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V 0 ORREDE
Met groote dankbaarheid voor het voorrecht, dezen arbeid n'og te
hebben molten voltooien, geef ik dezen exegetischen commentaar op
onzen Reinaert I in het licht: de gewenschte ioelichting, het complement van den in 1939 verschenen, tweeden, herzienen en met
inleiding, aanteekeningen daarop en naamlijst vermeerderden, druk
miner critische uitgave van den tekst in 1914; tevens het besluit der
sinds mine promotie nooit uit het oog verloren, na soms lange
tusschenpoozen telkens hervatte, studie van ons Middelnederlandsch
meesterstuk.
Bij de bewerking hiervan heb ik mij ten doel gesteld, naast de
t a al kundige, lexicologische en tgrammatische, verklaring 1 ) — voor
zooveel en zoover noodig of nuttig geacht voor de ontwikkelde en
belangstellende „leeke Jude" — ook eene zakelijke uitlegging of toelichting te geven van al hetgeen op maatschappelijk en cultureel,
vooral op kerk- en rechtshistorisch gebied, het recht begrip van den
inhoud kon wekken of verlevendigen en verdiepen.
Wat de letter kundige beschouwing van het gedicht aangaat,
heb ik er mil in 't algemeen toe bepaald, telkens bij den aanvang
van den nieuw „hoofdstuk" (zie boven, blz. V, het overzicht van
den inhoud) of ook van een kleinere episode — eene soms overoude
dierensproke, mondelinge historische overlevering enz. — de uitkomsten der oudere h i s t o ris c h-literaire onderzoekingen van
fonckbloet, Sudre, Foulet, Voretzsch e. a, over de schriftelijke of
mondelinge herkomst der verschillende, hier tot zulk een voortreffeliik geheel „samengestelde" bestanddeelen zoo beknopt mogelijk mede te deelen; meestal in gereede aansluiting bij de voortreffelijke, overzichtige samenvatting — en vermeerdering, verdieping,
1) Voor de van die tekstverklaring soms onafscheidelijke, en daarom ook hier
enkele malen te berde gekomen, tekst c r t i e k zij in 't algemeen verwezen naar mijn
„Critische (n) Commentaar" (1917) op den eersten druk mijner critische tekstuitgave,
en — waar het eene afwijking in den tweeden van den eersten druk geldt — naar
Tschr. LIX (1939) 159-204 (210).
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vooral met soms verafgetegen, folkloristische bouwstof — in het
hier te lande te weinig bekend geworden, inhoudrijke, geschrift
van A. Graf „Die Grundlagen des Reineke Fuchs" (d.i. van onzen
Neder land schen Reinhart I en II); waaraan ik slechts hier en
daar iets heb weten te wijzigen of toe te voegen. Daarnaast heb ik
zooveel mogelijk getracht ook de a e s t h etisch- literaire waarJeering, van de deelen en van het geheel, haren eisch te geven.
V oor de verdere uit- en verbreiding onzer k'ennis van de betrekkingen tusschen ons Mnl, gedicht en 1° den Mlat.Y sengrimus 1 ), het
oudste, Vlaamsch-Latijensche dierenepos, en enkele andere kleinere
Mlat. dieren sprok e n; 2° den Mhd., naar eene oudere Of r. branche
bewerkten, Reinhart Fuchs 2 ), tijdgenoot en „genan" van R. I A;
3° enkele der 27 Ofr. branches: voornamelijk I, I a, V a, een enkele
maal ook XXVII; 4° de Mnl., parodieerend nagevolgde 3 ), heldenepopeeen en ridderromans, inzonderheid Carel ende Elegast en Maerlant' s Alexanders Geesten, maar ook wel andere, zooals vooral de
Roman der Lorreinen, heb ik niet meer kunnen doen dan, met andermans krachtige hulp (zie ben., blz. XI), samenstellen van listen der,
ten deele reeds vroeger opgemerkte, „heugenissen" ( „reminiscentien"
of „parallelplaatsen" ). Alles bijeen blijken van de groote belezenheid
der beide Dietsche „dichters", Aernout en Willem, in de Latijnsche,
Walsche en Dietsche literatuur dier dagen — zooals men die trouwens van toenmalige Vlaamsche „clerke" mocht verwachten — en
1) Dot werk, het oudste eigenlijke dieren e p o s, en een vroegrijpe, maar kostelijke
vrucht van Dietschen bodem, verdient als zoodanig, ondanks zijn Latijnsche „schil",
een vrijwat ruimere plaats in onze Nederlandsche literatuurgeschiedenis ; die het tot
dusverre echter alleen in de werken van Te Winkel en Van Mierlo gevonden Beef t.
Dat het den dichters van R. I bekend is geweest is reeds door J. F. Willems gegist,
later, door diens genan, L. Willems, in zijne „Etude sur 1'Ysengrimus" (1895), zoover
ik zie, geheel buiten beschouwing gelaten, maar door Graf (111, 129) opnieuw
ontdekt en erkend, en door mij in een Lange reeks van „heugenissen" volop bevestigd gevonden.
2) Hier kan wel geen sprake zijn van navolging, eener- of anderziicts, doch alleen
van verwantschap, t.w. beider, van elkaar onafhankelijke, navolging van nauw verwante Ofr. branches. Ook hier, evenals in de vorige gevallen, geldt dat de overeenkomst of gelijkenis, schoon kwalijk toevallig, soms op een heel andere plaats van
het gedicht, bij eene andere gelegenheid, in andere omstandigheden, te pas is

gebracht ; zie verder ben., de Concordantien (blz. 196-7).
3) Aldus verstout ik mij, ondanks sommiger bezwaren en tegenspraak, deze op
-z-ichzelf ontwijfelbare betrekkingen te blijven noemen (zie Tschr. LII 219-21, 258-63
en Van Mierlo, in Album Teirlinck, 217-26).
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bouwstoffen voor eene meter stelselmatige bestudeering ook van den
invloed dezer oudere literatuur op de jongere Dietsche der (12de en)
13 de eeuw.
Na eenige weifeling, waar deze „concordantien" 't best te plaatsen:
of telkens bij de betrokken verzen van den tekst — voor welker opvatting en uitleg zij niet xelden aanwijzing of toelichting geven —
of te zamen achteraan, in vier lange l)sten — wat allicht beknopter,
overzichtiger, en juist als bouwstof voor een doorloopend vergelijkend onderzoek, geriefelijker ware — heb ik ten slotte 't laatste
verkozen 1 ). Het zijn slechts aanwijzingen, geen „uitschriften" der
„voorbeeldige" piaatsen, a a n-, geen h e r halingen, dorre cijfers in
stede van de soms treffende, ja verrassende overeenstemmingen zelven. Dit moge ongeriefelijk zijn, vooral voor hen, die niet al de genoemde Mlat., Mhd., Ofr. en Mnl. werken in hun bezit of althans
bereik hebben, de voluitgeschreven citaten zouden den omvang van
dezen, toch reeds omvangrijken, commentaar bovenmate hebben doen
uitdi j en 2) .
Deze bedenking geldt evenzeer ten aanzien van den over onzen
Reinaert, sedert zone herrijzenis, in de beide Nederlanden, in Duitschland e.e. nog steeds aanzwellenden stroom van zoowelgeleerde als
populaire boeken en opstellen; welker volledige, stelselmatig-bibliographisch-nauwkeurige opsomming allicht een klein boekdeeltje zou
vullen 3 ), doch m.i. geen met de daaraan bestede vlijt en tijd evenredig nut zou hebben, en daarom door mij dan ook in mine uitgave
noch in dezen commentaar bedoeld en beproefd is. Het meeste en
voornaamste van de in 't bijzonder aan onzen Reinaert gewijde geschriften — algemeene werken en populaire opstellen dus uitgesloten — is, naar ik vertrouw, in de Aanteekeningen op de Inleiding en
in de Naamlijst mijner uitgave wel ter sprake gekomen, althansgenoemd; zie verder ook de straks, blz. XIII, volgende Lijst van 41) Soms, bij bijzonder treffende en inlichtende overeenkomst (of, omgekeerd,
afwijking) is deze o o k in den tekst van den commentaar bij .de bespreking van de
betrokken Mnl. plaats vermeld.
2) Zie voorts de aan de vier Concordantien voorafgaande opmerkingen van den
eigenlijken samensteller, dr. Tinbergen, ben., blz. 193-4.
3) In de bijna eene eeuw oude „Bibliographische Lijst" in den tweeden druk
van J. F. Willems' uitgave van Reinaert I en II (1850) reeds XLVII-LVII. En wat
is er sindsdien al niet over onzen Reinaert (c.a.) geschreven (en gewreven) !
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kortingen enz. der titels van de meest gebruikte en aangehaalde
geschriften.
En dezelfde vrees voor een bovenmatig uitdijen van dezen commentaar heeft mij ook dikwijls genoopt, mij te bepalen tot hetgeen
voor den uitleg en de juiste opvatting van den tekst volstrekt noodig,
of althans zeer nuttig scheen, maar tot dusverre nog niet opgemerkt
was; met verwijzing voor alle nader bericht, naar anderer werken1);
ten gevolge waarvan het aantal dezer verwijzingen, met „zie" of
„verg.", inderdaad zieêr groot is geworden. Fen evenzeer onmisbaar
als onivermijdelijk bezwaar: de dezer, „von Pontius naar Pilatus" verwezen, „van 't kastje naar den muur gestuurd", en niet altijd in 't bezit der aangehaalde geschriften, wordt en blifit onbevredigd en
teleurgesteld! Bij vollediger aan- of herhaling zou echter het gevaar niet denkbeeldig zijn geweest, dat de tekst zelf overstelpt, bedolven zou raken onder den verklarenden commentaar, in den trant
der beruchte satire op de zeventiendeeuwsche „editiones" (van werken der classieke oudheid) „cum notis variorum": „De vermaakelyke
Slaatuintjes"! 2).
Ook het beraamde, beloofde, en in hoofdzaak ook reeds voltooide, glossarium bleek moeilijkheden op te leveren. Ten deele het
bovengenoemde bezwaar der „verzwaring" van den druk en het boek,
ten deele ook hetzelfde als — blijkens menige recensie van tekstuitgaven — bij alle interpretatie van oudere werken voor een ruimer
beoogden kring van meer, maar ook minder deskundige lezers:
telkens de, zelden of nooit ten genoegen van alle beoordeelaars en
lezers beantwoorde vraag: hoe ver dient de verklaring te gaan? 'Vat
voor den philoloog reeds te veel is, blijkt niet zelden voor den ontwikkelden, belangstellenden leek nauwelijks genoeg! Vragen die te
meer klemmen, sinds men V erdam' s Mnl. Handwoordenboek in veler
belangstellenden bezit mag onderstellen. Van deze onderstelling uit1) Niet zelden ook, mede kortheidshalve, niet naar die geschriften zelven, maar
naar eene, al dan niet instemmende, altoos refereerende bespreking door mij (in dit
geval zonder vermelding van anderer of eigen naam) ; vooral naar Cc., waar dikwijls
veel wat niet alleen voor de tekstcritiek, maar ook voor de daarvan soms onafscheidelijke exegese dienstig is, vermeld staat. Eveneens vaak, ter bekorting, naar de dankbaar vermelde aanteekeningen in oudere Reinaert-edities, meestal „Ma." en „BH." ;
ook al bleek en bleef ik 't met den laatste vaak oneens, maar altijd zonder polemisch
vertoog.
2) Zie Tschr. XXV 59-60.
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gaande heb ik mij ten slotte bepaald tot een woord-, maar ook zaakregister der in den commentaar Langer of korter besproken woorden
en taken.
Ten slotte rest mil de welaangename taak om mijn hartelijken dank
uit te spreken aan alien die mij bereidvaardig hunne hulp verleend
hebben. En wel met name aan p. fr. Bonaventura Kruitwagen o.f.m.,
die mij op menig punt der middeleeuwsche Katholieke liturgie, kerkgeschiedenis enz. Baader heeft ingelicht; aan prof. mr. dr. W. van
lterson, die mij op het gebied der historische rechtswetenschap op gelijke wijze heeft voortgeholpen; en aan dr. P. J. f.Diermanse, die met
de onbezweken trouw eens gewezen leerlings nab telkens allerlei aanteekeningen, die hem voor de verklaring van den Reinaert van belang
toeschenen, met guile hand heeft toegezonden. Maar ook, vooral,
aan mijn vriend, prof. dr. Th. Frings, die in zone even breedvoerige
als vriendelijke recensie miner uitgave van den tekst (in den Anz. f.
deutsches Altertum, LX 93-109) uit den riiken schat zijner kennis
een kostbare reeks van opmerkingen, inzonderheid eigen verklaringen van vele der dierennamen, heeft ingelascht, waarvan ik in de aan
't slot staande „Toevoegsels en V erbeteringen" nog een zeer dankbaar gebruik of gewag heb kunnen maken. Maar, lest best, bovenal aan mijn trouwen medehelper, dr. D. C. Tinbergen, die — zelf
door zijne voortreffelijke, welgeslaagde, populaire uitgave van den
Reinaert geheel vertrouwd met de stof —, toen mij de vrees begon e te
bekruipen, dat ik den nog te voltooien arbeid niet weer alleen zou
kunnen „vulscriven" ,mijn verzoek om zijn deskundigen bijstand aanstonds ingewilligd en aanvaard heeft en mij door zijn krachtdadige
hulp — met name door het verder verzamelen, ordenen en „samenstellen" van de „concordantien" (een mdeizame en tijdroovende arbeid)
en van het bovengenoemde woord- en zaakregister, bovendien door
menige juiste op- of aanmerking tot grooten dank heeft verplicht,
dien ik hem bij dezen van heeler harte betuig. Eindelijk ook aan de
beambten der Leidsche Universiteitsbibliotheek, van wier nimmer
falende hulpvaardigheid ik dikwifis veel heb moeten vergen, en aan
de aldaar mede „inwonende" redacteurs en medewerkers van het
„Woordenboek der Nederlandsche taal", in wier „scriptorium" ik,
als oud-lid der Redactie, zoo menigmaal gastvrijheid, boeken en ook
bereidvaardige, deskundige hulp en raad gezocht en gvvonden heb.
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En hiermede neem ik dan voorgoed afscheid van de geteerde „vossenjacht" , die mij zoo lang geboeid heeft en zoo dikwijls, vooral in
de laatste, voor ons Nederlanders zoo zeer donkere jaren van den
rampzaligen tweeden wereldoorlog, zoo al Been troost, dan toch ten
minste eene zeer welkome, tijdelijke afleiding van sombere, droeve
gedachten heeft verschaft.
Calluna,'t loppe (Geld.), 14 Juni 1942

J. W. MULLER

AFKORTINGEN EN TEEKENS 1)
R. I: Van den Vos Reinaerde (A : vs. 41-c. 1900; B:1-40, c. 1901-3500), ed. Muller2,
1939.
R. II : Reinaerts Historie, ed. Martin, 1874; de photographische reproductie, ed. 1938,
is slechts een enkele maal geraadpleegd en vermeld.
L: Balduinus' Latijnsche vertaling van R. I (c. 1270), ed. Knorr, 1860; zie Cc. 16-8.
A, F, E, G : volledige of fragmentarische handschriften van R. I; zie Cc. 14-65, en voor
G: Tschr. LIX.
B, C: volledige of fragmentarische handschriften, en n: fragmentarische druk, van
R. II; zie Cc. 18-9.
P: de prozabewerking van R. II (a°. 1479), ed. Muller-Logeman, 1892.
H: het volksboek (a°. 1564), ed. Martin, 1864.
R: zie ben., RV.
Ecb. : Ecbasis captivi cuiusdam per tropologiam, ed. Voigt, 1875 (ed. Strecker, 1935).
Kl. lat. Denkm. : Kleinere lateinische Denkmaler der Thiersage aus dem zwOlften bis
vierzehnten Jahrhundert, ed. Voigt, 1878.
Ysengr. : Ysengrimus, ed. Voigt, 1884.
Ren. : Le roman de Renart, ed'. Martin, 1882-7. I. L'ancienne collection des branches.
II. Les branches additionnelles. III. Les variantes. — Martin, Observations sur le
roman de Renart, suivis d'une Table alphabetique des noms propres.
RF. : Reinhart Fuchs, ed. Baesecke. Mit einem Beitrage von C. Voretzsch, 1925.
RV : Reinke de Vos, ed. Prien l . 1887. — 2 Nach ,der Ausgabe von Friedrich Prien,
neuherausgeg. von A. Leitzmann. Mit einem Beitrage von C. Voretzsch, 1925.
Inl. : Inleiding van: Van den vos Reinaerde, critisich uitgegeven door J. W. Muller2,
1939 (blz. 1-62).
Aant. : Aanteekeningen op voornoemde Inleiding (a.w. blz. 63-101).
Naaml. : Lijst van eigennamen van dieren, menschen, plaatsen (a.w. blz. 103-26).
Ma. : E. Martin, Einleitung (Rom. cijfers), Anmerkungen (Arab. cijfers) bij zijne uitgave van R. I. (1874) en ed. van E (1889).
BH.: F. Buitenrust Hettema, Inleiding (Rom. cijfers) en Aantekeningen (Arab.
cijfers) bij zijne (tweede) uitgave, met H. Degering, van R. I (1909) 2) .
1) Verg. ook Cc. VII-IX.
2) Niet to verwarren met de toevallig gelijke lemmata (BH) der meest met R. I overeenstemmende varianten in Ren.!
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LW. : Leonard Willems' opstellen (veelal in VMVA.) over den Reinaert.
Sudre : L. Sudre, Les sources du Roman de Renart, 1893.
Foulet : Foulet, Le Roman de Renard, 1914.
Graf : A. Graf. Die Grundlagen des Reineke Fuchs, 1920.
Geyder : A. F. H. Geyder, Reinhart Fuchs, aus dem Mittelniederlandischen ... in das
Hochdeutsche iibersetzt. Anmerkungen, s. 209-95 (315).
Wiessner : C. Wiessner, Ober einige Rechtsaltertiimer in Willems Gedicht Van den
vos Reinaerde (Wissenschaftl. Beilage zum Jahresbericht des Elisabeth-Gymnasiums
Ostern 1891 (Breslau).
Leue : J. Leue, HOfisches in „Van den vos Reinaerde" (Diss. Bonn, 1939).
Ojb. : J. W. Muller, De oude en de jongere bewerking van den Reinaert, 1884.
Tv. : „, De
Taalvormen
van Reinaert I en II, in Tschr. VII (1886) 1-85.
,,
7,
Een
nieuw
handschrift van den Re:naert, in VMVA., 1908,
Nh. : „ ,/
,, ,
109-88.

Td. 1 : „ ,,

J, ,

De twee dichters van Reinaert I, in Tschr.

XXXI (1911-2)

177-276.

, , , Critische Commentaar op Van den vos Reinaerde, 1917.
I ge3, , Aernout en Willem als de twee dichters van Reinaert
handhaafd, in Tschr. XLI (1922) 65-114.
Evenals de hier genoemde zijn ook mijne overige „Reinaert-studien", onder dezen of
onder anderen titel, in Tschr., Taal en Letteren, De Nieuwe Taalgids, Museum,
VMVA., PBB. e.e. verschenen, hier zonder vermelding van mijn naam, alleen
met naam, deel of jaargang en bladzijden dezer tijdschriften, aangehaald.

Cc. : „ ,,
Td.2: „ ,,

Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Verwijs en Verd'am, Middelnederlandsch Woordenboek.
Franck, Mittelniederldndische Grammatik 2, 1892 (aangehaald naar
de paragrafen) .
Stoett, Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis 3 (aangehaald
Stoett :
naar de paragrafen).
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde I - LX.
Tschr. :
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie
VMVA.:
voor taal en letterkunde.
Nomina
Geographica Neerlandica.
NGN. :
ZfdA., Afd.A. : Zeitschrift fur deutsches Altertum. — Anzeiger fur deutsches Altertum.
Zeitschrift fur deutsche Philologie.
ZfdPh. :
Beitrdge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, herPBB.:
ausgeg. v. H. Paul und W. Braune.
Niederdeutsches Jahrbuch.
Nd. Jahrb. :
Nd. Korrespbl. : Korrespondenzblatt des Vereins fur niederdeutsche Sprachforschung.

Ned. Wdb. :
V. :
Franck :
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< : ontstaan uit.
> : geworden tot.
X : in tegenstelling met.
// : in hoofdzaak, naar inhoud en (of) vorm overeenkomende met.
( :) achter een woordvorm: door 't rijm gestaafd als niet van den afschrijver, maar
van den dichter zelf afkomstig.
0 achter het teeken van een hs. : ontbreekt aldaar.
zie op, verg. op : zie of vergelijk het in de aanteekening op genoemd vers geschrevene.

