t, vertaler) van R. II, doch later, na het bekendworden van dezen Nederlandschen rijmdruk, denkelijk wel te recht op den Neder land schen (immers
uit Noord-Holland afkomstigen) bewerker daarvan, 't origineel van Reinke de
Vos. — Over de persoon, de identiteit van dezen Henric van Alcmaer — die
zich hier, zonder blikken of blozen, aandient als vertaler, rechtstreeks uit het
Walsc h, van „dit boek", d. i. den berijmden tekst van Reinaert II (zie Td.
231) ! — met een gelijknamigen en gelijktijdigen, in de jaren 1440 tot 1477 te
Utrecht levenden raadsheer van den Utrechtschen bisschop David van Bourgondie zie reeds J. Scheltema vOOr bovengenoemde uitgave, met Nnl. vertaling, van
Reinke de vos (1826), XXVII—XLV, LXVIII—LXIX; en voorts F. Prien,
in PBB. VIII (1887) 2 - 7; Tschr. VII (1887) 251 - 60; Ned. Spectator
1888, 135; Tschr. XLI (1922) 316-7; D. Th. Enklaar, in l.a.w. L (1931)
315-20.
48. De Latijnsche vertaling van R. I (L, 1473), de prozabewerking van
R. II (P, 1479 en 1485), de berijmde tekst (D, 1487); afgezien nog van, niet
onwaarschijnlijk verlorene, oudere of jongere drukken dezer bewerkingen.
Of dus slechts luttele jaren na de prozabewerking bij denzelfden drukker-uitgever verschenen, staat de rijmdruk, naar 't schijnt, in geenellei verband
daarmede; gelijk men allicht mag afleiden uit de geheel verschillende (en in P
niet, in D wel genummerde) „capittels". Cap XXJ van D begint na R. II 1654 =
P, midden in een (het 12de) cap. (ed. ML., blz. 36) ; cap XXIJ van D begint na
R. II 1770 = P, slot van dit (12de) cap. (ML., blz. 38); cap. XXIIJ van D
begint na R. II 1828 = P, midden in een (het 13de) cap. (ML., blz. 39). De
rijmdruk heeft dus veel meer (en genummerde) capittels gehad dan de prozabewerking. Van de korte uitlegging of toepassing is te weinig bewaard om eene
eigenlijke vergelijking met de glosse in R mogelijk te maken.
49. Zou, vraagt men onwillekeurig, de druk der Latijnsche vertaling van
R. I te Utrecht omstreeks 1473 — toen Henric van Alcmaer ook aldaar leefde
— in eenig verband kunnen staan met diens bewerking en uitgave van den
eenige jaren later verscheen rijmdruk?
50. Zie Ojb. 10, noot 5; Prien, in PBB. VIII (1887), 21 - 38; den modernen
herdruk van P, X met noot 5; LW. in den herdruk van H 2 , XXII.
51. Of misschien reeds vroeger, omstreeks 1550, geschreven of ook verschenen: zie LW., in Tschr. XXX (1911), 204 -9.
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52. Zie Martin's uitgave van E (1889), 34; LW. in Tschr. XXX (1911)
206 en voor den herdruk der ed. 1566, IV, XXII.
53. Herdrukt, naar het ex. in de Univ.-Bibliotheek te Freiburg i.B., door
E. Martin (1876/7); zie ook J. Franck, in AfdA. IV (1878), 25-9.
54. Blijkens het gewag van rimester Alcofribas, Rabelais' schuilnaam; zie den
herdruk der ed. 1566, XX < Tschr. XXX (1908) 208 en I. Teirlinck, in
VMVA. 1904, II 37-49 . De naam Robbicolio, in cap. LIII — in de latere (?)
Hollandsche drukken (cap. LII) Robbic(o)no, in de Belgische (cap. XXV)
Robbecolio — is waarschijnlijk een voor de grap half veritaliaanschte vervorming van den althans ook te Antwerpen bekenden, typischen (ook in Bredero's
Spaanschen Brabander overgenomen) naam Robbeknol, zie Ojb. 201; Ned.
Wdb. XIII 644, 1968; VMVA. 1929, 251.
55. Herdrukt, naar het door LW. in de Beiersche Staatsbibliotheek te Munchen ontdekte ex., met een voorbericht van M. Sabbe en eerie inleiding van LW.,
door het Museum Plantijn-Moretus (1924).
56. Over Florianus, zijn vlucht naar Holland, verdere lotgevallen en marteldood zie LW., in VMVA. 1922, 1211-33 en, korter, in den herdruk der ed.
1566, XXII—XXVI.
57. Over Claude Luyton en zijn lexicographischen arbeid zie R. Verdeyen,
in De Gulden Passer II (1924) 176-95.
58. Over latere uitgaven der Fransche vertaling zie BH., Aantek. CXXXII, en
den herdruk der ed. 1566, XXVIII. Zie ook boven, Aant. I 39.
59. Zie Martin's herdruk der ed. 1564, XI; J. Franck, in AfdA. IV (1878).
28; LW., in Tschr. XXX 210, en in den herdruk der ed. 1566, XXX.
60. Zie Onze Eeuw VIII (1908), IV 117-9.
61. Over de (later, in de 17de eeuw, herhaalde) censuur zie LW., in Tschr.
XXX 209-16 en in den herdruk der ed., 1566, XXVIII—XXXII; C. Sepp,
Verboden lectuur, 247.
62. In vele drukken, meest te Amsterdam, ook te Delft en te Utrecht, bij J.
Kannewet, S. en W. Koene, J. van Egmont C. Lootsman, I., A. en H. van der
Putte e.a. gedrukt (en in 1895 door de firma Enschede en Zonen te Haarlem
nog eens, in den ouden vorm en met de oude letters en houtsneden, herdrukt),
bevat het kl.-8° of 12° boekje — na den titel: „Een zeer genoeglyke en vermaaklijke Historie van Reynaart de Vos. Met haare Moralisatien, als ook Argumenten voor de Capittelen, zeer plaisant en lustig om te leezen. Van nieuws
overgezien en verbetert, met schoone Figuren daartoe dienende" — een lijst
van „De Personagien", 69 genummerde „Capittelen", met een „argument"
(inhoudsopgave) voor alle en een „morael" na vele „capittelen". Behoudens
herhaalde vernieuwing en verhollandsching, in spelling, bewoording en andere,
onbelangrijke wijzigingen, blijft de tekst over 't geheel dezelfde als in de Ant-
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werpsche edd. van 1564 en 1566. Zie verder over dit volksboek o.a. J. F.
Willems, Rein.-ed. XLIX; E. Martin, Rein.-ed. XXIV—XXVII en vOOr den
herdruk der ed. 1564, IV; LW. \TO& den herdruk der ed. 1566, XXXVI; en
de groote verzameling volksboeken door G. J. Boekenoogen vermaakt aan de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, alsmede diens opstel
„De Nederlandsche Volksboeken", in Tschr . v. Boek- en Bibliotheekwezen III
(1905) 107-42. — Over de populariteit van het (Hollandsche) volksboek,
ook bij de Katholieken in de noordelijke Nederlanden tijdens de oude Republiek, zie VMVA. 1926, 351-2.
63. Van den Antwerpschen kanunnik en scholaster M. van Eynatten, a°.
1613; sindsdien achter alle Zuidnederlandsche drukken (dikwijls met een later
jaartal, 1631 of ook 1661) afgedrukt: zie LW., vexir den herdruk der ed. 1566,
XXXVI, en breeder in Tschr. XXX 209-16 en in VMVA. 1922, 1195-9.
64. De Zuidnederlandsche drukken, o.a. bij H. Verdussen of bij Joh . Thys
te Antwerpen, bij L. en J. C. van Paemel te Gent, H. J. Herleyn te Antwerpen,
Snoeck-Ducaju te Gent e.a., meest zonder jaartal, in kl.-8° gedrukt, bevatten
meestal — na den (gewijzigden) titel: „Reynaert den Vos ofte Het Oordeel
der Dieren, in het welk Koning Lion en zyne Heeren, de schalkheyd van Reynaert den Vos onderzogt en geoOrdeelt wordt. Het verhael is zeer genuchelyk
en profytige Morael. Verciert met 28 schoone Plaeten" — een „Voor-Reden"
(ten deele overeenstemmende met die van Reinke de Vos), „De Personagien",
31 genummerde „Capittelen", met een opschrift boven en een „Bediedsel"
onder elk „Capittel". „Het oude volksboek opnieuw bewerkt en met acht
schoone platen versierd" is, in 27 hoofdstukken verdeeld, opnieuw uitgegeven
bij De Seyn-Verhoughstraete (z. pl. e. j.) . Over de Belgische „castigatie" of
„zuivering" van den tekst zie Martin, Rein.-ed. XXVII; LW., t.l.a.p11. (en
verg. boven, Aant. II B, 48 en III 61); over de verluchting LW. vOOr den herdruk der ed. 1566, XXXIV. Eene volledige bibliographie en iconographie der
Noord- en Zuidnederlandsche drukken van het volksboek kan alleen de vrucht
zijn van volhardenden speurzin en ijver, en is — was, moot ik thans, helaas,
schrijven! — dus in de beste handen bij Dr. Mr. Leonard Willems, die zich hiermede jarenlang heeft bezig gehouden. Zie intusschen P. de Keyser, Bijdrage
tot de iconographie van de Reinaert, in Album Th. Baader (1939).
65. Zie boven, Aant. III 35; voorts o.a. J. Franck, in Tschr. XVIII (1899)
269-274; F. Vogt, in Paul's Grundr. d. germ. PhiloI. 2 II (1909) 289-91;
W. Schuster, in Niederd. Jahrb. XLVII (1921) 10-2.
66. Zie omtrent de wijze van vertaling (of „Ornschrijving") en enkele Nederduitsche „nazaten" K. Voretzsch, vOOr A. Leitzmann's herdruk van Prien's uitgave, XXVIII—XXX; omtrent de gissingen naar den vertaler Prien's uitgave,
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XV—XVI; Voretzsch, a.w., XXVIII, noot 2; voorts Niederd. Jahrb. LVIIILIX (1933) 140-55.
67. Zie Voretzsch, t.a.p.; en LW.'s gissing omtrent eene oudere, Neder r ij nsche bewerking, in VMVA. 1920, 372-88.
68. Voor wetenschappelijke doeleinden reeds in 1826 opnieuw door J.
Scheltema op verdienstelijke wijze, met een Nederlandsche vertaling en met aanteekeningen, uitgegeven; daarna door H. Hoffmann von Fallersleben (1834,
1852), A. Liibben (1867), K. Schrader (1872), F. Prien (1887); deze laatste
met eene zeer rijke, uiterst nauwkeurige bibliographie der oude Nederduitsche
drukken en der talrijke vertalingen in velerlei talen, en met aanteekeningen,
betide door A. Leitzmann weggelaten in zijn onveranderden herdruk van Prien's
ed. ( 1925) , welke daarentegen verrijkt is met eene inleiding van K. Voretzsch
(zie o.a. Museum XXXIV (1926) 152-5).
Waarschijnlijk is mede naar den Mnd. R. V. bewerkt: De Roanad. Eine Uebersetzung des deutschen Thierepos in den niederasterreichischen Dialekt (1886).
Zie over den Mnd. Reinke de Vos, zijne betrekking tot den Mnl. Reinaert, de
interpretatie, den versbouw enz. o.a.: W. Knorr, Reinaert de Vos und Reineke
Vos (Eutin 1854); F. Latendorf, Zur Kritik und Erklarung des Reineke Vos,
in Gymn.-Progr. Schwerin (1865); F. W. Genthe, Reineke Vos, Reinaert, Reinhart Fuchs (1866); F. Prien, Ober die hochdeutsche Reinke-Ubersetzung vom
jahre 1544, in Gymn.-Progr. Neumiinster (1887); H. Seitz, Der Versbau im
Reinke Vos (diss. Rostock 1890); LW. in VMVA. 1920, 372-388; eene
(ongedrukt gebleven?) Luiksche diss. van N. Levoz, Reinaert und Reinke de
vos; en ten slotte de registers op het Jahrbuch en het Korrespondenzblatt des
Vereins fUr niederdeutsche Sprachforschung.
69. Afzonderlijk, met eene inleiding, uitgegeven door H. Brandes (1891),
die het beslist, overheerschend Protestantsche karakter der jongere glosse ontkent. Zie ook F. Prien, in zijne ed. van R. de v. XVI—XX; Ella Schafferus,
Der Verfasser der jiingeren Glosse zum Reinke (Hamburgsche diss. 1933; zie
AfdA. LIII (1934), 80-1); en voorts VMVA. 1926, 317-8.
70. Zie Prien's bibliographie XXXVI—LVI.
71. Leipzig-Amsterdam 1752; met grove of drukken der etsen van Allaert van
Everdingen (zie ben., Aant. 77 en 101), die voor Goethe de eerste aanleiding
zijn geweest tot de kennismaking met den, later door hem vertaalden, Mnd.
tekst.
72. Ook twee Nieuwnederlandsche (! ) ; zie ben., Aant. 80 en 91.
73. Ten slotte zij bier aangestipt, dat het zeker niet buiten den invloed der
verschillende nazaten van den Reinaert is dat de vos ook zonder zijn zoo populair geworden eigennaam (Reyner, Reintje, Reinke enz.: zie ben., de Naamlijst)
in latere eeuwen — vooral wellicht in een tijdperk als dat der Hervorming MULLER, Van den Vos Reinaerde
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het (vanouds bekende) type is gebleven van alle boos-, loos- en valschheid,
vooral geveinsdheid, schijnheiligheid, huichelarij enz.; zooals b.v. in een postincunabel als „De loose vossen der werelt" (Brussel 1517) , waarover men zie
M. E. Kronenberg, in Het Boek XIV (1925) 321 - 8.
73a. Verg. Ojb. 11, Cc. 36.
74. Zie ook VMVA. 1926, 308 - 9, 351.
75. Zie verschillende getuigenissen: aanhalingen, vermeldingen enz., in a.w.
318 - 22, 351 - 2; ook A. van Overbeke, Geest. Werken (1678) 14 (coupl.
10), 55, en boven, blz. 55, met Aant. I 2, sub. 4.
76. Gedicht in om beurten acht- en zevenlettergrepige, trochaeische verzen.
Het boek is door Erasmus Quellijn jr. verlucht met prentjes, die ook in de latere
drukken van het Belgische volksboek, nagesneden, voorkomen. Zie over het
eenig bekende ex. van dit werk (in de boekerij van den hertog van Aremberg),
over den dichter en over de verluchting LW., in Tschr. XXX (1911) 216- 23
en in VMVA. 1922, 1200 - 10.
77. De „fabel" wordt bier, evenals in den Mnd. R. de V., telkens voorafgegaan door een „argument" voor elk „capittel" van de vier boeken, waarin het geheel verdeeld is geweest, en gevolgd door de „Verclaringhe des Capittels, ende
Leringhen", grootendeels oorspronkelijk, maar toch dikwijls, soms vrij wel woorcielijk, met de jongere glosse van R. de V. overeenkomende, en doorspekt met
aanhalingen b.v. uit Origenes, Seneca, Tacitus, Cicero e.a. Bovendien bevat het
liandschrift (door Is. Teirlinck ontdekt, gekocht en besproken in VMVA. 1919,
397-420; en ten deele uitgegeven in a.w. 1927, 73-141, 712 - 62; 1928,
256-303) ook vele randglossen, of Notae politicae": Nederlandsche of
Latijnsche, en eenige Grieksche, Fransche en Hoogduitsche teksten, meestal
uit Erasmus' Adagia, Justus Lipsius e.a. Naar eene niet onaannemelijke gissing
van LW. (a.w. 1920, 367-71) zijn de 57 teekeningen van Allaert van
Everdingen (1621-75) ( + 5 van S. Fokke), waarnaar de later in Gottsched's
uitgave van R. de v. (1752) voorkomende gravures zijn gecopièerd (zie boven,
Aant. III 71) oorspronkelijk bestemd geweest ter verluchting van deze Nederlaridsthe berijmde bewerking. — Zoogoed als zeker zijn zij althans niet — gelijk
B artsch, Les Peintres-graveurs (1803) II 220, gegist, maar LW. t.a.p. op afdiende wijze weerlegd heeft bestemd geweest en gebruikt voor eene, door
B., naar Gottsched's Einleitung tot zijne prozabewerking van Reinke de vos
(1752), s. 44, aangehaalde Amsterdamsche uitgave van den Reinaert in 1694,
waarmede toch wel niets anders bedoeld kan zijn dan een der tallooze, goedkoope, kl-8° drukken van het Hollandsche volksboek, verlucht met de veel
kleinere, volslagen kunstlooze houtsneetjes, die niets gemeen hebben met Van
Everdingen's fraaie etsen! Verg. ben., Aant. 101.
78. Over de populariteit en den invloed van het volksboek, blijkende uit
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spreuken en spreekwoorden, persoons- en geslachtsnamen enz. zie J. F. Willems' (nog heden lezenswaard) Voorbericht zijner Nnl. berijming (1834) en
VMVA. 1926, 317-9.
79. Zie boven, Aant. II A, 2.
80. Zie boven, Aant. III 68 en ben., Aant. III 91. Scheltema kende het gedicht van „Willem die Madok" alleen van naam, bij geruchte (zie zijn Inleid.
Betoog, XXVII).
81. Zie over de — ons allicht met verbazing en schaamte vervullende — eerst
zoo laat en langzaam ontwaakte belangstelling voor en begrip van den uit het
graf herrezen Reinaert breeder: Reinaerts avonturen en rollen in en na de middeleeuwen, in VMVA. 1926, 330-5; H. de Buck, De Studie v. h. Mnl. tot in
het midden der 19de eeuw, 98-9, 104, 108, 115.
82. Zie het „Voorbericht" voor zijne uitgave.
83. Zie boven, Aant. II A, 2.
84. Na, naast reeds oudere uitgaven waarin meestal het befaamde tooneel
met den pape „geèxpurgeerd" is: eene bij uitgaven „in usum scholarum" wel
onvermijdelijke en verschoonlijke „castigatio" — mogen hier, zonder aanspraak op volledigheid, uit lateren tijd genoemd worden de uitgaven 1° aanvankelijk door C. G. Kaakebeen en J. Ligthart in populairen trant bewerkt,
sinds den 5den druk grondig herzien en in eene zeer verdienstelijke inleiding
op de hoogte van de vorderingen der wetenschap gebracht en gehouden door
D. C. Tinbergen, sinds den 6den ook verlucht — lste dr. 1909 (zie o.a. Museum
XVII 309-10), 2de 1917 (zie o.a. Museum XXV 59-60), 3de 1919, Ode
1922, 5de 1926, 6de 1929, 7de 1932 (zie o.a. A. van Loey, in Revue beige de
Philol. et d'Hist. XII (1933) 213-6), 8ste 1937 —; 2° door R. Dijkstra:
in hoofdzaak Jonckbloet's tekst, met interlineaire glossen (1ste dr. 1883, 2de
1917) ; 3° door „Jhr. Willem van Rijnsaete" (schuilnaam van A. J. Schneiders),
met randglossen en eenige inleiding, verlucht door H. Verstijnen (1936); 4°
(verkort) door G. J. Geers, met inleiding en voetnoten (1936).
85. lste druk 1834, 2de 1839, 3de 1846, Ode 1858, 5de (in de Keus uit de
Dicht- en Prozawerken van J. F. Willems, door Max Rooses, II 1-104) 1873.
86. lste druk 1874, met eene inleiding en een ',word over epischen versbouw
(VII—XX); 2de 1885, met een voorafgaand breed betoog over „Middeleeuwsche Versbouw" (V—LXX); 3de 1937, met gravures van J. Minne ; en nog
andere drukken van het Letterk. Pantheon.
87. lste druk 1847; 2de (in: Nagelaten Gedichten, uitgeg. door Florimond
van Duyse) 1882; 3de 1887; Ode 1891.
88 , Zie L. Scharpe, Gezelle als Spoker, in Dietsche Warande en Belfort
1904, I 241-56, 363-79, 415-37. - Verg. ook „Reinaert de Vos" en
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„Tybaert de Kater", als titels van (soms kortstondige, ephemere) Vlaamsche
spotbiaden.
89. Eerst tweemaal in de Wereldbibliotheek (1907); later in eene kostbare,
door B. W. Wierink verluchte prachteditie, met eene Inleiding van mij (1910);
daarna in eene weidsche, door G. van de Woestijne versierde uitgave (1911);
voorts in verschillende andere uitgaven, in grooter en kleiner formaat, bekort
ten dienste van het Vlaamsche yolk; aldus in duizenden exemplaren over die
Dietsche gouwen verspreid.
90. 1 ste druk 1926; 2de 1927: de tekst gecastigeerd, in 9 hoofdstukken of
bedrijven verdeeld (zie "b6ven, Aant. II B, 44) en door H. van Straten verlucht. — Al deze vernieuwingen besproken door M. Haccuria-Tondeur, De
moderne bewerkingen in verzen van Reinaert de Vos (dirs. Brussel, ongedrukt ?).
91. S. J. van den Bergh's vertaling naar de Hoogduitsche vertaling, door
H. Hartmann (1860?), van den Mnd. Reinke de Vos. 1866; 2de dr. 1871;
3de dr. 1883; E. Laurillard's herziening 1891.
92. Reinhart Fuchs, aus dem Mnl. zum erstenmal ... iibersetzt von A. F. H.
Geyder (1844); met inleiding en vele, vooral rechtshistorische aanteekeningen
(209-315), zie boven, blz. 34 en Aant. II 2, 15,
93. In proza door 0. Delepierre (R. II) 1837; in verzen door Ch. Potvin
(R. I), in 6 gezangen, met breedvoerige inleiding (1-146) en bibliographie
der verschillende bewerkingen en uitgaven in allerlei talen (147-62) 1891.
94. Verlucht met houtsneden door Fokko Mees (1932).
95. „Mit ploatjes van H. E. Roodenburg" (1921).
96. „Revert oder de Filsz am Frack an a Mansgre'szt. Letzeburg". lste
druk 1872; 2de 1896; 3de, met penteekeningen van A. Tremont en F. Seymetz. 1921.
97. Zie b.v.: Het Leven van „Reintje de Vos". Oude en nieuwe Vossenverhalen, verzameld door P. Louwerse. Met 40 houtgravuren. 1898 (Reinaert
II). — Reinaert de Vos. Voor kinderen bewerkt door P. A. E. Oosterhoff. Met
teekeningen van W. Heskes. 1922 (Reinaert I). — Reinaerts avonturen zijn
ook het onderwerp van oudere kinderprenten, in het Rijks-Prentenkabinet te
Amsterdam te vinden. — Voor Locke's getuigenis zie Aant. III 44.
98. Over deze en andere, oudere (reeds middeleeuwsche?) dramatiseeringen
zie boven, blz. 11 en Aant. I 28; Scheltema, in zijn boven, Aant. III 68, genoemde uitgave en vertaling van Reinke de Vos, Inl. Betoog XXV—XXVI; en
voorts VMVA. 1926, 325-6 en 344.
99. Over de afbeeldingen van tafereelen uit het dierenepos zie reeds Scheltema t.a.p.; A. L. Meissner, Die bildlichen Darstellungen des Reineke Fuchs
im MA., in Herrig's Archiv f. d. Stud. d. neu. Spr. LVI (1876) 264-80,
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LVIII (1877) 241-60, LXV (1881) 199-232; verg. ook LXIV (1880)
over Odo de Ceringtonia; Champfleury, Des personnifications du Roman de
Renart dans la decoration des monuments religieux, in Gazette des beaux arts
1880, II 419-24; W. M. Conway, The woodcutters of the Netherlands in the
XVth century (1884), 249; L. Maeterlinck, De Dierensatire in de Vlaamsche
hss., in Tschr. v. Boek- en Bibliotheekwezen I (1903) 99-116, en breeder in:
Le genre satirique dans la peinture flamande. 2e ed. (1907) 40-68; P. H.
van Moerkerken, De Satire in de Nederlandsche Kunst der ME. (1904)
38-53, 183-216; E. Martin, Zur Geschichte der Tiersage im Mittelalter,
in Prager Deutsche Studien VIII (1908), overdr. 1-15; L. Foulet, Le roman
de Renard (1914), 523-30; VMVA. 1926, 326 9; Dora Lamke, Mittelalterliche Tierfabeln and ihre Beziehungen zur bildenden Kunst in Deutschland (diss. Greifswaid, in Deutsches Werden. H. 14. Bamberg 1937);
M. A. P. C. Poelhekke, C. G. N. de Vooys en G. Brom, Platenatlas bij de
Nederl. literatuurgeschiedenis4 (1933), afb. no. 10 en, ten slotte, boven,
Aant. III 64 i.f. — Onlangs wend mij een ivoren beeldje getoond (thans eigendom van Dr. M. Niemeyer te Wassenaar), voorstellende een vos (niet in
pelgrimsgewaad), den poot van een leeuw likkende: afbeelding der situatie
in vs. 2566-91 of 1826-55 ?
100. Zie, ook voor de verluchting en titelbladen van latere uitgaven, a.w.,
afb. 10-3; J. Kuypers en Th. de Ronde, Onze litq'atuur in beeld, I 21-7;
E. H. van Heurck en G. J. Boekenoogen, Histoire de l'imagerie populaire
flamande (1910), 442, 537, 690.
101. Zie boven, Aant. III 71 en 77. De oorspronkelijke teekeningen bevinden zich thans in het British Museum te Londen. Zie A. M. Hind, Catal. of
drawings by Dutch and Flemish artists in the Brit. Mus. III (1926) 95-101
(no. 61-121); A. von Wiirzbach, Niederl. Kiinstlerlexikon (1906) I 498 b
(no. 109-10) ; E. de la Fontaine Verwey, De illustratie van letterkundige
werken in de 18de eeuw, 17-8; ook Fred. Muller, de Nederl. Geschiedenis
in platen. IV 107, no. 1118 C.
102. Zie over deze vereischten eener verluchting van het dierenepos reeds
I. Grimm, R. F. VIII.
103. Zie boven, Aant. III 41.
104. Zie boven, Aant. III 89, en ook Kuypers-De Ronde, a.w. XII 15: „Jakkalstreke 'n vrye vertaling van Reinaart de vos" (verg. boven, blz. 55 en Aant.
I 2 (sub 4) en 5.
105. Zie het verslag der onthulling o.a. in De Zeeuwsche Koerier van Vrijdag 16 Sept. 1938 (Tweede Blad), en Jaarb. v. d. Oudheidk. Kring v. Hu1st,
1939.

LUST VAN EIGENNAMEN
Over de eigennamen (van dieren, menschen en plaatsen) in het dierenepos,
inzonderheid in R. I, zie o.a.: J. Grimm, Reinhart Fuchs (1834), XXIV—LVII
en CCXXII—CCL; J. F. Willems, Reinaert de Vos 2 (1850), LVII—LXVII en
389-90; A. Liibben, Die Thiernamen im Reineke Vos, in Progr. Gymn. Oldenburg (1863); E. Martin, Reinaert (1874), XXXVIII— XXXIX, en Observ.
s.l. Roman de Renart (1887), 113-21; E. Voigt, Ysengrimus (1884),
LXXIV—LXXVII; C. Voretzsch, Zum Jubilaum des Reinke vos, in Beil. z.
Allgem. Zeit., 27 en 28 Dec. 1898; F. Buitenrust Hettema, Van den vos Reinaerde, Aantekeningen (1909) 84-96; I. Teirlinck, De Toponymie van den
Reinaert (I en II) (1910-2); J. W. Muller, Crit. Commentaar op V. d. v. R.
(1917) 103-16, 138; Dez., in Tschr. LIV (1935) 30-52, 89-105; voorts in
't algemeen: E. FOrstemann, Altdeutsches Namenbuch. 1 2 . Personennamen
(1900); 11 3 . Ortsnamen. 2 dln. (1913-6). Alle deze werken hierna met den
blooten naam der schrijvers (of met de gebruikelijke afkortingen: zie boven,
Voorrede) aangehaald. — Voor de (hier niet in alle gevallen volledig opgesomde) verschillende vormen der namen in de Nederlandsche bewerkingen
— de Neder d u i t sche van R. de v. alleen voor zoover de namen uit het Nederlandsch zijn overgenomen — zie in 't algemeen Tv. 72-5, Cc. t.a.p. of wel,
in sommige gevallen, op de aangehaalde (eenige) plaatsen. — Over het naast
elkaar staan van Dietsche (Vlaamsche, Brabantsche) en Walsche naamsvormen
(afspiegeling van het Germaansch-Romaansch karakter van het dierenepos in
de Germ.-Rom. grenslanden) zie Cc. 103-5, 116, 359. — Over verwisseling
van het tweede lid van Ogerm. Persoonsnamen zie o.a. Grimm, R. F. CCVL;
Tschr. XXXVII (1919) 11-25.