1-40: Proloo g; bier nog meer dan in vele andere Mnl. dichtwerken van iDelang, we ens het vraagstuk van het dubbel of enkel
auteurschap van R. I, waarover eene uitgebreide literatuur is ontstaan,
samengevat in de Inl. 19-26, met Aant. II A, 21 (blz. 77-80) en 29.
De d i c h t e r(s ?). Zijn vs. 1-10 jonger: later door Willem vOOr
11-40 (het slot van een ouderen proloog, van Aernout) evoegd;
of is de geheele proloog, 1-40, van Willem ? Zie Nh. 53-63; Td.
251-75; Inl. 21-22, met Rant. H A, 23-30. Drie of vier, slechts
oogensch ij n 1 ij k sterke betoopronden vOcir de eerste gissing:
1' dubbel begin en doei: dus (d.i.: als o n m i d d ell ij k hierna
volgt) begonnen (9) X d i t beghin (12) en hoe is h i e r beghinne
(40) ; doch verg. b.v. Floris 1, 28, 88; Heelu I 69, 71, 78; ook kan
11-40 wel als voortzetting van of uitweiding bij 1-10 beschouwd
'den persoon, in 1-10 (hem, naar
worden. — 2° overgang van den 3den
hs. F X AB: ons!), naar den Pten pers., in 11-40; doch aldus eveneens
in de prologen van vele andere Mnl., Ofr. en Mhd. gedichten (zie
Td. 252; benevens Veldeke, Servaes, prol. X epil. ; Dez., Eneit, epil.
(zie Tschr. LVII 183, noot) ; Martin, Observ. 11; Kalff, Lett. I 277-8;
Nd. Jahrb. XL 81-2, 134-6; Stoett 362, opm. — 3° onderscheiden
bewoording: sommige kenmerkende eigenaardigheden van R. I B
komen alleen in 11-40 voor; zie Td. 253-4, doch ook Td.2 104-5,
en neem het geringe getal der (den) eerste verzen in aanmerking.
4° Vs. 10 k a n ook, doch behoeft n i e t, noodzakelijkerwijs,
beschouwd to worden als de gebruikelijke zegenbede ten slotte van
een nieuwen, vOOr den ouderen geplaatsten, proloog. — Slotsom: de
g e h e e I e proloog (vs. 1-40) is waarschijnlijk van Willem, den
o m w e r k e r van R. A en den d i c h t e r van R. I B: het voorspel
van hetgeen later opnieuw is geschied met dengeheeten R. I, eveneens omgewerkt en voortgezet door den onbekenden, wederom Westv1aamschen(
zie ben., ten besluite van dezen Commentaar) dichter
van R. II.
Wat den inhoud en de herkomst aangaat, is deze proloog,
in zijn geheel en in zijne onderdeelen, gelijk zooveel in R. I, eene
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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zacht-ironisch parodièerende navolging van dergelijke prologen vOOr
Mnl. epische heldendichten en ridderromans (zie de Concordantie
IV). 1-10 zijn een vrije, gewijzigde navolging van Ren. I 7 (10),
waar eveneens sprake is van een ouder, „onvolmaakt", nu hier te vervolledigen gedicht, doch waar, anders dan in R. I, als R.'s zwaarste —
„door Perroot vergeten", maar in het (dan volgende) „plet" (pleidooi) en „jugement" te beschrijven — misdrijf wordt genoemd zijn
„fomicacion" met Hersent. — 11-40: het verweer tegen de „nijdige"
literaire critiek, van de middeleeuwen tot in de 17 de eeuw, in tal van
prologen uit de Nederlandsche literatuur, evenals elders, vrijwel een
„locus communis", zie op 11. Zie over dit alles breeder Tschr. LII
217-63, inz. 223.
1 Willem. Aldus naar A en ook in het acrostichon: 3492-3500;
over den vorm Will a m in FB zie Cc. 22, 61, 158, maar ook Frings,
in ZfdA. LVI (1919) 281-2 en AfdA. XL (1920) 114: een vooral
Noordfransche > Mnl. (Henegouwsch-Zeeuwsch-Hollandsche) dialectvorm. Zie de gissingen omtrent zijn persoon, vermeld in de Inl.
25, met de Aant. II A 49, 53, het aldaar en in Tschr. LIV 125-6
aangehaalde, benevens Nh. 73, ook ben., op vs. 3-9 en op 6; en, ten
slotte, het besluit van dezen Commentaar.
MadOcke, naar FB (X A: vele bouke: zie pl. I en VII der uitgave) ,
met de klem op de tweede lettergreep, doch als in (vooral vreemde)
namen wisselend (zie Ma. 23). Zie over dezen titelheld van Willems
helaas, verloren) ouder gedicht Inl. 20, met Aant. II A 19 (blz.
(
74-7 1 ) ; over den naam de Naaml. 118; over den accus.-vorm (naar
F) , zonder een voorafgaand den en over het in A op een doorschrapping geschreven vele bouke: Ma. 345, Nh. 65-7, Tschr. LIV 125, Cc.
158, Inl. 74.
makede =-: mnl. nnl. dichtte; verg. 5, 26, 30, 3387-8, 3391 ( X
scriven) en zie V. IV 1040, Td. 2 107-11, Cc. 158. Oorspr. bet. van.
maken misschien: samenvoegen, -stellen; verg. scheppen = formeeren (Gen. I 1, 21, 27), gr. Trottv en 7r0t4T;, ofr. faire (Ren.
I 2), mnl. facteur (eener Rederijkerskamer) enz. Zie Franck-Van
Wijk, Etym. Wdb., doch ook Van Haeringen, Suppl. en Kluge 11,
ten slotte 5: onvul m a k et = 6: niet vul s c r e v en !
2 waked e, arbeidde, zich afsloofde, hetzelfde rijm Wal. 23 : 4;
1) Lees ald., blz. 76, r. 15 v.o.: XXXVI iplv. XXXV.
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Maerlant, Claus. 14 : 5; Martijn van Thorout, Van der Biechten(in
Belg. Mus. III 218) ; doch maecte: v aecte Mor. 23 : 4 ! Verg. voor
den „zwaren arbeid" der „makers", „dichters" (harde te sure worden
enz.) : Flor. 22, Alex. X 1509-12 e.e.; der „scrivers": Wattenbach,
Schriftwesen im MA. 3 278-87.
3-9 Willem is de omwerker en voortzetter (continuator) van
Aernouts ouder gedicht; als zoo dikwijls in middeleeuwsche dicht- en
geschiedwerken vermeld worden; zie Nh. 73, Td. 256, benevens de
Brabantsche Yeesten, den Grimbergschen Oorlog, Rinclus, Troyen,
en misschien ook de Lorreinen; voorts Jonckbloet in ed. Walewein II
136-7, en straks op 5.
4 die avonture van R., naar A (X F: ene aventure, B: die geeste):
het g e h e e 1 e geschiedverhaal, verg. b.v. Alex. X 1511 en zie
Tschr. LVII 188 ( X a.w. XLI 107).
Reinaerde, over den naam zie Naaml. 111.
5 in dietsche X 8 walschen bouken : in 't Dietsch nog niet als een
geheel, slechts in verschillende mondelinge verhalen of schriftelijke
sproken (als b.v. Aernouts, tot dusverre nog „onvulmaket", onvoltooid en onomgewerkt gebleven gedicht ?) bestaande; verg. b.v.
Maerlant, Troyen 5-9.
onvulmaket naar F (X A: onghemaket, B: niet te recht...gescreven.
een deel is daer after gebleven): onvoltooid; zie Inl. 21, met Aant.
I 21 en Td. 2 107-11, Tschr. LVII 188. — was o. bleven: niet voltooid
was geworden, verg. over deze constructie van bliven(= nnl.
worden), als pass. van laten, met een ppp. met on- Franck op Alex.,
blz. 402, Stoett 236, 241; hetzelfde als R. II 6: achterbliven (Wal.
11177-85, verg. Jonckbloet's aant. in dl. II 340) ; Maerlant, Troyen,
5-9; Heelu I 68; maar ook het enkele bliven, Wal. 2. — Verg. over
het voortzetten, aanvullen of verbeteren van andermans (onvoltooid)
geschrift, behalve het op 3-9 aangehaalde, ook nog Veldeke, En.
13461-2, 13470-5; Of r. Enfances Ogier (bij Kalff, Letterk. I 216),
en vooral Ren. I 4-5 (het voorbeeld dezer verzen). — Over de krasse
tautologie in 5-6 (onvulmaket = niet vulscreven) zie Tschr. LVII
188, benevens Wal. 2-3.
6 Aernout, naar F: arnout (zie Cc. 55, 57) X A: Willem (hetzij
blijk van A.'s onbekend, vergeten zijn, hetzij slechts slaperige dittographie naar vs. 1). — Deze, bier voor 't eerst genoemde naam is wel
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de grootste verrassing van het tweede volledige hs. (en de oorzaak
van veel geschrijf en gewrijf) geweest ! Zie verder Inl. 20-2, met
Aant. II A, 21-32 en het ald. aangehaalde.
7 vice, leven(sbeschrijving), oorspronkelijk vooral: de Lat. vitae
sanctorum, — patrum, ook der martelaren, „confessoren" enz., zie V.
IX 564-5, en nog Ste Lutgart II 3, III 5843-51; Boendale, Lekensp.
III 15, 211. Een in oorsprong kerkelijk woord, bier in parodièerende
toepassing op R. (als 't ware de legende van een heilige!). Verg. dergelijk schertsend gebruik van het woord, o. a. in X goede Boerden
Iv 103; ook in Ren. XVII 1686-7 aldus: la vie Renart (zie Martin,
in Prager deutsche Studien VIII 284; Wallner, in PBB. XLVII 219).
Bede souken: zie Td. 2 122.
8 se : de (Dietsche) ,,vice" van R. ; zie Td. 2 113. — na den (A X FB:
uten) walschen bouken : de verschillende Of r. Renart-branches, met
name I (le Plaid) ; zie Td. 271-2 en 273, noot, Td. 2 113, Tschr. LIII
40-3, LVII 188-9. — Over het niet altijd waarachtige, niet zelden (ter
versterking van het gezag, de geloofwaardigheid van het geschrevene) v e r d i c h t e beroep van middeleeuwsche dichters op Latijnsche of Walsche zegslieden („bronnen") zie Td. 258-64, Tschr.
LX 72-4 (met noot 1).
9 begonnen, verg. 40. Zie Tschr. LVII 189; verg. ook Wal. 27.
10 De aan 't begin of (en) 't slot van middeleeuwsche „ghedichten" gebruikelijke bede der dichters om Gods (of Maria's) hulp en
bijstand; te vergelijken met de classieke „invocatio" der Muzen in
gelijk geval, of ook met de middeleeuwsche „invocatio" in het
„protocol", den aanhef van oorkonden. Verg. dergelijke beden aan
't begin of 't slot, b.v. van Maerlant's Troyen, Nat. B1., Rijmb., Sp.
Hist.; Heelu; Limborch; Die. Doctrinale; Seghelijn; Mnl. Ged. en
Fragm., ed. De Pauw, I 121 enz.
11-39 Eene felle „Patens Borstweringh" — om met „ridder Theodore Rodenburgh" te spreken — tegen wat thans, met een modernen
term voor een modern begrip: „literaire critiek" zou heeten. „Het is
in de ME. zeer gewoon, bijna mode, dat schrijvers de aanvallen van
„nijdige" recensenten, die nog niet openlijk recenseeren en dus niet
openlijk beantwoord kunnen worden, reeds bij voorbaat trachten onschadelijk te maken" (Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 444, noot 5).
Zulke critiek werd gewoonlijk, evenals bier, afgeweerd, ja vlak af-
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verg. „lachter (en)", Alex. ') I 1-11;
gewezen, als smaad en laster
Iv 1713, 1721
geboren uit het onverstand („niet verstaen", a.w.
I 7, 21, 27) van tot oordeelen onbevoegde „dorpren ende dooren"
(gelijk bier 13; verg. ook Alex. IV 1712: riese), of wel geweten aan
„nijt", „nidechede" (a.w. I 1-6, 29; Troyen 26; Boendale, Lsp., prol.
31-46). De critici worden steeds gewraakt en gescholden als „begripers" (verg. de „anticritiek" bier in vs. 32), en gesteld tegenover
„some die liede, die hovesch sijn: ende welgheraect", die dus „segghen
dat(tet) es wel gheraect ende gheven hem (den dichter) prijs ende
lof" (Alex. I 8-11). Zie ten slotte Dirc Potter's eigenaardig-onverschillige houding tegenover de critiek: Mlp. III 1-18, 43-7. — Daarn a a s t staat dan niet zelden, aan 't begin of aan 't slot, des dichters,
soms hartstochtelijke, eisch of bede aan de „scrivers" om zijn (al dan
niet berijmd) „ghedichte" niet door slordigheid of ook waanwijsheid
te wijzigen en te verknoeien (Maerlant, a.w. I 1401-4, Rijmb. 3484153, Mart. III 1-13; R. II 7791-2), zie ook Moll, Brugman II 48-9,
noot, en Wattenbach, Schriftw. im MA. 3 317-44. Doch ook vindt men
soms een bescheiden verzoek om verbetering van hetgeen m i s s c h r ev e n mocht zijn (Maerlant, Rijmb. 34834-40; R. II 7785-90).
—Over„litarecitk"noze s-nzev tindeuwschelitrau
zie b.v. Vondel, Aenl. t. d. Nederd. Dichtk. V (ed. WB.) 484-93;
A.G. van Hamel, Zeventiende-eeuwsche Opvatt. en Theor. ov. litt.
in Nederland, 194-214.
11 Nu, zie Cc. 147 en 262; Tschr. LII 229-30. — mUn sin: ik; verg.
36 en herte (897 e.e.).
13 dorpren—dooren, in allitereerende en vrijwel tautologische verbinding; verg. Floris 3, 1007; elders dorper en domme (a.w. 66) 2);
veelal X hovesch: die de „hovesche minne" niet kennen (ben. 28,
34-9, Flor. 12, 53-75, 999, 1007). Over de talrijke tautologieèn, in
1) Deze geheele proloog van M.'s Alex. is trouwens vertaald of nagevolgd naar dien
van zijn voorbeeld, Gualth. de Castellione's Lat. Alexandreis. Verg. ook in lateren
tijd de verwijten aan de „Zoilisten" ; zie b.v. V. Eeghem, in VMVA. 1941, 358;
„Zoilus ghebroetsele" of „generatie" enz. (Dboeck der Amoreusheyt, 78 vo)
2) Over de smadelijke gelijkstelling, in de latere middel- en zestiendeeuwsche literatuur, van „dorpliede" (boeren) en „dooren" door steedsche „poorters" en „burgers"
zie o.a. Mnd. Fastnachtspiele, ed. Seelmann, XXVI; over door Ned. Wdb. III 2907-8;
Bezoen, in Tschr. LVII 150 ; Enklaar, in a.w. LX 87 en ten slotte Leue, 1-16fisches im
V.d. vos Reinaerde (dissert. Bonn 1939), 23-9.
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R. I e. e. zie, Bens voor al: Td. 231-8, Mel. Salt'. de Grave 218-32.
15 rime (verg. 20, 1080, 2707), in hendiadys met woort: berijmde
bewoording, verzen; verg. seghele ende brief, op 354-6.
16 onnutte ghehoort, verg. Veldeke, Serv. 20-1; zie over deze constructie Stoett 272.
17 onbescaven, onbekrab (bel) d, onbeknibbeld, van mnl. scaven,
(af)krabben, -schrappen, -schraven, -scheren, -knagen, in o n gunstigen zin (verg. hd. sch:abig, eng. shabby, kaal, versleten, armoedig)
X nnl. onbesch a a f d, naar een jongere, gunstiger opvatting van
schaven: ongepolijst, ongelikt, d.i. de (g e h e e 1 tegenovergestelde)
beteekenis in den tijd der achttiendeeuwsche, „beschavende", „likkende" „puik- en pruikpoèten"! Verg. nnl. iem. (of een geschrift)
afborstelen, iem, den mantel uitvegen, roskammen, hekelen, (een
dichter) bekrabbelen (Kneppelhout VII 219), lat. rodere („absentem
qui rodit amicum", Hor., Sat. I 4, 81) ; ook Verwijs, in Taal- en Letterbode I 233-6, ben., op 2839 en vooral, in soortgelijke toepassing,
mnl. onbescoren bliven (R. II 7510), het pass. van nhd. ungeschoren
lassen (in Geyder's Nhd. vertaling dezer plaats), ongemoeid, met rust
laten, en ten slotte het gelijkwaardige, in R. II 17 dit onbescaven
vervangende, onghelastert (verg. boven, op 11-39). — Dit alles is
niet gericht tegen de „scrivers", maar tegen de — „dorpren ende
dooren" (13, 33), „grongaerde" (32) gescholden — bedillende critici
(zie boven, op 11-39). - Over de verbinding van een ppp. met laten
verg. op 5.
18 raven. De — toenmaals in de natuur (en daardoor ook in de
literatuur?) der Nederlanden zeker nog niet zoo zeldzame — raaf
is vanouds ongunstig befaamd; niet alleen als galg- en aasvogel (zie
op 2826), maar ook, vooral, als roofvogel „ersten Ranges" (Brehm,
Thierleben2 , V 433) ; hij pikt, plukt en rukt alles stuk, beet in RV.
(4624) ook Pluckebudel, „pluk den buidel (zak), zijn noon (4917)
beet Quackeler, kakelaar, snapper. Hij is een brutale en vraatzuchtige
dief — nog spreekwoordelijk: stelen als de raven —, „tot stelen altijd
vlugge"(Vondel, War. d. Dier. XXIII, 1; zie ook XLI en XLII; hij
ispraatziek en leugenachtig (zie ben., 2837 en op 352), onbetrouwbaar, „perfida avis" (Ysengr. I 20; zie vooral Voigt's noot), „fallax"
(Gwidrinus, Apol. 2, in Kl. lat. Denkm. d. Thiersage 141), eigenwijs
(Vad. Mus. I 66-7), „malsch" (ben., 19), kwaadaardig, zelfs tegen
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zijn eigen kroost (Maerlant, Nat. Bl. III 898; maar „den vos mint hi
bi naturen", a.w. III 935) : alles bijeen eigenschappen, die hem
stempelen als een type van de boosaardige critici, naar middeleeuwsche opvatting (zie bov., op 11-39). Met den voorwetenden raaf van
Odin in de Oudgermaansche mythologie, den raaf als „angangsvogel"
(zie Naaml. 109-10) en den sprekenden raaf in het Mhd. gedicht St.Oswald (zie Frantzen, in De Gids 1889, I 71) zal d i t gewag wel
niets uitstaande hebben; evenmin met den „mallen" (d.i. dwazen,
onnoozelen, verg. malsch 19 ?) raaf in Cats' Sp. Heyd. 524. — L.
Willems' gissing (VMVA. 1936, 617), dat rave (n) bier een eigennaam zou zijn, is onaannemelijk, en ook geheel overbodig.
19 malsch, zie V. IV 1069-70, benevens R. II 19, 842 en Ma. op
II 19; de ald. genoemde beteekenissen staan nog dicht bij die van got.
(untila-) malsk (vertaling van gr. 7:p 0 7:Et-i,;, overijld, doldriftig, onbezonnen) of os. malsk, trotsch, overmoedig, en niet ver of van de
hierboven, op 18, genoemde eigenschappen van den raaf; verg. nog
ghemals(ch) maken, drukte maken, druk doen ?
20 maken — valsch, bier niet: v e r v a l s c h e n — dat op de
verknoeiende „scrivers" (of ,,dichters" : zie bov., op 11-39 en Heelu
I 60) zou slaan, terwij1 bier kennelijk de „bescavende" (zie op 17),
be- en veroordeelende critici = de „dorpren" en „dooren" van vs. 13
= de „grongaerde" van 32, bedoeld zijn — maar veeleer: „valsch",
d.i.: onwaar, leugenachtig, onjuist h e e t e n, als zoodanig v o o rst ellen (V. IV 1039, 1046, Ma. 346), voor „valsch" u i t maken,
logenstraffen (V. VIII 1212) ; in R. II 19 vervangen door het gelijkwaardige: „die ... o o r d e 1 e n menighe rime valsch". Verg. Alex.
IV 1712-3: „riese ... die goede bouke onweert maken", Parthonop.
6912; Sp. Hist. IV' 29, 45; voorts mnd. valsch maken, ondeugdelijk
verklaren, mhd. velschen, valsch verklaren, Veldeke, in Minnes.
Friihl., ed. Kraus-Frings, 62, 6 (s. 75, verg. s. 403), nhd. schlecht
machen, verdacht maken, belasteren (= mnl. lachteren: zie op
11-39) ; daarnaast mnl. den sot (enz.) maken, voorstellen, spelen
(V. t.a.p.), en ten slotte die woort verkeeren, verdraaien, verkeerd
uitleggen (Boendale, Teest. 3155).
22 doe, als plaatsvervangend ww.; verg. eng. so do 1 enz. en zie
Stoett 254. — 22, 34 die ghene, zie Tschr. LIX 162-3.
23 Babilonien, zie Naaml. 121. Ook elders vaak vermeld, o.a.
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Floris 689 vlgg. (van Diederic van Assenede, Willems landsman of
buurman ? zie De Pauw, in VMVA. 1901, II 22-40; Mnl. ep. Fragm.
X 178; Pyr. en Thisbe 7, in Belg. Mus. X 89), en herhaaldelijk in
Maerlant's (in R. I zoo vaak parodièerend nagevolgden !) Alex. V
85, 919; VI 6, 22; VII 1246 e.e. Ook in spreekwoordelijk gebruik, ter
aanduiding van een verafgelegen, fabelachtig (sprookjes)land (Nu
noch, in Mnl. Dram. P., 173, Martin, in ed. E 31) ; niet onwaarschijniijk ook bier slechts als zoodanig vermeld. Doch zie ook Naaml.
121 over een tweede Babylon in Egypte, en over een Nederlandsch
Babilonienbroek (verg. op 597)?
24: zij zouden goed doen, als zij enz., verg. mnl. wel doen ende
(2514, 3428).
25-32 Ook deze wending, waarin de dichter hoofs-nederig, betuigt niet uit eigen aandrift of roemzucht te dichten, maar alleen
ter bede eener „vrauwe" — voor weer, door der „dorpren" en
„dooren", der „grongaerde" critiek aangetaste eer hij zich verplicht
acht op te komen — is ten slotte waarschijnlijk geen werkelijke huldigende opdracht van het werk aan eene hooggeèerde (of wel teergeliefde?), levende adellijke dame (zie op 27) ; maar allicht niets meer
dan wederom een licht-parodieerende navolging van epische prologen,
die zulk een hoofsche opdracht van een gedicht behelzen aan een vorstelijken of adellijken beschermheer (of aan eene ,,vrouwe"), die den
dichter tot het dichten heeft aangezocht of opgewekt. Verg. b. v.
Maerlant, Alex. I 23-5, IV 1719-21, V 1236-7, X 1513-20 (en Inl.
XII) ; Nat. B1., prol. 147-9, 158; Sp. Hist. 11, prol. 93-100; Heelu I
12-16, 69-71; Ste Lutgart III 19-23 (nagenoeg -,-- R. I) ; Rose 35-42;
Limborch II 11-15 (enz. in den aanhef van III-IX!) ; Vad. Mus. I
384, vs. 1-18, en voorts Leue, a.w. Doch zie ook, tegenover deze
hoofs-vleiende phrasen, de handhaving van het vrijmachtige, „rechte
dichter"schap, in de bekende verzen van Boendale, Lekensp. III c. 15,
293 (vooral 334)-346!
26 dichten(s) = maken (1, 5, 30) X scriven; verg. op 1 en op
11-39; Bouc v. d. amb., ed. Gessler, 33; Wattenbach, Schriftw. im
MA. 3 , passim; en zie de bekende miniatuur van den „dichter" Ruusbroec en den „scriver" in het Sonienbosch. — ghestille, zie Nh. 164,
noot 2.
27 eene, als een onbep. v n w: zekere; verg. up eenen dach 1390,
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1512; doch bier als eerbiedige aanduiding van zekere — meestal op
hoofschen trant, niet uitdrukkelijk, met name te noemen — aanzienlijke „vrouwe" (dame), „dor" wier „wille" (tot wier genoegen,
verg. 25) of te wier „bede" (27, 30) de dichter zijn werk ondernomen
en voltooid heeft. Verg. dergelijk eerbiedig gebruik, in oorkonden,
van een bij 't gewag van vorsten en edelen (zie Beets, in Tschr. VI
94-8) , en mhd. eine (b.v. Nibel. 49, 3; zie Braune, in PBB. XI
518-27). - Doch dit gewag „eener" beschermvrouw-opdrachtgeefster
is waarschijnlijk, evenals de „vice" (zie boven 7 en 25-32), slechts
een literaire parodie van den ridderlijken vrouwendienst en de
minnepazie, en behoeft dus in den mond van een vermoedelij ken
„clerc" even weinig verbazing te wekken als b.v. Hein van Aken's
dichterschap van Die Rose en van den roman van Limborch. Het heeft
dus kwalijk zin te denken (gelijk wel eens geschied is) aan eene bepaalde, wellicht elders in het gedicht g e n o e m d e „vrouwe" (b.v.
Alente, zie 293) !
29, 35 gherne, gebezigd met betrekking tot hetgeen met de natuur,
den aard van iemand of iets strookt, overeenstemt en dus dikwijls, gewoonlijk pleegt te geschieden; verg. mlat. amare = solere en nnl.
dat w i l wel eens gebeuren; zie ook Stoett 11, 243, opm. III.
31 dese avonture, enkelv., verg. op 4.
32 begripic, naar A= B: berisp is (doch X F: begr e p en t die
grinsarde!); bedoeld is immers waarschijnlijk 's dichters a n t icritiek (T18-24) : ik heb mijn gedicht niet geschreven voor die
waanwijze, bedillende, hunnerzijds „begripende" (verg. M. 's Rijmb.
76) critici, de „dorpren, dooren, grongaerde" van vs. 13-24 en 32-3,
maar voor de „hovesche liede" van 34-39; zie Cc. 160. Het valt
echter niet te ontkennen dat de lezing van F, waarin die c r itiek
der „dorpren, dooren, grongaerde" bedoeld is, echt k a n zijn. De
voorzin met al behoeft in alien gevalle geen s t e r k e tegenstelling
te vormen.
32 grongaerde (verg. grongieren, meest in eigenlij ken zin), met
„ng" = nfr. „gn" = „ni" (alle aanduidingen eener gemouilleerde
n), fr. grognard; = grinsarde (F) of musaerde (B) : brom-, grom-,
knorrepotten, mopperaars, vitters, in toep. op de bedillende critici van
11-24.
34 wille wel, uitdrukking van een beleefden, hoofschen w e n s c h
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(verg. 1010, 1274), minder sterk dan nnl. willen; verg. op 633, 2945
over het znw. will e, en fr. je le veux biers,
35 pleghen der eeren, de eer (in de jongere, subjectieve opvatting:
eer g e v o e 1, deugd, fatsoen) beoefenen = der eeren ghewone sin
(918) ; bier nog versterkt door gherne (verg. op 29) ; verg. Floris
5-13.
38 arme X rike. Beiden k u n n e n dus ,,hoveschelike leven" :
eene reeds meer democratische (of wel: g e e s t e 1 ij k-aristocratische) verdeeling en kenschetsing; verg. Maerlant's vermaarde uitspraak, Mart. I 469-81, 547-9, ook Lantsl. ende Sandr. 34: arme ende
rike (X Esmor. 6, Glor. 3: heren ende' vrouwen). Verg. 2345 en
2794, en zie Tschr. LIX 163.
40 Nu hoort: de gewone opwekking om goed te „hooren", te
luisteren naar de v o o r d r a c h t der verzen; meestal de aankondiging eener nieuwe „pericope", ook in de hss. gewoonlijk door
een groote, roode of blauwe, initiaal („rubriek") aangegeven (meer
voorafgegaan dan gevolgd; zie Cc. 146-53) ; naar of r. > meng.)
Or oyes. Verg. b.v. Floris 88, Alex. I 30, vooral Ste Lutgart III 1-54;
en zie Td. 186, 194; Cc. 147; Tschr. LII 229-30.
41-462 I. H o f g e d i n g. Het hoofdverhaal — eig.: een zoogenaamd „lijst- of raamverhaal", waarin vele andere, van zeer onderscheiden herkomst, als „gekast" zijn — van den hofdag (in R. I
eigenlijk niet, in L wel gesloten, en in R. II verlengd) heeft zich
door velerlei verschuivingen en wijzigingen, zoowel van tooneel als
van personen ontwikkeld uit de kleine kiem van een heel ander
verhaal; t.w. de Grieksche label van den zieken leeuw (Fab. Aesop.,
ed. Halm, 255) : de teeuw lag oud en ziek in zijn omringd door
alle dieren, behalve den vos, die deswege door den wolf wordi aangeklaagd, maar juist op dat oogenblik verschijnt en, de laatste woorden van den wolf vernemende, op 's konings verwijt antwoordt overal
een geneesmiddel voor den worst gezocht te hebben en hem nu raadt
zich in de warme, versch gevilde huid van den levenden wolf te
wikkelen.
In de nu volgende ontwikkeling zijn 3 phasen of tra-ven te onderscheiden: A. de zieke leeuw, B. de zieke en horhoudence leeuw, C. de
hofhoudende en rechtsprekendekeuw. Van de wellicht niet volledige
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keten der middeleeuwsche schakels van ontwikkeling zijn althans de
volgende bewaard.
Bij den Langobardischen schrijver Paulus Diaconus (8 ste eeuw)
klaagt niet de wolf, maar de beer den vos aan; op 't vernemen
waarvan de vos zich naar 's konings hof begeeft met schoenen, naar
zijn zeggen versleten op zijne ommelandsche reizen om voor
's konings ziekte raad te vinden, die bestaat in een verschgevilde
berenhuid 1 ). — In de Ecbasis Captivi (lO de eeuw) 2 ) wordt de vos,
door den wolf aangeklaagd wegens zijne afwezigheid, door den
koning ter dood veroordeeld. Door den „pardus" gewaarschuwd,
verschijnt hij ten hove (aula, domus, maar aanvankelijk nog antrum),
waar hij den koning raadt zich in het wolfsvel te wikkelen, en daarvoor beloond wordt met het bestuur des rijks. — In den Ysengrimus
III 31 vlgg. (12de eeuw) 3 ), waarin veel weggelaten en gewijzigd is,
treedt als arts eerst Y. de wolf, maar daarna R. de vos, met geneesmiddelen uit de beroemde medische school van Salerno op, die den
koning met een zweetbad in Y.'s huid geneest. In den RF., de
Mhd, bewerking eener oude, verioren Ofr. branche (12 ae eeuw) 4)
verschijnt R. met een geneesmiddel, dat den koning echter vergiftigt.
— in Ren. X houdt de koning hof, waar alleen R. niet verschijnt.
Zonder dat er bijzondere aanklachten worden geuit, wordt R. als
beruchte misdadiger door drie achtereenvolgende gezanten ten hove
ontboden; hij verschijnt met geneesmiddelen uit Rome en Salerno:
een kruidendrank en een zweetbad in een wolfsvel, die den koning,
aanvankelijk ziek van ergernis over R.'s wegblijven, inderdaad zullen
genezen. In Ren. I eindelijk — de phase C — isgeen sprake meer
van 's konings ziekte, als aanleiding of beweegreden tot het hofgeding; alleen van den hofdag en het hotteding, het pleidooi („le
piet") over R.; het „afzetsel" van den ouden boom is een nieuw en
vruchtbaar, seven begonnen: R. I, in den aanvang over 't algemeen
de trouwe vertaling van Ren. I. — En ten slotte keert het aloude
geval van den zieken leeuw in R. II (5932-6002) terug, maar
door R. verhaald („opgehaald") met zijn vader als arts (verg. op
1432-1753 i.f.: een beproefd middel om andere verhalen „ander te
brengen"). Maar Willem heeft in het latere gedeelte (B) verschil1) Verg. op 2871-2, 2881-2925.
2) Zie Inl. 11.

3) Zie Inl. 12.
4) Zie Inl. 15.

12

HOFGEDING. 41-42

lende hierboven genoemde trekken elders, in andere omstandigheden
en betrekkingen, te pas gebracht; zie op 942, 2670, 2779-3102.
Zie voor 't overige, behalve Inl. 9, 11, 12, 15, breeder over dit
alles : Sudre 75-100, Foulet 323-51, Voretzsch, in Zschr. f. rom.
Philol. XVI2 1-4, en vooral Graf 13-25.
41-277 A. Aanklachten en verdediging. In hoofdzaak
naar Ren. I 11-278, met tal van uitweidingen, inlasschingen en weglatingen; zie Concordantie III.
41 tsinxendaghe — „ts" Mnl. spelling der harde s voor klinkers,
vooral in aan 't Ofr. of Mhd. ontleende woorden (ofr. „c",
mhd. „z"), doch ook in mnl. ts(i)aermeer en derg.: zie V. VIII
756-7 naar A X F: pijnsterdage, B: pijnxterdach. In Ren. I 15
daarentegen: l'asencions, doch X 14, var.: pantecoste. Pinksteren was
vanouds, sedert de kerstening, evenals de andere kerkelijke „hooghe
ghetiden" (Kerstmis, Paschen enz.), zeker mede als lende- of zomerdag, te baat genomen als de aangewezen dag ook voor wereldlijke
plechtige bijeenkomsten verg. in veel lateren tijd de nachtmaali'vieringen der Zuidafrikaansche Boeren — en feesten, als koningsgericht(gelijk hier), ridderslag (b.v. van den lateren keizer Hendrik
VI door zijn vader Frederik Barbarossa te Ments in 1182), bruiloft
(als van Etzel met Kriemhilt, in Nibel. B XXII 365),, toernooien,
„paerlementen" enz. Vandaar ook oude volksgebruiken, als de pinksterbloem, -bruid enz. (zie Ter Gouw, Volksvermaken, Register).
Verg. voor het „hofhouden" (zie op 45) op Pinksteren de in Tschr.
LII 224,, noot 1, aangehaalde plaatsen uit Mnl. Karel- en Arturromans(benevens Velthem III 2, 2) ; daarentegen op Paschen : Wrake
v. Ragisel (Lance III 5669, 8840, 14106, 20406) ; een en ander bier met
zachte parodie nagevolgd.
42 bosch (hd. bosch, gebusch, eng. bush, fr. bois X wout, hd.
wald, eng. wood, fr. foret (nl. voorst, foreest, hd. forst) 1 ), maar
ten slotte ook hetzelfde woord als nnl. bos (Ned. Wdb. III 632-3,
637). Gaarne, gelijk bier, tautologisch verbonden met het synonieme
ha he — niet alleen: beg, of-, omheining, maar ook: struikgewas,
kreupelhout (vooral van h a a g beuken ?) zie Ned. Wdb. II 2269,
V 1330, 1338, 1339 —: haghen ende busschen (Bout v. d. amb., ed.
1) Doch zie bosch, wout, foreest als synoniemen dooreengebruikt, b.v. Seven
Vroeden 873-90.
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Gessler, 45), 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage, Prinsenhage enz.
Verg. 818, 1053, 2384, 2440.
42-3 Verg. de uitbreidingen dezer natuurschildering in L 23-6,
R. II 45-52. Voor 't overige vrij stereotypisch („cliche's") ; verg.
b.v. 318-21, Winter ende Somer (in Mnl. Dram. Poezie) 21-8, 128,
136, 177, 270; Rose 43-68, 88-94; Hildegaersberch, blz. 21, 51, 67,
98, 105, 130, 142; V. vrouwen ende v. minne XVII 52 (1-19) ; evenals trouwens de persoonsbeschrijvingen (zie Jonckbloet's Aant. op
Walew., dl. II 168-73; Kaiff, Lied in de ME. 333-5; 337-40). Zie
echter ook Inl. 34-5, en vooral M. van der Zeyde, Hadewijch, 84-105;
Leue, a.w. 50-6, waar op het voorbeeld van den Mlat., Provencaalschen en Mhd. „hoofschen" „minnezang" ook voor dergelijke natuurschilderingen, vooral in den aanhef van lyrische gedichten gewezen
is; verg. ten slotte ook op 318-21.
44 Nobel, zie Naaml. 110, ook voor den anderen (soort- of
eigen)naam Lioen. Verg. ook den leeuwennaam Rufanus (roodharig, rossig, v. lat. rufus, verg. op 60) in Ysengr., den heraldiekadellijken persoonsnaam Roode Lioen (Gloriant 240 e.e.), Roode
Leeuw in de heraldiek (en vandaar als naam van logementen enz.),
een koningsnaam Noblioen < Nobel + Lioen (Mnl. ep. Fragm. 178,
vs. 341) ; ten slotte den gelijksoortigen naam der leeuwin Gente.
Altijd alleen Nobel of die coninc; nooit, als R. die vos e.a., verbonden
met den „geslachtsnaam" die leeuwe (R. II 5054), volgens Maerlant,
Nat. Bl. II 2111-2 de algemeene „Dietsche" naam X vl. liebaert,
„hier int lant", d.i. Vlaanderen. — In R. II 53: N. die coninc van
alien dieren = L 27 : rector dominusque ferarum; verg. ook op 1843.
45 sin hof (verg. 48, 51, 5 5 ; R. II 57 : vol hof), de plechtige en
feestelijke vergadering of bijeenkomst van edelen en grooten voor
de bespreking van gewichtige aangelegenheden, de rechtspraak enz.,
in onderscheiding van de op vaste tij den, veelal 3 maal 's jaars: te
sneeuw, te hooi en te gras, gehouden volksvergaderingen, door den
vorst op ongeregelde tijden, naar zijn welgevallen, „geboden", d.i.
aangekondigd, bijeengeroepen: bod-thing, en „gehouden", d.i. beheerd, vertaling van mlat. curiam habere, fr. tenir cour(pleniere);
verg. sinen staet, tineel, open hof (inz. m. betr. t. een koning), vol
hof (Borchgr. v. Vergi, Gentsche fragm. 464-6) enz. hoiden, en zie
Geyder 210, Wiessner 5, BH. 3. Verg. Eleg. 12-4, Ferg. 1-3, 5128-9,
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benevens de op 41 aangehaalde plaatsen, en Schultz, HOC Leben im
MA. 2 I 363-4.
crayieren (voor den klinker en de spelling zie Cc. 62-3), uit-, om-,
bijeenroepen, door middel van een heraut of crayeerre, met trompet
of, later, bekkenslag; verg. b.v. Ferg. 5129, Flor. 166.
46 hadde hijs gheval, eig.: mocht 't hem gebeuren (verg. b.v. Stoke
VII 290) ; een bescheiden uitdrukking, te vergelijken met een meer
christelijk D.V.
47 te wel grooten love : het Oudgermaansche ideaal van den
wegens zijn macht, maar ook om zijn rijkdom, weidsche mildheid en
gastvrijheid geroemden, verheerlijkten vorst.
49 diere: niet alle „animalia", maar alleen de „f Brae", de wilde,
groote viervoetige dieren (van het woud), niet de vogels (zie op
361-2) , noch de visschen enz. In eng. deer, ten deele ook in hd. tierarten ) enz., nog meer beperkt tot h e t edele 0 acht)wild: herten
(g
en reeèn; zie ook V. II 71. — Beesten, in ruimer, maar ook in ongunstiger beteekenis, komen in R. I niet voor (zie Ojb. 171, Inl. 32,
doch ook Cc. 331, op 3055-6); wel in R. II (4750, 5458, 5570) en
ook, naast dier, in Esopet (zie gloss.) en Maerlant's Nat. Bl. (b.v.
rol. 19, II 3, 1302, 1570). Verg. ook Tschr. XXIX 212 (213):
p
„omnegenus ferarum et omnis bestiarum terrestrium multitudo, tam
mitium et immitium".
50 vos Reinhart, zonder lidw. en in deze volgorde ook 573 (A); zie
Td. 217, foot 4; Cc. 161, 178. De verbinding van den eigen- en den
soortnaam der dieren is, alsparodie, te vergelijken met die van den
naam en den rang of stand der personen in heldenepos of ridderroman (zie Inl. 32). Evenzoo Tibeert die cater (106) enz. — Dat
„alleen" de vos niet ten hove verschijnt is een overoude trek; zie op
41-62. — Bij dit eerste gewag van den vos zij bier, eens voor al, verwezen naar de kenmerkende karaktertrekken der in het dierenepos
voorkomende dieren uit verschillende middeleeuwsche diergedichten
bijeengelezen in Grimm's, na ruim eene eeuw nog steeds onmisbaar,
)) fundamenteel" boek: „Reinhart Fuchs" (vos XXIX-XXXIV, wolf
XXXV-XLIII, (koning) leeuw XLIII-XLVII, beer XLXII-LVII
e.a.).

54 die lettere, naar F (zie Cc. 161-2) = die scrift, d.i. hier, als nog
heden in vele kringen, zonder nadere bepaling (zie Ned. Wdb. XIV
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1025) : de Heilige Schrift(uur), lat. Sacra Scriptura (verg. Ysengr.,
gloss.), de Bijbel. Verg. (Er is) Geen ketter zonder letter: zonder
schriftuurplaats, waarop hij zich beroepen kan (Ned. Wdb. VII
2547, VIII 1644). Bedoeld is bier Joh. III 20: „omnis enim qui
male agit, odit lucem, et non venit ad lucem". Zie PBB. XLII 547;
Tschr. LIX 163; De Vreese, in l.a.w. LII 141 en verg. L 33 en Rose
6681, 7893, C 7379.
57-62 zijn door Willem, bij zijne omwerking van A, nagenoeg
woordelijk herhaald in 1759-65.
60 De „epitheta ornantia" van R.; zie ook R. II 70, 7676 e.e. Rood,
t.w.: ros, tuss,chen rood en geel (al dan niet met bruin gemengd:
zie Ned. Wdb. XIII 1387-8, V., dl. V 1614-8) is de bier bedoelde
kleur van den gewonen vos (als in FB) ; niet grijs, als in A; hetgeen
BH. 3-4, met beroep op Brehm, Thierleben's, op zichzelf zeker wel
nauwkeuriger, schildering, wil staven; doch zie op 2278 1 ). Verg. roodvos (Ned. Wdb. XIII 1222), mnl. vosroot (bnw.: V. IX 1217),
brandvos (Ned. Wdb. III 1132-3, Taal en Letterb. IV 25) — daarnaast ook blauw-, zilvervossen enz. — en nnl. vos, paard met (donkeryroodachtig, roodbruin haar, ook roode vos als benaming van een
geldstuk van „rood goud" (V. IX 1317). Verg. voorts mlat. rufus
(Brunellus 201, Ysengr. V 202), Rufanus (zie op 44), ofr. rous (Ren.),
mhd. rot (RF. 69, 1463, 2172), alle als epitheta van den vos of den
leeuw, en vooral Grimm, RF. XXIX-XXX. — In overeenstemming
hiermede is rood haar aan een overoud (ook spreekwoordelijk) yolksgeloof (-vooroordeel), een teeken van valsch-, onbetrouwbaarheid;
zooals van den aartsverrader Judas, op oude schilderijen, en van den
ongetrouwen Sibiko, in de sage van Diederik van Bern; zie verder
hierover V. VI 1616, Grimm t.a.p., Ma. 347 2 ) en in ed. E, blz. 31. Zie
ten slotte ook Geyder 212-3; en verg. 3222 en op 856, 937, 2278.
61-97 I s i n g r ij n s a a n k l a c h t e n. In het Oudgermaansche
strafrecht was de klacht der beleedigdepartij waarschijnlijk onmisbaar
vereischte: „geen klager, geen rechter" (als in de hedendaagsche
„klachtdelicten") ; zie 59, 114, 188, 231, 249, 1764 en BH. 4. De
1) Gres is de kleur van den w 01f ; zie, behalve Grimm's boven aangehaald werk,
o.a. Denkm. altdeu. Poesie, edd. Miillenhoff-Scherer 488.
2) Doch in de aldaar aangehaalde plaatsen (Maerlant, Rijmb. I 909, 1323) zijn met
roden bedoeld roden, reuen, manlijke honden!
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aanklacht ambtshalve, vanwege den Staat, als beschermer der maatschappelijke rechtsorde, is eerst van veel lateren tijd. Over R. I als
spiegel der Oudgermaansche rechtsgewoonten zie Inl. 33-4, met Aant.
II B, 14-5. Verg. ook dergelijken aanhef in 1881.
62 isingrijn, de wolf. De oudste eigennaam (van den ook aanvankelij ken hoofdpersoon) in het dierenepos: mlat. Ysengrimus, later verdrongen door den vos (Renart, Reinaert, Reinke); zie Int. 13,
met Aant. I 34, en Naaml. 107 (ook over den naamsvorm op -ij m),
benevens Voigt, vOOr Ysengr. LXXXVII en II 411-2, met noot, en ten
slotte Ned. Wdb. VI 1387-8, 2264. Twee broeders van I. worden genoemd 1938-9, evenals in Ren. VIII en XIV, o.a. broeder Primaut,
R.'s „compere". — Het verdient wellicht de aandacht, dat deze diereneigennaam anders dan die der overige hoofdpersonen van het ge-

dicht: Brune (die bere), Tibeert (die cater), Grimbeert (die das)
maar evenals Nobel (zie op 44) —
en zelfs Reinaert (die vos)
nergens voorkomt in verbinding met een volgend die wulf (deze
soortnaam. alleen, z o n d e r e i g e n naam, slechts 1579, 1983,
3444; wulvinne 2921). Zou dit temet niet toevallig, maar veeleer to
verklaren zijn uit de toen reeds aloude, algemeene bekendheid van
dezen, immers oudsten, eersten diereneigennaam, nog ouder dan
Reinaert en in den titel en den inhoud van Nivardus' gedicht aldus,
alleenstaande, gebezigd (zie Voigt's ed. LXXIV-V), den eenigen
ook, die in 't Nnl. een soortnaam geworden is voor: een schrikwekkende knorrepot (verg. nfr. renard iplv. ofr, goupil)?
ende sine maghe. Tot de anthropomorphische trekken in het dierenepos behoort de onderlinge verwantschap tusschen sommige dieren,
die tevens parodie is van de „lignages" in de Ofr. chansons de geste
en hunne Mnl. vertalingen of navolgingen. En deze verwantschap
kan, in beginsel, evenals bij de menschen tweeerlei zijn: in den bloede
en in den geest. De Katholieke Kerk der middeleeuwen erkent sedert
de oudste tij den, naast de natuurlijke, door de geboorte ontstane,
b 1 o e d verwantschap, eene door den doop (eene geestelijke wedergeboorte) ontstaande g e e s t e lijke verwantschap tusschen de(n)
doopeling en de(n) doopheffer, peet (vader of -moeder) : deze is
de patrinus (ft. parrain) of matrina (fr. marraine), hd. pate, -in,
nl. peet (-vader, -moeder), ook wel pater spiritualis, -mysticus geheeten; ouders en peetouders zijn underling compater, -mater > fr.
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compere, -mere, hd. gevatter(in), nl. ghevader (-moeder, zie Ned.
Wdb. IV 1895, V. IV 1770). In 't algemeen schijnt nu in het Germaansche dierenepos de natuurlijke bloedverwantschap, in het Romaansche het geestelijke gevaderschap het overwicht to hebben;
maar altijd met meer of minder sterken invloed, vooral op D I e tschen bodem, van het laatste op het eerste. Zoo zijn in den Ysengrimus
Cie Gent, onder Franschen invloed, geschreven) Is. en R. „patruus"
en „nepos", maar is daarnaast b.v. R. „compater" van Sprotinus den
haan, en zijn sommige dieren „patrinus" of „matrina" van andere
(zie Grimm XXVI-XXVII, Voigt LXXVIII, Foulet 150). In den Renart, vooral in de oudere branches, luidt het meestal: „compere" (b.v.
R. jegens de mees, den raaf, maar ook jegens I.) doch daarnaast
soms ook wel: oom en neef 1 ). In RF. < Ren.) staan bloedverwanten gevaderschap naast elkaar: Krimel ( = Grimbeert) noemt R.:
„kii(nne) Ilinc" (1783). In R. I is van gevaderschap geen sprake.
R. noemt Brune steeds „oom", ook I. (maar dit is „baraet", zie -1477
en op 175), eveneens Hersint „moeie"; daarentegen Belijn en Cuwaert, Tibeert en Grimbeert „neve" (zie over den laatstgenoemde op
175) ; en hij wordt door B. en I. ook „neve" genoemd enz. In 't algemeen worden de grootere dieren dikwijls „oom" genoemd door de
kleinere, die dan, bij de grootere en onderling, zelf „neve" 2 ) heeten.
Hetgeen echter ten slotte niets of weinig meer is dan de vertrouwelijke
aanspreekvormen met oom en neef tusschen met elkaar welbekende,
bevriende, oudere („grootere") en jongere („kleinere") menschen,
als in de Nederlandsche en Duitsche kindertaal en vooral in het
Afrikaansch vanouds gebruikelijk is. Zie verder over dit alles Grimm,
RP. XXV-XXIX; Voigt, vOOr Ysengr. LXXVII-LXXIX; Foulet
150, 167, 245, 259 e.e.; Kalff, Gesch. d. Ned. Lett. I 201, met aant.
22; BH. 12; Graf 121-2; Td. 216-7; Cc. 228; Tschr. LII 227-8; Inl.
13, 33, met Aant. II B, 10-3; over het ruimer gebruik van ,,00m"
en „neve" ook nog op 1143, 1176 (met Cc. op 1136, 1151-2), en ten
slotte op 1485-6 en 2114-5.
Wat nu verder deze plaats betreft, de (aan)klager kwam, vergezeld
1) Zie b.v. Ren. 474, 477, 486-7, 509-10 X I 206-8 varr. : „Grimbert cosin germainz" van Renart."
2) Zie trouwens over de wisselende beteekenis van deze en andere verwantschapsbenamingen Kluge, Etym. Wtb. op Neffe en Vetter.
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar

2
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van zijne magen, als eedhelpers gewoonlijk bloedverwanten, die den
hoofdeed steunden), zijne aanklacht voor den rechter bezweren
(de eed was het eenige bewijsmiddel) zie op 81-2 en verder Geyder
213, Wiessner 4-9, BH. 4. Verg. ook op 1485-6.
63 staen. Naar Oudgermaansch recht z a t(e n) in de rechtzitting
alleen de rechter(s) de overige personen, inz. de partijen, s t o n d e n.
Verg. trouwens nog het hedendaagsche gebruik van zitten, staan en
liggen, onderscheidenlijk van rechters het strafeischend Openbaar Ministerie), predikanten en militairen! Zie Grimm, RA.; Geyder
287; BH. t.a.p.; doch ook 99, op 2780-7; en verg. op 2783.
64-8 en vlgg. I. beroept zich op 's konings persoonlijke „eere", het
recht en 's konings genade. Overigens vrijwel een formule; verg. 72,
312-5, 404, 418. Verg. RF. 1366 vlgg. (waar I. Brim als „vorspreche"
wenscht X Ren. I 55 vlgg.).
65 coninc heere: over het gebruik van heere, her, verbonden met
een titel of met een diereneigennaam, zie Td. 194, 217 ; Cc. 125,
163-4; Tschr. LIX 164.
66-72 De pers. en bezitt. vnw. ghi en u(we) zijn in de gesprekken
van R. I, als parodie van den hoofsch-conventioneelen stij1 van heldenepos en ridderroman, regel, du, di, din worden slechts in enkele gevallen, waar het hart of de hartstocht spreekt, gebezigd, zie Cc. 125-7
en Vor der Hake, ald. aangeh., Tschr. LIX 179-80, meerendeels overeenstemmende met BH. 4-5.
72-3 Tusschen R. den vas en Hersint de wolvin bestaan in het
dierenepos vanouds (zie reeds Ysengr. I 51-2 e.e.) overspelige betrekkingen, een „boelschap", waarop ook in R. I menie ,,bedekte"
toespeling voorkomt (230-42, 1652-73, 1983-2000, 2006-8, 2919-41).
Doch hier speelt dit motief slechts eene ondergeschikte rol (zie ook
Voretzsch, in ZfromPhil. XV 162-6; Taal en Lett. XIV 488) ; in

tegenstelling met de Of r. Renart-branches (en RF.), waar het met
kennelijk welbehagen telkens aangeroerd en, „met variatie en gratie",
breed uitgewerkt wordt 31-5; 91-206, I b 3087-94, II 1027-1150
e.e.), j a in I 5-10 zelfs als de eenige beweegreden genoemd wordt
voor het „plet" en „jugement"! Volgens Sudre 141-58 zjn er drie
stadien in de ontwikkeling van het verhaal to onderscheiden: 1. R.
Ysengr. V 705-820 (den _Ma dichters stellig welverkracht
bekend), Ren. Ib 3061-87, RF. 1155-1200, ook R. II 6269-6409 (hier
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verbonden met het verhaal der vischvangst op 't ijs). — 2. H. is R.
te wille (bedrij ft alwillens overspel met R.: RF. 563-634, Ren. II
1027-1396 (eerst overspel, daarna verkrachting: verbinding van twee
verschillende lezingen), voorts toespelingen in V, XVII, XXII. —
3. R. pleegt, als een ware Don Juan, overspel met de koningin (Ren.
XI 1998-2009, 2300-3390 en Renart le Nouvel 4447-4770 en I a,
verg. ook de bedekte toespeling in R. I 1477-81) en met andere
„dames" van het hof. De bovengenoemde plaatsen uit R. I wijzen
meestal op het tweede stadium. De oorspronkelijke vorm zou afleen
bewaard zijn in eene (zelf vrij jonge) fabel in den Romulus van
Marie de France: „Vulpes et ursa"; waarin, volgens Bolte-Polivka,
Anm. zu Grimm 's KIIM. II 117-9, no. 74, gelijk in zoovele Noordeuropeesche sprookj es, later bij hunne verhuizing naar MiddenEuropa, de beer door den wolf vervangen is (zie Inl. 66, Aant. I 21).
Zie ten slotte Buttner, Der Reinhart Fuchs and seine franz. Quelle,
68-94; Voretzsch, in ZschrfromPhilol. XV 162-4; en de breede
uiteenzetting (met vele gewaagde gissingen) van de ontwikkeling
der verschillende redacties uit een volkssprookje, bij Graf 47-57. —
Wat den eigenlijken oorsprong van het verhaal betreft, heeft reeds
Grimm, RF. XXV gewezen op het oude volksgeloof, dat vos en
wolvin als bastaard den los (lynx) telen: Ruodlieb V 99: lincum de
uulpe luposue (1.: lupaque creatum; RF. 1070-3, verg. Maerlant,
Nat. Bl. II 2493-5. Verg. ook Inl. 38, met Aant. II B, 37, over een
mogelijk verband met lat. it/pa, wolvin, maar ook: hoer (lupanar,
bordeel).
Verg. R. II 6810-6, 6967-84 en Maerlant, Nat. Bl. II 3892-3.
daer si laghen (daer hi stoet enz.), eig.: ter plaatse, waar, of: terwijl
zij daar (lagen, stonden enz.) ; maar dikwijls veeleer: zó(5 als ze daar
lagen enz.; soms ook: zoo maar, zonder aarzeling, aan- of omzien;
zie Verdam, in Tschr. XXIII 278-9.
77 worden. Wolvenwelpen worden blind g e b o r e n en
b 1 ij v e n 21 dagen blind. Een bleven in n ni. zin 1 ) : bleven voorgoed, levenslang (L 46: „caecus uterque manet", doch X 45: „lumina
a d e m i t") zou bier dus beter passen dan worden; dat nu wellicTit
moet worden opgevat met nadruk op stare blint: voor hun leven.
Zie Cc. 162-3.
1) Niet te verwarren met (het omgekeerde) mnl. bliven, worden, in een anderen
toestand geraken en zijn : doot, verloren, te nieute bliven, deensch (at)blive enz. !
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80 dach...ghenomen. Voor het behandelen der grieven, hooren
der getuigen en „maken" van „soene" en „vrede" werd een termijn,
een gerechts„dag" „vastgesteld"; zie V. II 6-8 en verg. dezelfde bet.
van fat. dies, yr.
81-2 sine onsculde — voor den vorm op -de naast -t zie Franck 50
niet: v e r ontschuldiging, maar: onschulds b e t u i g i n (over
het my. zie Cc. 95-6) bij eede (L 49: „se cum iuramine purget"). Het
Oudgermaansche recht kende geen eigenlijk gerechtelijk o n d e rz o e k, doch als bewijsmiddel alleen den eed, wanneer de aanseklaagde, bijgestaan, gesterkt door „eedhelpers", getuigen, het feit,
waarvoor hij aangeklaagd was, loochende en de aanklager hem niet
kon „o v e r tuigen" (zie V 2318-9), dan verloor deze iijn zaak:
de loochening is sterker dan de bewering. Zie verder Geyder 215,
BH. 6.
83 die heleghe — over de j. iplv. ei of e („ee") zie Cc. 60; Jacobs,
Het Westvlaamsch 280; Emonds, ed. Kunera 43 — = heilichdoeme,
reliquieèn van heiligen, in een schrijn, „casse" of kruisbeeld gevat,
of ook gekast in banden van evangeliaria enz.; waarop, d.i. met aanvatting waarvan — vaen ten he(i)lighen,vanc-heifighen— gezworen
werd(als later nog velerwegen met de hand op den Bijbel of de
evangelien). Verg. op 2289, en zie Grimm, RF. LXXVI, noot; Dez.,
RA. 859; Geyder 215-6; BH. 6-7; Tschr. XLVIII 115-8.
84-5 R. ontvluchtte (ontvoer), omdat hij den onschuldseed niet
aandorst; op een vaIschen onschuldseed stond s tray (Geyder 216).
85 sine veste, evenzoo 3106, elders borch, huus, meest casteel, ook,
meer dierlijk, wel haghedochte; alleen in 't slot soms hol genoemd
(zie op 3118).
86 Indien dit niet op het voorafgaande, maar op het volgende slaat
(zie Td. 193, 230), ware een: na 87 eigenlijk juister.
kennen, (als getuige) weten en daaromtrent eene verklaring afle en (L 51: „suntque tui testes") ; verg. schepenkenninghe, -kennisse en zie verder BH. 7.
die beste, evenzoo R. II 7373: de „viri optimi, optimates", gelijk
't ook in wetten wel beet (Grimm, RA. 268), de voornaamsten,
„best gheborenen"(verg. 794), „primates" (L 51); nagenoeg

= uwe manne (165), sine oude (464), die (sine, hooghe)
baroene (1001, 1331, 1894). Zie Geyder 217, Wiessner 9, BH. 7.
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91-3 Deze wijze om iets „onbeschrijfelijk" groots, schoons, heerlijks (of wel afschuwelijks enz.) aan te duiden is vooral in de ME.
niet ongewoon(wellicht aan Mlat. voorbeelden ontleend ?). Zie b.v.
Parthonop., ed. V. Berkum, 764-5 ; V. Vrouwen ende v. Minne VII
193-9; Marialeg., ed. De Vooys, II 140, 234-6; Bouc v. d. amb., ed.
Gessler, 51; V. Wolzogen Kuhr, De Vrouw in de eerste helft der 18de
eeuw 244; V. Hamel, in De Gids 1906, I 276; Faust, Puppenspiel IV
2; Shakespeare, Twelfth Night III 2, en nog andere plaatsen bij Ma.
347 en in ed. E, 32; Franck op Flandrijs, II 96; Brandes, in ZfplPh.
XXIII (1891) 352; BH. 7. — Over het rhythme dezer verzen 91-8 zie
Frings, in AfdA. XL 117-8 („I.'s selbstgefdllige hochmut... : ein gedrungener hauptsatz, vier hebungen, nur eine senkung; eine glanzende einkleidung der geschwollenen heuchelei, des miihsam gebandigten grimms" enz.), en verg. 1859-60.
92 Over de groote beteekenis, de Europeesche vermaardheid der
Vlaamsche, vooral Gentsche „lakennering" of „draperie": het
spinnen en weven der wol tot doeken („lakens"), den uitvoer naar
„Oostland" enz., zie b.v. Ma. 347 en ed. E 32; BH. 7; Pirenne, Gesch.
v. Belgic I passim; Romein, Lage Landen 136 vlgg., en verg. de zooeven, op 91-3, aangehaalde plaats uit V. Vrouw. ende v. Minne, waar