I. DIEREN
B el ij n 1857; 2971-6, 3085, 3448 e.e. — A: Belijn, FEBP: Bellijn, L: Belinus (evenzoo Ysengrimus II 29: zie Voigt LXXVII) ; Ren.: Belin (s) —. De
ram; in A gehuwd, in B hofkapelaan (verg. een Belinus clericus to Nevers,
a° 1053, bii Willems LXIII?). Waarschijnlijk niet, als langen tijd (ook in Cc.
105), op 't voetspoor en gezag van Grimm CCXXXIV, is aangenomen, afgeleid van ofr. baler (< lat. balare, it. belare) , blaten; maar veeleer — met suffixwisseling: zie Grimm CCXL, en verg. ook b.v. begin (naast beggaeri) <
* (Al) biginus, naast Albigensis (> ofr. Albigeois) : zie V. Mierlo, in VMVA.
1925, 424-33? — vanouds verwant met ofr. belier, ram < vulg.-lat. *bellarius, van onl. (onfrk.) mnl. belle (verg., nnl. bel-hamel), waarnaast (ofr. dial.fr. belin, ram (zie o.a. Plantijn: „eenen ram, un belier ou belin"), ook als type
van „schaapachtige" onnoozelheid (Godefroy I 616-7), (em) beliner, verdwazen, bedotten („tot schaap maken"). Eene oorspronkelijk Dietsche benaming is dus in Walsche vervorming herwaarts teruggekeerd; de vorm Bel lijn
veeleer een jonger herstel, in aansluiting aan de (nooit geheel vergeten) eigenlijke beteekenis, dan eene volksetymologische v e r vorming. Verg. nog Bella(e) rt, als naam van den ram, in P 45vo (ed. ML. 67, 5) naast Bellijn, en in
de zegswijze ghi sit hier bellaert, to huius rei caput es (Sartorius, Adag. II 2,
35, bij Stoett, Spreekwdb. 3 no. 191), en in den hedendaagschen geslachtsnaam
Bellaar (d) .
Naar 't schijnt is Bellijn, als eigennaam voor een schaap, ook in Noord-Nederland tot in de 19de eeuw bekend gebleven; indien men althans den Geld.
Volksalm. V (1839) 113 mag gelooven, waar een zegswijze wordt aangehaald:
„Bellijn! Bellijn! ik hou wel van je, maar niet van je jammerlijken aanhang", in
welker verklaring inderdaad sprake is van een aldus geheeten schaap. Zie ook
VMVA. 1926, 321. — De door BH. 84 genoemde naamsovereenkomst met een
Britschen vorst Bellijn (Maerlant, Sp. Hist. 1115 51, 35) is zeker slechts een
bloot toeval. — Zie echter ook Voigt voor Ysengrimus LXXVII.
B l a n c a e r t 1869 — Ren. I 1558, var. BHLa: Blanchart li chevrel; L 871,
alleen: caper —. De ree- (of geite-?)bok. Verg. den naam Blanchaert voor een
schimmelpaard (Mnl. Ep. Fragm. VI 33, 70; XIV 43), in verklein- of vleivorm Blanchaerdijn (a.w. VI 26), en de hedendaagsche geslachtsnamen
Blankaart (Wolff en Deken), vl. Blancquaert en leidsch Blansjaar (< fr.
Blanchai'd); zie Winkler, Geslachtsnamen 341, 548 en verder Cc. 274.
B o t s a e r t 3393-3406 (alleen in het jongere slot: zie Tschr. LIII 154
—161) — A; F: Bockart; B 3365: Koekaert, 3375: Kockaert; P: Boekert; H:
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clericus ipse ducis), 1736;
Bockaert; R: Bokert; L 1730: Boccardus (simius
Ren. XVII, T 59: Bocha (< P 53 simia; waarnaast, T 57, P 81: Busnard(o) lo
cria(d)or, (om)roeper) In R. I zonder soortnaam, doch blijkens L en Ren.:
de aap (die in R. II Martin heet: zie ben., 119). Ontleend aan centr.-ofr.
Bo(u)chart, waarnaast pic. Bo(u)cart < ogerm. Burg-, Burk-hard (FOrstemann
I2 348) ; misschien met bijgedachte aan fr. bouche, wijd geopende (apen)-

muil? Niet onwaarschijnlijk behelst deze benaming van den aap tevens een
(bedekte) smadelijke toespeling op den eersten gemaal (een gewezen „clericus"!) van gravin Margareta van Vlaanderen (zie Tschr. LIII 54, noot 2;
LIV 112-6).
In de jongere bewerkingen is de (oorspronkelijk Noordfransche) vorm met k
gewoon geworden, die vervolgens — zeker naar het, door het aldus geheeten
dier bekleede, ambt van 's konings „clerc" of „notarius" — in verband is gebracht
met boek (de „boekman"); Welke rol in R (bij vergissing?), m e t den naam
Bokert, is toebedeeld aan den bever (die in R. I Pancer heet: zie ben., en Libben 53-8, Ojb. 199). — In het latere Nederlandsch is daarentegen, met dergelijke woordspelingen, eenerzijds Bockaert (denkelijk naar wel eens gebezigd
als naam van den bok (Vondel, War. d. Dier., Inl.; ed. WB. I 514); anderzijds
Bo (o) tsaert, als naam van den aap, in verband gebracht met boots (zie Ned.
Wdb. III 262, 506, 510). Zie verder Martin, R.-ed. XXXIX en Observ. 100;
Museum III 56; Taal en Lett. V 159; Td. 209; Cc. 106; Sudre 95; LW., in
VMVA. 1934, 307-9, 382, noot.
Briescaert 1869 — L 873: taurus —. De stier. Van mnl. brieschen
(brijschen), voor het geluid niet alleen van paarden, maar ook van runderen en
andere dieren: loeien, brullen enz. (b.v. R. II 3622; zie verder V I 1439, Ned.
Wdb. III 1342-3). Waarschijnlijk een vertaling van of r. Bru (i) ant, den naam
van den stier in Ren. I 1563 e.e. (verg. 1319, varr. BH. 3) = nfr. bruyant,
tegenw. deelw. van bruire; voor de (ver)vorming verg. C a n t a e r t en
C r ay an t, In R. II 1881 (BD) en in P heet de stier daarentegen Bor(r)eel;
zie verder Cc. 274.
Brun e, B r u u n 477-8, 1919 e.e. - L: Brunus; Ren.: Brun; Ysengr. en
Ys. abbrev.: Brun; IN., RF.: Brune. — De (bruine) beer. Aldus zeker wel
rechtstreeks naar zijn bruine (d.i. donkere: zie Ned. Wdb. III 1665-6, 167072, 1675) huidkfeur genaamd (verg. Rufanus, de roodbruine, in Ysengr. den
naam van den leeuw) ; dus niet oorspronkelijk de (met het, zwak verbogen, bnw.
eenzelvige) Ogerm. mans naam Bruno (FOrstemann I 2 38-9; zie ook D. A.
Stracke, in Tschr. XLIV 218). Over de hoogere verwantschap van bruin met
de dierennamen beer en bever — beide oorspronkelijk eveneens beteekenende:
(de) bruin (e) —, en de verdringing van den oorspronkelijken, maar „taboe"
geworden, Indogermaanschen naam van den beer rk,ros, skr. * rk,ra-, gr. gcocroQ,
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lat. arctus, ursus) door deze beschroomde „aanduiding" zie Kluge en Frank-Van
Wijk-Van Haeringen op deze drie dierennamen; over den (met het Bruneavontuur te vergelijken) naam van den beer in de Slavische talen: medv44
(letterlijk: mede-, honingeter) en in het Finsche volksepos Kalevala (rune 32,
r. 315--6) : mesikiimmen (di.: honingpoot) — eveneens „noa"-namen — zie
reeds Grimm LV—LVI, en verg. ook Vondel, War. d. Dieren CIII 5: „den
Honich-Snoeper"; over biuin als bijna tot soortnaam geworden eigennaam in het
Engelsch zie boven, Aant. III 44. Verg. ook straks Br u n e e 1.
B run eel 1867, 3398. In R. I zonder soortnaam, doch blijkens L 873-8
(vergeleken met R. I 1867) : asellus iners en het hierna volgende: de ezel (die
in R. II (D) en P, evenals elders in het dierenepos en in dierenfabelen, Boudewijn, doch in hs. B 1881 Hem beet: verg. Tschr. XIX 191). Ook in het Mlat. was
Brunellus als naam voor den ezel welbekend; zie boven, Aant. I 28; Grimm
CCXX—CCXXI, en voorts: „Brunelli chordas incitant" (Carm. Burana LXIX;
verg. lat. asinus ad lyram); „Pondera Brunellos portanda vocant et asellos"
(Hor. Belg. IX 31, no. 479) ; Burnellus, den held van Nigellus Wirecker's
Speculum stultorum (1189-97), aangehaald in Chaucer, Canterb. Tales,
Nonneprestes tale: „dan (beer) Burnell the ase"; zie boven, Aant. III 44.
De naam is 't best te vergelijken met zijn jongeren tegenhanger als naam van
den ezel: Grauwtje; zie Ned. Wdb. op Bruin (III 1665-6, 1670-2) , Bruineel (III 1679), Bruinelle (ald.) en op Grauw (V 614).
Fine 1873: — A: Dieweline, die vrauwe fine, F: die wesel, ran vrouwe
fine; B 1883: die wesel —. De wezel. Zie Cc. 275; voorts over de opvatting als
zelfstandig gebruikt bnw. en als naam: V. II 811; V. Mierlo, in VMVA. 1937,
408, 410; verg. ben., op Gent e. BH.'s gissing (84), ter verklaring der lezing
van A: Dieweline als: de kleine dievel ( = duivel) is geheel onaannemelijk; de
gissing van I. Teirlinck, in Album Vercoullie 276-8: Die weselinne, min (of:
die) vrauwe Fine is onnoodig, een afgeleide vrouwelijke naam op -inne van een
waarschijnlijk reeds vrouwelijken dierensoortnaam als wezel ook onwaarschijnlijk.
F i r a p eel 3421-99, in het jongere slot (verg. boven, B o t s a e r t) —
L 1742, 1756, 1772: Firapellis —. De luipaard. Hetzij < ofr. fiere pel, „Mooivel" (verg. ben., Put epee 1, „Stinkvel" en ofr. Fierabras, „Sterkarm");
hetzij < ofr. tier a pel, trotsch op zijn (schoone) huid. Zie reeds Grimm
CCXXXII en verder Cc. 108.
F o r c a d e n t 1865 — A: Forcondet, F: Foret adent; BD: 0; L 872: aper
—. De ever, het (wilde) everzwijn. Uit een ofr. (noordfr. pic.)* forke a dent,
„tandvork", gaffel (naar de twee slagtanden); verg. mlat. furcula, tweetandige,
gaffelvormige bokshoorn, gewei op een hertebokskop (en lat. bid ens, houweel,
maar ook de naam van een schaap?) ; zie verder Cc. 272-3. -- I. Teirlinck, in
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Alb. Vercoullie 273-5, leest en veeklaart den naam liever als For t e dent,
„Sterktand": evenzeer mogelijk, doch palaeographisch allicht minder waarschijnlijk dan forcactêt, eenerzijds > forcOdet (A), anderzijds > for z actet (F).
Gente (spr. met fr. -ge, verg. ben., 0 g e r n e en zie Cc. 71) — 2548 A:
gentel, F: lieue, L 1221: geita; 2674 A ontbr., F: ver genten; 2894 A: Gherne, F:
Genie; BPHR: 0 -. De leeuwin, gemalin van koning Nobel. Mnl. gent (jent,
lent) < ofr. gent, edel, schoon, bevallig, lief; opgevat als eigennaam. Verg.
boven, F i n e, en ofr. Fiere l'orgellose, Orgueilleuse, namen der koningin in
Ren. (I 1438, 1899; XVI 1229; zie Martin, Observ. 115b), Gente, Rose,
naam van een (wigjes)-jachthond (Ren. V 1243), en dame Gente (Ren. V
1080, var. BCKLMn, als (zeker wel ironische) naam van „la marmote", het
mormeldier (verg. de Inl., boven, blz. 32). Zie verder Cc. 108, 305-6, 338.
Grimbeert 175, 419, 1337, 1435, 2247, 2277 e.e. — A bijna overal:
Grimbeert (verb. -te), F: Grimbert, doch soms -baert (:), verb. -baerde; BPH:
Grimbaert; R: Grymbart; L: Grimbertus; Ren.: Grinbert; IN., RF.: Krimele. De
dat.-acc. op -de (iplv. -te) en de vorm -baert, verb. -de zijn de vruchten der
jongere, dubbeIe analogie, naar Reinaert -de en „volksetymologisch": „in zijn
b a a r d grim mende" —. De das, „Reinaerts broeder sone". Een Oudgermaansche mansnaam: Grim-berht, (de man met het) blinkende masker; verg.
ben., I s i n g r ij n en FOrstemann I 2 670-1; als zoodanig in Vlaanderen
reeds c. 679 vermeld (Stracke, in Tschr. XLIV 218). Zie verder Liibben 30-1,
Cc. 108-9.
In Drente schijnt een das — vanouds, door mondelinge overlevering, of
onder jongeren invloed van het dierenpos ? — door het yolk in de 19de eeuw
wel een grimbeet genoemd te zijn (zie J. W. Muller, De taak der Nederlandsche philologie, 25).
H a w i 1859 — A: Hawy, F: Awi; BD: Olewi; L: Hawigis agna; verg. Ren.
IV 314: dame h ... la chievre (var. B: hersent, lees: Haouis ?) en XVI 475:
Dame Haouis de la Monjoie (eene boerin!) —. De ooi (wijfjesschaap), Belijns
echtgenoote. Denkelijk rechtstreeks ontleend aan ofr. Haoui(s), dat zelf echter
< og. Hadu-wih > mnl. Hadewi(jch), naast Heilwijch, — wiff enz. < Hadul-wih; verg. GIs-it-berht enz. (zie FOrstemann I 2 798-9 en 729), en zie over
de verschillende vormen en variaties van dezen Mnl. vrouwennaam o.a. Tschr.
XXXVII 11-6, 23-5. Over een gissing van D. Th. Enklaar: eene patodièerende toespeling op den naam der Brabantsche mystieke dichteres Hadewijch
zie Tschr. XLIII 77-9, maar ook a.w. LII 239-40.
Hermeline 1363, 1409, 1427, 2303, 3109, 3120 e.e. — L: Hermelina;
Ren.: Hermeline, Ermeline —. De vossin, moervos. Misschien < og. Erminlind(a), een Oudgermaanschen vrouwennaam (FOrstemann 1 2 481); maar in
allen gevalle ten nauwste verwant (of eenzelvig) met mnl. nnl. hermel(ijn),
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den naam eener soort van wezel, Welker bont voor vorstelijk gewaad dient
(V. III 376-7; Ned. Wb. VI 629-30). Verg. boven, F i n e, en zie verder
Grimm CCXLVI, Liibben 18-21, Ojb. 196, Cc. 109.
Hersint 238, 1655, 1993, 2139, 2890, 2921, 2942, 2959, 3445 — A:
Hers(w)int enz., F: Erswin(d)e; B: E(e)rswinde, -swan; P: Eerswijn; L: Hirce,
doch 112: Herse; Ren.: Hersent, -sant; IN., RF.: Hersant, -sint —. De wolvin.
Een Oudgermaansche vrouwennaam: Heri-swintha of -sintha (FOrstemann 12
778-9, 1339, 1380). Zie verder Liibben 31, Ojb. 197, Cc. 109-10, Tschr.
XXXVII 11-25.
Isingrijn 62, 1164, 1930 e.e. — A: Y singrijn, doch 227, 2211 dat.-acc.
-grime (: rime) ; FEBCPHR: Y segri(j)m; L: Y sengrinus; Ren.: Y sen-, sangrin;
IN., RF.: Isin-, Isengrin —. De wolf. Zie verder over de vormen met -n en met
-m: Ojb. 196-7; Cc. 110-1; Leitzmann, in PBB. XLII 141; V. Mierlo, in
VMVA. 1929, 764-5. De vorm met -i(j)n in R. I (hs. A) is zeker wel een
Vlaamsche, naar den Of r. vorm gevolgde, literaire, maar zal toch ook allicht
ondersteund zijn door de bijgedachte aan mnl. mhd. grinen, grijnzen, huilen,
enz.; die met -i(j)m daarentegen, de vanouds Dietsche (Brabantsche?), yolksaardige, staat stellig onder den invloed van mnl. mhd. grimmen, met dergelijke
beteekenis (zie Ned. Wdb. VI 1387-8, 2264; VMVA. 1926, 231). Doch
beide opvattingen zijn secundair: de oorspronkelijke vorm is og. Isan-grim,
een Oudgermaansche mansnaam (FOrstemann I 2 976), eigenlijk: (de man met
het) ijzeren masker — verg. G r i m b e e r t, en den ( yea jongeren) bijnaam
van den befaamden Franschen staatsgevangene ten tijde van Lodewijk XIV:
(1' homme au) masque de fer! derhalve r e c h t s t r e e k s noch met
grijnen, noch met grimmen verwant. Zie verder Grimm CCXLII—CCXLIV;
LUbben 22-31; Miillenhoff, in ZfdA. XVIII (1877) 7. De mansnaam was als
zoodanig in Duitschland niet ongewoon (b.v. Isengrinz, monnik van St.-Ulrich
en Atra, later abt van Uttobeuren, vriend van Otto I van Freising, 12de eeuw);
in Frankrijk was hij zeldzaam, al is bier de oudste toepassing van den mansnaam
op den wolf gevonden (zie boven, Aant. I 34 en Voretzsch, voor RF. XIX). —
Verg. met dezen naam van den wolf den Oudnoorschen naam SinfjOtle <
SinderfjOtle, (het dier met) de beenen van grijsachtige slakkenkleur (verg.
Grimm XXXV, LIII—LVII, en ook R. I 2278 ?) : wederom een „noa"-naam
iplv. den eigenlijken, die, „taboe" geworden, vermeden werd (Leuv. Bijdr. XVII
57; verg. hierboven, Brun e). — Over de Isangrini X Blavoltini ( „blauwvoeten"), benamingen van twee partijen in Vlaanderen omstreeks 1204-6, zie
Grimm CCVI—CCVII; Willems XXI; LW., in Tschr. XVI (1897) 252-8;
V. Fris, in Bull. v. d. Gesch.- en oudheidk. Kring to Gent XIV (1906) 133—
85; LW., in 1.a.w. XIV 253-90.
Een jonge haan, Cantecleers
Cantaert 291 — AF; L 137: Cantart
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zoon, Coppes broeder; zie vender, ook over de verwarring in de genealogie der
hoenderfamilie, Cc. 111, 173, 175-6. Van ofr. (pic.) canter, zingen in 't Mnl.
afgeleid met het fr.-nl. achtervoegsel -a(e)rt: de zanger; verg. C a n t e c 1 e e r
en Crayant.
Can t ec 1 e er 281, 287, 311, 373, 423, 1813, 1815, 1874. De haan, Coppes varier. Uit een Noordfr., Pic. dialect met ca- X centrfr. cha-; Ren.:
Chantecter (in 't Nfr. door Rostand's drama herleefd); IN. RF.: Schantekler; L: Clanclerus (met alliteratie en aansluiting bij mnl. clanc) : de heldere
zanger. Zie Grimm CCXXXVII, Liibben 44 5, Cc. 111.
C 1 e e n e b e j a c h 1876. Het fret. Letterlijke vertaling van ofr. Petitpo(u)rchaz (Ren. I 1560; XVII 624, 771).
C o p p e 283, 301, 418, 448, 459, 463 133, 141, 180, 191, 195: Coppa,
Co pica, Ren. I 383, 426, 455; VI 317, 447: Co pee; Brunellus: Coppa (Grimm
CCXXXVIII). Eene jonge hen, Cantecleers dochter. Waarschijnlijk - naast
mnl. cop m., schaal, schotel, beker, hersenpan, schedel, hoof d, knop een oud,
verklankend woord voor: dik, bol, rond dier of ding, kuif enz.; verg. cobbe,
cop(pe), als naam van sommige vogels, en ook van de spin (wegens haar bolrond lijf); zie V. III 1882-3; Franck-Van Wijk-Van Haeringen, Etym. Wdb.;
en voorts Hand. Comm. Top. Dial. VII 329-87.
Co pie (12) beef t, als naam van den h a a n, tot in de 17de eeuw voortgeleefd;
zie iliaan („k o p, kopp e. j. h a e n. Gallus ; k o p, kopp e, kobb e.
j. h i n n e. Gallina"), en Vondel, War. d. Dieren LXXXIV 10, XCII 2;
Rommelpot 6, 7, 14 enz. (in woordspeling met den naam van den predikant
Hane c o p). - Over coppe(n)gawi, -gauwe, -carnoelgye, - mitten. eyeren enz.
zie, behalve V., t.a.p., ook nog Everaert XII 315; Des Conincx Summe, ed.
Tinbergen, 138; Nyeuvont, ed. Neurdenburg, 278, met aant.; waarbij echter ook
rekening dient gehouden met de mogelijkheid van een heel anderen naam
Cop(pe), verklw. v. facOp (Refer. J. van Stye(n)voort 1524, CCXVII 40),
evenals in Koppenhinksteeg to Leiden; verg. Daam < Adaem enz. en zie
Tschr. XL 170.
Cortois,99, 112, 120, 123, 249 - L 53, 65, 68: Curtois Een (juffers-,
schoot-)hondje. Ofr., mnl. co(u)rtois, hoofsch, hoffelijk, als eigennaam gebezigd voor een „Fransoys" sprekend hondje (merkwaardig vroege bespotting
van den „Fransquillon"!). Verg. Cortoise, als naam van Belins vrouw (Ren. VII
'604, var. CM).
In de latere literatuur komt Cortois voor: bij Hildegaersberch LIX 150, als
naam van een lichtmis, wereldling, modepop, verloren zoon; maar elders, in R.
Telle's hekeldicht „Klucht van Muys, Kat, Hont en Leeuw' a° 1616, (een „Fabeltjen uyt het Boeck van Reynaert de Vos), als naam van een hond (naast
Tybaert, de kat: zie W. P. C. Knuttel, in De Gids 1886, IV 17-21); ook in
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een spotprent op den eersten Engelschen oorlog, „Het loos Bedrog van Engeland", a°. 1652 (zie Fred. Muller, De Nederl. Gesch. in platen I 292, no. 2039;
VMVA. 1926, 321).
C r a y an t 295 — L 137: Craiart Een jonge haan, Cantecleers zoon,
Coppes broeder; verg. boven, Can t a e r t. Van mnl. cra(e)yen, met den uitgang van het Fr. tegenw. deelw. -ant: de kraaier. Zie verder Ojb. 198; Cc. 111,
173, 175-6.
Cuwaert 136, 1870, 2664, 2668-2716, 3083-3450 — A 156, 161:
Coewaert; L: Cuardus; Ren.: Co(u)art —. De haas. Ook bij Maerlant, Nat. Bl.
II 126: „die base, die bloede Cuwaert"; bij Kil.: „k u w a e r d. Lepus, vulgo
cuardus". Ofr. co(u)art, it. codardo (vulg. - lat. *caudardus), afgeleid van lat.
cauda, it. coda, of r. coe, of r. queue, staart (verg. Ducange i.v. Caudatus) ; eig.:
de gestaarte, doch in den oneig. zin van: die met den staart tusschen de beenen
wegloopt, lafaard (in die bet. reeds in 't Ofr. der 13de en 14de eeuw) ; waaruit
ook eng. coward, lafaard (sedert 1225: NED. II 1111 c) , doch in Caxton's
Reynard als eigennaam, in den Nederlandschen vorm Cuwaert (zie boven, Aant.
III 44). Zie ook Grimm CCXXXV—CCXXXVI.
Over een nog in de 19de eeuw in de Graafschap en Twente als eigennaam
of benaming van den haas bekend Kurtneve zie J. W. Muller, De taak der
Nederlandsche philologie, 25-6; VMVA. 1926, 324.
(Sente) Martins voghel 1047 (1049, 1052)
449-50: fatalem Ren. I 756: oisel St.-Martin. Zekere „heil" of „onheil" voorspellende vogel: zie Ned. Wdb. op Ongeluksvogel, 1 (in tegenstelling met 2 en met
Gerliksvogel: X 1625, IV 1315) en Tschr. LVII 67. Een aldus geheeten (on)heilspellende vogel wordt o. a. ook vermeld bij Petrus Blesensis (d. uit Blois)
t 1200, Epist. 65: „si a sinistro avis sancti Martini volaverit"; Pierre des VauxCernay, Hist. Albigensium, XLVII, in Recueil des historiens de France XIX 43:
(De graaf van Toulouse verlaat in 1212 plotseling Montpellier) „Viderat enim
quamdam avem quam indigenae vocant avem sancti Martini, ad sinistram
volantem, et perterritus fuit valde. Ipse enim, more Sarracenorum, in volatu et
cantu avium et caeteris auguriis spem habebat"; Cod. palat. 355, fol. 80: „do
kam ein Mertiss vogelin: „nun lass mich dir bevolhen sin, &at vogel, ich bin
din fro, ich wolt nit sin andersw6; got hat dich her za mir gesant, nun t u mit
rechte strass bekannt!" ez flog iiber ein rilch hurst u.s.w." (bij Grimm CXXVII,
noot) ; Clara Hazier, II 58, 248: „sant Martins vogel, wol iiber her". Verg. ook
mnl. nnl. brandvogel (Velthem IV 29, 57 en Ned. Wdb. III 1045-6) en zie
in 't algemeen Grimm, D. Mythol. 3 1081-9, 1233.
Welke vogel nu echter in deze en andere getuizenissen, uit verschillende
streken, en of overal dezelfde vogel bedoeld is, blijft onzeker. N i e t bedoeld
zijn zeer waarschijnlijk, om voor de hand liggende redenen, de volgende gegiste
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vogels: de ooievaar („h e i I-euver": Ter Gouw, Volksverm. 131); de ijsvogel,
fr. Martin-pècheur (Knippenberg, in Limb. Jaarb. XVII (1911), 75-80); de
raaf, Odins vogel (Knappert-Verdam, in Hand. Lett. 1897/8, 71-3) ; de (St.
Maartens) gans (Willems 43; Ter Gouw, a.w. 240, 248, 250; Noord en Zuid
XVII (18921) 17-21), die alleen in de noordoostelijke, Sassische Nederlanden
thuis schijnt to hooren. — Onzeker is ook of dezelfde vogel bedoeld is als in
het omtrent St.-Maartensdag nog velerwegen gezongen kinderliedje (V. Duyse,
Oude Nederl. Lied II, no. 374, biz. 1343--4, 1349), waarin gewag is van „Sinte
Maarten veugel(ke)", meestal in rijm op „ (rood) keugel(ke), rood rokkie"
enz. — Wellicht is bedoeld: de (bonte) kraai, die in 't najaar, niet lang voor
St.-Maartensdag, in deze streken komt (Grimm CXXVI < Dreyer op R.V.
109) ; of het goudhaantie, sparre- of barmsijsje, Regulus cristatus (Ned. Wdb.
481; Ter Gouw t.a.p.; Odo de Ciringtonia, in Martin's Rein.-ed. 363; Navorscher XLV (1895) 322) ; of de Falco cianeus, fr. l'oiseau St.-Marvin, sp. pajaro
S. Martin (Grimm, Mythol. 3 1084).
Niet onaannemelijk ten slotte — immers ook taalkundig uit „volksetymologiscli misverstand verklaarbaar — is de gissing, dat de bonte of zwarte specht
bedoeld is. Ook de Romeinsche vogelwichelarij (auspicium < auispicium) kende
onder de heil- of onheilspellende vogels den (aan M a r s) gewij den specht
(Picus Martius); zie Plautus, Asinaria 259-62: „quovis admittunt aues.
Picus (specht) et cornix (kraai) ab laeva, coruos (raaf ), parra (ransuil) ab
dextera Consuadent: certum herclest uostram consequi sententiam. Set quid hoc,
quod picus ulmum tundit? hau temerariumst" (zie verder voor de cor,nix Vergilius, Ecl. IX 15, Georg. I 388, en den Spaanschen Cid XI 12 (bij Grimm
CXXVI). Het latere volksgeloof zou dan zijn oorsprong gevonden hebben in
het oudromeinsche en den naam Mart i us met den alom vereerden volksheilige
St.-Marti n us in verband gebracht en dienovereenkomstig gewijzigd hebben; zie
trouwens hierboven nog Mert i ss vogelin. Aldus ook L. A. J. W. Sloet, De
Dieren in het Germ. volksgeloof 192. — Nog weer andere gissingen en getuigenissen bij BH., Inl. 34-5, Verbet. XVI.
Nobel 44, 1775, 2780 e.e. — L: Nobilis; Ren.: Noble — De leeuw,
koning der „dieren" (en der vogels) ; doch nergens lewe of liebaert geneeten.
Over lioen, in R. I 1843, 3424, 3490, in de verbindingen (heere, her, der)
coninc lioen, als so o r t naam van den leeuw; daarentegen in R. II 1039,
3749(?) : Lioen als e i g e n naam des konings (doch ook Nobel die coninc
3617); in H altijd Lyon, in de Zuid- en Noordnederlandsche volksboeken Lion;
zie Ojb. 197-8; Td. 190, 209; Cc. 269, 352; Tschr. LIII (1934) 159; V.
IV 664.
Pancer 124, 168, 1867 -- A: Pancer, F: Pancer, Panser; L 67, 85: Pancetus
(874 alleen: castor); B 134, 178: Panther, 1879: Pantheer, waarnaast 5455,
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5462 eene panthera (verg. Maerlant, Nat. Bl. II 3203-42); D: Panthel; P:
Panther; R: Panther (terwiji de bever Bokert fleet zie boven, B o t s a e r t)
De bever. In Ren. is geen gewag van een benaamden bever, doch wel van Ponfet
(Poincet, Poinfel), neef van Grinbert, dus ook een das?). In de Ecbasis captivi
is de panter (pardus geheeten) degene die den vos waarschuwt (de rol van
den das in R. I). Is deze groote verwarring van namen en dieren wellicht althans
ten deele het gevolg van mislezing of (en) misschrijving in de hss., waarin de
Gothische letters „c", „t" en „r" dikwijls zeer veel op elkaar gelijken (Panter
> Pan c er en verder > Pance t us) ? Zie Liibben 52, Ojb. 198-9, Cc. 111-2.
Pinte 305 — Ren. I, II e.e.: Pinte; RF.: Pinte Een jonge hen, Cantecleers dochter (in RF. zijn gade). Verg. fr. poule pintade (nnl. poelepetaat)
Pintade en le Pintadeau — < sp. port.
—okinRstad'Checlr:
pintada < vulg.-lat. pinctata, geschilderd, dus gespikkelde, bontgevlekte (hen).
Zie Grimm CCXXXVIII en verg. ben., Roo de en Sp r o et e.
Put e p e el 1868 — F: die vischpute peel X A: dat butseel —. De bunzing
(nvl. visse, fis, vitsau: Corn.-Vervliet 420; Segers, in VMVA. 1922, 894). Verg.
lat. putorius, fr. putois (b.v. Ren. V a 1068), bunzing; ofr., mnl. puce, stinkend,
vies; en ofr. pel, huid, vel (nnl. peel, vlies (Ned. Wdb. op Peel (IV) XII
880-1), ofr. Pele, de rat, Ren. I 1553 e.e.; dus zooveel als: Stinkvel (verg.
Fir a p e e 1, boven, 42). Zie verder I. Teirlinck in Alb. Vercouillie, 275-6;
Cc. 273-4.
R e i n a e r d ij n 1413 —L 612: Reinardinus; Ren.: Renardin, naast -el en
-et —. Een van Reinaerts zoontjes, zijn petekind. Een verklein- en vleivorm
van des vaders naam; verg. b.v. Blanchaerdijn (Mnl. Ep. Fragm. VI 33, 70),
Roelanc%n (a.w. VIII 63), Rigaudijn (Lorr. M. 420), en ook jongere Nederlandsche, -duitsche vleivormen: Rein(e)ke, Reintje enz.
Reinaert 4, 1901 e.e. — Reinaert, b.v. 4, 31, 50, 59, 109, 126 e.e.
verb. -ae; in R. II soms reeds, evenals in de jongere Nederl. bewerkingen:
Reynaer, Reyner, Reyer (zie Ojb. 196, Cc. 112, VMVA. 1926, 317, 321;
V. Ginneken, in Onze Taaltuin III 219), nnl. Reintje, mnd. (R), nnd. Rein(e)ke;
L (en Ysengr.): Reinardus; Ren.: Renart (> ofr. renard). De vos. Een gewone
Oucigermaansche mansnaam: Ragin-, Reginhard, in 't Oeng. nog als bnw. gebezigd: regn-heard, eig.: zeer, geweldig hard — waarin het eerste lid oorspronkelijk: goden beteekent, gebezigd als versterkend voorvoegsel, verg. nnl. godsin godsjammerlijk enz. (zie reeds Laben 5-18 en Ned. Wdb. V 231-4) —,
waarnaast ook Raginhari > Rei(n)er (FOrstemann 12 1230-2; zie ook Grimm
CCXL; Tschr. XXXVI (1917) 83, noot; XXXVII (1918) 22. Over
Grimm's vroegere verklaring van den „beteekenisvollen" naam zie boven,
Aant. I 15, 19, 20. In 't Fransch is deze eigennaam, Renart, van den vos (oft
goupil, nog heden als geslachtsnaam: Goupil < lat. vulpecula), dank zij de
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populariteit van den Roman de Renart, tot soortnaam, renard, geworden.
R ij n 2700, 2703 — L 1314, 1316: Rin(ul)us Een hond, „gheselle",
schoolmakker (of -meester) van Reinaert, en „dichter". Reeds in de 10de eeuw
als mansnaam voorkomende. Als naam van een hond gebezigd in een Mhd.
„schwank" („boerde") uit de 14de eeuw, Sibotes Vrouwen Zuht, 504-5 („ja
ich hiez sine katze Mils and nannte sinen hunt Rin") en in een jonger Zwitsersch verhaal, waarin een herdershond Rhin en eene koe Brandli voorkomen
(Grimm, Deutsche Sagen, no. 92; Schweiz. Idiot. VI 997). Nog in eene achttiendeeuwsche Nederduitsche navolging van den Reinke de vos, K. F. Renner's
„Hennynk de Han" (1732), speelt de hond Rhyn een groote rol; wat, schoon
in hoofdzaak vrije verdichting, toch doet gissen dat de naam den toenmaligen
lezers nog bekend was. Daarentegen komt hij niet voor onder de talrijke, in
Ren. V a, 1187-1257 genoemde Fransche, noch onder de door Kiliaan, p. 917,
vermelde Nederlandsche hondennamen. De naam is to vergelijken met andere
namen van (herders- en boerenwacht-)honden als Water, Stroom, Vloed,
Donau, Neckar, Birs (Zwitserland), Weichsel (Wisztula) — zie b.v. Kalman
Mikszith, De wonderparaplu, uit het Hongaarsch vert. door T. Beets-Damste,
2de dr., 16 —: alle ontleend aan (snelstroomende) wateren; welke namen, naar
een oud volksgeloof, de honden beschutte tegen betoovering, watervrees, dolheid enz. Zie verder Liibben 48; R. Sprenger, in ZfdPh. XXVI (1894) 284;
C. Voretzsch, in Beil. z. Allgem. Zeit. 27 Dec. 1898, 5; F. Kluge, in ZfdPh.
XXXI (1899) 501, in Zschr. f. deut. Wortforsch. VII 38-40, en in Bunte
Blatter (1908) 86-90; ook Handwtb. des Aberglaubens IV 483.
Roode 327 — A: Roode, FB: COppe(n), Ren. I 285, II 373, VI 475: Rossete, de roodbonte; L 148: 71tutula Eene hen, Cantecleers gade. Verg.
Pint e, S p r o e t e, en ofr. (Ren. I e.e.) : Blanche, Noire, Ro(u)sse, alle
namen van hennen.
R o s s e e 1 (I) 1417 (A) — A: Rossel, F: Roseel; B: Roosteel; P: Roesel;
Roesselken; L 615: Roscellus Een van Reinaerts zoontjes. In Ren. I e.e.
heet een van R.'s zonen daarentegen Ro (u) vel. Doch ook bij Chaucer, Nonneprestes tale is sprake van dan Russel the fox (zie Barnouw's vertaling III 165,,
vs. 4524 en de aant. op 254); en verg. 's vaders naam: die felle metten r o od e n baerde (R. I 60, 937,,1958, 3222). Verg. Rosseel (II), en ook boven,
Aant. II A, 19 f.
Ross eel (II) 1871 (B) — A: Rosseel, F: Ruceel —. De eekhoorn. Ren.
I e. e.: Ro(u)ssel(et), verklein- en vleivorm van ofr. roux, rousse (nfr. rousseau), roodbruin, eveneens als naam van den eekhoorn; zie daarentegen bierboven, Rosseel (I). Verg. andere aan de huidkleur ontleende namen als
Brune en Bruneel, paardennamen als Rosseel (Flandrijs, zie Franck's Inl.
35), Moreel (zie V. IV 1933 en X Goede Boerden V 2), Grauweel (Ferguut
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879). Als geslachts- (vadersnaam) is Rosseels nog heden o.a. to Huist en in heel
Belgisch- en Zeeuwsch-Vlaanderen welbekend; zie J. F. Willems' moderne
bewerking van R. I (1834), IV.
R u m e 1939 — AB: Rume X F: Reynardijn, L 910: Rimes (1.: Rumus) —.
Een wolf, Isingrijns broeder: „die met de mime maag"; verg. soortgelijke beteekenisvolle namen van hongerige wolven als Widelanke (ben.), ldelbalch,
Seldensat (R. II 4957), en oudere in Ysengrimus (zie ed. Voigt, LXXVII en
Grimm CCXXXI—CCXXXII).
S p r o e t e 305. Eene hen, Cantecleers dochter; de bontgevlekte, „sproetige";
van mnl. nnl. sproet(e). Verg. in Ysengr.: Sprdtinus, een haan, en boven,
P i n t e en Rood e. Zie Grimm CCXXXVII—CCXXXVIII; Voigt vOOr
Ysengr. LXXVI.
Tibeert 106, 1011, 1950, 1960, 2279, 2842 — A: Tibeert, dat.-acc.-te,
FBPHR soms: Tybert, -bars, -baert, dat.-acc. -de (verg. G r i m b e e r t); L:
Tibertus; Ren.: Ti(e)bert ; IN., RF.: Die(t)preht (og. P- > ofra. t- X mnl.
a-) —. De kater. Een Ogerm. mansnaam: Theodo-berht (FOrstemann 1 2 1424),
in Ofra. vorm uit Ren. overgenomen, ook in Brabant, eind 12de eeuw, voorkomende (Stracke, in Tschr. XLIV (1925) 219; zie ook Martin, Observ. 120 b.
T i b o u t(?) 2696 — A: Reynout die ries X F: Symon die sies, E: ... munt
die sies; B: Symonet die rike vriess; L 1311: Tibundus catulus —. Een soort van
jachthond; zie V. VII 1094-5. Een Ogerm. mansnaam: Theodo-bald (FOrstemann I 1417--20), in Of r. vorm T (h)ibaut (verg. boven, T i b e e r t) overgenomen, aldus ook in Ren., als persoonsnaam, voorkomende (zie Martin,
Observ. 120 b). Zie Cc. 314.
Tiecel ij n 1886, 2825, 2836 — L: Tiselinus; Ren.: Tiesselin enz.; IN.,
RF.: Diezetin (verg. Diepreht, bij Tibeer t) —. De raaf (in vs. 18 zonder
eigennaam: raven). Een verklein- en vleivorm van een Ogerm. mansnaam met
Theod- als eerste lid: ohd. Thie-, Tie-, Diezelin (FOrstemann 1 2 1417). Als
mansnaam ook in Vlaanderen voorkomende: Thizelino (Willems 389, a° 995),
Tieselinus (0kb. HZ. I, no. 78, a° 998) ; zie ook nog BH. 86; Stracke, in Tschr.
XLIV (1925) 218-9.
Widelanke 1939 — L 910: Widelancus —. Een wolf, Isingrijns broeder: „die met de wijde, ruime „lanken"; verg. boven, R u m e. Als (mans)bijnaam („Ghiselbertus Widelanke") aangewezen in Vlaanderen, a° 1168 en 1207
(Warnkonig, Flandr. Staats- u. Rechtsgesch. III 2,UB 41 (bij Willems 389).
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II. MENSCHEN
Abelquac 786 — AB; F: Abel; P: Baetkijn ende aue abelquac (verg.
Ave soete, R. II 832) —. Een dorper. Waarschijnlijk een samenstelling uit het
bnw. abel, vemuftig, schoon, bevallig (V. I 1) en den stam van quacken, eig.:
kwaken, maar ook: kietsen, zwetsen, beuzelpraat verkoopen (zie J. H. v.
Lessen, in Tschr. LV (1936) 241-61); dus zooveel als: mooiprater (in ironische toepassing op een dommen, onbenulligen „dorper"). Te vergelijken, wat
de wijze van samenstelling betreft, met albedil, Schoontooch (zie Nyeuvont,
ed. Neurdenburg, vs. 131 en Inl. 21; Drie Kluchten, ed. Stoett, blz. 105-6):
zoogen. imperatieve samenstellingen (zie V. Lessen, Samengest. znw. 44, 91);
wat de beteekenis aangaat, ook met laatstgenoemden naam, maar vooral met
dien van Meester fan Leurequack, in de klucht Hanneken Leckertant, prol.
25; 327, 457, 543 e.e., een „meester" (geneesmeester), die leuren (lorren,
beuzelingen) kwakt (kletst, babbelt, praat) = het ironische: „die veel consten
thoont" (a.w. 328), kortom: een kwakzalver; Abelquac dus zoowel in de wijze
van samenstelling als in de beteekenis (mits ironisch opgevat )= Leurequac.
Verg. vooral de, in denzelfden versregel als zijn „partij" genoemde, miin
vrauwe Bave (zie ben., 115). Zie V. IV 804, VI 828, 830-1 en vele soortgelijke namen in Tschr. XXVI (1917) 188-96.
Als enkelvoudige (voor)naam — toch zeker wel meestal van Oudgermaanschen, niet van Oudtestamentischen oorsprong — is Abel, vooral in de noordoostelijke gewesten, niet zeldzaam; verg. b.v. Abel Eppens (Gron.), Abel Tasman (Fries!), Abel, „aurifaber" (Utrecht a°. 1494/5, in Oud-Holland XXXV
(1917) 75; en zie Nom. Geogr. Neerl. XI 126; J. Winkler, Friesche Naamlijst 3. Doch in F staat deze naam als zoodanig wel denkelijk slechts in schijn,
t.w. door eene (onwillekeurige ?) weglating uit de (niet meer begrepen)
samenstelling Abelquac.
A e r n o u t 5— F: Arnout X A: Willem, LBPHR: 0- Zeer waarschijnlijk de
dichter van (den oorspronkelijken vorm van ?) R. I A, 41—c. 1900; zie boven,
de In!., 20-9. Een Oudgerm. mansnaam: Arn-wald (FOrstemann I 2 140-1).
A 1 e n t e 293. Eene „vrouwe". Wel denkelijk de (elders nog niet aangetrotten) Oost vlaamsche (?) vorm van een Oudgermaanschen vrouwennaam
(*Athal-linda: zie FOrstemann 1 2 174 ?), waarnaast een (W e s t vlaamsche ?),
althans Zeeuwsch-Hollandsche vorm Olente: Olenta (Lat. nom.), Olente
(Lat. gen.), medeeigenares van een leen nabij Vlaardingen (0kb. HZ. I,
no. 425, a°. 1246); ver Olent van Nortic (Noordwijk) (a.w. II 385, a° 1293);
ook voer (1.: ver?) Ulent (a.w., Suppl. 228 (250), a°. 1281/4). Verg.
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About < Alold (Okb. Utr., no. 414, a°. 1156) < Athal-wald (FOrstemann 12
179-80); Aloude, dat. (Okb. HZ., Suppl. 28 (105), a°. 1284), _About (a.w.
II 884, a°. 1294) > Olout (a.w. II 1074, a°. 1299),en beide vormen dooreen
gebruikt in Stoke V 873, 881; VI 291-1059. Over deze vormen met (open)
o < a vOOr 1, toch zeker wel gelijk te stellen, althans te vergelijken met andere
gevallen van wvl.-mnl. of < al: ol(le), ollene, olso, oltoos (en overtollich?)
zie V. V 1; SchOnfeld, in Tschr'. LII (1933) 3; De Bo g 526a; en voorts olle,
ollene ook Ren. v. Mont. 1142, 1850. — Wat de persoon betreft zie o.a. Tschr.
XXXI (1912) 205; XLVI 57, noot, en Kloeke, in a.w. XXXVIII (1919) 48.
Een verband tusschen dezen naam Alente en Aluta, den naam der titelheldin
van een zestiendeeuwsch schooldrama van den Utrechtschen humanistischen
scholarch Macropedius (= Langeveld) — reeds vroeger door K. Goedeke, en
niet lang geleden opnieuw door M. ter Braak, Kaiser Otto III (1928), thes.
XIII gegist — dient stellig verworpen; zie Macropedius, Aluta, ed. Bolte,
XIX; D. Th. Enklaar, in Tschr. LIX.
Bave 786. Een „dorpwijf" (boerin, iron. min vrauwe). Een Oudgermaansche vrouwennaam Bava, naast den mansnaam Bavo (FOrstemann 12
223-4), mnl. Bave (Lev. v. St. Amand I 3766 e.e.), als beschermheilige van
Gent en van Haarlem in Vlaanderen en in Holland vanouds bekend. Verg.
Bava (Hecmundensia, bij Gallee, in Tschr. XXIII (1904) 146, a°. 1120);
filius Bavae (Okb. Utr. I 1228, a° 1064); veren Bavekine bosk nabij Achttienhoven, in Gosses, Vorming v.h. graafsch. Holland, 24, noot 1 (13de eeuw).
Zie over de namen Bavo en Bava J. Winkler, in Belfort VI (1891), I 51-5,
150-8; Mansion, Og. Naamk. 89-90. — Maar zeker tevens in woordspeling
met babbe, babbelen (Ned. Wdb. II 846-9, V. I 507), kwijlbab (Hooft, War.
1002), vooral met fr. bave, kwijl, baver, kwijlen (Meyer-Lubke, Rom. etym.
Wtb. 56: *baba), bavard, babbelaar, bavette, slabbetje: een „verklanking";
misschien ook te vergelijken met een „stamelwoord" als mhd. babe (bObe)
(RF. 19 e.e.), nfri. babbe, oud wijf enz., beppe, grootmoeder (W. Dykstra,
Fri. Wdb. I 64a, 100b). Verg. hierboven den naam Abelquac, de „partir van
„vrauwe Bave".
Bertout (metten langhen vingheren) 792 - B X A: LtdOlf,
F: Grindemont) ; P: Bertolt; Ren. I 65 5 : Bertot —. Een dorper, op een na „best
gheboren" der hier genoemde (iron.). Een Oudgermaansche mansnaam: Berhtwald (FOrstemann 1 2 295-6). Verg. b.v. (Wouter) Berthout van Grimberghen
(in Grimb. Oorl.; zie ook Cc. 210.
Ermerijc 2257, 2584, 2633 — A: heymeliken, Ermeli(j)nc, FBP: (11)ermeri(j)c; E: Heimeric, R: Emeryc; L 1068, 1240, 1270: Ermericus; zie verder
Cc. 112-3. Een Oudgermaansche mansnaam: Ermana-rik (FOrstemann 12
482); de naam van den in de geschiedenis en in de heldensage — o.a. in het
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Nederduitsche lied van „Konink Ermenrikes dot", ed. Goedeke, 1851 — vermaarden Oostgotischen koning, die zijn verzamelden schat in een burg bewaard had, en in Vlaanderen bekend stond als de bouwer van een burg te Gent.
Zie over hem o.a. Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 185; Martin, in AfdA. XI
(1885) 124 en in ed. E, 28; R. C. Boe i , Het Lied van Geraert van Velsen,
in De Gids 1899, II 273-308; BH., Aantek. 86-7; Tschr. XXX (1911)
78 - 80; LW., in VMVA. 1925, 561 - 8; en Inl., boven, blz. 19; ook ben. op
H ij f t e.
G e 1 ij s, zie Jufroo t.
Herman 2762 — A, F: Harman; P: 0 —. Zekere Vlaamsche &ken;
verg. R. II 4507, 4537? Wellicht een historisch persoon, in 1132-4 meermalen vermeld als „diaconus", doch sedert 1141 als „decanus" onder den bisschop van Terrenburcht of Terwanen (fr. Therouane) Milo (1131-58), en,
evenals deze, allicht behoorende tot de orde der Praemonstreiters. Zie Stracke,
in Tschr. v. taal en lett. XII (1924) 251 - 67, XIII (1925) 18 - 32; en Tschr.
LIV (1935) 99-103. Een Oudgermaansche mansnaam, Hari-man (FOrstemann 12 774).
Hughelijn (metten crommen beene) 796 — AFP; B:
Huge —. Een „dorper", „gheboren v a n Absdale" (iron.), Lamfreits (of Ludoffs?) vader; zie K. Heeroma, in N. Taalg. XXVIII (1934) 32. Verklein- en
vleivorm van Hughe (nnl. Huig) < og. Hugo (FOrstemann 1 8 922); verg. b.v.
Lorr-fragm., in Tschr. III (1883) 37, vs. 292.
J u f r o o t 2981 — A: fufroet X B: Gelis, FP: Gels (Dielis) —. Zekere
„meester" (magister). Misschien een historisch persoon: Goffridus Andegavensis (van Angers in Anjou), later Vindociniensis (van Vendome), c. 1070—
1132 (lees ook aldus in Tschr. LIV 90), Benedictijner abt te Angers, later
kardinaal. Zie Grimm CLIX; BH., Aantek. 76; Cc. 326; Stracke, in Tschr.
XLIII (1924) 145-60; V. Mierlo, in VMVA. 1928, 584-6; Tschr. LIV
(1935) 89-99. Zou de (ongeveer gelijktijdige) „maitre Godefroi", van wien
graaf Boudene II van Wijnen (Baudouin de Guines, 1169-1206) een groot
deel der „Physike", uit het Lat. in 't Rom. (Fr.) vertaald, ontving (G. Paris,
La poesie du M.-A. II 25, naar Lambert d'Ardres, Gesch. d. graven van Wijnen), dezelfde persoon kunnen zijn ? Een Oudgermaansche mansnaam, in Fransche vervorming: of r. jo(u)ffroit, Geoffroi(t), Godefroi(t) enz., mlat.
Go(de)fredus, foiredus, -fridus < og. Goda-frid (FOrstemann 1 2 679) >
vl.-mnl. Godevaert; waarnaast, reeds in 't Mnl. (naar 't Hd.?) Godfried, maar
ook Jufreit (Okb. HZ. II, n° 827, verg. L a m f r e i t) . Voor de spelling met
00 (iplv. oe) verg. belfroot enz.
Over den naam en den persoon van Gels, die in FBP jut root vervangen
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heeft, zie Tschr. LIV (1935) 92-4, 97-9 en de daar besproken opstellen
van Stracke en Van Mierlo.
Julocke 729, 829, 1246, 1291, 1300 - AFBP; L 346, 525, 526, 532,
544: Iulocca (uxor) —. „Des papen wijf" (zie Tschr. LIV 110-2). In R.
II 846 beet ook Lantfreits moeder (in R. I 799: Ogerne?) fulocke van der
afterpoorte, in P: Pogge van cafpoerten: stellig smadelijke dubbe1zinnige bijnamen, al dan niet opzettelijk gelijkluidend (of alleen verward?) met den naam
der pastoorsche. Een in de ME. in (West-Vlaanderen? en) Zeeland meer
voorkomende naam: verklein- en vleivorm van een vrouwennaam, naast
judocus (J. J. Graaf, Nederl. Doopnamen, no. 420, 422; verg. voor 1- < -dGelijs, Gillis enz. < lat. Aegidius). Verg. (met dubbel diminutief-suffix):
', Willem Willem Jolockijns zoons ambacht" (Copie Reg. EL. 36, Cas. R., f. 36;
Prov. Arch. Zeeland) en fulockijns (a.w. 65); voorts verschillende andere dergelijke namen op -oc (-uc), als Scu(we)loc, Muloc (nog heden als geslachtsnaam), Gheyloc, Cranioc, Eynoc, Hobuc (als vaders- of moedersnaam: -ox) en
ook -ac: alle uit Zeeuwsche archivalia gestaafd door P. Tack, Walchersche
Plaatsnamen, in Nom. Geogr. Neerl. VIII (1932) 73-5. Verg. ook Tschr.
XL (1921) 140, 176-82, den Westvlaamschen plaatsnaam IVinoksbergen,
en mnl. willoc, wvl. willok, wullok > nnl. wilk, welk, wulk, een soort van
slak (en den geslachtsnaam Witlox?). Zie over een Germ. diminutief-suffix
-ok, vooral in Eng.-Schotsch-Nederd. (nu ook Westvl.-Zeeuwsch blijkende:
Ingwaeoonsche?) verkl.- en vleiwoorden en -namen: Grimm, Gramm. III 377;
Kluge, Stammbildl. 2 § 61a (b en 62). Verg. ook ben., Madoc?
Lamfreit 600, 644, 703, 733, 858, 1830 F, A: Lamfroit, maar 645,
697: Lamfreide (beide malen:); BH: Lan(t)freyt, P: Lantfert; L: Lanfreidus;
Ren.: Lanfroi; RF.: Ldnzelin. Een dorper, timmerman, zoon van Hughelijn
(zie boven, 116). Ook elders komt de naam Lamfreit, -de wel voor, b.v. Maerlant, Sp. Hist. 3 VIII 63, 54 (:), verg. Ramfreide, a.w. 3 VIII 62, 50 en 71 (:);
Lamfroy daarentegen b.v. in Caxton's Eng. vertaling van het Livre des mestiers,
ed. Gessler, 43 (in 't Fr. orig.: Martin) ; Lantfer bij Lindemans, Brab. Plaatsnamen IV, Baardegem 23. De jongere, meer literaire, centraalfransche vorm
met of schijnt vooral in A doorgedrongen to zijn, naast den ouderen, ook in
't Dietsch gewonen met ei < anglonorm. ei < vulg.-lat. < ogerm. e in Landfredu naast -frid (FOrstemann 1 2 1006-7) ; verg. namen als Geoffroi(t) (zie
boven, fufroot), Manfroi(t), naast -ei(t), -et (Manfred) < og. Mani-fred
(a.w. I2 1091). Zie Obj. 200, Tv. 36, Td. 200, Cc. 113; V. Mierlo, in VMVA.
1929, 764.
La n c v o e t 781 - AF X B: Langtee; P: die lange Spotnaam van den
dorper Otram; verg. Ludolf meter langher nese 789, Bertout metten langhen
vingheren 792, Hughelijn metten crommen beene 796, in lateren tijd Bouwen
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Langlift (Bredero, Griane), en andere dergelijke, middeleeuwsche bijnamen uit