Lier in hetzelfde verband met laken als bier Gent genoemd wordt.
95-7 Het algemeene begrip van (t)achterbliven: achtergesteld, vergeten of onvermeld blijven wordt in 98 nader verdeeld; zie Cc. 163.
98405 Dit verhaal van den bond en de worst, door R aan Cortois
den bond, maar vroeger door dezen aan Tibeert den kater., en door
dezen weer aan een molenaar ontstolen („ghewonnen"!), komt in
Ren. I niet voor, (verg. ald. 43-102), maar is evenals het volgende,
bier ingelascht. Het is een variant van twee dergelijke verhalen in
Ren. XV 1-364 en XXVI 27-131 (dit laatste stellig jonger dan R. I)
over een worst, door T. met drie anderen gestolen, door hem alleen
behouden, maar hem weer ontstolen door R.; deze zegt nl. vlak bij
een muffs gezien te hebben, waarvoor T. den minder aanlokkelijken
butt Iaat vallen, dien R. ijlings opraapt en -eet. Een verhaal, zelf
eenerzijcts nauw verwant met de vanouds bekende, veel verbreide
anderzijds met de twee, bier
van den vos en den haan of den raaf
1) Soms beide ; evenals hier de diefstal (van den hond e n van den kater) verdubbeld is.
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straks volgende, van den roof en de verdeeling van de „pladise" en
van den bake, met dat van 1560 vlgg. (het listig ontrooven van een
prooi door het vestigen der aandacht des bezitters op iets anders, dat
voor hem aanlokkelijker is, zoodat hij zijn bezit daarvoor prijsgeeft),
en met die over de verdeeling van den gemeenschappelijken buit
(zie ben. op 103, 202 en 2121-44, en Sudre 273-88, 300, 310; Graf
119-20 1 ) en 25-47. — Daarnaast dient ook gelet op enkele andere
blijken van bekendheid van het verhaal in dezen vorm: 1° eens afschrijvers onderschrift: „Explicit expliciunt (,,het is uit: de voorraad
is op") Sprach die kacze wider den hunt: Worste dy (=- di, lat. tibi)
sint ungesunt": toespeling op een gezamenlijk gestolen (maar bier,
omgekeerd, door de kat aan den hond ontstolen?) worst
(Wattenbach, Schriftwesen im MA. 3 520), een (jonger?) Nederlandsch spreekwoord : het bekomt hem als (den hond) de worst
(Harrebomee, Spreekw. I 318) 2 ), benevens G. de Veer, 3 de Seylazie:
in 0. en W. Ind. Voyag. I 31 d (een ijsbeer wil een stuk vleesch rooven, ,,maer 't bequam hem als de hont de worst, want by wierde in sijn
hooft geschoten enz."), en ten slotte een (eveneens oud ?) verhaal
van een raaf, die een hond een door dezen ontstolen worst ontneemt
(Goeverneur, Het laatste boekj e, blz. 13). Eindelij k zij herinnerd aan
de natuurlijke, ingeboren vijandschap van kat en hond, ook bewaard
in de spreekw. zegswijze: zij (echtelieden) leven met elkaar als (de)
kat en (de) hond (Ned. Wdb. VI 898). Zie verder ook op 103 en
Jonckbloet's ed. van R. I, CX, Ma. XXIX, V. Helten's ed. van R. I
XXIX, Foulet 25 vlgg.
99-100 hond ekijn, het verkleinwoord bier (X 2704) in pejoratieyen, minachtenden zin: „Juffersschoothondje" (reeds ofri: barmbracCcus) ; in V. Richthofen, Lex. Fris. 4) verg. Isolde's Petitcriu, „keffertje" (Schultz, HOE Leb. 2 I 450), evenals hier met een Franschen
Cortois (zie Naaml. 108-9, benevens het spel van den verloren
zoon: li Cortois d' Arras (Meon, Rec. de fables I 356; Creizenach,
Gesch. de. neu. lJrama's 1 2 382; Tschr. XXXVI 157). Met kennel) Graf denkt bij deze en andere episoden (zie op 220-5, 1559) aan een vexierlauf" ( ?) of een„miihlenspiel" (dit laatste wel denkelijk hetzelfde als nnl. molenspel:
zie Ned. Wdb. IX 1025, IV 2281-2 en driestrikbord; verg. op 220-5, 1559?).
2) Waar echter, blijkens ide in Taal en Lett. XIV 284-5 aangehaalde plaatsen, niet
van een door of aan een ander ontstolen worst, maar alleen van een afranseling na den
diefstal sprake is !
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lijk opzet verzonnen 1 ) ter bespotting der, in navolging van het
Vlaamsthe gravenhoi, „fransois" sprekende „Fransquillons" onder
den verfranschten — en berooiden: „soo arem" (101) ? — Vlaamschen adel (voorlooper van Bredero's Spaanschen Brabander!) : een
der oudste blijken van Vlaamsch verzet tegen den wassenden Franschen invloed (verg. op 702, en zie Inl., Aant. II A, 43). In R. I wordt
verder slechts een enkel woordje Fransch gesproken (702, 935, verg.
1461-3) ; in R. II spreidt de koningin (Gente?) hare kennis van
't Fransch ten toon 3665 - 7). Maar in de 12de eeuw had Nivardus, de
dichter van den — aan de dichters van R. I stellig bekenden (zie de
Concordantie I) — Ysengrimus, reeds meermalen blijk gegeven van
eene vroegtijdige „Franschdolheid" (zie Voigt's Einl. XCV en ook
BH. LXXIV). Zie ook In!. 24, met Aant. II A 43, en Pirenne, Gesch.
v. BelgiE I 309 - 19; en verg. op 3298 - 3301, 3433, 3455 ?
102 Verg. b.v. VII Vroeden 36: „allere kinder en hebbe is mere".
103-5 Verg. het sprookje van het door den vos en den beer gestolen
en voor de „slechte dagen" bewaarde, maar door den vos leeggesnoepte potje vet (De Mont en De Cock, VI. Vertelsels 83). — Over de
tautologie zie boven, op 13; verg. ook op 2112.
106 - 23 Het optreden van Tibeert den kater (over den naam zie
Naaml. 113) als verdediger van R. — eer y tweede inlassching, immers
in Ren. I te dezer plaatse niet te vinden (zie Jonckbl. CXI, V. Helten
XXIX), doch verg. verderop in I 472 - 3 (waar Grinbert en T. s am e n R. verdedigen) en X 116-94 (waar T. eveneens, schoon op
andere gronden, R.'s zaak bepleit) — kan aanvankelijk, in 't licht van
T.'s later avontuur (1015-1336), bevreemden. Het is immers ook
kwaiijk, met BH. 8, g e h e e 1 te verklaren uit den hierboven, blz. 23,
besproken, ingeboren haat tusschen het katten- en het hondengeslacht(Tibeert X Cortois), noch ook uit T.'s wrok over C.'s toeeigening van den gemeenen buit; zie op 98 - 105 en verg. ook
1933 - 42 ? Evenwel, ook in Ren. I komt Belin (eveneens later slachtoffer van R.) tegen Ysengrin, voor R. op: zie I 1319, var. BH — de varr.
BHLa staan veelal het dichtst bij den tekst van R. I: zie Martin,
Observ. 9, 19, 23 —, 23-6 en X 922-48. Maar deze pleidooien van
R.'s (1 at eree) slachtoffers te zijnen gunste (reeds bij de Ofr. Bich1) Immers niet voorkomende in de lange reeks van Ofr. hondennamen, in Ren.
Va 1185-1246.
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ters, en hier bij Aernout) hebben allicht juist de bedoeling, R.'s
snoode, „felle" ondankbaarheid des te zwarter te doen afsteken tegen
hunne vroegere hulpvaardige vriendendiensten (zie ook ben., 224353, 2277, 2279 en Foulet 361, 364, 369). Later, na zijn avontuur „tes
papen" blijkt en blij ft T. dan ook een van R.'s verbitterdste vijanden,
een der „drie ghesellen": zie 1933-4, 1972-80, 2042-3, 2842-53,
2953-4, en ook II 5755-832, 7613!
107 rinc, het vanouds kringvormig, voor het gerecht vrijgehouden,
hetzij met boomen of steenen, hetzij met hazelstokken en daaromheen
gespannen, gevlochten koorden, hetzij met planken (de latere „balie")
afgezette(„getuunde" : zie op 1164) perk; zie BH. 8, Geyder 109,
Wiessner 6, en verg. op 2784.
112-3 Cortois' aanklacht was dus „verjaard", niet meer „ontvanke„.
lijk"; zie 131I. 9.
dit laatste tot dusverre een
117, 119 molen, molenman
EipY)p..EiVOV, doch verg. de geslachtsnaam Meul(e)man(s) —, in molens werd, naar 't schijnt, veel gestolen: malende molens sonder dief"
behoorden onder de „dinghen, die selden ghescien" (Belg. Mus. X
118).
124-67 Noch de „persoon" van den bever, noch deze naam is —
behalve in L en de overige „nazaten" van R. I — in andere middeleeuwsche vormen van het dierenepos gevonden 1 ) ; over den naam
Pancer zie voorshands Naaml. 110-1. Wat de diersoort betreft, mag
men vragen, of wellicht zijn ontbreken in Ren. e.e. temet hieraan te
wijten zou zijn, dat de bever, evenals de otter, in de ook blijkens
plaats- en geslachtsnamen als Bevervoorde, -weerd, -wijk, Otters poor
enz. (zie het Reg. op NGN. I-X en Kurth, Frontiêro linguist. II 93-5)
— waterrijke Nederlanden langer standgehouden heeft 2 ) dan in
Frankrijk e.e., zoodat hij aldaar in de ME. reeds bijna — gelijk de
otter bier te lande nog heden niet geheel en al — uitgestorven was;
doch zie Burgersdijk, Dieren, I 268. Verg. op 1458 en op 1867.
127 trekere, afzetter, dief, valschaard (zie V. VIII 66, 681).
129 no, noch zelfs; zie V. IV 2455 en ook Roelant-fragm., in
VMVA. 1935, 150, vs. 364.
1) In RV.: Botsaert (zie Naaml. 104) ; in RF. 1350, 1623, 1985 e.e. alleen : biber,
zonder eigennaam.
2) In (Noord-)Nederland 't laatst waargenomen te Roermond, Tegelen, Koevorden
en bij Brederode; zie ook de Toev. en Verbet.
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133 saghe: „wat praat-je van een verzinsel", hoe durf-je beweren
dat de aanklachten jegens R. slechts leugens, laster zijn! Zie over
wat sechdi op 599.
134-61 Ook de aanklacht wegens R.'s mishandeling van Cuwaert
den haas — ten hove wel aanwezig (zie 136), maar te „blonde" om
zelf te klagen ? — is alleen in R. I (en de „nazaten") vermeld. Jonckbloet vermoedde (R.-ed., CXI) hierin een toespeling op een oudere,
verloren branche. Graf's gissing (121), dat de in de geestelijke kringen der ME. bekende voorstelling van den preekenden vos verg.
het spreekwoord: „Als de vos de passie preekt, Boer, pas op je ganzen!" Harrebomee I 68 a— den Dietschen dichter (Aernout) voor den
geest zou hebben gestaan, met vervanging der ganzen (of hoenders)
door den haas (verg. Ren. I 1463 vlgg.?) schijnt weinig aannemelijk:
hier is noel', gelijk t.a.p. en R. I 2945 vlgg., van een valschen pelgrim,
noch van een „kluizenaar" (dit eerst 270 vlgg.), noch van een preek,
doch alleen van een gewaand onderwijs door een „meester" (246)
sprake. Zie trouwens ook straks op 140, 141 en op 259-77.
136 Cuwaerde, over den naam zie Naaml. 109.
138 des coninx vrede. In de ME. was, Haar Oudgermaansch recht,
vrede niet, als heden ten dage, een tegenstelling met buitenlandschen
oorlog (noch ook, veelmin, een vredes v e r d r a g) tusschen twee
staten, maar: de toestand van rust en veiligheid (lat. securitas), onder
de heerschappij van het recht (rechtszekerheid), met bescherming
tegen wapengeweld; meestal beperkt binnen zeker g e b i e d, van een
vorst enz. — des coninx vrede (die alle andere „vreden" in zich
sloot 1 ), landvrede (zie b.v. RF. 1239), stads-, markt-, huisvrede (nog
heden in huisvredebreuk), godsvrede (lat. treuga Dei) — en binnen
zeker t ij dperk, verg. lat. pax (romana enz.), ofr. > mnl. pais
(ben. 3498, 3500). De „vrede" werd (door den koning, den rechter
enz.) „geboden" (afgekondigd: 261, 361, 1810, 2806-8, 3466); ook
„gegeven" door de partij en : zie Cc. 179) . Wie, plaatselijk en tijdelijk,
„binnen" 's konings vrede was had recht op zijne bescherming; wie
een misdaad beging „brak" den vrede (zie 164), stelde zich zelf buiten den vrede, werd „vredeloos". Hier is bedoeld de vrede, de rechtszeker- en veiligheid voor wie „ten ghedinghe", „te hove" ging (4723), gedurende zeker aantal dagen voor en na groote volksvergaderin1) Zie Frederiks, Oud-Nederl. Strafrecht I 279.
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gen en feestdagen, waarop ook het „dinc geboden" en „gebannen"
weed (260-1) ; de „breuk" van den „dincvrede" door R.'s verrader
liken aanval was „eene die meeste overdaet" (134-8). Zie verder o. a.
Geyder 218, Ma. 348, Wiessner 7, BH 9, 16, V. IX 1244-50, N. Taalg.
XIV 14-5.
138-9 Ter aanvulling der lijst van, vooral in B voorkomende, herhalingen 1 ) in Td. 233-4, sub E, met mijne latere „marginalia" en Kloeke's toevoegsels(Tschr. XXXVIII 39-41, 55), tevens ter verbetering
van enkele cij ferfouten in Aant. II B, 51, geef ik hier nogmaals eene,
ditmaal in drieèn verdeelde, lijst:
A. Herhaling van dezelfde of soortgelijke woorden, uitdrukkingen
of constructies in meestal kort na elkaar volgende versregels: 138 =
139, 324 = 325, 428 (F) = 429 = 430 = 432, 433 = 434 =
465 = 466, 576 = 577, 577-8 = 581-2 ,(A), 664 = 670, 753 =
755, 1532 = 1533 (F),1575 = 1577, 1904-1905, 2027-8 = 2031-3,
2035-7 = 2045-51, 2074 = 2076, 2093 = 2100, 2094 = 2101 =
2104 = 2108, 2109 = 2110 (chiastisch), 2168 = 2169 = 2170,
2180 = 2182 = 2184, 2255-6 = 2259-60, 2284 = 2285 (AF),
2320 = 2322 = 2324, 2328 = 2339, 2334 = 2336, 2348 = 2349,
2430 = 2433, 2460 = 2461-3, 2470 = 2477, 2566 = 2570,
2572-3 = 2575-6, 2573 = 2580, 2690 = 2691-3, 2694 = 2695,
2798-9 = 2817-22, 3001 = 3002, 3024-7 = 3073-5.
B. Anaphorische herhaling derzelfde woorden: 427 = 428, 484 =
486, 528 = 529, 578 = 582(A), 690 = 691 = 692, 759 = 761-4,
915 = 917, 919 = 921 =924, 1004 (A) = 1006, 1016 = 1025 =
1037, 1244 = 1248 = 1252, 1292 = 1293 = 1297, 1374 =
1378 = 1380, 1396 = 1401, 1452 = 1456 (A), 1503 = 1508 =
1512(= 1610), 1532 = 1535, 1574 = 1576 = 1577, 1685 =
1686 = 1688, 1784 = 1791, 1857 = 1862, 1957 = 1959 = 1963,
1971 = 1976 = 1978, 2030 = 2031 = 2033, 2094 = 2099,
2351 = 2353 = 2356(-= 2373), 2373 = 2374, 2426 = 2427,
2623 = 2628 = 2630 = 2632, 2667 = 2669, 3051 = 3052 =
3054, 3065 = 3067, 3086 = 3087 = 3088 = 3092 = 3095, 3308=-3310 = 3314 = 3316 = 3317 = 3320, 3388 = 3390, 3470 =
3472.
1) Wel to onderscheiden van de ten minste even talrijke tautologieen en pleonasmen , waarover zie op 13.
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C. „Strophen" van 4 of 6 regels : 575-8, 579-82 (2 str. van 4 vss.),
734-9, 740-5, 746-51(3 str. v. 6 vss., beginnende met Al, 2 de en 3 de ook
met refrein), 915-26 (3 str. v. 4 vss., 2 regels beginnende met Lamfreit,
2 met Hoe en 92011926). Verg. voor zulke „strophen" thans Kloeke's
opstellen over het Roelantslied en Lev. ons Heren, in Tschr. LIX
93-124, 276-305; over de eerstgenoemde, ook in Td. besproken, stilistische eigenaardigheden, behalve Kloeke, in Tschr. XXXIX 39-41,
55 ook, vooral, Beuken, op LoH., 89-94 en Tinbergen, in Tschr.
LX 26-48; ook reeds Verdam, in VMKA. 4e r. IV 384.
139 des coninx (plechtig herhaald uit 138) gheleede, het door „des
coninx vrede gewaarborgde vrijgeleide, de bescherming onderweg
naar en van het „ghedinghe", miat. conductus; verg. 3466, op 138, en
zie ook Wiessner 7.
140, 146 crede < lat. credo (als nog 245 (A), R. II 156), , mnd.
crede, oeng. creda; later ook afgekort tot cre (Leuv. Bij dr. IV 213) ;
naar den oorspronkelijken, te eerbiedigen, Lat. v o r m ook in hs. A
g e s p el d met een „e", doch, blijkens 't rijm, g e s p r o k e n met e
(zie Cc. 60). De aanhef van de twaalf artikelen des geloofs (het „symbolum apostolicum") : „Credo in deum, patrem omnipotentem etc." ;
vanouds een der allereerste, voornaamste formulieren, waarvan de
kennis, voor en na de Hervorming, voor elken Christen (nog vO6r het
„A B" : zie ook BH. 9-10) onmisbaar werd geacht en dat dan ook,
ten behoeve der zendelingen en doopelingen overgezet, in de oudste
gedenkstukken der Germaansche talen bewaard is. Vandaar in
vele bekende spreekwoorden in figuurlijken zin (zie Ma. 348), ook
mnd. den creden lesen, (iem.) de les lezen, vermanen (verg. nnl. kapittelen). — De vraag mag echter gesteld worden, of deze uitdrukking temet ook bier reeds dubbelzinnig is, achter de oorspronkelijke
eene, tot dusverre niet vermoede, obscoene bijbeteekenis en toepassing
schuilt, zooals die althans stellig te vinden is in andere plaatsen uit
deels jongeren tijd, als Hildegaersberch LXXXV (= X goede Boerden) 59-61: „Entie broeder diende hoer (eene bagijn) mit half sesse"
(zie a.w. 326-7), Ende si verstont van sijnre lesse Tpater noster entie
crede"; Hor. Belg. II, no. 48, str. 6: „Hi (een monnik) las haar (eene
non) den corten crede, den ave salus ghinc ooc mede" (zie ook a.w.,
no. 50, str. 3, 4, en VMVA. 1939, 486) Drei fries. Hochzeitsged., edd.
Haantjes-Kloeke, 38: „So mogge wy in oor de Credo tijgge (ter dege)
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leere", Rostocker niederd. Liederb. v. J. 1478, no. 24, str. 5: „Dat ik"
(t.w. een pape tot den man eener vrouw, bij wie hij betrapt is) „hir
ghekomen byn, Dat is mit iuwen fromen. Juw frowe heft mir ghebeden
Leren er den creden" (zie ook den volgenden versregel 141, 143, benevens no. 25 en 26!) ; verg. ook Ovi. Lied. en Ged., ed. Carton,
LXXXVI 12-3: „Daer hoordic dat dat zusterkijn den cokerduimschen
(1. :-duunschen: zie V. III 1689-90 ?) touter las". Het bezwaar, dat hier
van d e n haas Cuwaert sprake is, zou misschien opgeheven kunnen
worden door de vergelijking van soortgelijke dubbelzinmgheid in
141-3 Verg. ook nog Evang. v. d. Spinrocke, aangeh. in Tschr. LX
101, noot 4: „den prochiaen van den dorpe, die nacht ende dach haer
biechte hoorde"
141-3 maken capelaen: R. als geestelijke leermeester (zie 152, 246).
Doch ook in deze reels schuilt wellicht eene obscoene dubbelzinnigheid, verg. mnd. mnl. moniken, mhd. mfin(i)chen, tot monnik maken,
maar ook: lubben, castreeren (V. IV 1893), nnl. monnik (mhd. munech), ruin, nonne, nonnen in derg. bet. (V., t.a.p., Ned. Wdb. IX.
263), en ook een jongere uitdrukking, benaming voor zeker onzedelijk jongensspel: burgemeester maken (BH. 10; De Jong, Merijntje
Gijzen's Jeugd II 98, uit N. Brabant; ook gehoord te Zwolle) verg.
nog 143 met Tschr. LX 95-6 ? Dat de zegswijze hier te pas „gejaagd"
„'t Credo leren" was Loch nog geen begin van „capeware (miners
(
1) Wellicht vereischt de, hier en elders, soms , noodwendig ietwat omstandige verklaring, „ontdekking" van deze en latere, tot dusverre onopgemerkt, „bedect" (zie op
1663) gebleven, onkiesche, erotisch-obscoene „dubbelzinnigheden" eenige verontschuldiging. Men bedenke echter d'at een commentator zich van zijn plicht tot verklaring, naar zijn beste weten, van den tekst, niet ontslagen mag achten door overwegingen van dezen aard. En dit geldt hier te meer, omdat deze inderdaad soms zeer
„equivoque", ja niet zelden „schunnige" woord- en zinspelingen alle (en alleen) voorkomen in R. I A (vs. 41-1900) , en dus waarschijnlijk alleen op rekening gesteld mogen
worden van den oorspronkelijken dichter van R. I A, Aernout ; met wiens, reeds op
andere gronden onderkenden, eigen aard (zie Isl. 23-5) zij veel meer strooken dan
met dien van (den hier en daar A.'s gedicht wellicht omwerkenden) Willem; tot wier
onderscheiden kenschetsing deze plaatsen dus een nieuwe bijdrage leveren (zie de
Voor 't overige
vergelijkende slotbeschouwing der beide dichters, ben., blz. 187).
moge zij 't ook niet ter verschooning dezer „schunnigheden" niet vergeten
worden dat zij waarlijk niet alleen in R. I (A) en in verschillende andere Mnl. gedichten, maar ook in de Ofr. Renart-branches en hunne laat-middeleeuwsche nazaten, en
evenzeer in den Mhd. Reinhart Fuchs geenszins zeldzaam, veeleer talrijker, en dikwijls
nog veel rouwer en schouwer zijn !
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laen zijn", BH. t.a.p.) is tegen deze opvatting geen bezwaar; integendeel! En 140 en 141 ondersteunen elkaar. Zie ook Till. 41, met Aant.
II, H, 48.
144 begonden, als hulpww., met den blooten inf., zonder te, van
een ander ww; hier e.e. in meer eigenlijken, inchoatieven veelal
te vergelijken met nnl. gaan; op andere plaatsen ter uitdrukking van
het momentaan, soms ingressief, „aspect". Zie over de vormen began,
begonde, begonste Td. 198.
145-6 spellen, in eig. zin, als leerling (hd. buchstabieren).— lesen
ende te singhene, niet tautologisch, van de deels „gelezen" — d.i.
op een zangerigen toon, doch met modulaties voorgedragen, gerecideels op Gregoriaansche notenreeksen gezongen (legere
teerde
cantare) mis of gebeden; verg. 446-7 en 3003, V. IV 394-6,
VII 1147-8 en Kruitwagen, in Het Boek XXIII 39-40, 46-9, met fig.
II en V. — Over het gebruik, naast elkaar, van tweeerlei constructie
(infin. en gerundium) zie Stoett 279, opm. 2; Verdam in Tschr. VIII
203 en het in Tschr. LIX 167, op 558, aangehaalde.
155 Voor de ironische toepassing van spel op : gevecht, slam, mishandeling enz. verg. op 1598, het Ohd. Lodewijkslied, 49; R. II 3896;
en zie Ma. XLVII; Huizinsa, Homo ludens 55-60, 128-50; voor R.'s
spel, de „reinaerdije": R. II 3902, 7654; Esop. XIII 16; VMVA.
1926, 316.
160 siet hier, hier e.e. dienende om de aandacht op iem. of jets te
vestigen (fr. void), verg. op 1417.
versche wonden, als zicht- en tastbaar „lijctekijn" der misdaad:
blikende
schijn"(V. IV 626-31, VII 524) ; zie verder Geyder 219;
))
V. d. Bergh, Verhandel. ov. de oude wijze van strafvordering, 79, 85;
Wiessner 10-1; BH. 10.
162-7 Verg. een dergelijk beroep op 's konings wrake bij Velthem
II 17, vs. 49-60.
164 verde ... te broken: de koningsvredebreuk, door den koning
van rechtswege en plichtshalve te wreken; zie t.l.a.p. en op 138.
165 airs uwe manne wisen: de (aanzienlijkste) (leen) „mannen"
rijksgrooten — „(hooghe) baroene" (1001, 1331,
1894), „heeren" (432, 1006) of ,,oude" (464) —, de hof- en staatsambtenaren, die altijd ook koninklijke leenmannen waren, vormden,
door den vorst „gemaand", de rechtbank en „vonden" of „wijsden"
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(nnl. wezen, naast gewiisde) het vonnis, dat door den voorzittenden vorst werd uitgesproken en uitgevoerd (verg. dezelfde verhouding tusschen schepenen en schout) zie verder Geyder 219; Ma. 349;
BH. 10-1.
166-7 Een krachtige beweegreden: de smet eener slechte faam blij ft
op het nageslacht kleven. Verg. 1977; Chans. de Roland 1062 (bij
Ma. 349); Renout v. Mont., ed. Diermanse, 967-76; Kudrun 1030.
169 daer hi stoet: zie boy., op 75.
173-4 Wellicht als eene zijdelingsche waarschuwing voor den (nog
Been „hoop " wanenden) koning bedoeld; verg. daarentegen de woorden van Bruianz li tor en Grinbert in Ren. I 85-7 en 104-8.
175-277 Na de aanklachten van Isingrijn en Cortois (61-105),
Tibeerts verdediging (106-23) en, wederom, Pancers klacht over den
verraderlijken overval op Cuwaert (124-67), met Isingrijns tusschenspraak (168-74), volgt nu — Haar behoorlijke rechtspraak: „tale ende
wedertale" (1009) - Grimbeerts meesterlijk pleidooi voor zijn oom
R.; waarin hij als een bekwaam, handig advocaat, ordelijk en breedvoerig, achtereenvolgens alle aanklachten tracht te weerleggen of
tegen de aanklagers te keeren (178-258). Waarna zijne rede besluit
met eene aandoenlijke schildering van R.'s vroom, ingetogen leven
als „begheven" „dusenaren (259-77) : eene „apotheose" van R., eensklaps („r echt te desen selven stonden”, 278; verg. 1856), als
met een fellen bliksemslag, verstoord door den droeven intocht van
Cantecleer en de zijnen met het lijk der door R. vermoorde Coppe:
een echt tragi-comische „coup de theatre"! Alles voortreffelijk van
weloverlegd samenstel; en veel rijker en boeiender dan het Ofr. voorbeeld, Ren. I 103-33 -, verg. ook 206, var. BH 7-9, waarmede RF.
1386-1404 (verg. 1113-6 X 1765-7), ouder dan R. I, nagenoeg overeenstemt: zie Tschr. LIII 50 -, alwaar Grinbert alleen breed uitweidt
over de door Ysengrin zelf, tot zijne eigene schande, blootgelegde,
zoogenaamde verkrachting (eigenlijk: overspel) der maar al te gewilliege Hersent (zie op 72-3). Over R.'s snooden ondank jegens zijne
beide advocates, niet alleen Tibeert, maar ook zijn eigen vollen, getrouwen neef, Grimbeert — die hem ook later, als niemand anders
durft of wil, ten derden male gaat dagvaarden en hem als biechtvader
ter zijde staat (176, 1338-60, 1902, 2247-53) — zie op 106-23 en op
2255-2503.
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175 Grimbeert de das — over den naam zie Naaml. 106 — heet
bier (en 420, 1338, 1362) R.'s „broeder 1-) sone". dus „oomze er"
(zie inderdaad 181-200, 1337-1461), met R. door eigenliike b 1 o e dverwantschap verbonden. Eene nauwere betrekking derhalve dan die
tusschen andere dieren heet te bestaan, maar alleen in de aanspraak
met oom en neve tot uiting komt (zie daarover op 62). Deze bloedverwantschap words gelogenstraft door de zoologie; die daarentegen de
door Isingrijn „gerekende", doch door R. geloochende, ,,baraet" geachte, „sibbe" (zie 2114-5 X 1485-6) van wolf en vos, als beide behoorende tot het „geslacht" der honden (Canis) — zie ook op 72-3 i.f.
wel degelijk erkent. Eerstgenoemde bloedverwantschap schijnt ook
kwalijk te strooken met de door Maerlant, Nat. Bl. II 3901-8 en
Barthol. den Eng. 796 a-b vermelde, en ook in RF. 1164-6 bedoelde,
even onvrindelijke als onzindelijke inbezitneming van dassenholen
door vossen (verg. 75 ), doch is wellicht in het volksgeloof uit deze
„samenwoning", dit „contubernium" ontstaan.
180 Een der talrijke spreekwoorden in R. I en II; zie Td. 238,
Ojb. 120, 189; Suringar, Erasmus XVII. Dit spreekwoord ook elders:
Malegijs-fragm., in Taal- en Letterbode VI 125, vs. 366-7 ; Bouc van
Seden, ed. Suringar, vs. 309; Hor, Belg. IX 766; Stoke IX 691-4;
Cornike van Brabant, ed. Gezelle, 1660; Geyder 219. — Over het
gebruik van spreekwoorden als bewijsmiddel (volksoordeel!) voor
't gerecht zie Ma. 349.
181-90 Van het in hs. A, 188, genoemde soendinc (zie Cc. 166-7) is
noch in FB noch in Ren. I 70-4 210-8 (zie Cc. 166-7) sprake, doch wel
van eene door Grimbeert voor R. geèischte gerechtelijke beslissing;
zie voorts Geyder 220-33, Ma. 350, BH. 11-2.
182 boom. Vooral doode of dorre boomen of boomtakken werden
vanouds dikwijls als galg gebruikt; zie Geyder 267-73, Ned. Wdb.
IV 167-8; BH. 11, 77; RF. 1842-3; en verg. het „dorre ris", in
Veldeke's liederen (in MSF., edd. Kraus-Frings, 58, 12 (blz. 61),
verg. blz. 400).
182-7 Verg. dergelijke verwensching: „unde de duvel breke em den
halsz eintwei undegodt geue, dat he nemmer salych werde, de van
1) Over den gen. sg. zonder -s (geen samenstelling) vader en broeder zie Franck
191.
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unss beiden dat meiste lucht (lie gt) van juw unde my" (brief eener
vrouw uit Wismar, a°. 1611), in Nd. Korrespbl. XXIV 28.
183 bi siere kele: vaste formule, verg. 1899, 2996, 3454 en Eleg.
103, 908) ; smadelijker en wreeder was : bij de beenen (zie Fehr, Das
Recht im Bilde, 81, 86-7, met fig. 92, 103). - als een dief, d.i. booswicht; diefstal werd haast erger geacht dan roof; zie 13}1. 11.
198 apteert, zie Tschr. LIX 164-5, 209-10, met noten, Everaert X
300, Ren. I 976: barat apert, 1024: conseil bon et apert, Egbert van
Luik, Fecunda ratis I 1668: „qui nequit obscure, deceptor fallit
aperte."