Deventer, in Tschr. XXXVI (1917) 187-8, 196. Zie boven, blz. 38.
Ludolf (metter langher nese) 789 - F X A: Ludmoer
(m.l.n.), daarentegen 792 (A 796) : Ludolf metten crommen vingheren X F:
Grindemont (m.cr.v.), zie Cc. 209-10 —. Een dorper. Een Oudgermaansche
mansnaam: Hlia-wolf (FOrstemann I 2 858). Zie boven, blz. 38.
M a d ó c (verb.-ke) 1 — FB: Madock(e) X A: vele bouke —. Titelheld
van een ouder, aan R. I voorafgaand, gedicht van Willem, den omwerker van
R. I A en dichter van R. I B. Voor de gissingen omtrent den inhoud van dit
gedicht en de verbreiding van den naam ook in de Nederlanden, zie boven,
blz. 20 en Aant. II, A 19. — Wat de herkomst en beteekenis van den naam
betreft, naar vriendelijke mededeelingen van Dr. Th. M. Chotzen is de grondvorm hoogstwaarschijnlijk oudbritsch *matilcos (gestaafd door een opschrift
uit Shefford (6de eeuw?) : MATUCUS, waarschijnlijk een naam) < *mat-is,
goed, met het suffix -ako-, later in het Kymrisch -6c, -auc, -og, dat ook in Nederlandsche plaatsnamen op -ik, -aken (hd. -ach) enz. voortleeft (zie M. SchOnfeld, in Tschr. XXXVI (1917) 163-76; J. Mansion, Voorn. Bestandd. d. Vl.
pin. 4) : kymr. (welsh) madog, bretonsch madek, goed(aard)ig, billijk, maar
ook: rijk, overvloedig. Zie Corp. Inscr. Lat. VII, no. 1336, 682 (blz. 275 a);
E. Windisch, Irische Texte I (1880) 49; Denz., in ZfdPh. XX (1888) 377,
noot; J. Loth, Chrestom. bretonne (1890) 39, 150. — Als naam komt reeds
in de 6de eeuw Bens Madoc, in de latere middeleeuwen zeer dikwijls, in Wales,
Madauc, Madog voor (zie b.v. Chotzen, in Ann. de la Soc. d'emulation de
Bruges LXXVI (1933) 73-5. Ook in de continentale, Oudfransche Arturromans is Madoc (ook, niet zelden > Mad6r) de naam van verscheidene helden; waaruit de naam, zeker wel aldus beklemd, ook in de Mnl. hoofsche literatuur, en van daar weer, als literaire modenaam, in de maatschappij is overgenomen (zie boven, Aant. II, A 19). — Of er eenig verband zou kunnen
bestaan tusschen dit Keltische suffix -oc en het Germaansche (Ingwaeoonsche)
suffix -oc (zie boven, bij J u 1 o c k e) staat te bezien,
Niet eenzelvig, nosh te verwarren (als in Martin's Rein.-ed., XIV) met
Madoc is de, eveneens Keltische, naam Ma e d'Oc < Mo-Aed-oc, een verkleinof vleinaam („mijn kleine Aed") van den Ierschen heilige Aedan(us) van
Ferns (6de eeuw) ; zie H. Zimmer, Nennius vindicatus (1898), 258; Denz., in
Kuhn's Zschr. f. vergl. Sprachf. XXXII (1893) 180; R. Thurneysen, Handb.
d. Altirischen I 168, § 271; AASS. 31 Jan., II 1111-20.
Martinet 1171, 1212, 1217, 1227, 1242, 1280 — Ren. I 671, 839:
Martin d'Orliens = I 844, 860, 865, 883, 911: Martinet (le clercon) —. „Des
papen sone". Een in Frankrijk en in de Nederlanden vanouds — nog heden
in Zeeuwsch-Vlaanderen, en ook als geslachtsnaam, welbekende naam; ver-
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klein- en vleivorm (verg. ofr. Hugonet, Esopet, vr. Pierrette enz.) van fr.
Martin, nl. Martin, den vanouds ginds en bier zeer gebruikelijken doopnaam,
naar den in Frankrijk en in de Nederlanden in allerlei volksgebruiken en
liedjes (Sint-MaartensvuulA, -gaps, -vogel: zie boven, blz. 109-10) gelijkelijk
gevierden volksheilige St.-Martinus van Tours (4de eeuw), Sint(er) (< sint
her) Maarten, patroon van vele naar hem vernoemde personen en oude kerken,
kapellen en daaromheen ontstane dorpen enz. in de bisdommen Tours en
Utrecht, en ook elders.
In R. II is Martijn de naam van den aap — in R. I Botsaert geheeten: zie
boven, blz. 103-4 —, Reinaerts oom, advocaat van den bisschop van Kamerijk
R. II 4410-5). Zie over het gebruik van den naam Mar* in de Nederlanden
verder o.a. Tschr. XLII (1923) 304-17.
Ogerne 799 — A, F: Hogerne (X B: Julocke, zie boven, blz. 117) —.
Eene „outmakigghe" (oplapster, herstelster) van (hoornen?) „lantemen" (zie
V. V 2054). Blijkens de spelling in A en F (zie Cc. 71) uit te spreken met fr.
-ge- („dzj", verg. G e n t e (boven, 106), Dielis, in den Delftschen nadruk
van P = Geli(j)s 2981 FBP, en zie Cc. 71), en daarom ook wel Odierne geschreven (zie Frings, in AfdA. XL (1920) 114-5, naar Romania XXIV
(1895 ) 455 ) : noordfr. Odierne, Hodierne, provenc. Audierna < ogerm.
*Audi-gerna, naast Ogier (verg. FOrstemann 12 192-3, 630 ?). Een tijdens de
ME. in de Waalsche gewesten en in Noord-Frankrijk niet zelden voorkomende,
aanzienlijke vrouwennaam — bier zeker, met het praedicaat „vrauwe", ironisch
aan een „dorpwijf" met een zeer gering bedrijf gegeven; verg. ben., V u p.1m a e r t e —: „Johannes filius Ogerne" (Bijdr. t. d. gesch. v. Brabant XXI
(1930) 198 (a°. 1287) ; „Johannes Ogerne" (Arch. ecclesiast. du Brabant,
Rijks-arch. Brussel, no. 5576, a°. 1287; „Johannes Ocherne" (t.a.p., a°. 1289);
„Ogerne relicta Gerelmi" (Arch. v. d. Openb. Onderstand te Brussel 270, ter),
a°. 1258-1307); „damme Odierne" (Cart. de l'egl. St.-Lambert de Liege
I 360, a°. 1236); Bens „Ogerdis" (Bijdr. enz. VIII (1909) 212); en nog
andere, mij vriendelijk aangewezen door Dr. A. van Loey. Zie verder Romania
XVII (1888) 568; Festschr.-Tobler 198. Waarschijnlijk dus in geen verbandi,
staande met de namen van koning Arturs moeder Igerne, Y gerne, Ugerne,
telkens in Maerlant's Merlijn genoemd. — Eene andere, gewaagde, doch mislukte gissing ter verklaring van den naam, in N. Taalg. XXVIII 32, is — ook
zelfs als secundaire woordspeling (o gherne!), verg. Bave (boven, 115) enz. —
reeds wegens den verschillenden klank van fr. g(e) geheel onaannemelijk.
Otram (Lancvoet) 781 — F, P: Ottram, B 327: Oterum, A: Ldttram
(met 1- < ofr. 1'; verg. it.-fr. Lirengrin, Lesengra < fr. Isengrin, nnl. lommer
< fr. l'ombre enz.?), Ren. I 659: Otrans li quens (graaf) d'Anglee (iron.);
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L 334: Ocris (< 1.: Otris ?) —. Een dorper. Misschien < og. *Ald-hram
(verg. Alt-(h)raban, Hirstemann I2 61)? Zie Cc. 207, 211-2.
Reynout de ries 2696 (A): zie boven, blz. 113, Tibout.
Vuulmaerte 784 — A: vulmaerte, F: wlmar —. Een „dorpwijf" (boerenmeid), iron. „vrauwe" geheeten. Verg. Mayken Vuylpoorte (0. L. H.
Minnevaer, bij V. Vloten, Kluchtsp. 2 I 158, en zie V. VI 591, op Porte, 3),
vrou Vuyle, Vuyla (Antes. Liedb., no. CCXV; Veelderh. Gen. Dicht. 115;
Livre des Mestiers, ed. Gessler, 31), en andere namen van onzindelijke vrouwspersonen, als Griet Smeers (Bredero, Rodd. en Alph.), Klaarltje Klonters „een
Morssebelletje" (Bredero, Moortje).
Willem 1, 3494 3500 (acrostichon) — A; FB: Wiliam —. De omwerker van R. I A (41-1900) en dichter van den proloog en van het vervolg,
B, tot c. 3360 ?). Niet ----= Willem van Utenhove, de dichter van een Dietschen
Bestiaris (Bormans, Notae in Rein. Vulp. 19; Willems XXIX); zie verder
hierboven, Inl. 25-6; Tschr. LIII 155-161, 162-3; LIV 125-6; LVII
191, noot 2.

III. PLAATSEN
A b s d a 1 e 798 — F; A: Abstale —. Een dorp ten ZW. van Hulst. in
(hedendaagsch Zeeuwsch-) Vlaanderen. Verg. Abtspoel (bij Leiden),
-woud(e) enz. Zie Teirlinck 1-4, met reproductie eener oude kaart.
A k e n 2292, 2650 — L 1089, 1280: Aquisgranum —. De vanouds vermaarde Duitsche stad, waar Karel de Groote 't liefst vertoefde en ook begraven is en waar ook later de Duitsche koningen op den „stoel" gekroond werden;
zie b.v. Lorr. I 365, 377, 550, 1093, 1386, 1568, 1835; Maerlant, Sp. Hist.
111 8 90, 77; IV 1 32, 76 (BH.), en Teirlinck 4-7.
Ardennen 2265 — A: Arttinen, F: Ardeuene; PH: Ardennen; L 1072:
Ardennam —. „Dat Wilde lant" der Ardennen, waar de Heemskinderen thuis
waren. Zie BH. 88-9; Teirlinck 16-7.
Babilonièn 23 — AF X B: Pavien —. Hetzij het oude Babylon aan den
Euphraat, genoemd als verre, ook in de Mnl. literatuur dikwijls — o.a. in
Maerlant's (in R. I vaak geparodièerde) Alexanders Yeesten — genoemde
stad (zie BH. 89); hetzij wellicht een ander Babylon aan den Nij1 in Egypte,
thans Kairo (zie Benecke-Muller, Mhd. Wtb. i.v.; E. Martin, Anm. op Wolfram von Eschenbach, Parzival 14, 3). — Opmerkelijk is wellicht — ook in
verband met de plaatsnamen Portaengen, Pol(1)anen en Portegael ? — de
middeleeuwsche, „gemigreerde" naam van een dorp („villa"), lat. Babylonia,
blijkens de als naburig vermelde dorpen Aalburg en Heusden in het toenmalige
(Zuid-) Holland gelegen (zie Okb. HZ. I, no. 117, 142, 157; II, no. 573, 588;
De Fremery, Suppl., no. 92 (a°. 1131, 1161, 1178, 1285, 1286 en begin 13de
eeuw; ook Nom. Geogr. Neerl. II 97) ; kennelijk nagenoeg = het hedendaagsche dorp Babilonienbroek, in het land van Heusden (thans in Noord-Brabant)
tusschen Dussen en Woudrichem (verg. ook den geslachtsnaam fantzen van
Erffrenten van Babilonienbroek). Of deze plaatsnaam in eenige betrekking
staat tot den in R. I genoemden, is geheel onbekend. Zie Teirlinck 24.
Belsele 2113 - F X A: Besele, L 998: Wancellis —. Een dorp, thans
Belsele tusschen Waasmunster en St.-Nicolaas, in het land van Waas (OostVlaanderen; reeds in 1139 vermeld (BH. 90). Een ander Belsele, op Blaeu's
kaart van den Episcopatus Gandavensis nabij Gent gelegen, zal bier wel niet
bedoeld zijn; evenmin het, naar lat. IV ancellis misschien to onderstellen, IVanzele, nabij Aalst in (Oost-)Vlaanderen. Zie Teirlinck 31-4.
B o 1 o i s 1513— F; A: van bloys; B: V yanoys, D: Bloys; L 697: Amplosis —.
Een dorp (L: villa) in het „lant van Vermendois". Een der vele schrijfwijzen,
met verschillende aanduiding der ingelaschte, onbeklemde, protonische e (a)
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— naast Beloys, Baloys, Bolloys, Bulloys: zie S. Muller Hz., Indeel. v. h. bisdom
Utrecht 215 (beide: Belois); Aiol, N. Fragm. 945, in Tschr. II 230 (Boloys);
brief v. Huygens aan Cats, 6 en 12 Juli 1644 (Belois); brief v. Cats aan Huygens, 4 Aug. 1644 (Bolloys); VMVA. 1931, 161 (a°. 1331/2) — voor Blois,
de bekende stad in Frankrijk, welker kerk bezittingen had in het „land van
Vermendois" (zie ben.), alias Oostkerke-ambacht in (West-)Vlaanderen. Zie
Cc. 248-9 en het aldaar aangehaalde; D. A. Stracke, in Tschr, v. taal en lett.
XII (1924) 116-20; Tschr. LIV 48-50, mede over eene scherpzinnige gissing van A. Kluyver, die kan strekken ter verklaring van Vianois (B) en Amplosis (L), doch kwalijk de door F en D (en A) gewaarborgde en historisch
aannemelijke lezing Bolois aantasten. Zie Teirlinck 7-15, 34-5; LW., in
VMVA. 1937, 169-70.
D o r i n g h e n 2486 — AFBP -. De Dietsche vorm voor hd. Taringen,
verg. Lorr. I 1403; Maerlant's Alex. VII 1438; Troyen 29005, Sp. Hist. 1116
3, 20 (BH.) enz. Zie Teirlinck 49-50. — Over een „Nederlandsch" (maari
bier toch waarschijnlijk niet bedoeld) Doring(h)en zie E. Monseur, in Mel.
Paul Fredericq 74; J. H. Holwerda, Vroegste Gesch. v. Nederland2 97, 165,
201; Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 234; Nom. Geogr. Neerl. VI 43; M. SchOnfeld, in a.w. IX (1934) 5; Van Ginneken, in Onze Taaltuin II (1933) 4-10.
Elmare 371, 1487, 1497 — AFBP (ook Elemaer); L 650: Almaria —.
Eene Benedictijner proosdij, tusschen Aardenburg en Biervliet, in (nu
Zeeuwsch-) Vlaanderen; reeds in 1144 vermeld, in 1424 door overstroomingen
to gronde gegaan. Zie H. Broese van Groenou, in Hand. Lett. 1878/9, 186;
BH. 90; Tschr. LIV 103-4; Teirlinck 43-53 (met reproductie van 2 oude
kaarten) ; ook over de herkomst van den naam, oorspronkelijk zeker wel benaming van een water(loop), in een charter van graaf Dirk van den Elzas
(1128-68) „fluviolum qui dicitur Elmare" geheeten (zie J. F. Willems'
herdichting van R. I (1834) VII, noot).
E e 2462 AFBP; L 1167: Albia —. De Dietsche vorm (b.v. ook bij
Maerlant, Sp. Hist. 111 8 63, 65; 90, 70) der thans, naar 't Hd., Elbe geheeten
rivier; vanouds de noordoostelijke grens tusschen Neder-Duitschland, in den
ruimsten zin, en de oostelijker gezeten Slavische Wenden; verg. ben., S o m m e,
en zie Teirlinck 53-4, PBB. XLII (1917) 550.
Ghent 92, 2281 — AFBP
Een der drie „hoovetsteden" van Vlaanderen, vanouds vermaard door hare lakennering. Zie Teirlinck 66-7.
H ij f t e 2280, 2281 — A, F: Yste; B: Rijfte (Hijfte?), Risel; P: Yfte; L:
1082-3: Ista, Inter Gandavum nunc Uasiamque sita —. In de ME. een dorp,
thans een gehucht, ten NO. van Gent, tusschen Loochristi en Desteldonk in
eene woeste streek van (Oost-)Vlaanderen gelegen; waarbij een, thans nog
„woestijn" geheeten, vlek lag (verg. R. I 2286: „dat woeste velt"), en van
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waar ook nog heden een „woestijnstraat naar Oostakker gaat (zie Tschr. LIV
45-6); toebehoorende aan de Benedictijner St.-Baafs-abdij te Gent. Naar eene
schriftelijke mededeeling van wijlen Dr. L. Willems vergaderde de vierschaar
van Hijfte in de ME. op eene plaats, in de 16de eeuw Heimricslaer geheeten;
welke naam wellicht in eenig verband staat met koning Ermerijc (> Heimeric ?
zie boven, E r m e r ij c). Zie Teirlinck 79-84; D. A. Stracke, in Tschr. XLI
(1922) 207-22; a.w. LIV (1935) 45-8.
Hulsterloo 2595, 2688 — A: Hulster loe, Hulst ter loe, F: Hulsterloe;
B: Hulsteloo, Hulster lo; P: Hulterloe, Hulsterloe —. Een „loo" of „bosch",
tusschen Hulst en Kieldrecht, in het Hulster ambacht, in Rijks-, nu ZeeuwschVlaanderen gelegen; reeds vroeg een vermaarde bedevaartplaats, later een Praemonstratenser priorij, sinds c. 1070 ook een dorp. Aldus geheeten als het „loo"
bij of van Hulst (verg. Hulster-ambacht) ; hetzij, evenals de stad Hulst zelve,
rechtstreeks naar het menigvuldige huls(t)-gewas (verg. den geslachtsnaam Hulsebos), hetzij naar de stad Hulst genoemd. Verg. twee andere (bier niet bedoelde) West vlaamsche, Hulsterloo geheeten, plaatsen: 1. tusschen Beernem en
Wildenberg, z.o. van Brugge; 2. tusschen Damme en Moerkerke (zie de veertiendeeuwsche kaart van het Zwin op de tentoonstelling der Vlaamsche primitieven te Brugge in 1902). Zie nader J. F. Willems 389; H. Broese van Groenou,
in Hand. Lett. 1878/9, 189-90; BH. 90-2; Teirlinck 3, 88-111 (met kaartjes
enz.) ; Tschr. LIV 30-7, 43-5, de daar aangehaalde oorkonden en vertoogen,
inz. die van Dr. D. A. Stracke, met kaartje, in Leuv. Bijdr. XI (1911) 11130, en in Tschr. v. taal en lett. XII (1924), 13-65.
J o r d a n e 2661 — AFBP -. De vermaarde (heilige) „flume" in het Heilige Land. Zie Teirlinck 112-3.
Colne 2659 — A; F: Coelne; B 2645: Kolen; P: (Colen) Romen; L
1286: Colonia —. De stad Keulen — < lat. Colonia (Agrippina) — aan den
Rijn, in de 13de eeuw in druk handelsverkeer met Vlaanderen. Zie BH.
92; Teirlinck 120-3.
Over Meye (AP; F: mere; B: valeye), t.a.p., in verband met Colne, genoemd,
waarschijnlijk niet den naam van het riviertje de Maye, tusschen de Authie en
de Somme in Picardie, dicht bij (hedendaagsch Fransch-) Vlaanderen, in zee
uitmondende, maar veeleer den maandnaam Mei, zie Tschr. LIV 39-43.
Criekepit, -putte 2598, 2615, 2654, 2685, 2693 — A: Kriekepit,
Krieke(n)putte (beide vormen door 't rijm gestaafd), F: Criecpit, Criekeputte,
Criekeput, Criecput, Crikeput, E: Crikenputte, -pit; B: Kriekenput, -pit; P:
Krieken put; R: Krekelput. Een „borne" of „pit, putte" en de daaruit in een
„kreek" uitmondende beek bij Hulsterloo, bez. Hulst, in (hedendaagsch
Zeeuwsch- ) Vlaanderen.
Het eerste lid dezer samenstelling is stellig noch mnl. nnl. krieke, krekel
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(Ojb. 202-3), noch mnl. nnl. krieke, kers, maar wel zeeuwsch krieke naast
kreke, mnl. creke, nnl. kreek, meng. crike, neng. creek, fr. crique. Verg. nog
heden (nabij Hulsterloo) de kreek van Kieldrecht, alwaar ook nog heden een
gehucht, Krekelmuit (-muit < -mui(de), „mond" van een „kreek" of
„zwin"?); voorts: „Everrods Krike ... moor de Reimerswale" (0kb. HZ. I,
no. 243; a°. 1214); „den block genaempt Kriekenhouck", in Overloopen der
Zuid-Watering, op Walcheren (a°. 1589, 1598, 1651); en zie ten slotte Forstemann 11 3 1, 1729-30; Teirlinck 123-141. Het tweede lid, pit (aldus nog
heden op de Zeeuwsche eilanden en in oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen), putte
te nemen in de oude, veel ruimere bet.: kolk, poel, plas, moeras; zie voorshands
V. VI 776-80; Frings, Germ. rom. 103, 203, 222, en de hierboven aangehaalde literatuur over Hulsterloo en Crieke pit.
L e i e 2660 — AB; F:lere; P: leyden X L 1288-9: (Scalda) Sequana —. De
te Gent zich met de Schelde vereenigende rivier (wellicht ook 775-960 bedoeld ?) ; lat. Legia. Zie BH. 92; Teirlinck 143.
L o n n e n 2458. Londen, waarmede Vlaanderen, inz. Gent, in de middeleeuwen veel handel dreef; zie BH. 92; Teirlinck 145-6.
Malcrois 2690 — A X FBP: Mapert(h)us, Malperduys; Ren. Va 954,
var. BCMn; 1147, var. BKCMn; XXIII 1 387 : Malcrues, Malcreus. Een van
Reinaerts „casteele". Zie Teirlinck 164 5; Cc. 114 6; Foulet 492.
Maupertuus 510, 512, 517, 1065, 1361, 1429, 3102 — A: Manpertu(u)s, FB: Mapert(hu)us; P: Malperduys; R: Malepertus; L: Malepertusum;
Ren.: Malpertuis; verg. RF.: Uebelloch Een van Reinaerts „casteele", „die
beste van sinen borghen" (513), zijn gewone verblijfplaats, „haghedochte",
of „hol" (vossengat). Zie Grimm CXLII—III; H. Broese van Groenou, in
Hand. Lett. 1878/9, 190-1; Teirlinck 164-81; Cc. 114-6.
Over M e y e 2659 (geen plaatsnaam !) zie boven, bij C o 1 n e.
M o m p e l i e r 1157 — AFBP -. Montpellier, stad in Zuid-Frankrijk, in
de middeleeuwen beroemd wegens hare (reeds in 1137 vermelde), vooral door
medici en juristen druk bezochte universiteit; zie verder o.a. BH. 93, Teirlinck
184-7.
P a r ij s 2651. Frankrijks hoofdstad, residentie van den Franschen koning,
den leenheer van den graaf van (Kroon-)Vlaanderen, zetel ook der vermaarde
universiteit, waar vanouds, vOOr de stichting der Nederlandsche universiteit te
Leuven, ook vele Vlamingen studeerden. Zie o.a. BH. 93 4.
Pollanen 297, 3047 — A: Polane, Pollanen; F: Pollanen, Palanen X B:
Oraanen, 0; P: Ardennen Hetzij de ook elders in de Mnl. literatuur in dezen
vorm voorkomende naam van het land Polen; hetzij de naam van een der drie
in de noordelijke Nederlanden gelegen — hun naam aan lien landnaam Polanen = Polen ontleenende? — dorpen Pol(1)ane(n): een tusschen Linschoten
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en Woerden, in het Sticht (nu provincie) Utrecht, een bij Houtrijk in NoordHolland, een bij Monster in Zuid-Holland; hetzij wellicht beide, in parodièerende dubbelzinnigheid, door de tegenstelling tusschen den grooten onderlingen
of stand der groote landen Polen en Bretagne (resp. Schouwen) en de nabuurschap der beide kleine Stichtsche dorpen ? Zie Ojb. 201-2, BH. 94, Teirlinck
194-7, Cc. 173-5, Tschr. LIV 50-2, Frings' aldaar aangehaalde verklaring;
en ook LW., in Alb. Teirlinck 211-5.
Portaengen 297 — A: Portaengen, F: Bartanghen X BP: Hollant —.
Hetzij de in de Mnl. literatuur ook elders voorkomende, vervormde naam van
het hertogdom Bretagne (zie BH. 94; Nom. Geogr. Need. XI 56, 59); hetzij
de naam van het dorp Portengen, z.w. van Breukelen (nabij Kokkengen) in
het Sticht Utrecht. v erg. boven, P o 11 a n e n, het daar aangehaalde, en zie
Teirlinck 25-8.
Portegael 597 — AF: Portegale; BP: Po(e)rtega(e)1(e) Hetzij de
naam van het land Portugal, als ver van „hier" (Vlaanderen) gelegen; hetzij
wellicht de naam van het (naar dat land vemoemde ?) dorp Poortuga41 op
IJselmonde, in Zuid-Holland (of wel een ander, in Zeeland: zie Het heilig
Kruis en de Denensage, ed. Wirth, vs. 62 5 ? ) . Verg. boven, P o 1 1 an e n,
het daar aangehaalde en zie BH. 94, Teirlinck 197-201.
Rome 2746, 2747, 2772, 2820, 2821 — AFBP: Rome(n) —. De hoofdstad der middeleeuwsch-Katholieke „kerstijnheit"; ook (zooals hier), naast
jeruzalem en San Jago di Compostella, een der drie doeleinden voor de „groote"
bedevaarten ( „peregrinationes maiores").
S a s s e n 2473, 2486 — AFBP; L 1166, 1177: (Uestfalos cum) Saxonibus
Nedersassen (land), in Noord-Duitschland en Oost-Nederland; zie b.v.
Maerlant, Troyen 29007; Sp. Hist. 111 7 11, 84; 55, 82; Stoke I 43 e.e. Zie
Teirlinck 214-6.
S c o u d en 3047 — AF Zeker wel het Zeeuwsche eiland Schouwen, of
wellicht de heerlijkheid Scouden in (hedendaags Zeeuwsch-)Vlaanderen ? Vermoedelijk de dat. sg. van Scoude, hetzij wellicht < Schoud-ee (beide inderdaad voorkomende vormen) , hetzij uit en naast *Scout (fr. Escaut) , oorspronkelijk nom.-acc., ook in den gen. en dat. gebruikt, evenals, omgekeerd,
Schelde (> Schelt), oorspr. gen.-dat., ook nom.-acc. geworden is (verg. mnl.
ghewout = ghewelt enz.) : beide < og. *Skaldiz (> mlat. Scaldis, Scaldia),
de (Ooster-)Schelde. Zie b.v. Scouden, het eiland (Stoke III 270, IX 432, 652
(:wouden), 1262) naast Scelt, de rivier (a.w. IX 1337 (: ghetelt)); en voorts
V. d. Bergh, Mnl. Geogr. 2 26, 82, 222-3; Nom. Geogr. Neerl. II 181; BH.
94-5; Teirlinck 216-21; V. VII 390, 707; J. Huizinga, Scaldemariland, in
Meded. d. Kon. Akad. v Wetensch., Afd. Letterk. LXXXIV, ser. B, 2, blz.
85-105.
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Somme 2462 - A X F: Ronne; B. Som; P: Sommen X L 1168: Scecanam
(1.: Sequánam of Summam?) —. De rivier de Somme in Frankrijk, vanouds
ongeveer de zuidwestelijke grens tusschen Neder-Duitschland (in den ruimsten
zin) en de zuidwestelijker wonende „Walen, Fransoysen"; verg. boven, E I v e.
Zie BH. 96, Teirlinck 225, PBB. XLII (1917) 550.
Vermendois 1514 — AF; B: Vermedoys; P: Varmeduys, Varmedois;
L 696: Uiromandia. Graafschap in Noord-Frankrijk, van 1156 tot 1186 door
aanhuwelijking in persoonlijke unie met Vlaanderen verbonden. „Dat lant van
Vermendois" was de beknopte (volks)benaming van het Oostkerker ambacht,
tusschen Brugge en Sluis, in (West-)Vlaanderen, waar de Benedictijner abdij
van St.-Quentin — in het Fransche graafschap Vermandois gelegen en veelal
kortweg „de abdij van Vermandois" genoemd — reeds sedert de 10de eeuw
bezittingen had (zie verder Tschr. LIV 48-9). Verg. boven, B o 1 o i s, en
zie ook H. Broese van Groenou, in Hand. Lett. 1878/9, 186-9; BH. 95-6;
Teirlinck 241-3.
Vlaendren 2268, 2272, 2594 — AFBP; L 1075, 1171, 1247: Flandria
—. Het graafschap Vlaanderen, bestaande uit Kroon- en Rijks-Vlaanderen, ook
hedendaagsch Zeeuwsch- en Fransch-Vlaanderen omvattende, tusschen de
Honte en de Canche gelegen; in de middeleeuwen in heel Europa vermaard
door zijn (laken-)nijverheid, wereldhandel, welvaart, rijkdom, weelde en beschaving. Zie Teirlinck 245-7.
W a e s 2273 — A X F: inwaerts; B: Vlaendren; L 1078, 1083: Uasiam —.
Streek in Rijks-Vlaanderen, waarschijnlijk aldus geheeten naar het als eigennaam gebezigde mnl. ware, waes, slijk, slik, modder, laag, vochtig met water
doorsneden land (verg. beemd, ouwe (ooi) enz.), o.a. R. II 6278 (wale). Zie
BH. 96. De uitdrukking tsoete lant is to vergelijken met Maerlant's ontboezeming (Alex. I 1081-97) en met het „doulce France" uit den Chanson de
Roland (zie Tschr. XLVII (1928) 44-5). Zie Teirlinck 254 8, met de
reproductie van Mercator's kaart op blz. 102.

VAN DEN VOS REINAERDE
Willem, die Madocke makede,
Daer hi dicke omme wakede,
Hem vernoide soo haerde
Dat die avonture van Reinaerde
5 In dietsche was onvulmaket bIeven
(Die Aernout niet en hadde vulscreven),
Dat hi die vite dede souken
Ende hise na den walschen bouken
In dietsche dus hevet begonnen.
10 God moete hem siere hulpen jonnen.
Nu keert hem daer toe mijn sin,
Dat ic bidde in dit beghin
Beede den dorpren ende den dooren,
Of si comen daer si hooren
15 Dese rime ende dese woort
(Die hem onnutte sijn ghehoort),
Dat sise laten onbescaven.
Te vele slachten si den raven,
Die emmer es al even malsch.
20 Si maken sulke rime valsch,
Daer si niet meer of ne weten
Dan ic doe hoe die ghene heeten
Die nu in Babilonien leven.
Daden si wel, si soudens begheven.
25 Dat en segghic niet dor minen wille:
Mijns dichtens ware een ghestille,
Ne hads mi eene niet ghebeden,
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Die in grooter hovescheden
Gherne keeret hare saken.
30 Soe bat mi dat ic soude maken
Dese avonture van Reinaerde.
Al begripic die grongaerde
Ende die dorpren ende die dooren,
Ic wille wel dat die ghene hooren,
35 Die gherne pleghen der eeren
Ende Karen sin daer toe keeren,
Dat si leven hoveschelike
(Sijn si arem, sijn si rike) ,
Diet verstaen met goeden sinne.
40 Nu hoort hoe ic Kier beghinne.
Het was an eenen tsinxen.daghe
Dat beede Bosch ende haghe
Met groenen looveren waren bevaen.
Nobel die coninc hadde ghedaen
45 Sin hof crayieren over al,
Dat hi waende, hadde hijs ghevat,
Houden te wel grooten love.
Doe quamen tes coninx hove
Alle diere, groot ende cleene,
50 Sonder vos Reinaert alleene.
Hi hadde te hove soo vele medaen,
Dat hire niet en dorste gaen.
Die quaet doet die scuwet dat lecht
(Oat seit die lettere over recht).
55 Also dede Reinaert dat hof,
Daer hi in hadde cranken lof.
Doe al dat hof versamet was,
Ne was daer niemen Bonder die das,
Hi ne hadde te claghene over Reinaerde,
60 Den fellen metten rooden baerde.
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Nu gaet hier up eene claghe.
Isingrijn ende sine maghe
Ghinghen voor den coninc staen.
Isingrijn begonde saen
65 Ende sprat: „Conine heere,
Dor u edelheit ende dor u eere,
Beede dor recht ende dor ghenade
Ontfaerme u miere grooter scade,
Die mi Reinaert heeft ghedaen,
70 Daer is dicke af hebbe ontfaen
Grooten lachter ende verlies.
Voor al dandre ontfaerme u dies,
Dat hi mijn wij f hevet verhoert
Ende mine kindre soo mesvoert,
75 Dat hise beseekede daer si laghen,
Datter twee nooint meer ne saghen
Ende worden beede stareblint.
Nochtan hoonde hi mi sint.
Het was sint soo verre comen,
80 Datter een dach af was ghenomen
Ende Reinaert soude hebben ghedaen
Sine onsculde, ende also saen
Alse die heleghe voort waren brocht,
Was Reinaert ander sins bedocht
85 Ende ontvoer ons in sine veste.
Heere, dit kennen noch die beste,
Die te hove sijn comen hier.
Mi hevet Reinaert, dat felle Bier,
Soo vele te leede ghedaen:
90 Ic weet wel al Bonder waen,
Ware al dat laken paerkement,
Dat men maket nu te Ghent,
Irene ghescrevet niet daer an.
Dies swighic nochtan.
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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95 Ne ware mijns wives lachter
Ne mach niet bliven achter,
No versweghen no onghewroken."
Doe Isingrijn dit hadde ghesproken,
Stont up een hondekijn, hies Cortois,
100 Ende claghede den coninc in transois
Hoet soo arem was wilen eere,
Dat alles goers en hadde meere
In eenen winter, in eene vorst,
I5an alleene eene worst,
105 Ende hem Reinaert die selve nam.
Tibeert die cater, die wart gram
Ende spranc in midden den rinc
Ende seide: „Heere coninc,
Dor dat ghi Reinaerde sijt onhout,
110 So en es hier niemen, j onc no out,
Hi ne hebbe to wroughene jeghen u.
Dat Cortois hier claghet nu,
Dats over menich j aer ghesciet.
Die worst was mine, al en claghic niet.
115 Ic hadse bi miere list ghewonnen,
Daer is bi nachtequam gheronnen
Omme bejach in eene mdlen,
Daer is die worst hadde ghestolen
Eenen slapenden molenman.
120 Hadder Cortois iewet an,
Dan was bi niemene dan bi mi.
Hets best dat ontberet si
Derre claghe die Cortois hier doet.
Pancer de bever sprac: „Dinct u goet
125 Dat men derre claghe ontbare?
Reinaert es een recht moordenare
Ende een trekere ende een dief.
Hi ne heeft ooc niemene soo lief,
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No den coninc minen heere,
130 Hi ne Wilde dat hi lij f ende eere
Verlore, mochte hire an winnen
Een vet morseel van eere hinnen.
Wat sechdi van eere sazhe?
En Bede hi ghistren an den daghe
135 Eene die meeste overdaet
An Cuwaerde den hase die hier staet,
Die nooit eenich dier ghedede ?
Want hi hem binnen des coninx vrede
Ende binnen des coninx gheleede
140 Ghelovede te leerne sinen crede
Ende soudene maken capelaen
Ende dedene voor hem sitten gaen
Vaste tusschen sine been.
Doe begonden si over een
145 Spellen ende lesen beede
Ende Jude te singhene haren crede.
Mi gheviel dat ic te dien tiden
Ter selver stede soude liden.
Daer hoordic haerre beeder sanc
150 Ende maecte Baer waert minen Banc
Met eere harde snelre vaerde.
Doe vandic meester Reinaerde,
Die siere lessen hadde begheven,
Di hi te voren hadde up heven,
155 Ende diende van sinen ouden spele
Ende hadde Cuwaerde bi der kele
Ende soude hem tlij f hebben ghenomen,
Ware ic hem niet te hulpen comen
Bi avonturen in dien stonden.
160 Siet bier noch die versche wonden
An Cuwaerde den aerminc.
Ic segghe u, heere coninc:
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Laetti dit bliven onghewroken,
Dat u verde dus es te broken,
165 Ghi ne wreket als uwe manne wiser,
Men saelt uwen kindren mesprisen
Hier na over wel menich jaer."
„Bi Gode, Pancer, ghi secht waer",
Sprac Isingrijn daer hi stoet,
170 „Ware Reinaert doot, het ware ons goet,
Also behoude mi God mijn leven.
Ne ware went hem dit vergheven,
Hi sal noch hoonen binnen derre maent
Sulken dies niet ne bewaent."
Doe spranc up Grimbeert die das,
175
Die Reinaerts broeder sone was,
Met eere verbolghenliker tale:
„Heere Isingrijn, men weet dat wale
Ende hets een out bispel:
180 „Viants mont seit selden wel."
Wat wijtti Reinaerde minen oom ?
Ic wilde hi hinghe an eenen boom
Bi siere kele als een dief
(Heere Isingrijn, waert u selven lief
185 Ende ghijt also wilt ane gaen),
Die meest andren heeft mesdaen
Van minen oom ende van u.
Al en comt hi niet claghen nu,
Ware mijn oom alse wel te hove
190 Ende hi stonde in des coninx love,
Heere Isingrijn als ghi doet,
En soude den coninc niet dinken goet
Ende ghi ne blevets heden onbegrepen,
Dat ghi mijns ooms vel hebt ghenepen
195 Soo dicke met uwen scerpen tanden,
Dat hi niet ne conde gheanden".
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Isingrijn sprac: „Hebdi gheleert
An uwen oom dus lieghen apeert ?"
„In hebbe daer an niet gheloghen:
200 Ghi hebt minen oom bedroghen
Harde dicke in menegher wisen.
Ghi mesleedtene van den pladisen,
Die hi u warp van der kerren,
Doe ghi hem volghet na van verren
205 Ende ghi die vette pladise up laset,
Daer ghi u selven ane veraset.
Ghi ne gavet hem no groot no cleene
Sonder eere pladisen graet alleene,
Die ghi hem te jeshen brocht,
210 Dor dat ghijs selve niet en mocht.
Sint hoonedine van eenen bake,
Die vet was ende van goeder smake,
Dien ghi left al in u butseel.
Doe Reinaert eeschede sijn deel,
215 Andwoorddi hem tuwen scerne:
„U deel willic u gheven gherne,
Reinaert, scoone jonghelinc.
Die wise, daer die bake an hinc,
Becnauwetse: soe es soo vet."
220 Reinaerde waes lettel te bet,
Dat hi den goeden bake ghewan
In sulker sorghen, dattene een man
zinc ende warpene in sinen sac,
Daer hi met grooter list uut brae
225 Ende was wel na up die doot.
Dit mesval ende desen noot
Hevet hi leden dor Isingrime
Ende twee waerven meer dan is u rime.
Ghi heeren, dinct u dit ghenouch ?
230 Nochtan eist meerre onghevouch
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Dat hi claghet om sijn wij f,
Die Reinaerde hevet al haer lij f
Gheminnet, so doet hi hare.
Al ne makeden sijt niet wide mare,
235 Ic dart wel segghen over waer
Dat langher es dan seven j aer
Dat Reinaert hevet hare trauwe.
Ende of Hersint die scoone vrauwe
Dor minne ende dor hoveschede
240 Reinaerde sinen wille dede,
Wattan, soe waes sciere ghenesen.
Wat talen mach daer meer of wesen ?
N u maket heere Cuwaert die hase
Eene claghe van eere blase.
245 Of hi den crede niet wel en las,
Reinaert, die sijn meester was,
Mochte hi sinen clerc niet blauwen ?
Dat ware onrecht, bi miere trauwen.
Cortois claghet om eene worst,
250 Die hi verloos in eene vorst.
Die claghe ware bet verholen.
Ja ne hoorddi dat soe was ghestolen ?
„Male quesite male perdite" :
Over recht wert mens qualike quite,
255 Dat men qualike hevet ghewonnen.
Wie sal Reinaerde des wanconnen,
Of hi ghestolen goet ghinc an ?
Niemen die recht besceeden can.
Reinaert es een gherecht man.
260 Sint dat die coninc sinen ban
Hevet gheboden ende sinen vrede,
So weetic wel dat hi ne dede
Dinc ne gheen dan of hi ware
Heremite ofte clusenare.
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265 Naest siere huut draghet hi eene hare.
Binnen desen naesten j are
So ne at hi vleesch, no wilt no tam:
Dat seide die ghisteren danen quam.
Malcrois hevet hi begheven,
270 Sinen casteel, ende hevet up heven
Eene cluse, Baer hi leghet in.
Ander bej ach no ander ghewin
So wanic wel dat hi ne hevet
Dan caritate die men hem ghevet.
275 Bleec ende magher es hi van pinen.
Hongher, Borst, sware carinen
Dooghet hi over sine sonden."
Recht te desen selven stonden,
Dat Grimbeert stout in deser tale,
280 Saghen si van berghe te dale
Cantecleer comen ghevaren,
Ende brochte up eere baren
Eene doode hinne, ende hiet Coppe,
Die Reinaert hadde bi den croppe
285 Hoovet ende hals of ghebeten.
Dit moeste nu die coninc weten.
Cantecleer quam voren gaende,
Sine vederen seere slaende.
In weder siden van der bare
290 Ghinc een hane wide mare.
Die een hane hiet Cantaert,
Daer wilen na gheheeten waert
Vrauwe Alenten goede hane.
Die ander hiet na minen wane
295 Die goede hane Craiant,
Die scoonste hane die men vant
Tusschen Portaengen ende Pollanen.
Elkerlij c van desen hanen
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Drouch eene bernende stallecht,
300 Dat beede lanc was ende recht.
Dit waren Coppen broeders twee,
Die riepen: „O wi ende wee"
Om haerre sustre Coppen doot
Dreven si claghe ende j ammer groot.
305 Pinte ende Sproete droughen die bare.
Hem was te moede harde sware
Om Coppen, die si hadden verloren.
Men mochte harde verre hooren
Haerre tweer caerminghe.
310 Dus sijn si comen int ghedinghe.
Cantecleer spranc in den rinc
Ende seide: „Heere coninc,
Dor God ende dor ghenade
Nu ontfaerme u miere grooter scade,
315 Die mi Reinaert heeft ghedaen
Ende minen kindren, die hier staen
Ende seere hebben haren onwille.
Ten ingane van den aprille,
Doe die winter was vergaen
320 Ende men Bach die bloemen staen
Ende over al die velde groene,
Doe was is Fier ende coene
Van minen grooten gheslachte.
Ic hadde jongher sonen achte
325 Ende scoonre dochtren sevene,
Dien wel lustte te levene,
Die mijn wij f Roode die vroede
Hadde voort brocht teenen broede.
Si waren alle vet ende staerc
330 Ende ghinghen in een scoone paerc,
Dat was beloken met eenen mure.
Hier binnen stoet eens monics scure,
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Daer so vele honde toe hoorden,
Die menighen diere die pelse scoorden.
335 Dies waren mine kindre onvervaert.
Dit benijdde die vos Reinaert,
Dat siere soo vaste woonden binnen,
Dat hire ne gheen en Conde ghewinnen.
Want Reinaert, die felle ghebuur,
340 Hoe dicke ran hi om den muur
Ende leide om ons sine laghen.
Alsene dan die honde saghen,
Liepen si hem na met haerre cracht.
Eene waerf wart hi up die gracht
345 Bi avonturen soo beloopen:
Daer Bach ic hem een deel becoopen
Sine diefte ende sinen roof,
Dat hem die pelse seere stoof.
Nochtan quam hi bi barate
350 Danen (dattene God verwate).
Doe warewi sijns langhe quite.
Sint quam hi als een heremite,
Reinaert, die moortdadeghe dief,
Ende brochte mi eenen brief
355 Te lesene, heere coninc,
Daer u seghel ane hinc.
Doe ic den brief began lesen,
Dochte mi daer an ghescreven wesen
Dat ghi haddet coninclike
360 Over alle u conincrike
Allen dieren gheboden vrede
Ende ooc alien voghelen mede.
Ooc brochte hi mi ander niemare
Ende hi seide mi, dat hi ware
365 Een begheven clusenare
Ende leefde in penitencien sware
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Ende hi hadde ghedaen sware carine,
Die hi voor die sonden sine
Hadde ontfaen, ende meneghe pine.
370 Hi toochde mi palster ende slavine,
Die hi brochte van der Elmare,
Daer onder eerie scerpe hare.
Doe sprac hi : „Heere Cantecleer,
Nu moghedi wel voorwaert meer
375 Van mi sonder hoede Leven.
Ic hebbe bi der stole begheven
Al vleesch ende vleeschsmout.
Ic bem voort meer soo out:
Ic moet miere sielen telen.
380 Gode willic u bevelen.
Ic ga Baer ic hebbe te doene.
Ic hebbe noch middach ende noene
Ende prieme te segghene van den daghe."
Doe nam hi neven eere haghe
385 Sinen wech te dien ghesceede
Ende began lesen sinen crede.
Ic wart blide ende onvervaert
Ende ghinc te minen kindren waert
Ende was soo wel sonder hoede,
390 Dat ic met alle minen broede
Sonder sorghe ghinc buten mure,
Daer mi gheviel quade avonture.
Want Reinaert hadde gheleit sine laghe
Ende was ghecropen dor die haghe
395 Ende hadde ons die poorte ondergaen.
Doe wart miere kindre saen
Een ghepronden uten ghetale.
Dat leide Reinaert in sine male.
Quade avonture mi doe nakede.
400 Want Sint dat hire een ghesmakede
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In sinen ghiereghen mont,
Ne Conde ons wachtere no hont
No bewachten no bescaermen.
Heere, dat laet u ontfaermen.
405 Reinaert leide sine laghe
Beede bi nachte ende bi daghe
Ende roovede emmer mine kindre.
Soo vele es tghetal nu mindre
Dant ghewone was to sine,
410 Dat die vij ftien kindre mine
Sijn ghedeghen al up viere:
Soo suver neettse die onghehiere
Reinaert in sinen mont versionden.
Noch ghistren wart hem metten honden
415 Ontjaghet Coppe die mare,
Die hier leghet up die bare.
Dit claghic u met grooten seere.
Ontfaerme u mijns, wel soete heere."
Die coninc sprac: „Grimbeert die das,
420 U oom, die clusenare was,
Hi hevet gedaen soo sware carinen:
Levic een jaer, het sal hem scinen.
Nu hoort, heere Cantecleer,
Wat sal derre talen meer?
425 U dochter leghet hier versleghen.
God moete haerre sielen pleghen.
Wi ne moghense niet langher houden.
Wi willens Gode laten ghewouden
Ende sullen onse vighelien singhen.
430 Daer na sullen wise bringhen,
Den lichame, ter eerden met eeren.
Dan sullen wi met desen heeren
Ons beraden ende ons bespreken
Hoe wi alre best ghewreken
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435 An Reinaerde dese moort."
Doe hi ghesprac dese woort,
Gheboot hi jonghen ende ouden
Dat si vighelien singhen souden.
Dat hi gheboot was sciere ghedaen.
440 Doe mochte men hooren ane slaen
Ende beghinnen Jude ende boo
Dat „placebo domino"
Ende die verse die daer toe hoorden.
Ic seidet u in corten woorden
445 (Ne ware ooc tware al te lane)
Wie daer der sielen vers sane
Ende wie die sevende Jesse las.
Doe der vighelien een ende was,
Doe leide men Coppen in een gracht,
450 Dat bi engiene was ghewracht
Onder die _Linde in een Bras.
Een maermersteen slecht alse een glas
Was die saerc die up hare lach.
Die letteren, die men daer an Bach,
455 Si daden an dat graf bekinnen
Wie daer lach begraven binnen.
Dus spraken die boucstave
An den saerke up den grave:
„Hier leghet Coppe begraven,
460 Die so wale Conde scraven,
Die Reinaert die vos verbeet
Ende haren gheslachte was te wreet."
Nu leghet Coppe onder mouden.
Die Conine ontboot sinen ouden
465 Dat si hem berieden ende hem bespraken
Hoe si aIre best ghewraken
An Reinaerde dese overdade.
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Doe worden si alle te rade,
Dat si daer den coninc rieden
470 Dat hi Reinaerde soude ontbieden
Dat hi dor scade no dor vromen
Ne liete, hi ne soude te hove comen
Toten coninc ten ghedinghe,
Ende men van desen dinghe
475 Brune die bodscap soude laden.
Dies was die coninc sciere beraden,
Ende sprac dus te Brunen den bere:
„Heere Bruun, is segghe u voor dit here
Dat ghi dese bodscap doet.
480 Ooc biddic u dat ghi sijt vroet
Ende ghi u wacht jeghen baraet.
Reinaert es fel ende quaet.
Hi sal u smeeken ende lieghen.
Mach hi, hi sal u bedrieghen
485 Met valschen woorden ende met scoonen.
Mach hi, bi Gode, hi sal u hoonen."
„Heere", sprac Brune, ,,laet u castijen.
So moete mi God vermaledijen,
Of mi Reinaert soo sal hoonen,
490 Inne saelt hem weder loonen,
Dat hij s an den diltsten si.
Nu ne sorghet met om mi."
Dus nemet hi orlof ende sal naken
Daer hi seere sal mesraken.
495
Nu es Brune up die vaert,
Ende hevet in siere herten onwaert
Ende het dochte hem overdaet
Dat semen soude sijn 500 quaet
Ende dat hem Reinaert hoonen soude.
500 Dor dat donkey van eenen woude
Quam hi gheloopen an eene woestine,
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Daer Reinaert hadde de pade sine
Ghesleghen crom ende menechfoude,
Also als hi in den woude
505 Plach te loopene om sijn bejach.
Beneven der woestinen lath
Een berth, hooch ende lanc.
Daer moeste Bruun sinen ganc
Te middewaerde over waken,
510 Sal hi te Maupertuus gheraken.
Reinaert hadde so menich huus,
Maer die casteel van Maupertuus
Dat was die beste van sinen borghen.
Daer trac hi in, alse hi in sorghen
515 Ofte in noode was bevaen.
Nu es Brune soo langhe ghegaen,
Dat hi te Maupertuus es comen,
Daer hi die poorte hevet vernomen,
Daer Reinaert ute plach te Bane.
520 Doe ghinc hi voor die barbecane
Sitten over sinen staert
Ende sprat: „Sidi in huus, Reinaert ?
Ic bem Bruun, des coninx bode.
Die hevet ghesworen bi sinen Bode:
525 Ne comdi niet ten ghedinghe
Ende is u niet voor mi en bringhe,
Recht te nemene ende te ghevene,
Hi doet u rooven van den levene:
Hi doet u breken up eenen rade.
530 Reinaert, doet dat lc u rade
Ende gaet met mi te hove waert."
Dit verhoorde al nu Reinaert,
Die voren in sine poorte lath,
Daer hi vele te ligghene plach
535 Dor waremhede van der sonnen.
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Bi der tale die Bruun heeft begonnen
Bekendene al te Kant Reinaert
Ende tart bet in te dale waert
In sine donkerste haghedochte.
MO Menichfout was sijn ghedochte,
Hoe hi vonde sulken raet,
Daer hi Bruun, den fellen vraet,
Te scerne mede mochte driven
Ende selve bi siere eere bliven.
545
Doe sprac Reinaert over lanc:
„Uwes goedes rades hebbet danc,
Heere Bruun, wel soete orient.
Hi hevet u qualike ghedient,
Die u beriet desen Banc
550 Ende u desen berch lanc
Over te loopene dede bestaen.
Ic soude te hove sijn ghegaen,
Al haddet ghi mi niet gheraden.
Maer mi es die buuc gheladen
555 In soo utermaten wisen
Met eere vremder, nieuwer spisen:
Ic vruchte inne sal niet moghen gaen.
Inne mach sitten no ghestaen:
Ic bem soo utermaten sat."
560 „Wat aetstu, Reinaert ?" „Wat ic at,
Heere Brune ? Ic at cranke have.
Arem man dannes gheen grave:
Dat moghedi bi mi wel weten.
Wi aerme liede, wi moeten eten,
565 Hadden wijs raet, dat wi noode aten.
Goeder verscher honichraten
Hebbic couver harde groot.
Die moetic eten dor den noot,
Als ic els niet mach ghewinnen.