202-25 Twee (uit de mondelinge overlevering?) ingelaschte, kennelijk oude, velerwegen bekende en in aard en strekking gelijke, anecdotische dierensprookjes over de verdeeling van een gemeenschappelijken buit tusschen twee roofdieren (hier den grooten veeroover I.
en den kleinen hoenderdief R.) ; door R.'s „taelman" ter ontlasting
van zijn „oom"-„client" en belasting van I. te berde gebracht. Verg.
voor 't overige R.'s eigen pleidooi (2081 vlgg., met name 2122-44)
over hetzelfde onderwerp.
Het eerste „vertelsel" (202-210), van den diefstal der ,,pladise", is
de zeer verkorte en gewijzigde vorm van een overoud verhaal, wijd
en zijd — tot in Zuid-Afrika (mutatis nominibus: vos > jalchais,
wolf > hyena: zie Inl. 3, met Aant. I, 5) en Amerika — verbreid;
vaak verbonden met andere verhalen, als dat van de vischvangst (verg.
1508-11), Hersint's verkrachting, H. in den put, den doodgewaanden
R. enz.; zie J. CXII, Ma. XXIX; V. H. XXIX; BH. CII, J. de Cock,
in Volkskunde XV (1903) 29-33; Bleek, R. F. in Slid-Afrika, 13-4;
Sudre 169-79; Foulet 117; Graf 58-69. In Ren. komt dit verhaal te
deter plaatse, in I, niet, maar wel elders, veel uitvoeriger, voor: III
1-138(176) en XIV 537-676 (met de varr. CHM), benevens eenig
kort gewag: VI 745-66, IX 524-44 en ook I 1061-2 (verg. ook RF.
677-81) nergens zoo als hier: sterk gewijzigd, en gebruikt ter, niet
zeer handige, vrilpfeiting van R.(immers waarom neemt deze niet
zelf eenige der uitgeworpen, voor 't grijpen liggende visschen?).
202 mesleedtene. Over I.'s „onrechtmatige daad", als medeeigenaar,
zie BH. 12. Zie ook Cc. 168, op 203.
203 kerren: karren werden vanouds veel voor vischvervoer gebruikt; zie BH. 12.
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207-10 Verg. de, nog heden bekende, spreekw. zegsw.: Meisjemaat, meisje-maat, lk de visch en jij de graat (Ned. Wdb. V 525;
Harrebomee I 286; De Amsterdammer, 3 Juni 1917).
211-25 Het tweede verhaal, van den gestolen „bake" (verg. 1517,
1523, 2137), is evenmin als het vorige in Ren. I te dezer plaatse te
vinden, maar eveneens, meest in veel uitvoeriger vorm, velerwegen
elders: reeds bij Egbert van Luik, Fecunda ratis (1 O de eeuw) 1311-27,
Ysengr. I 181-442, Ren. V 61-140, RF. 449-98; zie over den oorsprong en de onderlinge betrekking dezer verschillende bewerkingen:
Voigt voor Ysengr. LXXIX, LXXXIII; Ma. XXIX, V. H.
XXIX-XXX; BH. CII; Sudre 132-9; LW. Et. s. Ysengr. 37-42;
Foulet 2 39-51 ; Voretzsch, in ZfromPh. XVIII (1894) 164-72; Graf
69-70, 76.
217 Verg. op 1911.
218 wisse, de strik van wilgentwijgen, gebruikt om voorwerpen
(hier: in de schouw gerookte ham), maar ook wel personen „op te
hanged' (verg. Ysengr.1 357-72, 389, met noot; Ren. 132-6: hart).
220-5 zijn en blijven voor mij in beteekenis en bedoeling vrij duister
(zie Cc. 169) : wie is die „man", die R. (voor of na verdeeling van den
buit ?) in een zak geworpen heeft ? In Ysengr., Ren., RF. heb ik nieis
dergelijks gevonden; zie Foulet 476 ?
228 rime, door den dichter(niet zelf gebezigd, maar) een dier in
den mond gelegd : een (zeldzaam) te ver gaand anthropomorphisme
(zie Tschr. LIII 67, 70-1) doch verg. 2707, en zie Cc. 169-70 (verg.
echter voor twee iplv. hondert ook Ren. I 1063: Cent fois!)
229-42 Over I.'s klacht wegens Hersints verkrachting door (of overspel met?) R. zie op 72-3. Volgens Pancer is bier niet de juiste wijze
van strafvordering gevolgd: had er verkrachting plaats gehad, dan
had niet I., maar H. zelve de klacht moeten inbrengen; en wel aanstonds na het feit, ergeen nacht over moeten laten verioopen OH.
13), waardoor 't „overnachtich" was geworden (zie V. V 2243). In
Ren. 1 109-16, en evenzoo in RF. 1392-8, 1405-8 — zie Tschr. LIII 50
(1. ald. 236 iplv. 286) — valt de nadruk op het voor H. beschamende
feit, dat I. zelf de schande zijner gemalin ruchtbaar gemaakt heeft;
zie ook Cc. 171. Zie over de betrekkingen tusschen R. en H. ook
Voretzsch, in ZfromPhilol. XV (1891) 162-4; Singer, in AfdA
XVIII (1892) 247.
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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232-3 hevet Gheminnet, perf. p r a e s.: lief heeft (lat. habet
amatum Il doet (praes. 237 X L 113: dilexit). Zie ook Tschr. LIX 165.

234 Allicht eene toespeling op de geheime, buitenechtelijke „hovesche minne" (verg. 239), waarbij het „clappen" of „roemen" een der
ergste gevaren en vergrijpen was. Verg. Borchgravinne van Vergy
1108-17; Het daghet in den Oosten, str. 6, en zie Schultz, HOE Leben
im MA. 2 I 601; Wallner, in PBB. XLVII 192 over „tougen minne"
(de „heimliche Liebe von der niemand nichts weiss").
236 seven jaer, evenzoo RF. 1218, doch waarschijnlijk ook daar,
evenals bier, een onbepaald, hoog aantal jaren, bier ook = al haer
lijf (232); zie op 2624 en BH. 14.
237 trouwe, bier: belofte van trouwe lief de; natuurlijk niet = nnl.
trouw- (huwelijks-) belofte (eng. breach of promise).
240 sinen wille dede: het was dus overspel; dat door de wereldlijke
overheid Of niet of althans veel minder zwaar dan „vrouwe(n)cracht"
went gestrart (BR 14-5).
241 sciere ghenesen, waarschijnlijk weer dubbelzinnige scherts
(verg. 1650-1 en op 140 en 141-3) ; zoowel: zij heeft er geen richamelijk letsel of hinder van gehad, is 't weldra to boven geweest, als
=v an kin d e ghenesen, verlost worden, baren. Zie ook een plaats
uit het Mhd. gedicht Helmbrecht (Ma. 351), en Voretzsch, Singer
en Wallner, op 229-42 en 234 aangehaald. Over de bastaarden van
vos en wolvin zie op 72.
242 Verg. 424 en lat. quid amplius, — porro?
243 Cuwaert, eigenlijk Pancer, C.'s „taelman" (zie op 134 vlgg.).
244 van eere blase, hetzij attributieve bepaling bij claghe (verg. nnl.
een vent van niks), hetzij, in verband met maker: van een bobbel (waterbel) eene aanklacht maken, ophef, drukte maken over iets onbeduidends (te vergelijken met nvl. van een veest een donderslag maken,
zooals Stijn Streuvels deze plaats inderdaad „vertaald" heeft).
245-8 De (doorgaansgeestelijke) „meester", die zijn „clerc" (leeraarmede
ling) met roede of stole lastijdde,
'brak d den „vrede- met;
zie Ma. 351,13H. 15-6 (verschifiende aanhalingen uit landrechten,
synoden, schoolverordeningen enz.) ; Schoengen, Gesch. v.h. Onderwijs in Nederland 312-6; Valcooch's Regel der Duytsche Schoolmeesters, ed. De Planque, 13-5.
247 clerc, in 't alg.: geestelijke X leec; inz.: zij, die de 4 lagere wij-
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dingen of, ten minste, de tonsuur, ontvangen hebben — eerst door
de 3 hoogere wordt men priester (page) daardoor zekere kundigheden, allereerst de(in de ME. nog zeldzame) kunst van lezen en.
schriiven verstaan, geletterd, geleerd zijn, en daarmede de bekwaamheid en geschiktheid verworven hebben voor ambten en betrekkingen
als kanselier „notaris", secretaris, advocaat, „schrijver" enz. (verg.
b.v. 3393-7); doch anderzijds ook, gelijk hier: leerling. Later ook wel
uitgebreid tot geleerde, geschoolde leeken; zie I3uchberger, Kirchl.
Handlexikon I 952.
250 verloos, bedoeld als een — door Grimbeert to onrechte aan
Cortois in den mond gelegd — euphemisme voor: hem ontstolen was
(zie 105: nam !) ; verg. tegen (boeken)diefstal waarschuwende boekinschriften als: „die dit boek v e r 1 i e s t eer hij 't vindt" enz. (zie
Wattenbach, Schriftwesen im Ma. 3 527-34; Boekenoogen, in Tschr.
v. Bibl.-wezen II (1914) 215-7).
253 Zie verschillende andere voorbeelden van dit spreekwoord in
dit (zeker wel oorspronkelijk) Lat., of in Nederlandsch en Duitsch
gewaad, bij BH. 16. Over 't kwaad Latijn zie Inl. 24, met Aant. II
A, 43; verg. dergelijke verknoeiingen van het kerkelijk Latijn ook
reeds in Ysengr. 97-100.
254-8 Een spreekwoord: „Quad. furi tulerit fur, indemnis retinebit"
(ZfdA. XX% 266), het aan een dief ontstolengoed mag de tweede
dief ongestraft behouden (Ma. 351). Dit gold echter niet (gelijk
spreekwoorden anders sours w61: zie op 180) in rechte : het moest
althans eerst in't openbaar aangegeven worden (BH. 16, zie ook
Geyder 234; 13Ohlau 83). De dief kon niet klagen over het hem weder
ontstolen goed. Verg. op 98-105.
259-77 (en 363-86) R. als heremiet of kluizenaar (verg. 3092-7),
elders als pelgrim (2744-3278) of als passieprediker (zie op 134-61);
in deze rollen en dit „habijt" in Gerken en miniatures enz. zeer vaak
afgebeeld (zie Isl. 60, met Aant. III 99-105). Maar deze rol van R.
is betrekkelijk jong: eerst later op hem overgedragen van den wolf
Cgelijk deze elders wel eens in de plaats van den beer is gekomen:
zie Isl. 7, met Aant. I 21). Het oudere, oorspronkelijice type, in de
oudere Mlat., kloosterlijke dierensproken (Ecbasis, Ysengrimus en de
kleinere verhalen) is de wolf, als monnik of abt — de clerus zich zelf
in deze gedaante bespottend! —; ontleend aan de gelijkenis van den
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wolf in schaapskleeren, in tezenstelling met den goeden herder (zie
Mt II, met Aant. 1 29): bet beeld van den huichelachtigen vraat- en
schraapzieken priester, abt of monnik; zie vooral Graf 46-7. — Daarnaast kan in het dierenepos ook wel een parodieerende parallel met de
monia ge" van vele helden uit het heldenekos, de Ofr. „chansons de
„
geste", bedoeld zijn: satire op de schijnheffigheid (verg. b.v. Lorr.
A I 1245 vlgg., 1289 vlgg.; Ren. v. Mont., ed. Diermanse, 910-2;
Moriaen 3057-9). Trouwens ook in het werkelijke leven was (en is)
de vermomming als monnik of als vrouw enz. bij een verraderlij ken
overval niet onbekend; zie Tschr. LII 224, met noot 4. Verg. ten slotte
ook het verhaal uit het Mahabharata XII 3, van den vromen jakhals,
minister van den koning tijger (Speyer, Een Indische tegenhanger van
het Reinaert-motief, in Tschr. XXXIII 32-9) ; voorts Voigt, voor
Ysengr. LXXXI, XCI; Sudre 220; en ten slotte een spreekwoord als
„De wolf die hoenders eet en bijt, Die is geworden heremijt" < De
Brune, Nieuwe wijn in oude leerzacken, bij R. I, ed. J. F. Willems,
299), en verg. ook op 2779-3102.
260-1 sinen ban gheboden ende sinen vrede, een hendiadys voor:
in plechtigen vorm (ban) zijnen ('s konings)„vrede" afgekondigd;
verg. 359-61 en op 138.
263-4 (en 365, 420, 1488, 3093) of, alsof; R. i s dus ook in Gr.'s
oog, niet inderdaad een (begheven der wereld afgestorven,
dock alleen, niet in een klooster, wonende) „heremite of to = lat.
sive) clusenare" (= mnl. eensedele).
263-6: vierrijm, als zoo vaak (vooral in F) : zie Td. 238, Cc. 143,
263 (in R. II telkens weggewerkt).
268 Lees, iplv. seide, naar A: seidi, F: seide hi (drukfout).
269-71 A4alcrois, zie Naaml. 124; alleen bier (in A, niet in Fs), noch
op deze plaats in Ren. I — zie Martin, Observe 117b (en Ren. Va 954
en 1147 var.) — genoemd. Overigens een halve waarheid: R. heeft
wel Malcrois verlaten, maar de „cluse" is Maupertuus (510 vigg.)!
272-7 Verg. den terugslag hierop, 419-23!

278-462 B. Copp e. Alleen in hoofdzaak, ten kleinen deele, naar
Ren. I 279-468. Daar wordt in't kort verhaaid(279-350) : Chantecler
komt met 4 Mennen de doode Cop& voor den koning brengen, wier
zuster Pinte klaagt over den dood van 5 broeders van vaders- en 5
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zusters van moederszijde; voorts is daar gewag van het bezwijmen en
weer bijkomen der hennen, de woede des konings, het beven der
dieren, Coars' koorts van schrik, de begrafenis van Copee, met de
wonderbaarlijke genezing op het graf deter martelares. Verg. ook RF.
1458-1510 en, verderaf, ook Grimm, KHM. no. 80 : de plechtige begrafenis van het hennetje door alle dieren. Van dit alles is slechts
een en ander overgenomen, veel weggelaten, of ook elders, beter, te
pas gebracht (zie b.v. 2668-71, 3417-20). In de plaats daarvan heeft
Aernout een breede, aanschouwelijke schildering gegeven der droeve
inkomst van den piechtigen rouwstoet, met den drukdoenden, parmantig klapwiekenden haan voorop (verg. 1812-6), de met name genoemde en in hunne af- en herkomst geroemde hennen, hare weeklachten, Cantecleers verhaal van hun vroeger gerust, welbehoed
Leven, totdat R., die valsche kluizenaar, de waakzaamheid deed verslappen en zoo een ware slachting kon aanrichten, en ten slotte de
plechtige begrafenis! Een der best geslaagde tafereelen, ten deele
ontleend aan het werkelijke Vlaamsche boerenleven: de vos als hoenderdief (verg. 876-7, 1537-41, 1616-35, 1701-17, 2104-5 e.e.)! Zie
voorts over herkomst en verbreiding der volksverhalen over vos en
haan in den breede Graf 25-47, int. 27-8, 32, 46-7.
280 van berghe te dale: hier wordt dus, evenals waarschiinlijk 507,
550, 879, 888, 908, 928, het tooneel van den hofdag geschilderd als
een berg- of heuvelachtig 1 ) landschap, gelijk althans in de meer zuidelijke streken van Vlaanderen ook wel gevonden worden.
281 Cantecteer, zie Naaml. 108, en verg. Odo de Ciringtonia,
Parab. 9: „Chantecler, i.e. gallus" zie ook NGN. VII 128-30, en beneden, Toev. en Verb.
281-7 De aanklacht wegens moord — in de middeleeuwsche bet.,
vooral: heimelijke doodslag, buiten bijzijn van anderen (zie Bosch, in
Tschr. v. Rechtsgeschiedenis II 224-34) moest of kon geschieden
door de naaste maven; verg. op 62. Het lijk van een vermoorde moest
voor het gerecht gebracht, de doodwonde door den reciter „geschouvrd" worden: zie Geyder 235, Wiesner 9-10, BH. 16-7.
283 Coppe, zie Naaml. 108 en Kiliaan 315, Refr. Stye (n)voort LIII
22-4; verg. Coppier, Van Vrouwen ende van Minne 77, en zie beneden, Toev. en Verb.?
1) Verg. Staring II 61: „Gij Bergen! ... Heuvels acht de Faam... te klein een
naam", en de Noord- en Zuidnederl, plaatsnamen op -berg!
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287 Bij Cantecleers optreden herinnert men zich onwillekeurig
dergelijke latere schilderingen van hanen, als die van „Besaen met
sijn roo veeren" (verg. Ren.: Ro(u)sse; Rossete, bij Martin, Observ.
120a) in de klucht van Mr. Kackadoris, van Rookam, in Vondel's
Leeuwendalers 726 vlgg., en vooral Gezelle's Pachthofschilderinge
(Dichtoef. 102), ten slotte ook Rostand's Chantecler.
288 vervangt het „hantgheslach", meermalen als rouwmisbaar der
menschen vermeld (b.v. Maerlant, Alex. X 827, Troyen 23338), hier
in het dierlijke „getransponeerd".
290 wide mare, wijd. en zijd beroemd; verg. 234, 415, 613: parodie
van het heldenepos!
291 Cantaert, 295 Craiant, zie Naaml. 107-9 en Toev. en Verb. — 293
Alente, zie ald., 114-5 en Toev. en Verb. — 297 Portaengen, zie ald.,
125; voorts J. A. Portengen, in Jaarb. Niftarlake X (1922) 17-21;
NGN. VIII 70; doch ook Ned. Wdb. II 795, 4°. — Pollanen, zie ald.,
124-5. Verg. ook met beide laatste namen dien van den „tusschen P.
en P." gelegen polder H a a n wijk !? Zie ook op 597.
299 stallecht = stalke(e)rse (verg. mhd. kerz( e)stal), een der
groote, in houten kandelaars, op de hoeken van den „tuin" (zie op
1164), om de lijkbaar of „crucewijs", op den grand staande kaarsen
(verg. b.v. Kunera-legende, ed. Emonds, 481-4; Ligtenberg, Armenzorg to Leiden, 85) : symbolen van Christus (Joh. I 9, III 10, VIII 12)
en bij de lijkmis van het voortleven der ziel („lux perpetua luceat
eis") ( < Joh. I 5 en 1 Joh. I 5) zie verder BH. 17. Hier echter in de
hand gedragen, als bij plechtige ommegangen en begrafenissen (doch
verg. ook, ironisch, RF. 977-9).
305 Pinte, zie Naaml. 111. — Sproete, zie aid., 113.
305-9 Terwijl de v a d e r der vermoorde C., voor de lijkbaar uit
gaande, met zijne zonen en dochters, als naaste magen, den moord „beschreit", en later de aanklacht doet, en de g e b r o e d e r s, Ca. en Cr.,
de „stinechte" dragende en al „wee"klagende naast de baar gaan —
het begin der „daghe" of de herhaling, voor 't gerecht, van het
eerste „gheruchte" of „wapen"-geroep verg. alarm < fr.-it. al' arme),
zie Sassensp. I 62, I Geyder 238; Wiessner 11-2, BH. 17, en V.
Iterson, De histor. ontwikkeling v. d. rechten op de g gond in de prov.
Utrecht, I, blz. CIII, met noot 1— d r a g e n de g e z u s t e r s(?)
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P. 1 ) en S., eveneens weeklagende, de baar der doode; waarschijnlijk
naar eene oude, nog heden in Zeeuwsch-Vlaanderen (Hontenisse
e.e.) heerschende zede, dat de lijkbaar van een meisje door meisjes,
van een jongen door jongens gedragen wordt (zie J. Greidanus, in
Tschr. XLV 320). Verg. voor 't overige den rouwstoet der „krijschers", „krijters" (bij Vondel, Rommelpot 177, in anderen zin),
„greiers", „schreiers", „schreemers", „schreeuwers" enz., „die, met
een grooten rouwmantel gekleed, achter de lijkkoets gaan van aan de
kerk tot aan 't kerkhof,... fr. pleureur" (Gailliard, in VMVA. 1914,
130) alsmede Claus Sluter's beroemde beeldengroep van zulke
„pleureurs" om het grafteeken van hertog Philips den Stouten van
Bourgondiè te Dijon.
312-7 Verg. de herhaling aan 't slot van C.'s „claghe" (417-8) met
65-8 en 95-7, op 417-8 en b.v. Lorr. J. I 1245 vlgg., 1289 vlgg.; en
zie ook BH. 17.
313 Men klaagde iets „aan" God (verg. 1791 en nnl. godgeklaagd,
Ned. Wdb. V 253; Vondel, Hier. verwoest, 1060) en, in Zijn naam,
aan den koning, Wiens „genade" men inriep; zie Grimm., D. Mythol.
12; Geyder 239.
318-21 Een vriendelijke schildering der lente: blijk van een ontwakend natuurgevoel. Doch verg. op 42-3, 2467, en vele andere gelijkluidende Mnl., Mhd. en Of r. plaatsen, als b.v. Veldeke's lied, in
MSF. 62 (ed. Kraus-Frings, blz. 76) ; zie ook op 42-3, en inz. J. Leue,
Iiiifisches in Van den vas Reinaerde, 56. — 318-51 zijn a.h.w. een
vreedzaam intermezzo (het veilige, onbezorgde leven van het hoendergezin) tusschen de tafereelen van R.'s verraderlijke boosaardigheid en de droevige gevolgen daarvan: 278-317 en 352-86.
318 ten ingane, vertaling van, of althans te vergelijken met een
formule uit den oorkondenstijl, naar de „consuetudo Bononiensis"
(zie Leist, Katech. d. Urkundenlehre 189) : mense intrante enz.; verg.
ook b.v. Stoke I 1314: int uutgaende aprel.
d e n Aprille, naar F; evenzoo bij Mei en Oest (Aug.), bijna appellativa geworden voor: lente en zomer; zelden aldus bij Selle (Febr.)
en Maart; verg. Maerlant, Rijmb. 6572, 6591; Veldeke en Stoke
t.a.pll., en zie Stoett 95d, 198, met opm. Verg. hd. i m August
1) In Ren. I (284, 426) en R. I (410-5) Cantecleers dochter; in RF. (39, 54, 56)
zijn gade. Zie ook Cc. 175.
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enz.; ook met het onbep. lidw. een (V. II 532). — Aprille, bier e.e. in
de lyriek geprezen als de lente maand (zie Voigt op Ysengr. I
920 en LXXIX) ; elders, b.v. in Rose 48-68, 88-94, daarentegen Mei.
322-8 Een broedsel kuikens (= een „toom" kippen ?) van 15 (zie
ook 410) is groot (zie echter Brunellus 127: ter quinque), althans
minder gewoon dan 12 - zie Voigt op Ysengr. IV 936, benevens Diu
bihte (in Grimm, RF. 394) 64 - of 11 (Ren. I 307-10), en dus wel
een grond voor vadertrots! Verg. verder op 1616, en ook Graf 27-8,
met foot.
327 die vroede, de verstandige, zorgzame huisvrouw: een episch
epitheton ornans (bij Stoke I 1278 van eene gravin gezegd!) verg.
ook ben., 415: Coppe die mare, loch daarentegen de hedendaagsche
spreekw. zegsw.: zoo dom als een kip zonder kop!
330 paere, een, als een stad, door een gemetselden „muur"
zie op 1164 - (331, 340) en „gracht'', ringsloot (344)
—Xwech,
„betoken" (omsloten) „hoenderpark"; verg. 1710.
332 eens monics scure. Is deze lezing, naar FB, echt (zie Tschr.
LIX 166 X Cc. 177), woonde er slechts een monnik (als heremiet of
kluizenaar : zie op 264), dan k a n ook hier een lichte satire op de
,Juie, lekkere monniken", „smulpapen", „paters-goedleven" enz.
scliullen; verg. op 1515.
333-4 Honden „hooren" inderdaad bij een boerenerf, ook bij een
kloosterhof, voorheen zeker vooral ter beveiliging van pluimvee tegen
vossen en andere „diere" (verg. 342-3 en b.v. straks, op 3M en Odo
cle Ciringtonia, Parab. 19).
334 die pelse scoorden, verg. dat vel nipen (194 en 348).
339 ghebuur (nom. sing. naast ghebure, zie Cc. 77), waarschijnlijk
ironisch-episch voor: de gevaarlijke buurman (hier: vijand) verg.
Veldeke, Serv. II 47 en ook Kudrun 650, 4 (Ma.).
350 God in allerlei wenschen, verwenschingen ( > vloeken) genoemd: zie Ned. Wdb. IV 217-31.
352 heremite = 365 (begheven) clusenare; zie op 263-4. - Over
R. in geestelijk „habijt", als heremiet, passieprediker, pelgrim enz. zie
op 259-77. In Cyrillus' Parab., ed. Lely, Boek I, cap. XIII is de leugenachtige raaf de boodschapper (verg. 2837 en op 18) aan de hoenders van den „nonne" geworden vos!
354-6 „Een koningsoorkonde bezat voor het gerecht bijzondere
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bewijskracht: haar inhoud mocht niet betwijfeld worden.... Het
twistpunt mocht alleen de vraag zijn, of het stuk een e c h t e
konmeisoorkonde was.... Meer en meer was het zegel het eenige bekrachtigingsmiddel van een oorkonde geworden" (Enklaar, in Tschr.
LVII 210-2). Cantecleer twij felt dan ook niet aan de echtheid der
(hoewel pzegelde, zeker wel valsche) oorkonde. Zie Lierover, en
over Balduinus' gewijzigde Lat. vertaling — L 159-62, waarin de
„titulus" (het opschrift) rechtstreeks weergegeven wordt — nader
c.aT.; over seghele ende brief(A), een hendiadys, zie V. VII 893 en
BH. 18. Verg. voorts voor een dergelijken brief van koning Nobel
Ren. I 988-1004; Ysengr. V 133-8, VII 427-31, 435; en zie ook Cc.
179 en Tschr. XXIX 207-28: parodie van kanselarijstijl en -taal.
Over het (te?) verregaande anthropomorphisme verg. op 1162 en op
2707.