143

(535)

(540)

(545)

(550)

(554)
(553)
(555)

(560)

(565)

144

VAN DEN VOS REINAERDE

570 Nochtan als icse hebbe binnen,
Hebbicker of pine ende onghemac."
Dit verhoorde Brune ende sprac:
„Helpe, dor die doot, Reinaert,
Hebdi honich dus onwaert ?
575 Honich es eene soete spise,
Die ic voor alle gherechten prise
Ende voor alle gherechten minne.
Reinaert, helpt mi dat ics ghewinne.
Edele Reinaert, soete neve,
580 Also langhe als ic leve
Willic u daer omme minnen,
Mach ic des honichs bi u ghewinnen."
„Ghewinnen, Brune ? Ghi bout u spot."
„Inne doe, Reinaert, so ware ic sot,
585 Hildic spot met u, neen ic niet."
Reinaert sprac: „Brune, mochtijs iet ?
Of ghi honich moghet eten,
Bi uwer trauwen, laet mi weten.
Mochtij s iet, ic souts u saden.
590 Ic saels u soo vele beraden:
Ghi ne atet niet met u tienen,
Waendic u hulde daer mede verdienen."
„Met mi tienen ? Hoe mach dat wesen ?
Reinaert, bout uwen mont van desen,
595 Ende sijts seker ende ghewes:
Haddic al thonich dat nu es
Tusschen bier ende Portegale,
Ic aet al up teenen male.
Reinaert sprac: „Bruun, wat sechdi ?
600 Een dorper, beet Lamfreit, woont bier bi.
Hi hevet honichs soo vele to waren:
Ghi ne atet niet in seven jaren.
Dat soudic u gheven in u ghewout,

(570)

(575)

(580)

(585)

(590)
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(600)
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Heere Brune, wildi mi wesen bout
605 Ende voor mi dinghen te hove."
Des quam Brune teenen ghelove
Ende sekerde Reinaerde dat:
Wilde Nine honichs maken sat
(Des hi cume ontbiten sal),
610 Hi wilde hem wesen over al
Ghestade vrient ende goet gheselle.
Hier omme louch Reinaert die felle
Ende sprac : „Bruun, heelt mare,
Vergave God dat mi nu ware
615 Also bereet een goet gheval
Alse u dit honich wesen sal,
Al wildijs hebben seven amen."
Dese woorde si bequamen
Brune ende daden hem soo sochte:
620 Hi louch, dat hi nemmee ne mochte.
Doe peinsde Reinaert daer hi stoet:
„Bruun, es mine avonture goet,
Ic wane u daer noch heden laten,
Daer ghi lachen suit te maken."
625
Na ditghepeins ghinc Reinaert uut
Ende sprac al over luut:
„Oom Bruun, gheselle, willecome.
Het staet soo, suldi hebben vrome,
Hier ne mach sijn gheen langher staen.
630 Volghet mi, is sal voren gaen.
Houden wi desen crommen pat.
Ghi suit noch heden werden sat,
Saelt na minen wille gaen,
Ghi suit hebben sonder waen
635 Also vele als ghi moghet ghedraghen."
Reinaert meende van grooten slaghen:
Dit was dat hi hem bereet.
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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Die keitij f Bruun ne wistes niet
Waer Reinaert die tale keerde,
640 Die hem honich stelen leerde,
Dat hi wel seere sal becoopen.
(640)
Al sprekende quamen dus gheloopen
Reinaert met sinen gheselle Brune
Tote Lamfreits binnen den tune.
Wildi hooren van Lamfreide ?
645
Dat was, eist waer so men mi seide,
(645)
Een temmerman van grooten love,
Ende hadde binnen sinen hove
Eene eeke brocht uten woude,
650 Die hi ontwee clieven soude,
Ende hadder twee wegghen in ghesleghen,
(650)
Also temmermans noch pleghen.
Die eeke was ontdaen wel wide.
Des was Reinaert harde blide.
(654)
655 Te Brunen sprac hi ende louch :
(653)
„Siet hier u groote ghevouch,
(655)
Brune, ende nemet wel goom.
Hier in desen selven boom
Es honichs utermaten vele.
660 Prouvet of ghij s in uwe kele
Ende in uwen buuc moghet bringhen.
(660)
Nochtan suldi u selven dwinghen.
Al dinken u goet die honichraten,
Eter te seden ende te maten,
665 Dat ghi u selven niet en verdervet.
Ic ware onteert ende ontervet,
(665)
Wel soete oom, mesquame u iet."
Brune sprac : „Reinaert, ne sorghet niet.
Waendi dat is bem onvroet ?
670 Mate es tallen spele goet."
„Ghi secht waer", sprac Reinaert.
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„Waer omme bem is ooc vervaert ?
Gaet toe ende crupet in."
Brune peinsde om sijn ghewin
675 Ende liet hem soo verdooren,
Dat hi dat hooft over die ooren
Ende die twee voordere voete in stac.
Reinaert pooghede dat hi brae
Die wegghen beede uter eeken.
680 Die Baer te voren ghinc soo smeeken,
Brune, bleef ghevanghen in den boom.
Nu hevet de neve sinen oom
Met looshede brocht in sulker achte,
Dat hi met liste no met crachte
685 In gheere wijs ne can ontgaen
Ende bi den hoofde staet ghevaen.
Wat raeddi Brunen nu te doene ?
Dat hi was staerc ende coene
En sal hem niet ghehelpen moghen.
690 Hi sach wel, hi was bedroghen.
Hi began brieschen ende dulen.
Hi was ghegrepen bi siere mulen
Soo vaste ende bi den voeten voren:
Al dat hi pijnde was verloren.
695 Hi ne waende nemmermeer ontgaen.
Van verren was Reinaert ghestaen
Ende sach comen Lamfreide,
Die up sinen hals brochte beide
Eene scaerpe aex ende eene baerde.
700 Hier moghedi hooren van Reinaerde
Hoe hi sinen oom ghinc rampinieren:
„Oom Brune, vaste gaet mangieren.
Hier court Lamfreit ende sal u scinken.
Haddi gheten, so souddi drinken."
Na Jerre tale ghinc Reinaert
705
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Weder te sinen casteele waert,
(705)
Sonder orlof, ende mettien
Hevet Lamfreit den bere versien
Ende vernam dat hi was ghevaen.
710 Doe ne was daer Been langher staen.
Hi liep wech met grooter haest
(710)
Daer hi die hulpe wiste naest
Ende daer dat naeste dorp stont.
Hi Bede allen gheburen cont
715 Dat daer stont ghevaen een bere.
Doe volghede hem een mekel here.
(715)
Int dorp ne bleef man no wij f
Den bere te nemene sijn liif
Het liep al datter loopen mochte.
720 Sulc was die eenen bessem brochte,
Sulc eenen vleghel, sulc eenen rake,
Sulc quam gheloopen met eenen stake, (720)
Also als si quamen van haren werke.
Selve die pape van der kerke
725 Brochte eenen cruusstaf,
Dien hem die coster noode gaf.
(725)
Selve die coster drouch eene vane
(726)
Mede te stekene ende te Slane.
(727)
Des papen wij f, vrauwe Julocke,
(728)
730 Quam gheloopen met haren rocke,
Daer soe daghes omme hadde ghesponnen. (729)
(742)
Voor hem alien quam gheronnen
(743)
Lamfreit met eere scerper aex.
(744)
Al hadde Brune lettel ghemaex,
(745)
735 Hi ontsach meerre ongheval
(746)
Ende sette al jeghen al,
(747)
Doe hi dat gherochte hoorde,
Hi spranc ende trac, so dat hem scoorde (748)
(749)
Van sinen aensichte al die huut.
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(750)
740 Al brochte Brune dat hoovet uut
Met aerbeide ende met pinen,
(752)
Nochtan liet hi daer van den sinen
(753)
Eene oore ende beede sine Tier.
(754)
Nie maecte God soo leelic dier.
(755)
745 Hoe mochte hi seerre sijn mesrocht ?
(756)
Al hadde hi thoovet ute brocht,
(757)
Eer hi die voete conde ute ghewinnen,
(758)
Bleven daer alle die claeuwen binnen
(759)
Ende sine ruwe hantscoen beede.
(760)
750 Dus gherochte hi uut met leede.
(761)
Hoe mochte hi sijn onteeret meer?
(762)
Die voete waren hem soo seer,
Dat hi dat loopen nie ne conde ghedooghen. (763)
(764)
Dat bloet ran hem over die ooghen,
(765)
755 Dat hi niet wel ne conde ghesien.
(766)
Hi ne dorste bliven no mochte vlien.
(741)
Hi sach suut onder der sonnen
(757)
Lamfreide seere comen gheronnen.
Daer na die priester, die heere,
760 Hi quam gheloopen vele seere.
Daer na die coster metter vane.
Daer na alle die prochiane,
Die oude liede metten jonghen.
Daer quam up haren stap ghespronghen (730)
(731)
765 Sulke quene, die van ouden
(732)
Cume eenen tant hadde behouden.
(75,3)
'Tie so wille wachte hem dies:
(734)
Die scade hevet ofte verlies
(735)
Ende toren ende groot ongheval,
(736)
770 Over hem so willet al.
(737)
Dat sceen arem man Brunen wel:
(738)
Sulc dreeghedem nu an sijn vel,
(739)
Die des ghesweghen hadde stille,
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Hadde Brune ghestaen te sinen wille.
Dit was beneven eere riviere,
775
Dat Brune, onsalichst alre diere,
Van meneghen dorper was beringhet.
Doe was daer lettel ghedinghet.
Die een slouch, die ander waerp.
780 Lamfreit was hem al te scaerp.
Een, hiet Otram Lancvoet,
Hi drouch eenen verhoornden cloet
Ende stackene emmer na den ooghe.
Vrauwe Vuulmaerte scerpe looghe

(740)

785 Ghinkem roeren met eenen maelstave.

(771)

(791)
(792)
(793)
(794)
(795)
(796)
(767)
(768)
(769)
(770)

(772)
Abelquac ende mijn vrauwe Bave
(773)
Laghen beede onder die voete
(774)
Ende streden om eene langhe loete.
(775)
Ludolf metter langher nese
790 Drouch eenen lootwapper an eene pese (776)
Ende ghinker mede al omme slingheren. (777)
Heere Bertout metten langhen vingheren (778)
(779)
Dede hem alles te voren.
(7$A)
Want hi was best gheboren,
(71)
795 Sonder Lamfreit alleene:
(782)
Hughelijn metten crommen beene
(783)
Was sip vader, dat weet men wale,
(784)
Ende was gheboren van Absdale,
(785)
Ende was sone vrauwe Ogernen,
(786)
800 Eere outmakigghe van lanternen.
(787)
Ander wij f ende ander man,
(788)
Meer dan is ghenoemen can,
(789)
Daden Brunen groot onghemac,
(790)
So dat hem sijn bloet uut lac.
(797)
805 Si daden Brunen grooten torment.
(798)
Brune sat ende Bach al omtrent
(799)
Ende nam dat men hem gaf.
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Die pape liet den cruusstaf
Ghedichte gaen in sinen hals,
810 Ende die Coster als ende als
Ghinkene nopen metter vane.
Lamfreit waerp hem seere ter bane,
Diene sloech ter selver wile
Met eere harde scerper bile
815 Soo tusschen hals ende hoovet,
Dat Brune seere wart verdoovet
Ende hi verspranc van den slaghe
Tusschen der riviere enter haghe
In eenen trop van ouden wiven,
820 Ende warper een ghetal van viven
In die riviere die daer liep,
Die wel wijt was ende diep.
Des papen wij f wasser eene.
Des was spaperi bliscap cleene,
825 Doe hi sijn wij f sach in die vliet,
Doe ne lustte hem laugher niet
Bruun te stekene no te slave.
Hi riep : „Siet, edele prochiane,
Ghindre vloot vrauwe Julocke
830 Beede met spille ende met rocke.
Nu toe, die hare ghehelpen mach.
Ic gheve hem j aer ende Bach
Vul pardoen ende vul aflaet
Van alre sondeliker daet."
Beede man ende wij f
835
Lieten den aermen keitij f
Brune ligghen over Boot,
Ende ghinghen daer die pape gheboot
Beede met stringhen ende met haken.
840 Die wile dat si die vrauwen uut traken,
So spranc Brune in die riviere
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Ende ontswam hem alien sciere.
Die dorperen waren harde gram:
Si saghen dat hem Brune ontswam
845 Daer si hem niet en mochten volghen.
Upt ouver stonden si verbolghen
Ende ghinghen na hem rampinieren.
Brune swam in dier rivieren
Daer hi vant den meesten stroom.
850 Al drivende bat hi dat God den boom
Moeste verdrouven ende verwaten,
Daer hi sine oore in hadde ghelaten
Ende beede sine Tier.
Voort vloucte hi dat felle dier,
855 Den onghetrauwen vos Reinaerde,
Diene met sinen brunen baerde
Soo diepe in die eeke dede crupen,
Daerne Lamfreit vandde ter stupen,
Daer hi hem soo leede dede.
860 In aldus ghedanen ghebede
Lach Brune alsoo langhe wile,
Dat hi wel een halve mile
Van der stede was ghedreven,
Daer die dorpers waren bleven.
865 Hi was verpinet ende moede
Ende ondercomen van den bloede,
So dat hi hadde cranke vaert.
Doe swam hi to laude waert
Ende croop ligghen in dat ouver.
870 Ghi ne saghet nooint, wanic, drouver
Ne gheen dier no gheenen man.
Hi lach jammerlike ende Stan
Ende slouch met beede sinen lanken.
Des mochte hi al Reinaerde danken.
Nu hoort wat Reinaert heeft ghedaen.
875
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(865)

153

VAN DEN VOS REINAERDE

Hi hadde een vet hoen ghevaen
Bi Lamfreits an der heiden,
Eer hi danen was versceiden,
Ende haddet up eenen berch ghedreghen,
880 Verre uut allen weghen,
Daer het eenlijc was ghenouch.
Dat was wel sijn ghevouch,
Dor dat daer was niemens Banc
Ende hi dor niemens bedwanc
885 Sine proie dorste rumen.
Doe hi dat hoen toten plumen
Hadde gheleit in sine male,
Ghinc hi nederwaert te dale
Eenen verholenliken pat.
890 Hi was utermaten sat.
Dat weder was scoone ende heet.
Hi hadde gheloopen, dat hem dat sweet
Neder liep neven die liere.
Daer omme begheerde hi der riviere,
895 Dor dat hi hem vercoelen soude.
In bliscap harde menichfoude
Was sijn herte doe bevaen.
Hi hopede wel al sonder waen
Dat Lamfreit Brunen hadde versleghen
900 Ende hine int ouver hadde ghevleghen.
Hi sprac: „Het es nu wel ghevaren:
Die mi te hove meest soude daren,
Dien hebbic Boot in desen daghe.
Nochtan wanics sonder claghe
905 Ende sonder wanconst bliven.
Ic mach te rechte bliscap driven."
Doe Reinaert was in dese tale,
Sach hi nederwaert te dale
Ende vernam Bruun daer hi lach.

(875)

(880)

(885)

(890)

(895)

(900)

154

VAN DEN VOS REINAERDE

910 Ten eersten dat hine sach,

Hadde hijs rauwe ende toren.
Daer die bliscap lach te voren,
Daer lach nu toren ende nijt.
Doe sprac hi : „Vermaledijt,
915 Lamfreit, moet dijn herte sijn.
Du best dulre dan een swijn.
Lamfreit, ergher puten sone,
Lettel eeren bestu ghewone.
hoe es di dese bere ontgaen,
920 Die di te voren was ghevaen ?
Hoe goet een morseel legheter an,
Dat gherne et menich edel man.
0 wi, Lamfreit, verscroven druut,
Hoe rikelike eens beren huut
925 Hevestu heden verloren,
Die di ghewonnen was te voren."
Dit scelden hevet Reinaert ghelaten
Ende ghinc neder bi der straten
Dor te siene hoet Brunen stoet.
930 Doe hine sach ligghen al een bloet
Ende siec ende onghesont,
Den aermen bere te dier stont
(Dit sach Reinaert harde gherne),
Doe bescalt hine te sinen scerne:
935 „Sire priester, Dieu vos saut.
Kendi Reinaert, den ribaut,
Den rooden scalc, dat felle dier ?
Wildine scauwen, so sietene hier.
Nu seghet, priester, soete vrient,
940 Bi den heere dien ghi dient:
In wat ordinen wildi u doen,
Dat ghi draghet rooden capproen?
Weder sidi abt so priore ?
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Hi ghinc u harde na den oore,
945 Die u dese crone hevet bescoren.
Ghi hebt uwen top verloren
Ende owe ruwe hantscoen of ghedaen:
(940)
Ic wane ghi wilt singhen gaen
Van uwen completen dat ghetide."
Dit hoorde Brune ende wart onblide.
Wat mochte hi doen? Hi ne const ghewreken,
Hi ne liete hem sinen wille ghespreken,
(945)
Ende slouch weder in die riviere.
Hi ne Wilde van den fellen diere
955 Nemmeer hooren die overtale.
Hi liet hem nederwaert te dale
Metten stroome driven te hant,
(950)
Tes hi quam ant ander lane,
Daer hijt alrenaeste vant,
960 Ende ghinc liggen up dat sant.
Hoe sal nu Brune te hove comen ?
Al mocht hem al de werelt vromen,
(955)
Hine ghinghe niet over sine voete.
Hi was ghenoopt soo onsoete
965 In die eeke, Baer hi te voren
Van tween voeten hadde verloren
Alle die claeuwen ende dat vel.
(960)
Hi ne Conde niet ghepeinsen wel
Hoe hi best quame ten coninc waert.
970 Nu hoort hoe hi bestaet die vaert.
Hi sat over sine hamen
Ende began met groten scamen
(90)
Rutsen over sinen staert.
Ende als hi des moede waert,
975 So wentelde hi dan eene wile.
Dus dreef hi meer dan eene mile,
Eer hi tes coninx hove quam.
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Doe men Brune daer vernam
In derre wijs van verren comen,
980 Wart getwivelt van hem somen
Wat daer quam ghewentelt soo.
Dien coninc wart de herte onvroo,
Diene bekende al to hant
Ende sprac: „Dit es mijn seriant,
985 Brune, hem es dat hoovet soo root:
Hi es ghewont toter doot.
Ai God, wie heeftene dus mesmaect ?
Binnen desen so was Brune gheraect
Daer hi den coninc claghen mochte.
990 Hi stan ende versuchtte onsochte
Ende sprac: „Ic claghe u, coninc heere.
Wreket mi dor uwes selves eere
Over Reinaerde, dat felle dier,
Die mi mine scoone tier
995 Met siere list verliesen dede,
Daer toe mine luchter oore mede,
Ende hevet mi ghemaect als ghi siet."
Die coninc sprac: „Of is dit niet
Ne wreke, so moetic sijn verdoemt."
1000 Ende hier na hevet hi ghenoemt
Alle sine hooghe baroene bi namen,
Ende ontboot hem dat si quamen
Alle gader an sinen raet
Ende rieden hem hoe dese daet
1005 Best werde gherecht tes coninx eeren.
Doe rieden hem die meeste heeren
Dat menne ander waerf daghen soude,
Reinaerde, of die coninc woude,
Ende hooren tale ende wedertale.
1010 Ooc seiden si, si wilden wale
Dat Tibeert die cater van desen
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Te Reinaerde bode soude wesen:
Al ware hi crane, hi ware vroet.
Dese raet dochte den coninc goet.
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(1005)

Doe sprac die coninc: „Heere Tibeert,
Gaet, ende eer ghi weder keert,
Besiet dat Reinaert met u come.
Dese heeren segghen some:
Al es Reinaert andren dieren fel,
1020 Hi gheloovet u soo wel,
Dat hi gherne doet uwen raet.
Ne comt hi niet, bets hem quaet.
(1015)
Men salve derde waerf daghen,
Te lachtre alle sinen maghen.
1025 Gaet, Tibeert, dit secht hem."
„Ai heere", sprac Tibeert, „ic bem
Een arem wicht, een cleene dier.
(1020)
Heere Brune, die staerc es ende fier,
Ne conde Reinaerde niet ,ghewinnen.
1030 In welker wijs salics beghinnen ?"
Doe sprac die coninc: „Heere Tibeert,
Ghi sift wijs ende wel gheleert.
(1025)
Al en Sidi niet groot, wattan ?
Hets menich die met liste can
1035 Dat werken ende met goeden rade,
Dat hi met crachte niet ne dade.
Gaet, doet sciere mijn ghebot."
(1030)
Tibeert sprac: „Nu helpe mi God,
Dat het mi moete wel vergaen.
1040 Ic sal eene vaert bestaen,
Die mi doet swaer in minen moet.
God ghevere mi of al goet."
(1035)
Nu moet Tibeert doen die vaert,
Die seere es drouve ende vervaert.
1015
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1045 Ende als hi up den wech quam,
Sach hi van verren ende vernam
Sente Martins voghel comen ghevloghen.
Doe wart Tibeert vroo ende in ho hen
Ende riep: „Al hell, edel voghel.
1050 Keere haer waert dinen vloghel
Ende vliech te miere rechter hant."
Die voghel vlooch daer hi vant
Eene haghe, daer hi wilde liden,
Ende vlooch Tibeert ter luchter siden.
055 Dit teekin ende dit ghemoet
Ne dochte Tibeert met wesen goet.
Hadde hi ghesien den voghel liden
Scoone te siere rechter siden,
So waende hi hebben goet gheval.
1060 Nu was hi dies onthopet al.
Nochtan maecte hi hem selven moet
Ende gheliet hem, alse menich doer,
Bet dan hem te moede was.
Dus liep hi henen sinen pas,
1065 Tes hi quam te Maupertuus
Ende vant Reinaerde voor sijn huus
Alleene staen verweendelike.
Tibeert sprac: ,Xeinaert, God die rike
Moete u goeden avont gheven.
1070 Die coninc dreeghet u an u leven,
Ne comdi niet te hove met mi."
Reinaert sprac: „Tibeert, helet vri,
Neve, sijt seere willecome.
God gheve u eere ende vrome.
1075 Bi Gode, des j an is u wale."
'fat costte Reinaerde scoone tale ?
Al seghet sine tonghe wel,
Sine herte die es binnen fel.
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Dit sal hier getooghet wesen,
1080 Eer die rime wert vullesen
Tenden tusschen dese twee.
Reinaert sprac: „Neve, tavont mee
(1075)
Suldi herberghen bier met mi.
Comt in, ende morghen willen wi
1085 Beede te hove waert metten daghe.
Inne hebbe onder alle mine maghe
Niemene, Tibeert, daer ic mi nu
(1080)
Bet up verlate dan up u.
Hier was comen Bruun die vraet.
1090 Hi tooghede mi soo fel ghelaet
Ende hi dochte mi soo overstaerc,
Dat ic omme dusent maerc
Den wech met hem niet en hadde bestaen. (1085)
Dat sal ic met u, al sonder waen,
1095 Maerghin metter dagheraet."
Tibeert sprac : „Nets beter raet
Ende het dinct mi bet ghedaen
(1090)
Dat wi noch tavont te hove gaen
Dan wi tote morghin beiden
1100 Die mane scinet an der heiden
Also claer alse die dach.
lc wane nie man ne sach
(1095)
Betren tijt tote onser vaert."
„Neen, lieve neve", sprac Reinaert,
1105 „Suic mochte ons daghes ghemoeten,
Hi soude onsquedden ende groeten,
Die ons nemmer dale goet,
(1100)
Quame hi snachts in ons ghemoet.
Ghi moet herberghen tavont met mi."
1110 Tibeert sprac: „Wat souden wi
Eten, of ic hier met u bleve ?"
Reinaert sprac: „Wel soete neve,

159

160

VAN DEN VOS REINAERDE

Hier es der spisen quaden tijt.
Ghi moghet eten, begheerdijt,
1115 Een stic van eere honichraten,
Die bequamelijc es utermaten.
Wat sechdi ? Moghedi shonichs iet ?"
Tibeert sprac: „Mine roukes niet.
Reinaert, en hebdt els niet in huus ?
1120 Gavedi mi eene vette muus,
Daer mede lietic u ghewaert."
„Eene vette muus", sprac Reinaert,
„Soete Tibeert, wat sechdi ?
Hier wonet noch een pape bi.
1125 Een scure staet an sijn huus,
Daer in es soo meneghe vette muus:
Ic wanese niet ghedroughe een waghen.
So dicke hooric den pape claghen
Dat sine driven uten huse."
1130 „Reinaert, sijn daer soo vette muse ?
Vergave God, ware ic nu daer."
„Tibeert", seit hi, „sechdi waer ?
Wildi muse ?" „Of icse wille ?
Reinaert, doet dies een ghestille.
1135 Ic minne muse voor alle saken.
Ne weetti niet dat muse smaken
Bet dan eenich venisoen ?
Wildi minen wille doen,
Dat ghi mi leet daer muse sijn,
t-140 Daer mede mochtti die hulde mijn
Hebben, al haddi minen vadre
Doot ende mijn gheslachte al gadre.'
Reinaert sprac: „Neve, houddi u spot ?"
„Keen ic, Reinaert, also helpe mi God."
1145 „Weet God, Tibeert, wistic dat,
Ghi sourer sijn noch tavont sat."
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„Sat, Reinaert, dat ware vele."
„Tibeert, dit sechdi tuwen spele."
„Inne doe, Reinaert, bi miere wet.
1150 Haddic eene muus, ende ware soe vet,
In gavese niet om eenen busant."
„Tibeert, so gaet met mi te hant.
Ic leede u daer ter selver stat,
Daer icker u sal maken sat,
1155 Eer ic nemmer van u sceede."
„Gherne, Reinaert: up u gheleede
Ghinghe ic met u te Mompelier."
„So gawi dan, wi sijn hier
Al te langhe", sprac Reinaert.
1160 Doe so namen si up die vaert
Ende liepen daer si wesen wilden,
Dat si nie toghel up ne hilden,
Eer Si quamen tes papen scure,
Die met eenen erdinen mure
1165 Al omme ende omme was beloken,
Daer Reinaert in was te broken
Des ander nachts daer te voren,
Doe die pape hadde verloren
Eenen hane, Bien hi hem nam.
1170 Hier omme was toornich ende gram
Des papen sone Martinet,
Ende hadde voor dat gat gheset
Een strec den vos mede te vane:
Dus gherne wrake hi sinen hane.
1175 Dit wiste Reinaert, dat felle dier,
Ende sprac: „Neve Tibeert, hier
Crupet in dit selve gat
Ende ne weset traghe no lat.
Gaet al omme ende omme gripen.
1180 Hoort hoe die muse pipen.
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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Keert weder uut, als ghi sijt sat.
Ic sal bier bliven voor dit gat
(1175)
Ende sal uwes bier buten beiden.
Wi ne moghen niet tavont sceiden.
1185 Morghin gaen wi te hove waert.
Tibeert, siet dat ghi niet en spaert.
Gaet eten ende laet ons keeren
(1180)
Te miere herberghen: met eeren
Sal mijn wij f ons daer ontfaen."
1190 „Willie te desen gate in gaen ?
Wat sechdi, Reinaert ? Eist u raet ?
Die papen connen soo menich baraet.
(1185)
Ic bestoetse harde noode."
„Tfi, Tibeert, ghi ne waert nie blonde.
1195 Wanen quam uwer herten dese wane ?"
Tibeert scamede hem ende hi spranc
Daer hi vant groot ongherec.
(1190)
Want eer hijt wiste, was hem dat strec
Omme sinen hals harde vast.
1200 Dus hoonde Reinaert sinen gast.
Alse Tibeert gheware waert
Des streckes, wart hi vervaert.
(1195)
Hi spranc voort, dat strec liep toe.
Tibeert moeste roupen doe
1205 Ende wroughen hem selven dor den noot.
Hi makede een gheluut soo groot
Met eenen j ammerliken ghelate,
(1200)
Dat Reinaert hoorde up die strate
Buten, daer hi alleene stoet.
1210 Doe riep hi: „Vindise goer,
Die muse, Tibeert, ende vet ?
Wiste dit nu Martinet,
(1205)
Dat ghi bier ter taflen satet
Ende dit wiltbraet dus atet,