357 Zie op 144. — 358 dochte mi ghescreven wesen. Cantecleer,
„analphabeet", drukt zich bescheiden, voorzichti uit over den inhoud
van het, voor hem onleesbaar, geschrift! Zie over zijn houding en optreden bier e. e. Inl. 36.
361-2 dieren X voghelen = L 161: avibusque ferisque. Zie voorts,
behalve op 49, nog It. 11 3491-2: „teen so &linen dier, ten was aldaer,
Ende oec van vogelen mennich paer" (> RV., voor 3247) Ren.
XXVII T 355-6, waar R. van Cantacler zegt: „i no e de nostra
religion. Nu semo bestie et el e osello", P 342: „Eo son bestia per
andar Eli auselli sa bein volar" (verg. R. II 4498: „want si (de roek)
vlieghet ende is (R.) ga") Esopet, prol.: beesten X vogelen; Belg.
Mus. VI 22, vs. 83: „het (een vleermuis) en dunct mi sijn voghel no
dier". De vogels zijn dan ook de eenige „dieren" (in N n 1. zin),
tegenover wie R. 1t. aflegt en zijne minderheid erkent (zie Sudre
273-4). - In de Indische (gelijk ook in de Grielsche en Latijnsche)
fabelen hebben de vogels ook hun eigen koning, den adelaar, Garucia,
eveneens de slangen (zie Speyer, in Tschr. XXXIII 33). Verg. ook
het gewag van een oorlog tusschen de „dieren" of „beesten" en de
„vogels"; zie Esopet XLVI (< Phaedrus, App. 1 18) ; De Mont en.
De Cock, VI. Vertelsels, no. 52; en ook Hesseling, Een vredesconferentie der dieren in 1365, in: Uit Hellas' Heden en Verleden,
106-16.
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363 vlgg. Zie op 259-77, en verg. Ysengr. IV 141 sqq. (van den
w o 1 f, als heremiet).
365 begheven clusenare, zie op 352.
370 palster, pelgrimsstaf, soms met een bolle flesch aan den top,
verg. op 2819; R. 3634; Ysengr. IV 911; Bouc v. d. amb., F2a;
Schultz, 1-16f. Leben I 405 ; en de prenten in Duyfken ende Willem.
Pelgrim., ed. Ruys.
371 van der Elmare; zie Naaml. 122, en verg. nog de plaatsnamen,
eenerzij ds rgemeet (Schouwen), Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) ,
anderzijds Alkmaar, Maerlant e.a. (zie V. IV 1108; Carnoy, in
VMVA. 1939, 819-20; Reg. op NGN. I-X. Zie ook, voor den datiefvorm -e(n) (1487), Cc. 94, 96 (4).
376 bi der stole, breede, lang afhangende, wollen of zii den band of
strook, door denpriester bij zekere kerkelijke handelingen om den
hats en schouders gelegd, en waarvan een der beide uiteinden iemand,
die eene gelofte aflegt, op het hoofd gelegd wordt, als symbool van
onderwerping en gehoorzaamheid, onthouding enz. (jugum voturn continentiae) ; zie vender, ook over het „met zeven stolen zweren", V. VII 2193-6; BH. 19; V. Iterson, a.w. I 274, noot 1.
379 miere sielen telen, verg. op 1692.
382-3 middach noene prieme: 3 der 7 „ghetiden van den
daghe' (verg. 949 en 3007), „horae canonicae", die elk priester
cragelijks moet bidden („lesen") : „mettene (3), prieme (6), tiertse
(9), sexte (of : middach) (12), noene (3) vesper (6), completen
(9)." bier den (valschen) kluizenaar misschien met opzet in verkeerde volgorde in den mond gelegd, hetzij als blijk zijner kerkelijke,
liturgische onkunde, hetzij als Licht spottende ironie (hetzij, mede,
rijmshalve ?) ; doch door den omwerker van R. II (412-3) niet als
zoodanig beset t, en pedant-schoolmeesterlijk, „verbeterd" door verandering van („middach" in „sext" en van) „prieme" in „vesper".
Zie echter ook BH. 19 ?
384, 394 neven eere —, dor die haghe hier en 1679, 1920, 2440 allicht : beukenhaag — van haagbeuken, als af„heining" < hagening)
= tuun 644, 1920, 2037 X (leemen) „weech" en (gemetselden)
„muur" (zie op 1164 en Heyne, Deut. Wohnungswesen, 187) —;
verg. mhd. hag (RF. 51) = zun (a.w. 37, 47, verg. 25), en den Of r.
naam van een der zonen van Renart: Percehaie (Martin, Observ.
118b).
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391 buten mure, zie op 1703.
398, 887 male, eig.: buidel, valies, (reis-)tasch (R. II 3634) ; fr.
malle, eng. mail; bier in ironische toepassing op den buik, de maag
(van een deer) verg. batch, sac.
399 nakede, een epische wijze van aankondiging van een „naderend", onafwendbaar, „fataal" onheil (1570) ; zie Tschr. LII 229-30;
evenzoo in 't Mhd. (Ma. 354).
411 ghedeghen ... up, ironisch voor: geslonken tot; evenzoo Stoke
I 1275: deech te niece; verg. voor de dubbele of onzijdige beteekenis
nog nwvl. bedijen, bedeghen als praedicaatsw.: worden. Evenzoo in
't Mhd. (Ma.).
412 suver, zie op 2108. — 414 noch ghistren. de moordaanslag op
Coppe was, doordat er niet terstond, denzelfden dag een „gheruchte" over was aangeheven, er een nacht over heengegaan was,
„overnachtig" geworden (zie V. V 2248, en verg. op 229-42) ; in
welk geval de aanklager geen buitengewoon „ding" mocht vragen,
en de aangeklaagde driemaal gedaagd moest worden (gerijk hier nu
ook geschiedt, verg. 1342-7) pas daarna kon hij schuidig verklaard
worden. Zie verder Wiessner 12-3, BH. 20.
415 die mare, verg. op 290.
417-8 Het slot der „claghe" herhaalt den aanhef, verg. op 312-7.
Zie ook Tschr. LIX 166.
419 die das, met het bepalend lidw. in den voc., verg. 1768, 3104,
Ren. I 729: „Ou estes vos, Tybers li chaz", en zie Tschr. LIX 182-3.
Verg. b.v. nnl. mijnheer de voorzitteri en derg.
422 levic een jaer, min of meer eene epische formule: voorwaarde
voor het nakomen van een eed ofgelofte, eig.: 1 jaar, 6 weken en
3 dagen: driemaal „viertien" nacht e), „genacht(e) de termijn, ter
verzekering, dat iets onverwijld, winder uitstel zal geschieden, waarna „verjaring" intreedt). Verg. 3171, 3229, R. II 6893, en dergelijke
Mlat., Ofr., Mhd. zegswijzen; zie Ma. 354 en in ed. E 32, BH. 20.
424 Verg. 242. — 426-31 Over de noodzakelijkheid om het lichaam,
of althans een of meer lichaamsdeelen van een vermoorde te bewaren
om ze, als stuk van overtuiging, te lcunnen vertoonen; zie 'Wiessner
10-1. Het was de „klacht met den dooden man" (of „met de doode
hand") dit „stoffelijk overschot" werd dan, naar 't schijnt, in Friesland zelfs wel, ter „conserveering", in den schoorsteen te rooken
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hangen! Het lijk mocht ook pas op bevel des rechters begraven
worden (Geyder 240-2), waarbij de formule voorkwam: „wij bestellen het lichaam ter aarde en de ziele te Gode" (Ma. 354, BR 20).
429 (38)-47 vighelien. Zie reeds Cc. 183, en voorts het volgende,
wederom naar (hernieuwde) vriendelijke inlichting van P. fr. Bon.
Kruitwagen O.F.M. Zooals de namen aanduiden, worden de vespers
des avonds, de metten en lauden den daarop volgenden ochtend vs5Or
de begrafenis gezongen; waarop dan volgt de uitvaart (zielemis,
missa defunctorum) en de eigenlijke begrafenis. Hier worden dus,
in behoorlijke volgorde, vermeld: het begin der vespers: Placebo
domino (zie Cc.; Beka, Chron., ed. Matthaeus, III 38 en hier, op 442),
die verse die daartoe hoorden: de 5 antiphonen (mnl. antiffenen), de
5 psalmen der vespers en het Magnificat onser Vrouwen (alle inderdaad „verzen") en daarna der sielen vers (wel denkelijk de 3 korte
„versiculi" van iederen „nocturn"), die sevende lesse, de eerste van
het derde drietal „lessen" van iederen „nocturn", met de bijbehoorende 8 ste en 9 de lesse. De 3 drietallen worden namelijk achtereenvolgens
door een geestelijke van telkens hoogeren rang gezongen, terwijl hoe
hooger de plechtigheid, des te hooger ook de functionneerende geestelijken waren. Dâarom was het eigenlijk wel van belang, „wie Baer der
sielen vers sanc ende wie die sevende lesse las" (446-7) en zou de
dichter het gaarne, althans „in corten woorden", ook mededeelen, „ne
ware ooc (echter, toch) 't ware al te lanc" (444-5). — Uit deze geheele beschrijving mag men waarschijnlijk wel besluiten dat hetzij de
dichter (Aernout) of de omwerker (Willem) behoorde tot de „clerke"
van lagere rangorde, vrij hoed, maar toch niet geheel vertrouwd met
de liturgie. Zie verder ook BH. 20-1 (en Moller, in Tschr. XLIII 65,
;het Getijdenboek van Geert Groote, ed. V. Wijk, 155-6 en 20;
Te Winkel, op Bredero, Het daget, 1654-89. Ten slotte: Corn.
Everaert's Esbat. wander Vigelie is een (erotische) caricatuur der
Katholieke Vigiliae.
430-62 De uitvoerige beschrijving van den lijkstoet, den lijkdienst
en de plechtige begrafenis met het kerkelijk ritueel (vooral van den
schfindooden vos) is in het dierenepos vanouds een ,geliefd motief
geweest. Zie Voigt, vOOr Ecbasis, s. 57, met foot 2, en vOOr Ysengr.
LXXXIV; Odo de Ciringtonia, Parab., n o. 15 (43) ; Foulet 432 (inz.
462)-73; voorts de gebeeldhouwde voorstellingen in het monster te
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Straatsburg, de kerken te Vercelli en San Murano; zie Martin, in.
Prager Deutsche Stud. VIII* — Voor 't overige alweer een parodièerende navolging van dergelijke breede schilderingen van luisterrijke
begrafenissen, grafteekenen en -opschriften in heldenepos en ridderroman: zie Veldeke, Eneit 2503-19 ( < Benoit 2134 vlgg.: Dido) ;
8235-75 (Pallas) ; Maerlant, Alex. I 1269-84 (Achilles), VII 1811-20
(Dari(u)s) ; Florin 875-7, 892-1036, 1114-20 (het gewaande graf van
Blancefloer), en zie nog Ma., in ed. E, 32; wederom te vergelij ken.
met de „pompae funebres", als in de 17 de eeuw zoo vaak in omvangrijke, kostbare prachtwerken afgebeeld en beschreven.
437 jonghen ende ouden:
verg. in dezelfde bet. mhd. die
tumben unde wisen; doch ouden ook, in anderen zin, 464.
441 hoo, luide (verg. lat. alta voce) of: op (muzikaal) hoogen
toon ?erg, two VIII 845; Walew. 3540.
442 placebo (domino); zie op 438-47. Over een latere aan deze
onjuiste vertaling van den Hebr. tekst van Ps. 114 (der Vulgata =
Stvert. 116), 9 ontleende — spreekw. zegsw. van (in) placebo
singhen, — segghen, — spreken (R. II 4255), vleiend spreken, smeeken verg. V. Mander, Grondt d. Schilderc. I 51 („'t soete Placebo
niet voor ooghen singhen") ; Ogier, Seven Hoofts. 132 („den braven
Placedo (sic) spelen", verg. verder: „Pluymstrijkery") en zie Niederd. Jahrb. III (1877) 17, met anm.; Bolte, in Nd. Korrespbl.
(1885) 19-20.
446-7 sanc X las, verg. 429, 3003 en zie op 145-6.
449 gracht, zie over vorm en beteekenis Cc. 184.
450 envene, verg, voor de, ook concrete, bet. van dit (mlat.) woord
ingenium: Voigt, op Ysengr. IV 110 (noot en glossarium).
451 onder die linde, waaronder ook de „versleghen" ridder uit
het beroemde lied „Het daghet in den oosten" ligt en door zijne
geliefde begraven wordt; zie over de linde in de Mnl. lyriek: Ka1ff,
Lied in de ME. 169, 275, 347-9. — 453 saerc, zie Cc. 184.
454-9 Verg. behalve de op 430-62 aangehaalde plaatsen, nog
Ysengr. VII 417-22, en ook Maerlant's grafschrift (Tschr. XXVIII
278-92, XXX 274-5, XXXI 170-4, XXXII 304-5).
460 Een realistisch trekje (niet in Ren. I 425-8).