163

VAN DEN VOS REINAERDE

1215 Dat ghi verteert, in weet hoe,

Hi souder u saeuse ma en toe:
Soo hovesch een cnape es Martinet.
Tibeert, ghi singhet als ghi et.
Pleghet men tes coninx hove des ?
1220 Vergave God, die gheweldich es,
Dat Isingrijn daer met u ware,
Die felle dief, die moordenare,
In sulker bliscap als ghi sijt."
Dus hevet Reinaert groot delijt
1225 Dor Tibeerts ongheval.
Tibeert stont j ammerlike ende gal
Soo Jude, dat Martinet ontspranc
Ende riep : „Ha ha, God danc.
Ter goeder tijt heeft nu ghestaen
1230 Mijn strec: is hebber mede ghevaen
Den hoenredief na minen wane.
Nu toe, ghelden wi hem onsen hane."
Met desen wart hi toten viere
Ende ontstac eenen stroowisch sciere.
1235 Hi wecte moedre ende vadre
Ende die kindre alle gadre
Ende riep: „Nu toe, hi es ghevaen."
Doe mochte men seen porren saen
Alle die in dien huse waren.
1240 Selve die pape quam up ghevaren
Ute sinen bedde al moedernaect.
Martinet hi was gheraect
Tote Tibeert ende riep: „Hi es hier."
Die pape ran an dat vier
1245 Ende ghegreep sines wives rocke.
Een offerkeersse nam vrauwe julocke
Ende ontstacse metter haest.
Die pape liep Tibeerte naest
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Ende ghinkene metten rocke slaen.
1250 Doe moeste Tibeert daer ontfaen
Wel meneghen slach al in een.
Die pape stont, als hem wel sceen,
Al naect, ende slouch slach in slach
Up Tibeerte die voor hem lack.
1255 Daer ne spaerdene haer ne gheen.
Martinet ghegreep eenen Steen
Ende warp Tibeerte een ooghe uut.
Die pape stont al blooter huut
Ende hief up eenen grooten slach.
1260 Alse Tibeert dit ghesach,
Dat hi emmer sterven sonde,
Dede hi een deel alse die boude,
Dat dien pape verghinc to scanden.
Beede met claeuwen ende met tanden
1265 Dede hi hem pant, alsoot wel sceen:
Hi spranc dien pape tusschen die been
Ende trac hem uut dat eene dinc,
Dat tusschen sine been hint
In die burse al sonder naet,
1270 Daer men dien beiaert mede slaet.
Dat dinc vier neder up den vloer.
Die vrauwe was seerich ende swoer
Bi der sielen haers vader,
Soe Wilde wel om al Bader
1275 Die offerande van eenen fare
Dat niet den pape ghevallen ware
Dit vernoi ende dese scame.
Soe sprat: „In sleets duvels name
Moete dit strec sijn gheset.
1280 Sich, lieve sone Martinet,
Dit was van dijns vader ghewande.
Dit es mijn scade ende sign scande
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Emmermeer in alien stonden:
Al ghenase hi van der wonden,
1285 Hi blivet ten soeten spele mat."
Reinaert, die noch stout voor tgat,
Doe hi dese tale hoorde,
Hi louch, dat hem bachten scoorde
Ende hem crakede die taverne.
1290 Doe sprac hi te sinen scerne:
„Swighet, Julocke, soete vrauwe,
Laet sinkers uwen grooten rauwe
Ende laet bliven desen toren.
Wattan, al hevet u heere verloren
1295 Eenen van den clippelen sinen,
Des te min so darf hi pinen.
Laet bliven dese claghe achtre:
Gheneset de pape, en es gheen lachtre
Dat hi ludet met eere clocken."
1300 Dus troostte Reinaert vrauwe Julocken,
Die haer harde seere mesliet.
Die pape ne mochte laugher niet
Ghestaen, hi viel in onmacht.
Soe hiefene up met haerre cracht
1305 Ende drouchene recht te bedde waert.
Hier binnen keerde Reinaert
Alleene te siere herberghen waert
Ende liet Tibeerte seere vervaert
Ende in sorghen van der doot.
1310 Al was Tibeerts sorghe groot,
Doe hise alle onledich Bach
Over den pape, die daer lack
Ghewont, doe ghinc hi hem pinen,
Dat hi metten tanden sinen
1315 Die pese in midden bete ontwee.
Doe ne Wilde hi daer niet letters mee
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Ende spranc weder ute den gate
0310)
Ende dede hem up die rechte strate,
Die tes coninx hove ghelach.
1320 Eer hi Baer quam so waest dach
Ende die Bonne begonde risen.
In eens arems wichtes wisen
(1315)
Quam Tibeert int hof gheronnen,
Die tes papen hadde ghewonnen
1325 Dat hi langhe claghen mach.
Alse die coninc dit versach
Dat Tibeert hadde deep ooghe verloren,
(1320)
Doe mochte men vreeselike hooren
Den coninc dreeghen den diet Reinaerde.
1330 Ic wane hi langher nie ne spaerde,
Hi ne riep sine baroene te rade
Ende vraghede hem wat hi best Bade
(1325)
Jeghen Reinaerts overdaet.
Doe wart ghindre menich raet,
1335 Hoe men Reinaerde ter redenen brochte,
Die dus groote overdaet wrochte.
Doe spranc voort Grimbeert die das,
(1330)
Die Reinaerts broeder sone was:
„Ghi heeren, ghi hebt meneghen raet.
1340 Al ware mijn oom noch also quaet,
Sal men vri recht voort draghen:
Men salve derde waerf daghen,
(1335)
Also men doet eenen vrij en man.
Ende en comt hi niet te hove nochtan,
1345 So es hi sculdich alre dinc,
Daer hi of voor den coninc
Van desen heeren es beclaghet."
„Wie wildi, Grimbeert, dattene daghet ?" (1340)
Sprac die coninc, „wie es nu hier,
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1350 Die sijn ooghe ofte sine Tier
Wille setten in avonture
Omme eene felle creature ?
Ic wane bier niemen en es soo sot."
Grimbeert sprac: „So helpe mi God,
1355 Siet mi hier, ic bem soo coene,
Dat ic wel dar bestaen te doene
Dese bodscap, ghebieddijt."
„Grimbeert, nu gaet ende sijt
Vroet ende wacht u jeghen mesval."
1360 Grimbeert sprac: „Coninc heere, ic sal."
Dus gaet Grimbeert te Maupertuus.
Alse hire quam, vant hi in huus
Sinen oom ende vrauwe Hermelinen,
Die bi haren welpekinen
1365 Laghen in die haghedochte.
Ende ten eersten dat Grimbeert mochte,
Groette hi sinen oom ende siere moien.
Hi sprac: „En sal u niet vernoien
Des ongheruchts daer ghi in sijt ?
1370 Dinket u noch niet wesen tijt,
Dat ghi met mi trect, Reinaert,
Tote des coninx hove waert,
Daer ghi wel seere sijt beclaghet ?
Ghi sijt nu drie waerven ghedaghet.
1375 Vermerredi maerghin dien dach,
So segghic u dat u ne mach
Ne gheene ghenade mee ghescien.
Ghi suit in derden daghe sien
Uwen casteel bestormen, Maupertuus.
1380 Ghi suit gherecht sien voor u huus
Eene galghe otte een rat.
Over waer segghic u dat:
Beede uwe kindre ende u wij f
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Sullen verliesen haer lij f
1385 Lachterlike, al sonder waen.
Ghi ne moghet ooc selve niet ontgaen.
Daer omme es u die beste raet
Dat ghi met mi te hove gaet.
Hets messelijc hoet ghevallen mach.
1390 U es dicke up eenen dach
Vremder avonture ghevallen,
Dan ghi noch quite voor hem alien
Met des coninx orlove
Maerghin sciet uten hove."
1395
Reinaert sprac: „Ghi secht waer.
Nochtan, Grimbeert, come ic daer
Onder des coninx inghesinde,
Dat ic binnen den hove vinde,
Hets up mi soo verboighen al:
1400 Quame ic danen, het ware gheval.
Nochtan dinket mi beter wesen
(Ghenese of ics mach ghenesen)
Dat ic met u te hove vare
Dan het al verloren ware:
1405 Casteel, kindre ende wijf,
Ende daer toe mijns selves lijf.
Inne mach den coninc niet ontstaen.
Alse ghi wilt, so willic gaen."
„Hoort", seit hi, „vrauwe Hermeline,
1410 Ic bevele u die kindre mine,
Dat ghire wale pleghet nu.
Voor alle dandre bevelic u
Minen jonghen sone Reinaerdine.
Hem staen soo wel die granekine
1415 Om sijn muulkijn over al.
Ic hope dat hi mi slachten sal.
Hier es Rosseel, een scoone dief:

(1380)
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Desen hebbic ooc alsoo lief
Als iemen sine kindre doet.
1420 Doedi minen kindren goet
Ende jans mi God dat ic ontga,
Ic saelt mi nemen harde na,
((1415)
Dat ict u sal weder loonen."
Met hoveschen woorden ende met scoonen
1425 Nam Reinaert an de sine orlof
Ende rumede sijns selves hof.
Ai hoe drouve bleef vrauwe Hermeline
(1420)
Ende hare cleene welpekine,
Doe Reinaert sciet van Maupertuus
1430 Ende hi hof liet ende huus
Aldus onberaden staen.
Nu hoort wat Reinaert heeft ghedaen.
(1425)
Teerst dat hi quam an die heide,
Hi sprac te Grimbeerte ende seide:
1435 „Grimbeert, scauwet, soete neve,
Van anxte suchtic ende beve.
Ic ga in sorghen van der door.
(1430)
Mijn berauwenesse es soo groot
Van sonden die ic hebbe ghedaen.
1440 Lieve neve, ic wille gaen
Te biechten hier te di.
Hier nes ander pape bi.
(1435)
Hebbic mine biechte ghedaen,
Hoe so die saken sijn vergaen,
1445 Mine siele sal te claerre wesen."
Grimbeert andwoordde na desen:
„Oom, wildi te biechten gaen,
(1440)
So moetti dan verb en saen
Able diefte ende alien roof,
1450 Of to en diet u niet een loot."
„Dat weetic web" sprac Reinaert.
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„Grimbeert, nu hoort haer waert
Ende vandet mi gheraden.
Siet, ic come u to ghenaden
1455 Van alle gader miere mesdaet.
Nu hoort, neve, ende verstaet.
Confiteor tibi, pater mater,
Dat ic den otter ende den cater
Ende alien dieren hebbe mesdaen.
1460 Daer of willic mi in biechten dwaen."
Grimbeert sprac: „Oom, wat walschedi ?
Of ghi iet wilt, spreect jeghen mi
In dietsche, dat ict mach verstaen."
Doe sprac Reinaert: „Ic hebbe mesdaen
1465 jeghen alle diere die leven.
Bidt Gode dat hijt mi moete vergheven.
Ic dede minen oom, heeren Brune,
Al bloedich maken sine crune.
Tibeerte leedde ic muse vaen
1470 Daer ickene seere dede slaen,
Tes papen, daer hi spranc int strec.
Ic hebbe ghedaen groot ongherec
Cantecleer an sine kindre.
Waren si meerre ofte mindre,
1475 Dier makede ic hem emmer los.
Dor recht beclaghet hi den vos.
Die coninc en es mi niet ontgaen.
Ic hebbe hem lachter ooc ghedaen,
Ende sulc mespriis der coninghinnen,
1480 Dat si spade sullen verwinnen
Alsoo vele eeren van mi.
Ooc hebbic, dat segghic di,
Isingrine mee bedroghen
Dan ic di soude ghesegghen moghen.
1485 Ic hietene oom, dat was baraet,
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Isingrine, die mi nie ne bestaet.
Ic maectene monic ter Elmaren,
Daer wi beede begheven waren.
Dat wart hem al te seere te pinen.
1490 Ic dede hem an die clockelinen
Binden beede sine voete.
Dat luden dochte hem doe soo soete,
Dat hijt emmer Wilde leeren.
Dat verghinc hem tonneeren.
1495 Want hi luudde soo utermaten,
Dat alle die ghinghen bi der straten
Ende waren binnen der Elmare
Waenden dat die duvel ware
Ende liepen daer si luden hoorden.
1500 Eer hi doe in corten woorden
Ghesprac: „Ic wille mi begheven",
Hactden si hem na ghenomen tleven.
Sint dede is hem crune gheven.
Hem maechs ghedinken al sijn Leven:
1505 Dat weetic Wei over waer.
Ic dede hem of bernen dat haer,
Soo dat hem die swaerde cramp.
Sint dedic hem meerren scamp
Upt ijs, daer ickene leerde visschen,
1510 Daer hi nie ne Conde ontwisschen,
Hi ne ontfinker meneghen slach.
Sint leeddickene up eenen dach
Tote des papen van Bolois.
In al dat lant van Vermendois
1515 So en woonde gheen pape riker.
Die selve pape hadde eenen spiker,
Daer menich vet bake in lach.
Des haddic dicke goet helach.
Onder dien spiker haddic een gat
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1520 Verholenlike ghemaect: in dat
So dedic Isingrine in crupen,
Daer hi rentvleesch vant in cupen
Ende oaken hanghende vele.
Des vleesch dede hi dor sine kele
1525 Soo vele gheliden utermate:
Als hi weder uten gate
Waende keeren uter noot,
Hem was die leede buuc soo groot,
Dat hi beclaghede sijn ghewin.
1530 Daer hi was comen hongherich in,
Ne Conde hi sat niet comen uut.
Ic liep ende maecte groot gheluut
Int dorp ende groot gherochte.
Nu hoort wat ic daer toe brochte.
1535 Ic liep aldaer die pape sat
Te siere taflen ende at.
Die pape hadde eenen cappoen,
Een dat alre beste hoen,
Dat men in dien lande vant.
1540 Het was ghewennet toter hant.
Dien pranctic in minen mont,
Recht voor die tafle daer hi stout,
Al daer die pape toesach.
Doe riep die pape: „Nu vanc, slach.
1545 Helpe, wie sach dit wonder nie ?
Die vos court, daer ic toe sie,
Ende roovet mi in mijns selves huus.
So helpe mi sancta Spiritus,
Te veers hem dat hire quam."
1550 Dat tat elmes hi voor hem nam
Ende stac die tafle dat soe hooch.
Daer na nam hise dat soe vlooch
In middewaerde up den vloer.
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Hi vloucte seere ende swoer
1555 Ende hi riep Jude: „Slach ende va."
Ende ic voren ende hi na.
Sijn tafelmes hadde hi verheven
Ende brochte mi ghedreven
Up Isingrine daer hi stont.
1560 k hadde dat hoen in minen mont,
Dat harde groot was ende swaer.
Daer omme moestict laten daer,
Waest mi lee , waest mi lief.
Doe riep die pape: „Ai heere dief,
1565 Ghi moet desen roof hier laten."
Hi riep, ende ic ghinc miere straten
Danen daer lc wesen woude.
Alse die pape up heffen soude
Dat hoen, versach hi Isingrine.
1570 Doe naecte hem eene groote pine.
Hi warpene int ooghe metten messe.
Den pape volgheden si sesse,
Die alle met grooten staven quamen.
Ende als si Isingrine vernamen,
1575 Doe maecten si een groot gheluut.
Ende die ghebure quamen uut
Ende maecten groote niemare
Manlijc andren, dat daer ware
In spapen Spiker een wolf ghevaen,
1580 Die hem selven hadde ghedaen
Bi den buke in dat gat.
Als die ghebure ghevreescheden dat,
Liepen si dat wonder bescauwen.
Al daer wart Isingrijn to blauwen,
1585 So dat hem ghinc uten spele.
Want hi onttinker harde vele
Grooter slaghe ende grooter worpe.
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Dus quamen die kindre van den dorpe (1580)
Ende verbonden hem die ooghen.
1590 Het stont hem soo: hi moest ghedooghen.
Hoe seere sloughen sine ende staken.
Daer sine uten gate traken,
(1585)
Ghedoolhede hi vele onghevals.
Si bonden hem an sinen hals
1595 Eenen Steen ende lietene gaen.
Doe riepen si die honde saen
Ende ghinghen bersen ende jaghen.
Ooc dienden si hem van grooten slaghen (1590)
Soo langhe, dat hi gheloove was.
1600 Doe viel hi neder up dat Bras,
Of hi ware al steendoot.
Doe was dier kindre bliscap groot.
(1595)
Ghindre was groote niemare.
Si leidene up eene bare
L605 Ende droughene met grooten ghehuke,
Over steene ende over struke,
Buten dien dorpe in eene gracht.
(1600)
Daer bleef hi ligghende al die nacht.
Inne weet hoe hi danen ontvoer.
1610
Sint verwaervic dat hi mi swoer
Sine hurde een jaer omtrent.
Dat dede hi up sulc convent,
(1605)
Dat ickene hoenre makede sat.
Doe leeddickene in eene stat,
1615 Daer is hem dede to verstane
Dat twalef hinnen ende een bane
In een groot huus an der straten
(1610)
Up eenen haenbalke saten,
Recht eere valdore bi.
1620 Daer dedic Isingrine met mi
Up dat huus clemmen boven.
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Ic seide, ic Wilde hem gheloven,
Wildi crupen in die valdore,
Dat hire soude vinden yore
1625 Van vetten hoenren sijn ghevouch.
Ter valdore ghinc hi ende louch
Ende croop daer in een deel met vare
Ende began tasten harentare.
Hi tastte, ende als hi niet en vant,
1630 Sprac hi: „Neve, hets hier bewant
Te sorghen, inne vinder niet."
Ic sprac : „Oom, vats u ghesciet ?
Cruupter een lettel bet in.
Men moet wel pinen om ghewin.
1635 Ic hebse wech diere saten voren."
Dus so liet hi hem verdooren,
Dat hi die hoenre to verre sochte.
Ic sach dat ickene hoonen mochte
Ende horttene dat hi over voer.
1640 Dus vie' hi neder up den vloer
Ende gaf eenen grooten val,
Dat si ontspronghen over al,
Die binnen dien huse sliepen.
Die bi den viere laghen si riepen
1645 Dat daer ware si ne wisten wat
Ghevallen voor dat vuurstergat.
Si worden up ende ontstaken lecht.
Doe sine daer saghen, wart hi echt
Ghesleghen, ghewont al toter door.
1650 Ic hebbene brocht in menegher foot,
Meer dan ic u ghesegghen mochte.
Nochtan al dat ic nie ghewrochte
Jeghen hem, so ne rauwet mi niet
Soo seere, alse dat ic verriet
1655 Vrauwe Hersinden, sijn scoone wij f,
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Die hi liever hevet dan sijns selfs lij f.
Haer dedic (God moet mi vergheven)
Dat mi liever ware bleven
Te doene dan het es ghedaen."
1660 Grimbeert sprac: „Of ghi wilt gaen
Claerliken te biechten tote mi
Ende sijn van uwen sonden vri,
So suldi spreken onbedect.
Inne weer waer waert ghi dit trect:
1665 „Ic hebbe jeghen sib n wij f mesdaen."
Oom, des en can ic niet verstaen,
Waer waert ghi dese tale keert."
Reinaert sprac: „Neve Grimbeert,
Ware dat hoveschede$root,
1670 Of ic hadde gheseit al bloot:
„Ic hebbe gheslapen bi miere moien ?"
Ghi sijt mijn maech: u souts vernoien,
Seidic u eeneghe dorperheit
Grimbeert, nu hebbic u gheseit
1675 Al des mi mach ghedinken nu.
Doet mi aflaet, des biddic u,
Ende settet mi dat u dinket goet."
Grimbeert was listich ende vroet.
Hi brac een rijs van eere haghe
1680 Ende gaffer hem mede viertich slaghe
Over alle sine mesdade.
Daer na in gherechten rade
Riet hi hem goet te wesene,
Te wakene ende sine salme te lesene
1685 Ende te vastene ende te vierne
Ende te weghe waert te stierne
Alle die hi buten weghe haghe,
Ende hi voort alle sine daghe
Redenlike hem soude gheneren.

(1650)

(1655)

(1660)

(1665)

(1670)

(1675)

(1680)

VAN DEN VOS REINAERDE

1690 Hier na dede hi hem versweren
Beede rooven ende stelen.
Nu moet hi siere sielen telen,
Reinaert, bi Grimbeerts rade
Ende gaen te hove waert up ghenade.
1695
Nu es die biechte ghedaen.
Die heeren hebben den wech bestaen
Tote des conincs hove waert.
Nu was buten der rechter vaert,
Die si te gane hadden begonnen,
1700 Een prioreit van swarten nonnen,
Daer meneghe gans ende menich hoen,
Meneghe hinne ende menich cappoen
Plaghen te weedene buten mure.
Dit wiste die felle creature,
1705 Die onghetrauwe Reinaert,
Ende sprac: „Te ghenen hove waert
So leghet onse rechte strate.
Met aldus ghedanen barate
Leedde hi Grimbeerte bi der scure,
1710 Daer die hoenre buten mure
Ghinghen weeden harentare.
Der hoenre wart Reinaert gheware.
Sine ooghen begonden omme te gane.
Buten den andren ghinc een bane,
1715 Die harde vet was ende j onc.
Daer na gaf Reinaert eenen spronc,
So dat lien bane die plumen stoven.
Grimbeert sprac: „Oom, ghi dinket mi
doyen.
Onsalich man, wat wildi doen ?
1720 Wildi noch om een hoen
In alle die groote sonden slaen
Daer ghi te biechten of sijt ghegaen ?
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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(1715)
Dat mochte u wel seere rauwen."
Reinaert sprac: „In rechter trauwen,
1725 Ic hads vergheten, lieve neve.
Bidt Gode dat hijt mi vergheve.
Het ne ghesciet mi nemmermeer."
(1720)
Doe daden si eenen wederkeer
Over eene smale brugghe.
1730 Hoe dicke sach Reinaert achter rugghe
Weder daer die hoenre ghinghen.
Hi ne conste hem selven niet bedwinghen,
(1725)
Hi ne moeste siere seden pleghen.
Hadde men hem thoovet at ghesleghen,
1735 Het ware ten hoenren waert ghevloghen,
Also verre alst hadde ghemoghen.
Grimbeert sach dit ghelaet
(MO)
Ende seide: „Onreine vraet,
Dat u dat ooghe soo omme gaet."
1740 Reinaert andwoordde: „Ghi doet quaet,
Dat ghi mi aldus verstoort,
Ende uwe haestelike woort
Maken mine herte verseert
Ende mine Bede verstorbeert.
1745 Laet mi doch lesen een pater Wooster
Der hoenre sielen vanden clooster
Ende den gansen te ghenaden,
(1740)
Die ic dicke hebbe verracten,
Die ic desen heleghen nonnen
1750 Met miere list hebbe of ghewonnen."
Grimbeert Balch, ne ware Reinaert
Hadde emmer sine ooghen achterwaert,
(1745)
Tes si quamen ter rechter straten,
Die si te voren hadden ghelaten.
1755 Daer keerden si te hove waert.
„Hoe seere bevic" sprac Reinaert,

179

VAN DEN VOS REINAERDE

Doe hi den hove began naken,
Daer hi waende seere mesraken.

(1750)

Doe in sconinx hof was vernomen
1760 Dat Reinaert ware te hove comen
Met Grimbeerte sinen neve den das,
Ic wane Baer niemen ne was
(1755)
Soo arem no van soo cranken maghen,
Hi ne ghereedde hem up een claghen.
1765 Dit was al jeghen Reinaerde.
Nochtan dede hi alse die onvervaerde,
Hoe so hem te moede was.
(1760)
Hi sprac: „Neve Grimbeert die das,
Leedet ons die hoochste strate."
1770 Reinaert ghinc in dien ghelate
Ende in alsoo bouden ghebare,
Ghelijc of hi sconinx sone wart
(1765)
Ende hi niet en hadde mesdaen.
Boudeliken ghinc hi staen
1775 Voor Nobele dien coninc
Ende sprac: „God, die alle dinc
Gheboot, hi gheve u, coninc heere,
(1770)
Langhe bliscap ende groot eere.
Ic groetu, ende ic hebbe recht:
1780 En hadde nie coninc eenen cnecht,
Soo ghetrauwe jeghen hem,
Als ic u ooit was ende noch bem.
(1775)
Dat es dicke worden anscijn.
Nochtan die sulke die bier sijn
1785 Souden mi gherne uwer hulde rooven
Met loghene, wildi hem ghelooven.
Maer neen ghi niet: God moete u loonen.
(1780)
Het en betemet niet der croonen
Dat soe den scalken ende den fellen
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1790 Te lichte gheloove des si tellen.
Nochtan willics Gode claghen:
Dier es te vele in onsen daghen,
(1785)
Der oorscalke, die wroughen connen,
Die nu die voorderhant hebben ghewonnen
1:70 Over al in riker heeren hoven,
Dat si soo verre sijn comen boven.
Die scalke sijn in dien gheboren,
(1790)
Dat si den goeden lieden doen toren:
Dat wreke God up haer leven
1800 Ende moete hem eewelike gheven
Al sulken loon als si sijn waert."
Die coninc sprac: „Ai ai, Reinaert,
(1795)
Ai Reinaert, onreine quaet,
Wat condi al scoone ghelaet.
1805 Dat en can u ghehelpen niet een caf.
Nu comet uwes smeekens af.
In werde bi smeekene niet u vrient.
(1800)
Dat ghi mi dicke hebt ghedient,
Dat Wert u nu te rechte ghegouden.
1810 Ghi hebt den vrede ooc wel ghehouden,
Dien is gheboot ende hadde ghesworen."
„O wi, wat hebbic al verloren"
(1805)
Sprac Cantecleer die daer stont.
Die coninc sprac: „flout uwen mont,
1815 Heere Cantecleer, nu laet mi spreken.
Laet mi andwoorden sinen treken.
Ai ai, heere dief Reinaert,
(1810)
Dat ghi mi lief hebt ende waert,
Dat hebdi, sonder uwe pine,
1820 Minen boden ghedaen anscine:
Arem man Tibeert, heere Brune,
Dien noch bloedich es die crune.
Inne wille u niet vele scelden.

(1815)
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Ic waent u kele sal ontghelden
1825 Noch heden al up eene wile."
„Nomine patrum Christum file",
Sprac Reinaert, „of mijn heere Brune
Noch al bloedich es die crune,
Heere coninc, wat bestaet mi dat ?
1830 Of hi Lamfreits honich at
Ende hem die dorper lachter dede,
Noch heeft Brune soo staerke lede:
Was hi to blauwen ofte versproken,
Ware hi goet, hi haddet ghewroken,
1835 Eer hi nooint vloo int water.
Bander side Tibeert die cater,
Dien ic her berghede ende wel ontfinc,
Of hi ute om stelen ghinc
Tes papen, sonder minen raet,
1840 Ende hem die pape dede quaet,
Bi Gode, soudic des ontghelden,
So mochtic mijn ghelucke wel scelden.
Hoort", sprac Reinaert, „coninc Moen,
Wien twivelt des, ghi ne moghet doen
1845 Dat ghi ghebiet over mi ?
Hoe goet, hoe claer mine sake si,
Ghi moghet mi vromen ende scaden.
Wildi mi sieden ofte braden
Of to hanghen ofte blinden,
1850 Ic ne mach u niet ontwinden.
Alle diere sijn in u bedwanc.
Ghi sijt staerc ende ic bem cranc.
Mine hulpe es cleene, duwe es groot.
Bi Gode, al slouchdi mi doot,
1855 Dat ware eene cranke wrake."
Recht in derre selver sprake
Spranc up Behin de ram
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Ende sine hije, die met hem quam,
Dat was dame Hawi.
1860 Belijn sprac: „Gawi
Alle voort met onser claghe."
Bruun spranc up ende sine maghe,
Ende Tibeert sijn gheselle
Ende Isingrijn die felle,
1865 Forcadent dat everswijn
tilde die raven Tiecelijn,
Pancer, die otter ende Bruneel,
Daer na die visse Putepeet,
Blancaert die buc, Briescaert die stier,
1870 Cuwaert die hase, dat blonde dier,
Dat eencoren, heere Rosseel,
Die watermale, dat scuereel,
Die wesel, mijn vrauwe Fine.
Cantecleer ende die kindre sine
1875 Makeden grooten ghevederslach.
Dat foret, heere Cleenebejach,
Liep al mede in dese scare.
Alle dese ghinghen openbare
Voor haren heere den coninc staen
1880 Ende daden Reinaerde vaen.
Nu ghinct ghindre up een plidieren.
Nie hoorde man van dieren
Soo scoone tale als nu es hier
Tusschen Reinaerde ende dandre dier,
1885 Orconde den ghenen die dat hoorde.
Soudic die tale ende die woorde
Voort bringhen die men brochte daer,
Het ware mi pijnlijc ende swaer.
Daer omme corte is u die woort.
1890 Die beste redene ghinc daer voort.
Die claghen, die de diere ontbonden,

(1850)

(1855)
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(1870)

(1875)

(1880)
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Proufden si met goeden orconden,
Als si sculdich waren to doene.
Die coninc dreef sine hooghe baroene
1895 Te vonnesse van Reinaerts saken.
Doe wii sden si dat men soude maken
Eene galghe staerc ende vast
Ende men Reinaerde, den fellen gast,
Soude hanghen bi siere kele.
1900 Nu gaet Reinaerde al uten spele.
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(1885)

(1890)

Doe Reinaert verordeelt was,
Orlof nam Grimbeert die das
(1895)
Met Reinaerts naesten maghen.
Sine consten niet verdraghen,
1905 No ghedulden na ghedooghen,
Dat men Reinaerde voor haren ooghen
Soude hanghen alse eenen dief.
(190Q)
Nochtan waest hem somen lief.
Die coninc hi was harde vroet.
1910 Doe hi mercte ende verstoet
Dat soo menich jonghelinc
Met Grimbeerte uten hove ghinc,
(1905)
Die Reinaerde na bestoet,
Doe peinsde hi in sinen moet:
1915 „Hier mach in loopen ander raet.
Al es Reinaert selve quaet,
Hi hevet meneghen goeden maech."
(1910)
Doe sprac hi: „Twi sidi traech,
Isingrijn ende heere Bruun ?
1920 Hier es meneghe haghe ende menich tuun,
Ende hets den avonde bi.
Hier es Reinaert, ontsprinct hi,
(1915)
Comt hi drie voete uten noot,
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Sine list die es soo groot,
1925 Ende hi weet soo meneghen keer,
Hi ne wert ghevanghen tsjaermeer.
Sal men hanghen, twi ne doet ment dan ?
(1,920)
Eer men nu ghereeden can
Eene galghe, so eist nacht."
i930 Isingrijn was wel bedacht
Ende sprac: „Hier es eene galghe bi."
Ende mettien woorde versuchtte hi.
(1925)
Doe sprac die cater, heere Tibeert:
„Heere Isingrijn, u es verseert
1935 Uwe herte, inne wancans u niet,
Bedi Reinaert waest, diet beriet
Ende selve mede ghinc,
(1930)
Daer men uwe twee broeders hinc,
Rumen ende Widelanken.
1940 Hets tijt, wildijs hem danken.
Waerdi goet, het ware ghedaen.
Hi ne ware niet noch onverdaen."
(1935)
Isingrijn sprac: „Heere Tibeert„
Wat ghi ons al gader leert.
1945 Ne ghebrake ons niet een strop,
Langhe heden wiste sijn crop,
Wat sijn achterende mochte weghen."
Reinaert, die langhe hadde ghesweghen, (1940)
Sprac: „Ghi heeren, tort mine pine.
1950 Tibeert heeft eene vaste line,
Die hi bej aghede om sine kele
Daer hi vernois hadde vele,
(1945)
Int huus daer hi den pape beet,
Die voor hem stont al sonder cleet.
1955 Her Isingrijn, nu maect u voren.
Ja ne sidi nu daer toe vercoren,
Ghi ende Brune, dat ghi sult dooden
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Reinaerde uwen neve, den fellen rooden ? (1950)
Ghi hebt soo vele te voren ghedaen.
1960 Doet Tibeerte ooc mede gaen.
Hi can wel clemmen, hi mach de line
Up draghen, sonder uwe pine.
(1955)
Ghi drie, gaet voren, maect ghereet.
Dat ghi iet let, dats mi leet."
/965 Doe sprac Isingrijn tote Brune:
„So helpe mi de cloostercrune,
Die boven up minen hoof de staet,
(1960)
Inne hoorde nie soo goeden raet
Alse Reinaert selve ghevet bier.
1970 Hem langhet omme cloosterbier.
Nu gawi voren ende bruwent hem."
Bruun sprac : „Neve Tibeert, nem
(1965)
Dese line, du salt mede loopen.
Reinaert die moet nu becoopen
1975 Mine scoone Tier ende dine ooghe.
Gawi ende hanghene soo hooghe,
Dats lachter hebben al sine vrient."
(1970)
„Gawi, hi hevets wel verdient,"
Sprac Tibeert, ende nam die line:
1980 „Inne Bede nie soo lieve pine."
Nu waren die drie heeren ghereet,
Die Reinaert hadde harde leet:
(1975)
Dat was die wulf ende heere Tibeert
Ende der Brune, die hadde gheleert
1985 Honich stelen te sinen scaden.
Isingrijn was soo beraden:
Eer hi van den hove sciet,
(1980)
Hi ne wilde des laten niet,
Hi ne vermaende nichten ende neven
1990 Ende alle die binnen den hove bleven,
Beede ghebure ende gaste,
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Dat si Reinaerde hilden vaste.
(1985)
Vrauwe Hersinden, sinen wive,
Beval hi bi haren live,
1995 Dat soe stonde bi Reinaerde
Ende soene name bi den baerde
Ende soe van hem niet ne sciede
(1990)
No dor Bede no dor miede,
No dor niet no dor noot,
2,000 . No dor sorghe van der doot.
Reinaert andwoordde in torten woorden,
Dat alle die daer stonden hoorden:
(1995)
„Heere Isingrijn, half ghenade.
Al ware u lief mijn groote scade
2005 Ende al brincdi mi in vernoie:
Ic weet wel, soude mijn mote
Te rechte ghedinken ouder daet,
(moo)
Soe ne dade mi nemmer quaet.
Maer, her Isingrijn, soete oom,
2010 Ghi nemet uwes neven cranken goom,
Ende her Brune ende her Tibeert,
Dat ghi mi dus hebt onneert.
(non
Ghi drie, ghi hebbet ghedaen al
Dat men mi ontliven sal.
2015 Daer toe hebdi ghemaket,
Dat so wie so mi ghemaket
Sceldet mi dief ofte hevet leet.
(2010)
Daer omme moetti, God weet,
Gheonneert werden alle drie,
2020 Ghi ne haest dat gescie
Al dat ghi begaert to doene.
Mi es dat herte noch also coene.
(2015)
Ic dar wel sterven eene waerf.
Ne wart mijn vader, doe hi staerf,
2025 Van allen sinen sorghen vri ?
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Gaet, ghereet die gaighe, ghi.
Een twins nu langer niet ne spaert,
(2020)
Ofte varen moetti hinder waert
Ende alle uwe voete ende uwe been."
2030 Doe sprac Isingrijn: „Ameen."
„Ameen", sprac Brune, „ende hinder waert
Moete hi varen die langher spaert."
(2025)
„Ameen", sprac Tibeert, „haesten wi."
Ende mettien woorde porreden si
2035 Ende liepen voort harde blide
Ende pijnden hem to stride
Te springtiene over meneghen tuun,
(2030)
Isingrijn ende heere Bruun.
Tibeert voighede hem naer.
2040 Hem was die voet een lettel swaer
Van der linen die hi drouch.
Nochtan was hi ranch ghenouch:
(2035)
Dat Bede hem al die goede wille.
Reinaert stont ende sweech al stille
2045 Ende sach sine viande loopen,
Die hem den strop an waenden cnoopen.
„Maer het sal bliven" sprac Reinaert,
(2040)
Die staet ende scauwet daer waert
Hoe si springhen ende si keeren.
2050 Hi peinsde: „Deus, wat joncheeren.
Nu laetse springhen ende loopen.
Levic, si sullent noch becoopen,
(2045)
Hare overdaet ende hare scampije,
Mi ne ghebreke reinaerdije.
3055 Nochtanne sijn si mi
Liever verre danne bi,
Die ghene die ic meest ontsach.
(2030)
Nu willic prouven of ic mach
Te hoovede bringhen een baraet,
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2060 Dat ic voor de dagheraet
In grooter sorghen vans te nacht.
Hevet mine list sulke cracht,
Alsic noch hope dat soe doet,
Al es hi listich ende vroet,
2065 Ic wane den coninc noch verdooren."
Die coninc dede blasen den horen
Ende hiet Reinaerde uut waert leeden.
Reinaert sprac: „Laet teerst ghereeden
Die gaighe, daer ic an hanghen sal,
2070 Ende daer binnen so sal ic al
Den volke mine biechte conden,
In verlatenessen mere son en.
Hets beter dat al tfolc verstaet
Mine diefte ende mine overdaet
2075 Dan si eenen onsculdeghen man
Mine overdaet namaels teghen an."
Die coninc sprac: „Nu segghet dan."
Reinaert stont als een seerich man
Ende sach al omme harentare.
2080 Daer na sprac hi openbare:
„Nu en es hier in des coninx huus
Niemen, semmi dominus,
No vrient no viant, ic ne bem
Een deel mesdadich jeghen hem.
2085 Nochtan hooret alle, ghi heeren,
Laet u wisen ende leeren
Hoe ic Reinaert aerminc
Eerst an die loosheit vinc.
In alien tiden spade ende vroe
20)0 Was ic een hovesch kint noch doe.
Doe men mi spaende van der mammen,
Ghinc ic spelen metten lammen,
Dor te hoorne dat ghebleet,

(2055)

(2060)

(2004

(2070)

(2071)

(2080)

(2085)
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Soo lanzhe dat icker een verbeet.
2095 Ten eersten lapedic dat bloet.
Het smaecte soo wel, het was soo goet,
Dat ic dat vleesch mede ontgan.
Daer leerdic leckernije an,
Soo vele dat ic liep ten gheeten
2100 Int wout, daer icse hoorde bleeten.
Daer verbeetic hoekine twee.
Die at ic daernelike voort mee.
Ende ic wart bouder ende coenre
Ende verbeet aende ende hoenre
2105 Ende ganse, daer icse vant.
Doe mi bloedich wart mijn tant,
Wart ic soo fel ende soo wreet,
Dat ic suver up verbeet
Al dat lc vant ende dat mi dochte,
2110 Dat mi bequam ende dat ic vermochte.
Daer na quam ic an Isingrime,
Te wintre, in eenen couden rime,
Bi Belsele, onder eenen boom.
Hi rekende dat hi ware mijn oom
2115 Ende began eene sibbe tellen.
Aldaer worden wi ghesellen.
Dat mach mi te rechte rauwen.
Daer gheloveden wi bi trauwen
Recht gheselscap manlijc andren.
2120 Doe begonsten wi te samen wandren.
stal tgroote ende ic dat cleene.
Dat wi bejagheden was ghemeene,
Ende ooc niet ghemeene alsoo,
Inne was in hoghen ende vroo,
2125 Mochtic mijn deel hebben half.
Alse Isingrijn bejaghede een calf
Ofte eenen weder ofte eenen ram,
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So grongierde hi ende maecte hem gram (2120)
Ende tooghede mi een ghelaet,
2130 Dat soo suur was ende soo quaet,
Dat hire mi mede van hem verdreef
Ende hem mijn deel alleene bleef.
(2125)
Nochtan en achtic een twint van dien.
Soo menich waerven hebbic versien:
2135 Alse wi eene groote proie lagheden
Ende ic ende mijn oom bejagheden
Eenen osse ofte eenen bake,
(2130)
So ghinc hi Bitten met ghemake
Met sinen wive, vrauwe Hersinden,
2140 Ende met sinen seven kinden.
So ne mochtic cume deen hebben
Van den alreminsten rebben,
(2135)
Die sine kindre hadden becnaghet.
Dus nauwe hebbic mi beiaghet.
2145 Nochtan des was mi lettel noot:
Ne ware dat mijn sin soo groot
Die lieve drouch te minen oom
(2140)
(Die mijns nu nemet cranken goom),
Ic hadde wel ghewonnen tetene.
2150 Coninc, dit doe ic u te wetene:
Ic hebbe noch in mijn ghewout
Beede selver ende gout,
(2145)
Soo vele dat cume een waghen
Te seven waerven soude ghedraghen."
Alse die coninc dit verhoorde,
Gaf hi Reinaerde schelle andwoorde:
„Reinaert, wanen quam u die scat ?"
„Coninc, wanen ? ic segghe u dat,
Wildijt weten, also ict weet,
2160 No dor lief no dor leet
2155

(2150)
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So ne salt bliven dan verholen.
Conine, die scat was bestolen.
Ne ware hi ooc bestolen niet,
Daer ware die moort bi ghesciet
2165 An u lij f, in rechter trauwen,
Dat alle uwen vrienden mochte rauwen."
Die coninghinne wart vervaert
Ende sprac : „O wi Reinaert,
0 wi, Reinaert, o wi, o wi,
2170 0 wi, Reinaert, wat sechdi ?
Ic mane u bi der selver vaert,
Dat ghi nu ons secht, Reinaert,
Die u siele varen sal,
Dat ghi ons die waerheit segghet al
2175 Ende openbare bringhet voort,
Of ghi weet van eenegher moort
Ofte eeneghen moordeliken raet,
Die jeghen minen heere gaet,
Dat laet hier openbare hooren."
2180
Nu hoort hoe Reinaert sal verdooren
Den coninc entie coninghinne,
Hoe hi bewerven sal met sinne
Des coninx vrientscap ende sine hulde,
Ende hoe hi, buten haerre sculde,
2185 Brune ende Isingrine beede
In eene wel groote onghereede
Ende in veeten ende in ongheval
Jeghen den coninc bringhen sal.
Die heeren, die nu waren soo fier,
2190 Dat si Reinaerde waenden een bier
Te sinen lachtre hebben ghebrauwen,
Ic wane wel in rechter trauwen
Dat hi hem sal weder mede blanden,
Dien si drinken sullen met scanden.
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In eenen ghelate van drouven sinne
Sprac Reinaert: „Edele coninghinne,
Al haddi mi nu niet ghemaent,
(2190)
Ic bem een die sterven waent.
In late niet ligghen up mijn siele,
2200 Storvic, malichte mi gheviele
In die belie daer omme to sine,
Daer groot torment es ende pine.
(2195)
In dien dat die coninc milde
Eenghestille maken wilde,
2205 Ic soude hem tellen met ghenaden
Hoe j ammerlike hi was verraden
Te moordene van sinen lieden.
(2200)
Nochtan diet alre meest berieden
Sijn some van minen liefsten maghen,
2210 Die ic noode soude bedraghen,
Ne daet die sorghe van der hellen,
Daer men seit dat si in quellen,
(2205)
Die bier sterven ende moort
Weten, si ne bringhense voort."
2215 Den coninc wart die herte swaer
Ende sprac: „Reinaert, sechstu mi waer ?"
„waer", sprac Reinaert, „vraghedi mi des ?
(2210)
Ja ne weet ghi wel hoet met mi es ?
Ne bewaent niet, edel coninc:
2220 Al bem ic een aerminc,
Hoe mochtic sulke moort ghetemen ?
Waendi dat ic wille nemen
(2215)
Eene loghene up mine langhe vaert ?
Neenic en trauwen", sprac Reinaert.
2225 Bi der coninghinnen rade,
Die seere ontsach des coninx scade,
Gheboot die coninc openbare
(2220)
Dat daer niemen soo coene en ware,
2195
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Dat hi een woordekijn iet sprake,
2230 Tote dien dat Reinaert met ghemake
Hadde vulseit al sinen wille.
Doe sweghen si alle gader stille.
Die coninc hiet Reinaerde spreken.
Reinaert was van fellen treken.
2235 Hem dochte scoonen sijn gheval.
Hi sprac: „Nu swighet over al.
Na dien dat es den coninc lief,
Ic sal u lesen Bonder brief
Die verradenesse openbare,
2240 So dat ic niemene en spare,
Dien ic te wroughene sculdich bem.
Dies lachter hevet scaems hem."
Nu vernemet alle gader
Hoe Reinaert sinen erdschen vader
2245 Met verradenessen sal bedraghen
Ende eenen van sinen liefsten maghen:
Dat was Grimbeert die das,
Die hem hout van herten was.
Dit dede Reinaert omme dat,
2250 Dat hi Wilde dat men te bat
Sinen woorden ghelooven soude
Van sinen vianden, of hi hem woude
Die verradenesse tijen an.
Nu hoort hoe hi dies began.
2255 Reinaert sprac: „Wilen teenen stonden
Hadde mine heere mijn vader vonden
Des coninx Ermerikes scat
In eene verholenifice stat.

(2225)

(2230)

(2235)

(2240)

(2245)

(2250)

Doe mijn vader hadde vonden
2260 Den scat, wart hi in torten stonden
Soo overdadich ende Boo fier,
Dat hi veronweerde alle dier,
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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(2255)
Die sine ghenoote te voren waren.
Hi Bede Tibeerte den cater varen
2265 In Ardennen, dat wilde lant,
Al daer hi Brunen den bete vant.
Hi ontboot hem groote Gods houde:
(2260)
Ende hi in Vlaendren comen soude,
Of hi coninc wilde wesen.
2270 Brune wart harde blide van desen:
Hi hads meneghen dach begaert.
Hi maecte hem te Vlaendren waert
(2265)
Ende quam in Waes, int soete lant,
(2266)
Daer hi minen vader vant,
2275 Diene harde wel ontfinc,
Want hi was blide van derre dint.
Mijn vader ontboot Grimbeerte den wisen (2267)
(2268)
Ende Isingrine den grisen,
(2269)
Tibeert die cater was die vij fte :
2280 Ende quamen teenen dorpe, hiet Hij fte. (2270)
Tusschen Hij fte ende Ghent
Hilden si haer paerlement
An eere belokenre nacht.
Daer quamen si bi sduvels cracht
(2275)
2285 Ende bi mijns vader ghelts ghewelt,
Ende swoeren daer an dat woeste welt
Alle vive des coninx doot.
Nu hoort alle wonder groot.
Si swoeren up Isingrijns crune
(2280)
2290 Alle vive dat si Brune
Coninc ende heere souden maken
Ende setten hem in den stoel te Aken,
Ende hi croone soude draghen.
Wilde iemen van sconinx maghen
(2285)
2295 Daer jeghen stunen, mijn vader soude
Met sinen selvere, met sinen goude
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Soo den ghenen steken achtre,
Dat sijs souden hebben lachtre.
Dit weetic ende segghe u hoe.
(2290)
2300 Eens morghins harde vroe
Gheviel dat mijn neve die das
Van wine een deel in hoghen was
Ende lij et in rade minen
Wive, miere vrauwen Hermelinen,
(2295)
2305 Ende al van pointe te pointe seide,
Daer si liepen an die heide.
Mijn wij f es eene vroede vrauwe
Ende gaf Grimbeerte hare trauwe,
Dattet verholen bliven soude.
(2300
2310 Ten eersten dat soe quam te woude,
Daer lc was ende soe mi vant,
So telde soet mi te hant,
Ne ware het was al stillekine.
Ooc seide soe mi sulke lijcteekine,
(2305)
2315 Die is kende soo waer,
Dat mi alle mine haer
Up waert stonden van grooten vare.
Mine herte wart mi openbare
Also Gout als een ijs.
(2310)
2320
Ic ghepeinsde hoe ghedane wijs
Die pude wilen waren vri,
Ende hoe si clagheden dat si
Te vele waren sonder bedwanc,
Ende hoe si makeden een ghemanc
(2315)
2325 Ende groot ghecrai up Gode,
Dat hi hem gave bi sinen ghebode
Eenen coninc diese dwonghe:
Dies Baden die oude entie jonghe
Met grooten ghecraie, met grooten ghelude.
(2320
2330 God ghehoorde die pude
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Teenen tiden van den fare
Ende sendde hem den coninc odevare,
Diese verbeet ende verslant
In alien landen daer hise vant,
2335 Beede int water ende upt velt,
Daer hise vant in siere ghewelt,
Hi Bede hem emmer onghenade.
Doe clagheden si, het was te spade.
Het was te spade, is segghe u twi.
2340 Si die te voren waren vri
Sullen Bonder wederkeer
Eighijn bliven emmermeer
Ende Leven eewelike in vare
Onder den coninc odevare.
2345 Ghi heeren, aerme ende rike,
Ic vruchte dat ooc dies ghelike
Ons nu sonde moghen ghevallen.
Doe droughic sorghe voor ons alien,
Dus hebbic ghesorghet voor u,
J350 Dies ghi mi lettel danket nu.
Ic kende Brunen scalc ende quaet
Ende tier, van grooter overdaet.
Ic peinsde, worde hi onse heere,
Dat ontvruchttic harde seere,
2355 Dat wi alle waren verloren.
Ic kende den coninc so wel gheboren
Ende soete ende goedertieren
Ende ghenadich alien dieren.
Het dochte mi bi alien dinghe
2360 Eene quade manghelinghe,
Die ons altoos ne mochte comen
No weder teeren noch te vromen.
Hier omme peinsdic ende pooghede.
Mine herte groote sorghe dooghede,

(2325)

(2330)

(2335)

(2340)

(2345)

(2350)
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2365 Hoe soo aerch eene sake
Ghescoort worde ende ic brake
Mines vader boosen raet,
Die eenen dorper, eenen vraet,
Conine ende heere maken waende.
2370 Emmer badic Gode ende maende
Dat hi den coninc minen heere
Behilde sine warelteere,
Bedi ic kende altoos wel dat,
Behilde mijn vader sinen scat,
2375 Si souden wel des raets ghetelen,
Onder hem ende sinen ghespelen,
Dattie coninc worde verstooten.
In diepen ghepeinse ende in grooten
Was ic dicke hoe ic dat
2380 Soude vinden, waer die scat
Laghe, die mijn vader hadde vonden.
Ic wachtte nauwe tallen stonden
Minen vader ende leide hem laghe
In meneghen bosch, in meneghe haghe,
2385 Beede in velde ende in woude,
Waer so mijn vader, die listighe oude,
Henen trac ende henen liep.
Was het drooghe, was het diep,
Waest bi daghe, waest bi nachte,
2390 Ic was emmer in die wachte.
Teenen stonden, dat ic mi daerne
Hadde ghedect met groenen vaerne
Ende ic ghestrect lack neven deerde
Ende van den scatte, dien ic begheerde,
2395 Gherne iewet hadde vernomen,
Doe sash ic minen vader comen
Ute eenen hole gheslopen.
Doe began ic ten scatte hopen,
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(2365)

(2370)
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(2380)

(2385)
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Bi den barate als ic hem sach
2400 Driven, als ic u segghen mach.
Want ic sach wel ende vernam:
Doe hi uten hole quam,
Al omme siende merkede hi
Of hem iemen ware bi.
2405 Ende als hi niemene en sach,
Doe quedde hi den scoonen dach
Ende stoppede dat hol met sande
Ende maectet ghelijc den andren lande.
Dat ic dit sach ne wiste hi niet.
2410 Doe saghic, eer hi danen sciet,
Dat hi den steert liet mede gaen,
Daer sine voete hadden ghestaen,
Ende decte sijn spore metter mouden.
Daer leerdic an den vroeden ouden
2415 Een deel meesterliker liste,
Daer ic te voren niet of ne wiste.
Aldus voer mijn vader danen
Ten dorpe waert, Baer die hanen
Ende die vette hinnen waren.
2420 Teerst dat ic mi durste baren,
Spranc ic up ende liep ten hole.
Ooc ne was ic soo niet in dole,
Inne gheraecter toe te hant.
Sciere scravedic up dat sant
Met
minen voeten ende troop in.
2425
Aldaer vandic groot ghewin.
Daer vandic selver ende gout:
Hier nes niemen nu soo out,
Dies nie soo vele te fader sach.
2430 Doe ne spaerdic nacht no dach,
Ic en ghinc trecken ende draghen,
Sonder carre ende Bonder waghen,

(2390)

(2395)

(2400)

(2405)

(2410)

(2415)

(2420)
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Over Bach ende over nacht,
Met al gader miere cracht.
2435 Mi halp mijn wijf, vrauwe Hermeline_ (2425)
Des doogheden wi groote pine,
Eer wi den maerliken scat
Brochten in een ander stat,
Daer hi bet lach tonsen ghelaghe.
(2430)
2440 Wi droughene onder eene haghe
In een hol verholenlike.
Doe was is van scatte rike.
Nu hoort wat si hier binnen Baden,
Die den coninc hadden verraden.
(2435)
2445 Brune die here sendde uut
Verholenlike sijn saluut
Achter laude ende ontboot
Al den ghenen rijcheit groot,
Die dienen wilden omme tsout.
(2440)
2450 Hi beloofde hem selver ende gout
Te ghevene met milder hart.
Mijn vader liep al dat lant
Ende drouch des heeren Brunen brieve.
Hoe lettel wiste hi dat die dieve
(2445)
2455 Te sinen scatte waren gheraect,
Dies hem soo quite hadden ghemaect,
Dat hijs Brie hellinghe ne hadde ghewonnen,
Al hadde hire mede die stat van Lonnen
Al te gader moghen coopen.
(2450)
2460 Dus wan hi an sijn ommeloopen.
Doe mijn vader al omme ende omme
Tusschen Bier Elve entier Somme
Hadde gheloopen al dat lant
Ende hi meneghen coenen seriant
(2455)
2465 Hadde ghewonnen met sinen goude,
Die hem te hulpen comen sonde,
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Alse die sourer quame int lant,
Doe keerde mijn vader Baer hi vant
Brune entie ghesellen sine.
(2460)
2470 Doe telde hi hem die groote pine
Ende die menichfoudeghe sorghe,
Die hi voor die hooghe borghe
Int lant van Sassen hadde leden,
Daer die j agheren na hem reden
(2465)
2475 Met Karen honden alle daghe,
Dat hi nauwe ontdrouch die craghe.
Dit telde hi te spele a1 Bader.
Daer na tooghede hem mijn vader
Brieve die Brunen wel bequamen,
(2470)
2480 Daer twalef hondert al bi namen
Sheere Isingrijns maghe in stonden,
Met scerpen claeuwen, met widen monden,
Sonder die catten ende die baren,
Die alle in Bruuns tsoude waren,
(2475)
2485 Ende die vosse metten dassen
Van Doringhen ende van Sassen.
Dese hadden alle ghesworen,
In dien dat men hem te voren
Van twintich daghen gave haer tsout,
(2480)
2490 Si louden te Brunen met ghewout
Comen metten eersten ghebode.
Dit benam is al, Banc Gode.
Doe mijn vader hadde ghedaen
Sine bodscap, soude hi gaen
(2485)
2495 Ende scauwen linen scat.
Ende all hi quam ter selver stat,
Daer hine ghelaten hadde te voren,
Was die scat al verloren
Ende sijn hol was up te broken.
(2490)
2500 Wat holpe vele Kier at ghesproken ?
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Doe mijn vader dat vernam,
Wart hi seerich ende gram,
Dat hi van toorne hem selven hinc.
Dus bleef achter Brunen dine
(2495)
2505 Bi miere behendichede al.
Nu meerct hier mijn ongheval:
Heere isingrijn ende Brune die vraet
Hebben nu den nausten raet
Metten coninc openbare,
2510 Ende arem man Reinaert es die blare." (2500)
Die coninc entie coninghinne,
Die beede hopeden ten ghewinne,
Si leedd en Reinaerde buten to rade
Ende baden hem dat hi wel dale
(2505)
2515 Ende hi hem wij sde sinen scat.
Alse Reinaert verhoorde dat,
Sprac hi : „Soudic wisen mijn goet
Den ghenen, die mi hanghen doet ?
So ware ic uut minen sinne."
2520 „Neen, Reinaert", sprac die coninghinne, (2510)
„Mine heere sal u laten leven
Ende sal u vriendelike vergheven
Al gader sinen evelen moet,
Ende ghi suit voort meer wesen vroet
2525 Ende goet ende minen heere ghetrauwe." (2515)
Reinaert sprac: „Dit doe ic, vrauwe,
In dien dat mi die coninc nu
Vaste ghelove hier voor u,
Dat hi migheve sine hulde
(2520)
2530 Ende hi mi alle mine sculde
Wille vergheven, ende omme dat
So willic hem wisen minen scat,
Den coninc, aldaer hi leghet."
Die coninc sprac: „Ic ware ontweghet,
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2535 Wildic Reinaerde vele ghelooven.

Hem es dat stelen ende dat rooven
Ende dat lieghen gheboren int been."
Die coninghinne sprac: „Heere, neen.
Ghi moghet Reinaerde ghelooven wel.
2540 Al was hi hier to voren fel,
Hi nes nu niet dat hi was.
Ghi hebt ghehoort hoe hi den das
Ende sinen vader hevet bedreghen
Met moorde, die hi wel beteghen
2545 Mochte hebben andren dieren,
Wilde hi meer wesen arghertieren
Of to fel of to onghetrauwe."
Doe sprac die coninc: „Genre vrauwe,
Al waendic dat mi soude scaden,
2550 Eist dat ghijt mi dorret raden,
So willict, up u ghenent,
Dese voorwoorde ende dit covens
Up Reinaerts trauwe laten staen.
Ne ware ic segghe hem sonder waen:
2555 Doet hi meer eerchede,
Alle die hem ten tienden lede
Sijn belanc sullent becoopen."
Reinaert sach den coninc beloopen
Ende wart blide in sinen moet
2560 Ende sprac: „Heere, ic ware onvroet,
Ne ghelovedic dit niet alsoo."

(2525)

(2530)

(2535)

(2540)

(2545)

(2550)

Doe nam die coninc voor hem een stroo
Ende vergaf Reinaerde al gader
Die wanconst van sinen vader

2565 Ende sijns selves mesdaet toe.
Al was Reinaert blide doe,
Dat en dinket mi gheen wonder wesen:
Ja ne was hi van der doot ghenesen ?

(2555)
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Doe Reinaert quite was ghelaten,
(2560)
2570 Was hi blide utermaten
Ende sprac: „Coninc, edel heere,
God moete u loonen al die eere,
Die ghi mi doet ende mijn vrauwe,
Die hovesch es ende ghetrauwe.
(2565)
2575 Ic merke wel dat ghi mi doet
Soo groot eere ende soo groot goet,
Dat niemen nes onder die sonne,
Dien ic alsoo wale jonne
Mines scattes, bi miere trauwen,
(2570)
2580 Als ic u doe ende miere vrauwen."
Reinaert nam een stroo voor hem
Ende sprac : „Heere coninc, nem.
Hier gheve ic u up dien scat,
Dien wilen Ermerijc besat."
(2575)
2585 Die coninc ontfinc dat stroo
Ende dankes Reinaerde soo
Alse quansijs: „Dese maect mi heere."
Reinaerts herte louch soo heere,
Dat ment wel na an hem vernam,
(2580)
2590 Doe hem die coninc soo ghehoorsam
Al gader was to sinen wille.
Reinaert sprac: „Heere, swighet stille.
Merket waer mine redene gaet.
Int oostende van Vlaendren staet
(2585)
2595 Een Bosch, ende beet liulsterloo.
Coninc, ghi moghet wesen vroo,
Moghedi onthouden dit:
Een cromme borne, beet Criekepit,
Staet int suutwest, niet verre danen.
2600 Heere coninc, ghi ne dorft niet wanen (2590)
Dat ic u der waerheit let messe:
Dats een de meeste wildernesse,
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Die men hevet in eenich rike.
Ic segghe u ooc ghewaerlike
(2595)
2605 Dat somwilen lift een half j aer,
Dat toten borne ne comet daer
No weder man no wij f,
No creature die hevet lij f,
Sonder die ule entie scuvuut,
(2600)
2610 Die daer nestelen in dat cruut,
Ofte eenich ander voghelijn,
Dat elwaer gherne Wilde sijn
Ende daer bi avonturen lidet.
Coninc, daer leghet mijn scat ghehidet.
(2605)
2615 Die stede heetet Criekeputte :
Verstaet wel ditte, hets u nutte.
Ghi sult daer gaen, ghi ende mijn vrauwe.
Inne weet ooc niemene soo ghetrauwe,
Dien ghi suit laten sijn u bode,
(2610)
2620 No bi ghebede, no bi ghebode.
Maer gaet daer selve, ende alse ghi
Dien selven putte comet bi,
Ghi suit daer vinden j ongher baerken
Sevene. Coninc, dit suldi maerken :
(2615)
2625 Die alre naest den putte staet,
Coninc, tote dier baerken gaet.
Daer leghet die scat onder begraven.
Ghi sult daer delven ende scraven
Een lettel mosses in Beene side.
2630 Ghi sult daer vinden menich ghesmide (262.0)
Van goude rikelij c ende scoone.
Ghi sult daer vinden ooc die croone,
Die Ermerij c die coninc drouch,
Ende ander chierhede ghenouch :
(2625)
2635 Edele steene, guldin waerc.
Men cocht niet omme dusent maerc.
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Ai coninc, alse ghi hebt dat goet,
Hoe dicke suldi in uwen moet
Peinsen : „Reinaert, ghetrauwe vos,
(2630)
2640 Die bier grouves in dit mos
Desen scat bi diere list,
God gheve di goet so waer du bist." "
Doe andwoordde die coninc saen:
„Reinaert, sal ic die vaert bestaen,
(2635)
2645 Ghi moet sijn mede an onse vaert,
Ende ghi moet ons, Reinaert,
Helpen uwen scat ontdelven.
Ic ne wane bi mi selven
Aldaer nemmermeer gheraken.
(2640)
2650 Ic hebbe ghehoort noemen Aken
Ende Parij s : eist daer iet na ?
Ende eist also als ic versta,
So smeekedi, Reinaert, ende roemet.
Criekeputte, dat ghi bier noemet,
(2645)
2655 Wanic, es een gheveinsde name."
Dese tale was Reinaerde onbequame,
Ende verbalch hem ende sprac: „Ja, j a,
Coninc, ghi sijter also na
Alse van Colne tote Meie.
(2650)
2660 Waendi dat ic u die Leie
Wille wisen in die flume Jordane ?
Ic sal u toughen, als ic wane,
Orconde ghenouch al openbare."
Lude riep hi: „Cuwaert, comt hare,
(2655)
2665 Comet voor den coninc, Cuwaert."
Die diere saghen daer waert.
Hem alien wonderde wat daer ware.
Cuwaert ghinc bevende ende in vare.
Hem wonderde wat die coninc woude.
2670 Reinaert sprac: „Cuwaert, hebdi coude ? (2660)

205

206

VAN DEN VOS REINAERDE

Ghi bevet, sijt blide al sonder vaer,
Secht minen heere den coninc waer.
Dies manic u bi der trauwen,
Die ghi ver Genten, miere vrauwen,
(2665)
2675 Ende hem selven sculdich sijt."
Doe sprac Cuwaert: „Vermaledijt
So moetic werden, al wistic wel
Dat mi costen soude mijn vel,
Soudic lieghen eenich woort,
(2670)
2680 Al waert van eere moort.
Want ghi mi manet bi der trauwen,
Die ic miere soeter vrauwen
Ende die ic den coninc sculdich bem."
Doe sprac Reinaert : „So sech hem:
(2675)
2685 Weetstu waer Criekeputte steet ?"
Cuwaert sprac: „Of ic dat weer ?
Ja ic, hoe ne sout wesen soo ?
Ne staet hi niet bi Hulsterloo,
Up dien moer, in die woestine ?
2690 Ic hebber ghedooghet soo meneghe pine, (2680)
Soo meneghen hongher, soo meneghe coude,
Ende aermoede soo menechfoude,
Up Criekeputte soo meneghen dach,
Dat ics vergheten nie ne mach.
(2685)
2695 Hoe mochte ic vergheten dies,
Dat al daer Tibout die sies
Sine valsche penninghe slouch,
Daer hi hem scoone mede bedrouch
Ende alle die ghesellen sine.
(2690)
2700 Dat was to voren, eer ic met Rine
Mine gheselscap makede vast,
Die mi ghequijt heeft meneghen past."
„O wi", sprac Reinaert, „soete Rijn,
Lieve gheselle, scoone hondekijn,
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2705 Vergave God, waerdi nu hier,
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Ghi soudt tooghen voor dese dier
Met scoonen rimen, waers te doene,
Dattic nooint ne was soo coene,
Dat ic eeneghe sake dede,
(2700)
2710 Daer ic den coninc mochte mede
Te mi waert belghen doen met rechte.
Gaet weder onder ghene cnechte",
Sprac Reinaert, „haestelike, Cuwaert.
Mijn heere de coninc ne heeft tuwaert
(2705)
2715 Ne gheene sake te sprekene meer."
Cuwaert dede eenen wederkeer
Ende ghinc van sconinx rade daer.
Reinaert sprac: „Coninc heere, eist waer
Dat ic seide ?" „Reinaert, jaet.
(2710)
2720 Verghevet mi, ic dede quaet,
Dat ic u mestrauwede jet.
Reinaert, goede orient, nu siet
Den raet dat ghi met ons gaet
Ten putte, aldaer die baerke staet,
(2715)
2725 Daer die scat leghet begraven onder."
Reinaert sprac: „Heere, ghi secht wonder.
Waendi in waers al te vroo,
Coninc, oft mi stonde alsoo,
Dat ic met u wandelen mochte
(2720)
2730 Also als ons beeden dochte,
Ende ghijs waert, heere, sonder sonde ?
Neent, het es also ic u orconde
Ende ic u segghe, al eist scame:
Doe Isingrijn, in sduvels name,
(2725)
2735 In die ordine ghinc hier te voren
Ende hi te moneke wart bescoren,
Doe ne conste hem die provende ghenoughen,
Daer hem ses moneke mede bedroughen,
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Hi ne claghede van honghere ende caermede
(2730)
2740 Soo seere altoos, dats mi ontfaermede.
Doe hi crankede ende wart traech,
Doe droughics rauwe, als een sijn maech,
Ende gaf hem raet dat hi ontran.
Daer omme bem ic in spaeus ban.
(2735)
2745 Maerghin, als die sonne up gaet,
Willic te Rome om aflaet.
Van Rome wiliic over see.
Danen ne keeric nemmermee,
Eer ic soo vele hebbe ghedaen,
(2740)
2750 Coninc, dat ic met u mach gaen
Tuwer eere ende tuwer vrome,
Of ic te lande weder come.
Het ware een onscoone dinc,
Souddi, heere coninc,
(2745)
2755 Maken uwe wandelinghe
Met eenen verwatenen ballinghe,
Als ic nu bem, God betere
Die coninc sprac: „Reinaert, sidi
Iet langhe verbannen ?" Doe sprac Reinaert:
(2750)
2760 „Ja ic, hets drie jaer dat ic waert
In vullen seende ghedaen te banne
Voor den deken Hermanne."
Die coninc sprac: „Na dat ghi sijt
Te banne, men souts mi doen verwijt,
(2755)
2765 Reinaert, lietic u met mi wanderen.
Ic sal Cuwaerde ofte eenen anderen
Toten scatte doen gaen met mi.
Ende ic rade u, Reinaert, dat ghi
Niet ne latet ghi ne varet
(2760)
2770 Daer ghi u van den banne claret."
„So ne doe ic, heere", sprac Reinaert.
„Ic ga morghin te Rome waert,
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Gaet na den wille mijn."
Die coninc sprac: „Ghi dinket mi
(2765)
2775 Bevaen in harde goeden dinghen.
God jonne u dat ghijt moet vulbringhen,
Reinaert, alse u ende mi
Ende ons alien nutte si."
Doe dese tale was ghedaen,
2780 Doe ghinc Nobel die coninc staen
Up eene hooghe stage van steene,
Daer hi up plach te stane alleene,
Als hi sat ten ghedinghe.
Die diere saten teenen ringhe
2785 Al omme ende omme in dat gras,
Na dien dat elc gheboren was.
Reinaert stont bi der coninghinnen,
Die hi te rechte wel mochte minnen:
„Bidt voor mi, edele vrauwe,
2790 Dat ic u met lieve weder scauwe.
Soe sprac: „Die heere, daert al aen staet,
Doe u van sonden vul aflaet."
Die coninc die sprac vriendelike:
„Hoort, alle diere, aerme ende Tike,
2795 Beede cleene ende groote,
Mine baroene ende huusghenoote.
Reinaert es hier comen te hove
Ende wille hem, dies ic Gode love,
Betren van alien evelen sinne.
2800 Ende mijn vrauwe die coninghinne
Hevet soo vele ghebeden voor hem,
Dat ic sijn vrient worden bem
Ende hi versoenet es jeghen mi,
Ende ic hem hebbe ghegheven vri
2805 Beede lij f ende lede.
MULLER, Van den Vos Reinaerde
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Reinaerde ghebiedic vullen vrede,
Ander waerf ghebiedic hem vrede,
So doe ic derde waerf mede,
Ende ghebiede u alien bi uwen live
2810 Dat ghi Reinaerde ende sinen wive
Ende sinen kindren eere doet,
Waer so si comen in u ghemoet,
Eist bi nachte, eist bi daghe.
Inne wille meer ne gheene claghe
2815 Van Reinaerts dinghen hooren.
Al was hi roukeloos hier te voren,
Hi wille hem betren, ic segghe u hoe.
Reinaert wille maerghin vroe
Palster ende scerpe ontfaen
2820 Ende wille te Rome gaen.
Van Rome wille hi over see.
Danen wille hi nemmermee,
Eer hi heeft vul aflaet
Van alre sondeliker daet."
Dese tale hevet Tiecelijn vernomen
2825
Ende vlooch danen hi es comen,
Daer hi vant die drie ghesellen.
Nu hoort wat hi hem sal tellen.
Hi sprac: „Keitive, wat doedi hier ?
2830 Reinaert es meester bottelgier
int hof ende moghende utermaten.
Die coninc heettene quite ghelaten
Van alle sinen mesdaden,
Ende ghi sijt alle drie verraden.'
2835 Isingrij n began andwoorden
Tieceline met corten woorden:
„Ic wane ghi lieghet, heere raven."
Mettien woorde began hi scaven,
Ende Brune die volghede mede.
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2840 Si ghinghen recken hare lede,
Loopende tes coninx waert.
Tibeert wart soo seere vervaert,
Dat hi bleef sittende up die galghe.
(2830
Hi was van sinen ruwen balghe
2845 In sorghen soo groot utermaten,
Dat hi gherne Wilde laten
Sine ooghe varen over niet,
Die hi in spapen scure liet,
(2835)
In dien dat hi versoenet ware.
2850 Hi ne wiste wat doen van vare,
Dan hi ghinc sitten up die micke.
Hi claghede Gode vele dicke
Dat hi Reinaerde ie bekinde.
(2840)
Isingrijn quam met gheninde
2855 Ghedronghen voor de coninghinne
Ende sprac met eenen fellen sinne
Te Reinaerde waert soo verre,
Dat die coninc wart al erre
(2845)
Ende hiet Isingrine vaen
2860 Ende Brune: also saen
Worden si ghevanghen ende ghebonden.
Ghi ne saghet nie verwoedden honden
Doen meerren lachter dan men hem dede,
(2850)
Isingrine ende Brunen mede.
2865 Men voerese alse leede gaste:
Men bantse beede alsoo vaste,
Dat si binnen derre nacht
Met gheenrehande cracht
(2855)
Een let niet en mochten roeren.
2870 Nu hoort hoe hise voort sal voeren,
Reinaert, die hem was to wreet,
Hi dede dat men Brunen sneer
Van sinen rugghe een velspot af,
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Dat men hem teere scerpen gaf,
2875 Voets lanc ende voets breet.
Nu ware Reinaert al ghereet,
Hadde hi vier vaste scoen.
Nu hoort wat hi hier toe sal doen,
Hoe hi sal vier scoen ghewinnen.
2880 Hi runede toter coninghinnen:
„Vrauwe, is bem u peelgrijn.
Hier es mijn oom, neere lsingrijn,
Hi hevet vier vaste scoen.
Wouddire mi twee leenen doen,
2885 Ic name u siele in mine plecht.
Het espeelgrijns recht
Dat hi ghedinket in sinen ghebede
Alles goedes dat men hem nooit dede.
Ghi moghet uwe siele an mi scoien.
2890 Doet mi Hersinden miere moien
Gheven twee van haren scoen.
Dit moghedi wel met eeren doen:
Soe blivet thuus in haer ghemac."
Gente die coninghinne sprac:
2895 „Reinaert, ghi ne moghets niet ontbaren,
Ghi ne hebt scoen: ghi moetet varen
Uten lande in Gods ghewout
Over die berghe ende dor dat wout,
Ende terden struke ende steene.
2900 Dijn aerbeit wert niet cleene.
Hets di noot dattu hebs schoen.
Ie wilre gherne mijn macht toe doen.
Die Isingrijns waren u weI ghemicke:
Si sijn soo vaste ende soo dicke,
2905 Die Isingrijn draghet ende sijn wijf.
Al soudt hem gaen an haer lijf,
Elkerlijc moet u gheven twee scoen,

(2860)

(2865)

(2870)

(2875)

(2880)

(2885)

(2888)
(2889)
(2890)
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Daer ghi uwe vaert mede moghet doen."
Dus hevet die valsche peelgrijn
2910 Beworven dat dher Isingrijn
AI toten knien hevet verloren
Van beede sinen voeten voren
Dat vel algader toten claeuwen.
Ghi ne saghet nooint voghel braeuwen,
2915 Die stilre hilt al sine lode
Dan Isingrijn de sine dede,
Doe menne soo jammerlike ontscoide,
Dat hem dat bloet ten teen af vloide.
Doe Isingrijn ontscoiet was,
2920 Moeste gaen ligghen up dat gran
Vrauwe Hersint die wulvinne
Met eenen vele drouven sinne,
Ende liet haer af doen dat vel
Ende die claeuwen also wel,
2925 Bachten van beede haren voeten.
Dese daet dede wel soeten
Reinaerde sinen drouven moet.
Hoort wat claghen hi noch doet:
„Moie", seit hi, „wel lieve moie,
2930 In hoe meneghen vernoie
Hebdi dor minen wille ghewesen.
Dats mi al leer, sonder van desen
Eist mi lief, ic segghe u twi.
Ghi sijt, des gheloovet mi,
2935 Een die liefste van minen maghen.
Bedi sal ic u scoen an draghen.
God weet, dat es al uwe bate.
Ghi suit an dien hooghen atlate
Deelen ende an alt pardoen,
2940 Dat ic, lieve moie, in u scoen
Sal bejaghen over see."
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Vrauwe Hersinden was soo wee,
Dat soe cume mochte spreken.
„Ai Reinaert, God moete ons wreken,
2945 Dat ghi over ons siet uwen wille."
(2930)
Isingrijn balch ende sweech al stille
Ende sijn gheselle Brune, ne ware
Hem beeden was te moede sware.
Si laghen ghebonden ende ghewont.
2950 Hadde ooc doe ter selver stont
(2935)
Tibeert die cater ghewesen daer,
Ic dar wel segghen over waer:
Hi hadde soo vele ghedaen te voren,
ne waers niet bleven sonder toren.
2955
Wat holpe dat ict maecte lanc ?
(2940)
Des ander daghes, ter sonnen upganc,
Dede Reinaert sine scoen smaren,
Die Isingrijns te voren waren
Ende sijns wives, ver Hersinden,
2960 Ende hadse vaste ghedaen binden
(2945)
Om sine voete, ende ghinc
Daer hi vans den coninc
Ende sijn wij f die coninghinne.
Hi sprac met eenen soeten sinne:
2965 „Heere, God gheve u goeden dach
(2950)
Ende miere vrauwen, die is mach
Gheven prijs met grooten rechte.
Nu doet gheven Reinaerde, uwen cnechte,
Palster ende scerpe, ende laet rni gaen."
2970 Doe dede die coninc eeschen saen
(2055)
Den capelaen, Belind den ram.
Ende als hi voor den coninc quam,
Sprac die coninc: „Belijn, hier es
Dese peelgrijn, leset hem een gheles
2975 Ende ghevet hem scaerpe ende stat."
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Belijn den coninc andwoorde gaf
„Heere, in dar des doen niet.
Reinaert hevet selve beghiet
Dat hi es in spaeus ban."
2980 Die coninc sprac: „Belijn, wattan ?
Meester Jufroot doet ons verstaen:
Hadde een man alleene ghedaen
Soo vele sonden alse alle die seven,
Ende wildi aercheit al begheven
2985 Ende te biechten Baer of gaen
Ende penitencie ontfaen,
Dat hi over see Wilde varen,
Hi mochte hem wel selve claren."
Belijn sprac ten coninc echt:
2990 „Ic en doe Reinaerde no crom no recht
Van gheesteliker dinc altoos,
Ghi ne wilt mi quiten scadeloos
Jeghen bisscop ende jeghen deken."
Die coninc sprac: „In seven weken
2995 Sone wanic u bidden alsoo vele.
Ooc haddic liever dat uwe kele
Hinghe, dan is u heden bat."
Ende alse Belijn verhoorde dat,
Dat die coninc Balch te hem waert,
3000 Wart Belijn soo seere vervaert,
Dat hi bevede van vare
Ende ghinc ghereeden sinen autare,
Ende began singhen ende lesen
Al dat hem goet dochte wesen.
3005

215

(2960)

(1965)

(29 70)

(2975)

(12980)

(2985)

Doe Belijn die capelaen

Oomoedelike hadde ghedaen
Dat ghetide van den daghe,
Doe hinc hi Reinaerde an sine craghe
Eene scaerpe van Bruuns velle.
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3010 Ooc gaf hi den fellen gheselle

Een palsterkijn in de hant daer bi
Te sinen ghevoughe : doe was hi

(2995)

Al ghereet te seere vaert.

Doe sach hi ten coninc waert.
3015 Hem liepen die gheveinsde tranen
Neder neven sine granen,
Alse of hem jammerde in sine herte
Van rauwen. Haddi eeneghe smerte,
Dat was bedi ende anders niet,
3020 Dat hi hem alien, die hi daer lies
Niet en hadde beraden al sulke pine
Alse Brunen ende Isingrine.
Al hadde hem dit niet moghen ghevallen,
Nochtan stont hi ende bat hem alien
3025 Dat si over hem bidden souden
Also ghetrauwelike als si wouden
Dat hi over hem alien bade.
Dat orlof nemen dochte hem spade,
Want hi gherne danen ware.
3030 Hi was altoos seere in vare,
Alse die hem selven sculdich weer.
Doe sprac die coninc: „Mi es leet,
Reinaert, dat ghi dus haestich sijt."
„Neen", sprac hi, „heere, het es tijt:
3035 Men sal ne gheene weldaet sparen.
Uwen orlof, heere, is wille varen."
Die coninc sprac: „Gods orlof."

Doe gheboot die coninc al dat hof
Met Reinaerde uut waert te gane,
3040 Sonder alleene die ghevane.
Nu wart Reinaert peelgrijn.
Ende sijn oom, heere Isingrijn,
Ende Brune die ligghen ghebonden

(3000)

(3005)
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(3020)

(30 25)
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Ende siec van seeren wonden.
3045 Mi dinket ende is wane des
(3030)
Dat niemen soo onspellijc en es
Tusschen Pollanen ende Scouden,
Die hem van lachene hadde onthouden
Dor rauwe die hem mochte ghescien,
3050 Hadde hi Reinaerde doe ghesien:
(3035)
Hoe wonderlike hi henen ghinc
Ende hoe ghemakelike heme hinc
Scaerpe ende palster omme den hals,
Ende hoe die scoen, als ende als,
3055 Die hi drouch an sine been
(3040)
Ghebonden, daden dat hi sceen
Peelgrijn ghelijc ghenouch.
Reinaerts tierte binnen touch,
Dor dat si alle met hem ghinghen
3060 Met soo grooter sameninghen,
(3045)
Die hem te voren waren wreet.
Doe sprac hi: „Coninc, mi es leet
Dat ghi dus verre met mi gaet.
lc vruchte het mach u wesen quaet.
3065 Ghi hebt ghevaen twee moordenaren.
(305,0)
Ghevallet dat si u ontvaren,
Ghi hebt u te wachtene meere
Dan ghi nooint hadt eere.
Blij ft Godevolen, laet mi gaen."
3070 Na dese tale ghinc hi staen
(3055)
Up sine twee achterste beene
Ende maende die diere, groot ende cleene,
Dat si alle voor hem baden,
Of si an linen weldaden
3075 Gherecht deel hebben wouden.
(3060)
Si seiden alle dat si souden
Sijns ghedinken in haren ghebede.
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Nu hoort voort wat Reinaert dede,
Daer hi van den coninc sciet,
3080 Soo drouvelike hi hem gheliet,
Dats hem somen seere ontfaermede.
Cuwaerde den hase hi becaermede:
„0 wi Cuwaert, sullen wi nu sceeden ?
Of God wille, ghi suit mi gheleeden
3085 Ende mijn vrient Belijn de ram.
Ghi twee, ghi ne daedt mi nooint gram.
Ghi twee moet mi bet voort brie hen.
Ghi sijt van soeter wandelinghen,
Onbegrepen ende goedertieren

(3065)

13070)

3090 Ende onbeclaghet van alien dieren.

Gheestelijc es uwer beeder sede.
Ghi levet beede alse ic dede,
Doe ic clusenare was.
Hebdi loover ende gras,
3095 Ghi ne doet ne gheenen eesch
No om broot, no om vleesch,
No om sonderlinghe spise."
Met aldus ghedanen prise
Hevet Reinaert dese twee verdoort,
3100 Dat si met hem ghinghen voort,
Tote dat si quamen voor sijn huus
Ende voor de poorte van Maupertuus.

(3075)

(3080)

(3085)

Alse Reinaert voor de poorte quam,
Doe sprac hi: „Neve Belijn de ram,

3105 Ghi moet alleene buten staen.
Ic moet in mine veste gaen.
Cuwaert sal in gaen met mi.
Heere Belijn, bidt hem dat hi
Trooste wel ver Hermelinen
3110 Met haren cleenen welpekinen,

(3090)
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Alse ic orlof an hem neme."
Belijn sprac: „Ic biddes heme,
Dat hise alleene trooste wale."
Reinaert ghinc met scoonre tale
3115 Soo smeeken ende losengieren
In soo menegher manieren,
Dat hi bi barate brochte
Cuwaerde in sine haghedochte.
Als si in dat hol quamen,
3120 Cuwaert ende Reinaert te samen,
Doe vonden si ver Hermelinen
Bi haren cleenen welpekinen.
Soe was in sorghen ende in vare,
Want soe waende dat Reinaert ware
3125 Verhanghen, ende als soe vernam
Dat hi weder thuus quam
Ende palster, scoen ende scerpe drouch,
Dit dochte haer wonderlijc ghenouch.
Soe wart blide ende sprac saen:
3130 „Lieve Reinaert, hoe sidi ontgaen ?"
Reinaert sprac: „Ic was ghevaen,
Maer die coninc liet mi gaen.
Ic moet werden peelgrijn.
Heere Brune ende heere Isingrijn
3135 Sijn worden ghisele over mi.
Die coninc hevet ons (danc hebbe hi)
Cuwaerde ghegheven in rechter soene,
Al onsen wille mede te doene.
Die coninc ghelijede selve das,
3140 Dat Cuwaert die eerste was
Die ons verriet jeghen hem.
Ende bi der trauwen, die ic bem
Sculdich u, vrauwe Hermeline,
Cuwaerde naket eene sware pine.
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3145 Ic bem up hem met rechte gram."
Alse Cuwaert dit vernam,
Keerde hi hem omme ende waende vlien.
Maer dat ne conste hem niet ghescien,
Want Reinaert hadde hem ondergaen
3150 Die poorte ende ghegreepene saen
Bi der kele moordelike.
Ende Cuwaert riep ghenadelike:
„Helpt mi, Belijn. Waer Sidi ?
Dese peelgrijn verbijt mi."
3155 Dat roupen was sciere ghedaen,
Bedi Reinaert hadde saen
Sine kele ontwee ghebeten.
Doe sprac Reinaert: „Nu gawi eten
Desen goeden vetten hase."
3160 Die welpekine liepen ten ase
Ende ghinghen eten al ghemeene.
Hare rauwe was wel cleene,
Dat Cuwaert hadde verloren tlij f.
Hermeline, Reinaerts wij f,
3165 At des vleesch ende dranc des bloedes.
Ai hoe dicke bat soe goedes
Den coninc, die dor sine doghet
Hare cleene kindre hadde verhoghet
Soo wel met eenen goeden male.
3170 Reinaert sprac: „Hi jans ons wale.
Ic weet wel, moet die coninc leven,
Hi soude ons gherne ghifte gheven,
Die hi selve niet ne woude
Hebben omme seven maerc van goude."
3175 „Wat ghifte es dat" sprac Hermeline.
Reinaert sprac: „Nets eene line
Ende eene vorst ende twee micken.
Maer maghic, is sal hem ontscricken

(3130)

(3135)
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Malichte, eer liden daghe twee,
3180 Daer ic omme sijn daghen mee
(3165)
Negave dan hi omme tmijn."
Soe sprac: „Reinaert, waer mach dat sijn ?"
Reinaert sprac: „Vrauwe, ic segghet u:
Ic weet eene wildernesse ru
3185 Van langhen gaghele ende van heede.
(3170
Ende daer es wel groote ghereede
Van goeden leghere ende van spisen.
Daer sijn woerhoenre ende pertrisen
Ende menegherhande vogheline.
3190 Wildi doen, ver Hermeline,
(3175)
Dat ghi gaen wilt met mi daer,
Wi moghen daer wonen seven jaer,
Willen wi, wandelen onder die scade
Ende hebben daer groote ghenade,
3195 Eer wi worden daer verspiet.
(3180)
Al seidic meer, in loghe niet."
„Ai Reinaert", sprac vrauwe Hermeline,
„Dit dinket mi wesen eene pine,
Die al gader ware verloren:
3200 Ja ne hebdi nu dit lant versworen
(3185)
In te woonne nemmermee,
Eer ghi comet over see,
Ende hebt palster ende scerpe ontfaen."
Reinaert andwoordde vele saen:
3205 „So meer ghesworen, so meer verloren.
(3190)
Mi seide eengoet man hier te voren,
In rade daer hi mi riet:
„Bedwonghene trauwe ne diedet niet."
Al vuldade ic dese vaert,
3210 En holpe mi niet", sprac Reinaert,
(3195)
„Mi ne waers een ei niet te bat.
Ic hebbe den coninc eenen scat
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Belovet, die mi es onghereet.
Ende als hi des de waerheit weet,
3215 Dat ic hem al hebbe gheloghen
Ende hi bi mi es bedroghen,
So sal hi mi haten vele meere
Dan hi nooint dede eere.
Daer bi peinsic in minen moet
3220 Dat sculen es mi also goet
Alse dat varen", sprac Reinaert.
„Ende Gods hat hebbe mijn roode baert
(Ghedoe ooc hoe ic ghedoe),
Of mi troostet mee daer toe
3225 No die cater no die das,
No Bruun, die na mijn oom was,
No dor ghewin no dor scade,
Dat ic mee in sconinx ghenade
Ne come, dat ic leve lanxt:
3230 Ic hebbe leden soo meneghen anxt."
Soo seere balch die ram Belijn,
Dat Cuwaert, die gheselle sijn,
in dat hol soo langhe merrede.
Hi riep, als die hem seere errede:
3235 „Cuwaert, lates den duvel wouden.
Hoe langhe sal u daer Reinaert houden ?
Twi ne comdi uut ? Ende laet ons gaen."
Alse Reinaert dit hadde verstaen,
Doe ghinc hi ute tote Beline
3240 Ende sprac al stillekine:
„Ai lieve heere, twi belghedi?
Al sprac Cuwaert jeghen mi
Ende jeghen seere moien,
Waer omme mach u des vernoien ?
3245 Cuwaert dede mi verstaen:
Ghi moghet wel sachte voren gaen,

(3200)

(3205)

(3210)

(3215)

(3220)

(3225)

(3230)
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:fie wildi bier niet langher sijn.
Hi moet bier merren een lettelkijn
Met siere moien Hermelinen
3250 Ende met haren welpekinen,
Die seere weenen ende mesbaren,
Dor dat ic hem sal ontvaren."
Belijn sprac: „Nu segghet mi,
Heere Reinaert, wat hebdi
3255 Cuwaerde to leede ghedaen ?
Also als ic conste verstaen,
So riep hi seere hulpe up mi."
Reinaert sprac: „Wat sechdi ?
Belijn, God moete u beraden.
3260 Ic segghe u wat wi doe daden.
Doe ic in huus gheganghen quam,
Ende Hermeline an mi vernam
Dat ic Wilde varen over see,
Die herte wart haer doe soo wee,
3265 Dat soe langhe in onmacht lach.
Ende alse Cuwaert dat ghesach,
Doe riep hi: „Belijn, helet vri,
Comt hare ende helpt mi
Miere moien laven: soe es in onmacht.
3270 Dit riep hi met grooter cracht."
Doe sprac Belijn: „Ja ne waest el ?
En trauwen, ic verstont ooc wel
Dat Cuwaert dreef groot mesbare.
Ic waende hem iet mesvallen ware."
3275 Reinaert sprac: „Belijn, neent niet.
Mi ware liever, mesquame hem iet,
Minen kindren of to minen wive,
Dan mijns neven Cuwaerts live."
Reinaert sprac: „Vernamedi iet
3280 Dat mi de coninc ghistren hiet

(3235)

(3240)

(3245)

(3250)

(3255)

(3260)

2 24

VAN DEN VOS REINAERDE
(3265)
Voor harde vele siere liede,
Eer ic uten lande sciede,
Dat ic hem een paer lettren screve ?
Suldijt hem draghen, gerjn neve ?
3285 Het es ghescreven ende al ghereet."
(3270)
Belijn sprat: „Ende ic ne weet.
Reinaert, wistic dat u ghedichte
Ghetrauwe ware, ghi mochtet lichte
Ghebidden dat ict den coninc
3290 Droughe, haddic eeneghe dint,
(3275)
Daer ict in mochte steken."
Reinaert sprat: „U ne sal niet ghebreken.
Eer des coninx lettren hier bleven,
Ic soude u eer dese scerpe gheven,
3295 Heere Belijn, die ic draghe,
(3280)
Ende hanghense an uwe craghe,
Ende des coninx lettren Baer in.
Ghi sulter of hebben groot ghewin,
Des coninx danc ende groot eere.
3300 Ghi sult den coninc miners heere
(3285)
Harde willecome sijn."
Dit lovede mijn heere Belijn.
Reinaert ghinc in sine haghedochte
Ende keerde weder ende brochte
3305 Sinen vrient Beline jeghen
Dat hoovet van Cuwaerde ghedreghen, (3290)
In die scerpe ghesteken,
Ende hint bi sinen quaden treken
Die scerpe Beline an den hals,
3310 Ende beval hem als ende als
(3295)
Dat hi die lettren niet ne soude
Besien, of hi hem gherne woude
Den coninc teenen vriende makers,
Ende seide hem dat die lettren staken
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3315 In die scerpe verholenlike,
(3300)
Ende of hi wesen wilde rike
Ende sinen heere den coninc hadde lief,
Dat hi seide dat dese brief
Bi hem alleene ware ghescreven
3320 Ende hiere raet toe hadde ghegheven.
(3305)
Die coninc souts hem weten Banc.
Dit verhoorde Belijn ende verspranc
Van der stede daer hi up stoet
Hoogher dan anderhalven voet:
3325 Soo blide was hi van derre dinc,
(3310)
Die hem te toorne sint verghinc.
Doe sprac Belijn: „Reinaert heere,
Nu weetic dat ghi mi doet eere.
Men saels mi spreken grooten lof
3330 Bi u, alse men in dat hof
(3315)
Sal segghen dat is wel can dichten
Met scoonen woorden ende met lichten,
Also als ics niet ne can.
Men seit dicke : „Hers menich man
3335 Groot eere ghesciet, des hem God jonste,
(3320)
Van dinghen die hi lettel conste." "
Hier na sprac Belijn: „Reinaert,
Wats u raet? wille Cuwaert
Met mi weder te hove gaen?
3340 „Keen hi", sprac Reinaert, „hi sal u saen
(3325)
Volghen bi desen selven pade.
Hine hevet noch ne gheene stade.
Nu gaet voren met ghemake.
Ic sal Cuwaerde sulke sake
3345 Ontdecken die noch es verholen."
(3330)
„Reinaert, so blivet Gode volen"
Sprac Belijn, ende dede hem up de vaert.
MULLER, Van den Vos Reinaerde

15

2 26

VAN DEN VOS REINAERDE

Nu hoort wat hi sal doen, Reinaert.
Hi keerde in sine haghedochte
3350 Ende seide: „Ons naket groot gherochte,
(3335)
Bliven wi hier, ende groote pine.
Ghereet u, vrauwe Hermeline,
Ende mine kinder also al gaoler,
Volghet mi : ic bem u varier.
3355 Ende pinen wi ons dat wi ontvaren."
Doe ne was daer gheen langher sparen. (3340)
Si laden hem alle up die vaert,
Hermeline ende heere Reinaert
Ende hare jonghe welpekine:
3360 Dese ane vaerdden die woestine.
Nu hevet mijn heere Belijn die ram (3345)
Soo seere gheloopen, dat hi quam
Te hove een lettel na middach.
Ende alse die coninc Beline ghesach,
3365 Die de scerpe weder brochte,
(3350)
Daer Brune die bere soo onsochte
Te voren omme was ghedaen,
Doe sprac hi to Beline saen:
„Heere Belijn, wanen comedi ?
3370 Waer es Reinaert, hoe comt dat hi
Dese scerpe niet met hem ne draghet ?" (3355)
Belijn sprac: „Heere coninc, ic maghet
U segghen also ict weer.
Doe Reinaert al was ghereet
3375 Ende hi den casteel rumen soude,

Doe seide hi mi dat hi u woude
Een paer lettren, coninc vri,
Senden, ende doe bat hi mi
Dat icse droughe dor uwe lieve.
3380 Ic seide, meer dan seven brieve
Soudic dor uwen wille draghen.

(3360)

(3365)
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Doe ne conste Reinaert niet bejaghen
Daer ic den brief in draghen mochte.
Dese scerpe hi mi doe brochte
3385 Ende die lettren daer in ghesteken.
Coninc, ghine hooret nooint spreken
Van betren dichtre dan ic bem.
Dese lettren dichtte ic hem,
Gaet mi te goede ofte te quade,
3390 Dese lettren sijn bi minen rade
Aldus ghemaket ende ghescreven."
Doe hie hem die coninc gheven
Den brief Botsaerde, sinen clerc.
Dat was hi die an dat werc
3395 Bet conste dan iemen die daer was.
Botsaert plach emmer dat hi las
Die lettren die te hove quamen.
Bruneel ende hi die namen
Die scerpe van den halse Beline,
3400 Die hier toe bi der dompheit sine
Hadde ghesproken alsoo verre,
Dat hijs snieme sal werden erre.
Die scerpe ontfinc Botsaert de clerc.
Doe moeste bliken Reinaerts werc.
3405 Alse hi dat hoovet voort trac,
Botsaert, ende Bach dat, hi sprac:
„Helpe, wat lettren sijn dit ?
Heere coninc, bi miere wit,
Dit es dat hoovet van Cuwaerde.
3410 0 roach, dat ghi nooint Reinaerde,
Coninc, ghetrauwen soudt soo verre."
Doe mochte men drouve Bien ende erre
Den coninc entie coninghinne.
Die coninc stout in drouven sinne
3415 Ende slouch sijn hoovet neder.
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(3370)

(3375)

(3380)

(3385)

(3390)

(3395)
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Over lanc hief hijt up weder
Ende begonste werpen uut
Een dat vreeselijcste gheluut,
Dat nooint van diere ghehoort waert.
3420 Alle diere worden vervaert.
Doe spranc voort heere Firapeel
Die lubaert (hi was een deel
Des coninx maech, hi dorst wel doen)
Ende sprac: „Heere coninc lioen,
3425 Twi drivedi dus groot onghevouch ?
Ghi meslietet u ghenouch,
Al ware die coninghinne doot.
Doet wel ende wijsheit groot
Ende slaect uwen rauwe een deel."
3430 Die coninc sprac: „Heere Firapeel,
Inne maghes niet dat ic bem erre.
Mi hevet een quaet wicht soo verre
Int strec gheleet bi barate,
Dat ic recht mi selven hate
3435 Ende ic mine herte hebbe verloren.
Die mine vriende waren to voren,
Die stoute Brune ende Isingrijn,
Die hevet mi een valsch peelgrijn
Doen verwerken alsoo seere,
3440 Dat het gaen sal an mine eere
Ende an mijn leven, het es recht."

(3400)

(3405)

(3410)

(3415)

(3420)

(3425)

Doe sprac Firapeel echt :

„Es Baer mesdaen, men saelt soenen.
Men sal den wulf ende Brunen den coenen
3445 Ende vrauwe Hersinden also wel,
(3430)
Over scoen ende over vel,
Over toren ende over pine,
Ghelden metten ram Beline,
Na dat hi selve hevet beghiet
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3450 Dat hi Cuwaerde den hase verriet:
Hi hevet mesdaen, hi saelt becoopen.
Ende daer na sullen wi alle loopen
Na Reinaerde ende sulne vanghen
Ende sullen sine kele hanghen,
3455 Sonder vonnesse, hets recht."
Doe andwoordde die coninc echt:
„Dit ghelove ic, heere Firapeel.
Mochte dit ghescien, so ware een deel
Ghesocht die rauwe die mi slaet."
3460 Firapeel sprac: „Heere, jaet.
Ic wille gaen maken die soene."
Doe ghinc Firapeel die coene
Daer hi die ghevanghene vant.
Ic wane dat hise teerst ontbant.
3465 Daer na sprac hi : „Ghi heeren beede,
Ic bringhe u vrede ende gheleede.
Mine heere de coninc groet u,
Ende hem berauwet seere nu
Dat hi jeghen u heeft mesdaen.
3470 Hi biedt u soene, wildijt ontfaen,
Wie so blide si of to gram.
Hi wille u gheven Beline den ram
Ende alle sheere Belijns maghe
Van nu toten domsdaghe.
3475 Eist int velt, eist int wout,
Hebtse alle in u ghewout
Ende ghise ghewilleghelike verbit.
Die coninc ontbiedt u voor al dit,
Dat ghi sonder eeneghe mesdaet
3480 Reinaerde moghet toren ende quaet
Doen ende alle sinen maghen,
So waer ghise moghet belaghen.

Dese twee groote vriheden

229

(3435)

(3440)

(3445)

(3450)

(3455)

(3460)

(3465)
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Wille u die coninc gheven heden
3485 Te vrijen leene eewelike.
Ende tiler binnen wine die coninc rike
Dat ghi hem sweert vaste hulde.
Hi ne wille ooc bi siere sculde
Nemmermeer jeghen u mesdoen.
3490 Dit biedt u der coninc lioen.
Dit neemt, ende leeft met ghenaden.
Bi Gode, is dart u wel raden."
Isingrijn sprac toten bere :
„Wat sechdire toe, Brune heere?"
3495 „Ic laghe", sprac Brune, in den riseren
Liever dan hier in den iseren.
Laet ons toten coninc gaen
Ende sinen pais daer ontfaen.
Met Firapeel dat si ghinghen
3500 Ende maecten pais van alien dinghen.

(3470)

(3475)

(3480)
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Uit den rijmdruk van Reinaert II, Antw. c 1487 (n) : brokje del
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PL. XII

Houtsnede uit den rijmdruk van Reinaert II, Antw. c. 1487 (n) . verg.
R. II 1725-1750.

PL. XIII

REYNAERT DE VOS,
EEN SEER GHENVECHLIIGKE ENDE VERNIAKELIICKE
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Titel van den oudsten druk van het Vlaarnsche volksboek,
naar Reinaert II, Antw. 1564 (H).

PL. XIV

REYNAERT
DE VOS.
Len feer ghenouchlicke ende vermakelicke hiitorie:
in Franchoyfe ende seder Duytich.
REYNItR. LE
RENARD.

ififloire ftefileufe & recreatime, en Francois
& bets Adman.

TE A NTVVERPEN.

By Chriitoffel Plantijn, incie gulden railer,
Intiaer M. D. LXVI.
MET PRIV' LEG'S.

Titel van den herdruk, met Fransche vertaling er naast,
van het Vlaamsche volksboek, Antw. 1566.

PL. XV

Een der door G. Ballain gegraveerde prenten ter verluchting van
den herdruk, met Fransche vertaling, van het Vlaamsche volksboek :
verg. Reinaert II 2568-2571.

Een der etsen van Allaert van Everdingen (1621-1675), misschien oorspronkelijk
bestemd voor eene Nederlandsche bewerking van Reinaert II, later gebruikt ter verluchting
der uitgave van den Nederduitschen Reinke de Vos, met Hoogduitsche vertaling, door
Gottsched (Leipzig-Amsterdam 1752) ; zie a. w., blz. 239 en verg. Reinaert I 2998-3013
(R. II 2966-74).
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HISTORIE

Van

REYNAART de VOS,
Met haare Moralifatien , xis ak Argument= voor de
Capittelen , zeer playzant en luftig ore to leezen.

tau Jilieub4 otiergeiien en tierbeterb : Ilercierti
met icipone figuurett/ baar toe bienenbei;

Te AMSTERDAM,

By JOAN N ES K AN NEW4Ti
250efittcatooper fn be Meg/ in tic 413eitzco.)
Suste Wptist, i 754
Titel van een Hollandsch volksboek, Amst. 1753
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pet werDati iii Seer bermodeipk . om Tevn / enhe pacfptige atopele fieblebe
feign mewtrugenbe.

TOT GEND,
13/ L. VAN PA EMEL, Boekdruicker en Boekverkooper
by de Capucynce in den Vyf-hoek.
Titel van een Vlaamsch volksboek, Gent c. 1800 ?
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Het gedenkteeken voor den Reinaert, to Hulst op 12 September 1938 onthuld
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Gedeelte eener kaart van den „Episcopatus Gandavensis", in Blaeu's grooten atlas, IV (1662) 41-42, waarop, naast veel
sedert de middeleeuwen „verdronken land", Hulsterloo, Absdale, Belsele (Belicele), Hijfte (misspeld Hiest), een tak der Schelde
en een deel van den „Decanatus (Wasiae)" to vinden zijn. Verg. ook de kaartjes in Teirlinck, Topon. 3, 102, 104, 107.