46

EERSTE DAGVAARDING, DOOR BRUNE. 464

464-1014 II. Eerste dagvaarding, door Brune. Over
de geleidelijke ontwikkeling en groei, in de verschillende Middellatijnsche en Oudfransche bewerkingen, van dit motief der drie dagvaardingen van R. ten hove, uit eene episodische inleiding tot de
aloude fabel van den zieken leeuw zie reeds op 41-162, Inl. 9, 11,
12, 15; en breeder Sudre 75-100; Foulet 323-51; Voretzsch, in Zschr.
f. rom. Philol. XVI 14-6; Graf 13-25. Deze Mnl. redactie komt vrij
getrouw, doch met tal van wijzigingen en uitbreidingen, overeen met
Ren. I 433(476)-728; andere vormen zijn to vinden in V 611-750;
verg. ook VI, XXIII en XXVII (zie Inl. 15, met Aant. I 41 en 42),
benevens RF. 1511-1646.
R.'s eerste dagvaarding, hier aan Brune den beer, in den Ysengrimus
aan den Naas Gutero opgedragen — in de Ecbasis gaat de „pardus"
(panter: zie Naaml. 110-1 en op 3422) vrijwillig R. waarschuwen
(verg. de rol, het aanbod van Grimbeert den das bij de derde dagvaarding) — is nu hier(en reeds in den Of r. Renart) verbonden met
een overoud volksverhaal over den beer, die voor zijn honingsnoeplust en zijn domheicl moet boeten met bet verlies van een of meer
verg. ook het verhaal der vischvangst op het ijs
zijner ledematen
(zie op 1508-11) oorspronkelijk dus een aetiologisch sprookie:
„waarom de beren geen (of: een korten) staart he ben" (zie De
Mont en De Cock, Vlaamsche Vertelsels, no. 44 en Boekenoogen, in
Volkskunde XV 114-5). Ook de trek van het blijven zitten van een
dier in een spleet, ten gevolge van zijne vraatzucht of domheid, is
vanouds velerwegen bekend: zie Pancatantra I 1; Aesopus 362; Serat
Kantjil, ed. Brandes, blz. 36; Egbert van Luik, Fecunda ratis, ed.
Voigt, 186; Grimm, KHM., no. 114 (en 8) ; Boekenoogen, Nederl.
Sprookjes, no. 8 i.f. Zie over den beer als honingsnoeper: Inl. 7, met
Aant. I 21, II B 27; Naaml. 105; en verg. ook den naam van den
)) h on i n beer" (Ursus arctos); over den beer, als het logge, lompe,
domme dier: Martin, in ed. E, 69(Wisselau) BH. op 1495; Boekenoogen in Volkskunde XV 114-5; voorts in 't algemeen Graf 97-103;
Sudre 180-8; Voretzsch, in Zschr. f. rom. Philol. XVI 14-6; Taal en
Lett. V 153-4. — Bijzonder eigendom van R. I A(Aernout) is vooral:
de uitvoerige schiidering van bet gevecht der dorpers met Brune, de
figuur van Julocke en de andere vrouwen (zie op 708-834) en B.'s
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vlucht en „bekaaide" terugkomst ten hove; dit laatste tevens ook wel,
evenals Tibeerts soortgelijk „ongheval" (en later Belijns ontgoochelende ontvangst ten hove) parodie van menige mishandeling van
vorstelijke afgezanten in het heldenepos (zie Tschr. LIT 225). Aires
bij een een met kennelijk welbehagen en Nederlandsch realistisch
talent breed uitgeschilderd en ook vanouds tot heden, zelfs uit kinderboeken, alom bekend, Bruegheliaansch tafereel.
464 linen ouden, hier (anders dan 437 X jonghen) : de „senores"
(f r. seigneurs) --z------ die meeste (grootste, voornaamste) heeren (1006),
= die (hooghe) baroene 1001, 1331, 1894, 2796: de eerste leenmannen (vasallen), tevens r a a d s heeren (hem (zich ?) berieden 1004,
1006; vraghede 1332), zoodat de beslissing ten slotte aan den koning
blij ft. Zie Cc. 185, Wiessner 10, 14.
470-5 De dagvaarding voor het koningsgerecht geschiedt uit naam
des konings. De dagvaarder moest „evenboortig", van elij ken stand
als de gedagvaarde, zijn (bier Brune, later Tibeert, in betrekking tot
R.) zie verder Grimm, Rechtsaltert. 844 vlgg., Geyder 243-4, Wiessner 14-5, BH. 21. — De „baroene" „vonden" (of „wijsden") het
„vonnis", dat door den koning, voorzitter, wend uitgesproken en uitevoerd; dezelfde verhouding nog veei. later, tusschen den baljuw of
g
schout, 's vorsten plaatsvervanger, en schepenen.
471 scade-vromen, ook in de rechtstaal de gewone tegenstelling: nax voordeel; verg. 1847, 3227.
478 here, gewapende schare, menigte yolks; inz.: het op het „ding",
gewapend, te zamen gekomen yolk, ofri. hiri; verg. de ironische toepassing op eene schare van „dorpers", boeren (716).
493, 496 Over het epische gebruik, in het Ofr. en het Mnl., van
het praes. hist., voorafgegaan door nu of dus, en soms gevolgd door
een futurum, zie Ma. 355; Stoett 244, 247, opm. III; Tschr. LII 229-30.
498-9 sijn soo quaet Ende, verg. wel doen ende (zie op 2514, 3428).
500-5 Over de ,,gelegenheid" van R.'s talrijke en tijdelijke „vossengaten" of „-holen" en over de schildering van het Vlaamsche land, als
R.'s jachtveld — bier: „woud", „woestine" en „berch" (verg. op 280),
elders „wildernesse" (3184-5), meestal: „heide" — zie hal. 34 met
Aant. II B, 18, en BH. 22, 23-4.
503 crom, als de vossen inderdaad hunne „pade" plegen te „slaen";
verg. 631; Barthol. d. Eng. 802a (bij V. IX 1216) ; Bath. 219b (a.w.
IX 1219) en Brehm, bij BH. 22.
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504 also als, telkens wanneer; zie Franck, op Alex. II 730; verg.
Seven Vroeden 1837, 3307, Kunera-leg. 419 (: juist toen ?). Doch R. I
3256: zooals; Stoke IV 1410: nu (redengevend) ; en Seven Vroeden
44, 3307: zoodat ? Verg. op 2777 en eng. as.
510-5 huus, zie op 85. — Maupertuus, zie Naaml. 124.
520 voor die barbecane, voor de voorbur& als, naar Friesch en
Vlaamsch recht, een dagvaarder voor bet ,,voorhuis") betaamde; zie
BH. 22, en diens Oude Glossen 10. — Over barbecane verg. Ren. I
481, X 557 en zie BH. t.a.p.; Schultz, HOE Leben2 I 38 (met afbeeld.) ; Te Winkel, Het Kasteel in de 1 3 de eeuw, 60-1; Hand. Comm.
Top. Dial. I 95.
521 Zie op 973. — 522 vlgg. 11 Ren. I 491-4, 769. Zie Geyder 245-6.
524 sinen god e, verg. elders de toepassing op heidensche (af)goden: V. II 2008, Ned. Wdb. V 181-90, Ma. in ed. E, 32, BH. 22
(L 226 alleen: sacra testator).
525-7 Zie BH. 22-3, op 527 en 529, en verg. R. II 1034.
526 voor mi bringhe, „van een dier dat (of een mensch dien) men
\ , . IX 927, 1 1442, en verg. nnl.
voor zich uit doer gaan", drijft iv
Leiden X g e leiden) : taal van den lompen en overmoedigen, waanwijzen Brune! Verg. 1071 en 1371, 1388: de bange I ibeert en R.'s
oom en verdediger Grimbeert beiden, vriendelijker of eerbiediger:
m e t mi gaet (erect), dat ook Brune zelf, 531, bezigt. — Over de na
ende veranderde volgorde in de twee voorwaardelijke bijzinnen zie
Stoett 304, opm. II.
529 breken up eenen rade: R. verdient, als verrader — gewaande
kluizenaar, met valschen brief (zie bov., op 354-6) — en moordenaar
(van Cantecleers kinderen), gera (depraakt to worden, zie verder
Geyder 246, Ma. 356, BH. 23. B. gaat hierbij eigenlijk ook buiten
" (470-5): alleen dagvaarding, nog geen strafdreiging!
zijn „bodscap
Maar Tibeert gaat later evenzoo buiten zijn boekje (1070-1).
523-624 Zie over de ongerijmdheid van het volgende, 72 verzen
lange, gesprek van R. (eerst binnen, voor in zijn „poorthuis", daarna
Pieper, verder, in zijn hol liggende met den buiten, „voor'(d.i. van
R. ' s lig- of standplaats uit: achter - de barbecane liggeriden B.: Cc.
187, 362; Tschr. LIX 169-70 (en LIII 51, 64).
539 haghedochte, mnd. age-(ke-)duicht, westf. akelducht. De oude
afleiding van het woord uit lat. aquaeductus wordt oogenschijnlijk
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gesteund door soortgelijke ontwikkeling van beteekenis bij mnl.
cisterne, duwiere, conduut V. I 1507-8, II 487, III 1764) ; dock gewraakt door de ontstentenis van Romaansche afstammelingen van het
Lat. woord in deze beteekenis, waar men die juist eerst en meest zou
verwachten (zie Meyer-Liibke, Rom. etym. Wtb. 3 46b). Zie voorts
op 3118.
552-7 B. beroept zich bier op een „nootsin" (wettige verhindering
om te gehoorzamen aan eene dagvaarding om voor het gerecht te
verschijnen) : veelal 4 in getal, waaronder gevangenis en ziekte (maar
niet of kwalijk, als bier, „overate"!) ; zie Geyder 246, Wiessner 15-9,
BH. 24, V. IV 2528, Stallaert II 239.
558 sitten no ghestaen, tweeèrlei werkwoordsvorm (de enkelvoudige, duratieve en de door het voorafgaande moghen geèischte, althans gewettigde perfectieve) naast elkaar gebezigd, verg. voor dergelijke verbinding van tweealei werkwoordsvormen op 145-6.
560-624 Over den levendigen vorm van dit gesprek, met slag en
weerslag, en met afwisseling van ghi (-di) en du verg. ben., 10681159, zie Cc. 125-7, Tschr. LIX 167, en verg. Salv. de Grave, Ov. h.
ontst. der „chansons de geste", in VKAL., 5 de Reeks, I 478.
562 Dit spreekw., soms met kleine varianten, ook Limb. I 1654;
Everaert XVII 49; Prov. Comm. 388; Hor. Belg. IX 22, n o. 338;
Historielied., ed. V. d. Graft, 61; en nog andere plaatsen bij Ma. 356,
ed. E 32, en BH. 25.
565 hadden wijs raet, verg. mnl. des raet (nnl. raad o p iets) weten
(R. II 623) ; nhd. entraten en abhilfe; voorts V. VI 965 ; Veldeke,
Serv. I 2919; Coster, Tijsken v. d. Sch. 629.
566 Zie over de betrekking, het verschil, tusschen Ren. en Rein. te
dezer plaatse Cc. 188, Tschr. Lill 54-5.
573 vlgg. Verg. met dezen uitbundigen lof van den gulzigen
„vraet" B., behalve de op 463-1013 aangehaalde getuigenissen over
den beer als „honingsnoeper", ook den soortgelij ken, ouderen lof der
visschen door Isingrijn (Ysengr. I 607-15) en den lateren der muizen
door Tibeert (R. I 1130-51) ; zie reeds Ojb. 138.
575-82, zie op 138-9. — 579 soete neve, zie op 175 en BH. 25.
591, 593 met u (mi) tienen (L 252-3: denis) ; zie V. IV 1494 en in
Tschr. II 192-4, V 215; V. Helten, Mnl. Spraakk., blz. 493-4.
MULLER, Van den Vas Reinaerde, Commentaar
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597 Portegale, zie Naaml. 125; en voorts LW., in Alb. Teirlinck
211-5; Tschr. LIV 50-2. Dit Zuidhollandsche dorp wordt, als plaatsof ook geslachtsnaam herhaaldelijk genoemd in middeleeuwsche stukken, b.v. in Bijdr. Hist. Gen. XXXIII 111, 167 (a°. 1275-80) ; Reken.
V. h. bisd. Utrecht 1325-36, I 532-8; doch zie ook b.v. VMVA. 1931,
935. En van de plaatsnamen Portengen en Pol(l)anen (zie boven, op
297) geldt vrijwel hetzelfde. Na al het over deze drie plaatsnamen
heen-en-weer geschrevene blij ft het evenzeer mogelijk dat drie, ten
deele min of meer vervormde, namen der landen Bretagne, Polen en
Portugal, als dat drie Noordnederlandsche, „gemigreerde", naar die
landen genoemde plaatsnamen bedoeld zijn; verg. ook Naaml. 121
over een, stellig wel „gemigreerd", Babilonien(broek). In het laatste
geval zou men voorts kunnen gissen dat hetzij de oorspronkelijke
dichter van R. I A (Aemout), hetzij de omwerker daarvan en dichter
van R. I B (Willem) — beiden zekeir wel Vlaamsche „clerke" — evenals hun „landsman" Jacob to Maerlant, tijdelijk in de noordelijker
streken (Utrecht en Holland) van de diocese Utrecht (waartoe ook het
land der Vlaamsche Vier Ambachten: Axel, Hulst, Assenede, Boukhout) behoorde! — als geestelijke gewoond en gewerkt, en later in
dit gedicht deze plaatsen herdacht heeft. — Ook in het Mhd. yolksepos Kudrun worden Polán en Portigill vermeld.
599 wat sechdi? hier e.e., evenals nog heden, veeleer als verbaasdvragende uitroep dan als eigenlijke vraag; zie Tschr. LIX 167 en
Bezoen, Dial. v. Enschede, 81. Verg. eng, you don't say so?
600 Lamfreit, zie Naaml. 117.
602 niet in seven jaren = nnl. in Been honderd jaar; verg. 617 en
zie op 2624.
611 gheselle, hier in zwakkere opvatting, als aanspreekvorm ( X
gheselscap 2118, 2701) nagenoeg = vrient, oom of neve; verg. op
175 en zie Graf 122.
614-5 mi een goet gheval X u dit honich: zie Tschr. LIX 167.
617 amen: Over aam, als inhoudsmaat voor wijn en voor den
honingdrank mede, wellicht ook voor honing, en over den Vlaamschen honinghandel — honing was in de ME. wat nu de suiker is: het
gewone verzoetingsmiddel — zie BH. 25-6.
618-9 Over deze hervatting van het (vlak voorafgaande) onderwerp door het pers. of aanw. vnw. (en omgekeerd) verg. op 680-1,
en zie Ma. 358, Td. 230, Cc. 127, Stoett 34.
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625-6 Zie op 532-624 over het ondoordachte dezer regels; voor 't
overige is overluut alleen te verklaren uit de tegenstelling met het
voorafgaande „dit ghepeins" (621-5).
631 Verg. op 503. — 632-5 Zie op 2752. — 633, 1138, 2773 wille,
zin, lust, genoegen; verg. nog nnl. om mijnentwille, wil van iets
hebben enz.
644 tote Lamfreits: de bekende el lips van huus na den gen. van
den bewoner; evenzoo 877, 1324, 1471, 1513, 1839; zie ook Ma. in
ed. E, 33: Zelfs in 't (Dietsche) Mlat. overgenomen (BH. 26); en nog
heden velerwegen in de Nederlanden, Nederduitschland en van daar
in 't Nhd. (bei Muller's enz.), ook in 't Eng., en vanouds in 't
Grieksch, bekend; zie ook Stoett 211, met opm. III. — tune, verg.
op 384, 1164.
645-6, 652 Over deze middeleeuwsch-epische vragen aan of toespraken tot de hoorders van een (voorgedragen) gedicht, en over
(ware of voorgewende) beroepen op mondelinge berichten (zegslieden) zie Ma. XLV en 238, Tschr. LII 230, en verg. op 8.
667-8 Verg. ben., 3275-7, en zie BH. 25.
670 Een veel voorkomend spreekwoord (eig. herhaling van 664) ;
zie V. IV 1219, BH. 26 en voorts Maleg.-fragm. 309, Lutg. II 6340,
Van der Feesten 240, Bouc v. Seden 309, Prov. comm. 469, en verg.
Ysengr. I 685-6 (met noot), (717 vlgg.), 807-9. Ook, vooral, aangeprezen in de hoofsche kringen, met betrekking tot de „hovesche
minne", waar de „mate" (it. mesura, of r. mesure, mhd. maze) als een
der hoofddeugden gold: zie Tschr. LII 262, noot; Vanderheyden, in
Leuv. Bij dr. XXV 178-85 ; Huizinga, in Tschr. v. Gesch. XLVIII
(1933) 244; Leue, a.w. 47.
680-1 Over deze prolepsis van den betrekkelijken bijzin voor het
antecedent zie het op 618-9 aangehaalde.
683 achte, zie Tschr. LIX 168. — 690-2 hi, zie op 138-9.
693 voeten voren, het voorste, vooraan zittende gedeelte der voeten;
niet (schoon bier toevallig wel) : de (geheele) voor- X achterpooten;
verg. op 2910-3.
699 aex—baerde. De vraag, of L. bier een dan wel twee bijlen bij
zich heeft — zie Ma. 358, Cc. 194 1 ), BH. 26 — is wellicht, met BH.
28, z66 te beantwoorden, dat L., met „aex" e n „baerde" uit zijn „hof"
1) Lees ald.: Namur iplv.: Brux.
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(648) naar het „dorp" (713) gaande, daar de (fijnere) „baerde"
achterlaat en alleen met de „aex" (733) = „bile" (814) — twee
namen voor eenzelfde grootere, grovere, voor den strijd met den beer
meer geschikte bijl — gewapend, samen met de andere dorpers, den
beer te lijf gaat. Doch zie V. I 204 X 577-8 ?
702 mangieren, het Fransche, hoofsche woord voor het gewone,
Vlaamsch-„dorperlijke" 'eten, mhd. manger, menschieren = nnl.
„dineeren"; zie Cc. 194-5, 359; Frings, in AfdA. XL 115 ; Tschr. LIX
168, en verg. op 99-100.
703-4 Verg. dezelfde, vanouds vooral bij de Germaansche volken
gebruikelijke beeldspraak: de vergelijking van een bloedig gevecht,
of ook eene lichamelijke kastijding, een dracht slagen („pak slaag"),
met een bitteren of zuren, (of wel, ironisch, zoeten, lekkeren) drank
(of spijs), meestal verbonden met schenken, geven enz.. Verg. 784-5,
1213-6, 1970-1, 2190-3; en verder reeds het Ohd. Lodewijkslied 49;
Ysengr. I 48, II 663-4, IV 170, 620, 636 e.e.: potio, pocula, f ercula enz.
(zie Voigt op I 48) RF. 500-4, 519-24; Aiol 16; Ferg. 3229; Theoph.
HO; Esop. III 15; Maerlant, Alex. VI 221; Troyen 1667 ; Sp. Hist. 12
43, 29; Velthem V 17, 54; Boendale, Brab. Y. V 528, VI 4752; Grimm,
RF. XCV; V. VII 438; Stoett, Spreekwdb. 3 n°. 1501; verder nog
gebraden peer (Tschr. XII 239-40), vuistlook, playerwater, tangesmeer, berkestruiven, knuppelmoes, een kool stoven, een poets bakken, en ten slotte op 784 en De Vooys, in VKAL. N.R. III 729-30.
704 Over de ons bevreemdende consecutio temporum: haddi-souddi
verg. Amand I 535, en zie V. III 201, Ned. Wdb. VI 225; Tschr. XVI
304, LIX 168; Kern, Werkwoordsvormen 263, noot 1.
707 sonder orlof, verg. Ferg. 1531, eig.: zonder afscheid, bier hetzij :
onverwacht, plotseling (V. V 1990) ; hetzij, veeleer, ironisch: zonder
behoorlijk, fatsoenlijk afscheid van B. te nemen; verg. sonder uwe
pine (zie op 1819) ?
708-834 Het zoo algemeen bekende tooneel van den aanval der gewapende schaar (het „here") der „ghebure", met hunne vrouwen te
hoop geloopen, op den gevangen beer. Terecht is zulk een aanval van
een geheel boerendorp op een gevangen „dier" (hetzij beer, wolf
of vos) — trouwens een in het middeleeuwsche leven op het platteland zeker niet heel zeldzaam voorval (zie Inl. 34, met Aant. II B, 19)
een hoofdmotief van het dierenepos genoemd (zie Wallner, in
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ZfdA. LXIII 196 vlgg., PBB. XLVII 173-6). Het is dan ook in alle

bewerkingen, veelal meermalen, en met verschillende slachtoffers, te
vinden: Ysengr. I 735 - 64, 811 - 2, 855 - 6, 930 - 1, II 1 - 159, VII 1 vlgg.
(overal met den wolf Y. als ,,protagonist") Ren. I 630 - 83 — het
eigenlijke, maar veel minder uitgewerkte voorbeeld van R. I —, V
a 697 vlgg., RF. 516 vlgg., 977 - 9 (pape en koster met „kerzstal"),
1564 - 92; R. I ook, nogmaals, 1564 - 1609, 1648 - 9; II 6313 - 37; verg.
trouwens ook buiten het dierenepos plaatsen als genoemd in Tschr.
LII 225, noot 2. Doch dit tooneel is allicht nergens zoo breed en zoo
aanschouwelijk geschilderd als bier. Een vroeg en voortreffelijk
staaltj e van eclit-Nederlandsch realisme, vanouds gaarne vergeleken
met andere, jongere, Nederlandsche tafereelen, in woord en beeld,
als Bredero's Boeren-Geselschap of schilderijen, teekeningen, gravures, etsen van Pieter Brueghel den Ouden, Ostade, Teniers, Adr.
Brouwer, A. van de Venne en, ten slotte, dan ook in welhaast alle
oudere en jongere „verluchtingen" van R. I, naar den smaak of de
mode des tijds op verschillenden trans, afgebeeld (zie Inl. 60, met
Aant. III 99 - 104). — Is de figuur van den lompen, plompen beer ook
nog te vergelijken met die van den beer Wisselau (zie ook Tschr.
LIX 176 - 7) ? Over de door mij in den eersten druk dezer uitgave
beproefde — doch niet a 11 e bezwaren tegen de in AF overgeleverde
volgorde opheffende — omzetting der verzen 730-804 (hier 732 - 804)
zie Cc. 196 - 204, 359 - 64 en Tschr. LIX 169 - 73.
714 Naar Oudgermaansch, althans Oudfri. en Oudsass., recht moest
iedereen, oud en jong, behalve geestelijken (ook kosters), herders en
vrouwen — dat deze bier desondanks ook mede komen is een licht
spottende trek — bij het hooren van het „gherochte" (737), den
„wapen"- („alarm"-)kreet, zonder eenig verwijl, gewapender hand,
„volgen" om den betrapten misdadiger te helpen vangen; zie vender
Geyder 248, Wiessner 13, BH. 27, 29.
720 De „dorpers", grootendeels nog onvrijen, mogen Been eigenlijk
wapentuig dragen, komen dus met bun gereedschap „van haren
werke" aanloopen (zie BH. 27).
724-8 Dat ook de „pape" en de „coster" bier (verg. ook 759 - 61,
808 - 11), tegen het verbod (zie op 714), a.h.w. „gewapend zijn'' met
den kruisstaf — den pape door den koster, bezorgd voor zijn kerkgerei, „noode" toevertrouwd! — en een kerkvaan (verg. reeds Ysengr.
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I 761-4, Ren. I 670-6, RF. 977-9), is een dier kostelijke, op middeleeuwschen trant met lichten, niet altijd boosaardigen spot de p e ren der geestelijken treffende trekken, die echter de leer der
s
Kerk en den godsdienst ongedeerd laten (verg. Onze Eeuw
(1908), IV 115-24). Van parodie eener processie is in allen gevalle hier Been sprake; zie Daniels, in De Katholiek CXL 140.
728 stekene slane, met steek- (stoot-) en slag(houw-)wapenen:
een gewone verbinding bij de beschrijving van ridderlijke gevechten
(zie 779, 827, 1587 (en A 782-3); II 5476, 6298; Ma. 359; V. VII
1200, 1214). Hier zijn, parodisch, allerlei „dorperlike" boerenwapenen genoemd of bedoeld: hooivorken, mestgrepen, bijlen (699),
bezems, vlegels, harken, staken (720-2), stokken (782).
729 des papen wijf, misschien inderdaad zijn met hem „getrouwde"
vrouw. Het coelibaat was oorspronkelijk, meer door gewoonte dan
door kerkelijk voorschrift, alleen voor de geestelijken die de twee
hooger e wijdingen (priesterschap en diaconaat) ontvangen
hadden, verplicht, niet voor de lagere clerici (clerke), die slechts de
tonsuur en de 4 lagere wijdingen ontvangen hadden, noch ook voor de
s u b diakenen. Niet elke „clericus uxoratus" (of: „conjugates") overtrad des de kerkelijke geboden 1 ). Doch velerlei overtreding en ongebondenheid vereischte en veroorzaakte later verscherping der tucht;
vooral Binds Gregorius VII (-1- 1085), die met nadruk het coelibaat,
aithans der bovengenoemde hoogere geestelijken, vereischt stelde.
Het Lateraansch concilie (1179) liet het huwelijk van subdiakenen
nog toe; mits niet met weduwen of met vrouwen van verdachte zeden,
hetgeen bigamie werd geoordeeld 2 ). Maar een voor zijne priesterwijding gehuwde clericus mocht daarna, mits zekere beperkende
voorwaarden, gehuwd blijven 3).
Met dat al waren de, onder de leeken veelvuldige, zgn. geheime
huNir-dijken („matrimonia clandestina") — d.i.: niet in de kerk door
den priester, maar elders, slechts in tegenwoordigheid van getuigen,
met trouwbelofte en onderpand (penning of ring), en door echtellike
gemeenschap gevolgd — vanouds, en nog in de 13 de eeuw, ook onder
1) Moll, Kerkgesch. v. Nederl, vOOr de Hervorming I 304 - 6, 491; Buchberger,
Kirchl. Handlex. II 2819-21, op ZOlibat ; Voigt op Ysengr. II 3.
2) Zie A. G. van Hamel, in De Gids 1906, I 271.
3) Zie een curieus verhaal bij Maerlant, Sp. Hist. 1117 38, 33 - 78.
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de „clerke", zelfs priesters niet zeldzaam (de „clerici uxorati" of
„conjugati" 1)) ; wel door de Kerk veroordeeld en met boete bestraft,
maar, eenmaal gesloten, toch als geldig erkend. Deze huwelijken
werden door deparochianen niet alleen gebillijkt, maar zelfs velerwegen en dikwijls, om begrijpelijke redenen, gewenscht 2 ). In de
latere middeleeuwen (14de en 15 de eeuw) waren, b.v. in het bisdom
Utrecht, zulke geheime huwelijken nog vrij gewoon 3). En in de
16de eeuw wezen Jan de Bakker en Hub. Duifhuis, Wier geheim huwelijk hun als ontucht werd verweten en aangerekend, dit verwijt nog
met verontwaardiging of 4 ). Het concilie van Trente beef t, ten slotte,
in 1563 elk huwelijk van „clerici in sacris ordinibus constituti" en
van kloosteriingen, die plechtige gelofte van zuiverheid hadden afgelegcl, ongeldig verklaard.
Van de „clerici uxorati" behooren echter, althans theoretisch, streng
onderscheiden to worden — al is, en was dit ook vroeger, in de practijk (gelijk in dit geval) moeilijk, ja veelal onmogelijk — de door een
y ea losseren band met hunne huishoudsters of dienstmaagden (keukenmeiden), als bijzitten („amieèn", „concubinae", „focariae", in ongeregelde, buitenechtelijke(maar veelal openbare) gemeenschap
levende pastoors en andere „seculiere" geestelijken („concubinarii,
focaristae"). Een vooral in de latere middeleeuwen zeer verbreid
euvel, in de geestelijke literatuur even sterk en vaak betreurd,
gewraakt, gebrandmerkt als in de wereldlijke bespot en gehoond.
Bekend is b.v. het ijveren van Geert Groote in zijn vermaarde
preek „contra focaristas" 5 ) anderzijds wemelen de Mnl. „goede
boercien" „sotternieën", „esbatementen' enz. van breede, met
kennelijk welbehagen geschilderde, tafereelen en verhalen hierover: een ware „chronique scandaleuse"! Waarnaast dan nog
vermeld dienen de talrijke enkelvoudige schendingen der kuischheidsgelofte met vrouwen en dochters der parochianen 6 ). Tegen dit
1) Ma. a.w. 114 13-7, 129-33, 170; Daniels, in De Katholiek CXL (1911) 142-5.
2) Schultz, Ha. Leben im MA.2 I 582-5; BH. 27-8.

3) Wattenbach, Schriftwesen im MA. 427, 559.
4) Moll a.w. 114 17, noot 3.
5) Zie Arch. v. Kerkel. geschied. I (1829) 355-98.
6) Zie b.v. de Reken. v. h. bisdom Utrecht 1325-36, I 527-64, passim: een lange
reeks gevallen van vrouwen, beboet wegens „fornicatio cum presbytero" en van kinderen, „quern presbyter ... genuit ex..." etc.
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alles werd wel streng, doch zonder veel vrucht, opgetreden door de
kerkelijke overheid. Zoo beval b.v. in 1248 de pauselijke legaat den
priesters van het bisdom Utrecht hunne „concubinae" binnen 20
dagen weg te zenden; welk gebod in 1294 door bisschop Jan van
Zirik herhaald werd. Ook de Latijnsche liederen der „vaganten" (de
„Carmina Burana" enz.) richtten de pijlen hunner verwijten of spotternijen op de zondigende geestelijken, maar — zelf veelal tot de
„clerici" behoorende — ook wel op de Kerk en hare overheden, die
het coelibaat eischten! 1)
Om tot het punt van uitgang, de fizuur van ,spapen wig" in
Brune's en in Tibeerts avontuur(1170-1301), terug te keeren, men
k a n dus zeker, met BH. 28, deze uitdrukking bier opvatten in den
hierboven e e r s t bedoelden zin: „door een geheim huwelijk verbonden" gelijk ook Balduinus, zelf clericus, verzachtend, maar
niet verhelend, Julocke „uxor" (305, 526), „domin g '' (344) =
(bier iron.) „vrouwe" (829), noemt en ook, zelfs, 1246-1300, omstandig en onverbloemd, vertaalt (L 525-51) —, en dus niet als eene „concubina, focaria" : in alien gevalle (als ook wel elders) stellig zachter
dan de veel ruwere brandmerking, als „(orde) putein" in Ren. I 838-9,
906. Maar dit neemt niet weg dat de „page" en zijn „wijf" (en
„sone": zie ben. op 1171) bier (en vooral 1260-1301) zonder twij fel
als voorwerpen van bitteren spot en boon voorgesteld en aan den
lachlust der hoorders van het gedicht prijsgegeven warden 2 ) evenals
waarschijnlijk reeds, eene eeuw vroeger, Aldrada in Ysengr. II 3 (zie
Voigt's noot) en Julocke's dubbelgangster in RF., het „kammerwip",
dienstmaagd (1722) 3 ) = „des pfaffen wip" (1717). Zie in 't aigemeen Inl. 39, en verg. op 1171 en 1859.
Of, en in hoeverre, dit alles grond zou leveren voor een vervroegde
1) Zie over dit alles vender b.v. de kronieken van Emo en Menco ; Maerlant, Sp.
Hist. IV1 70, 1-8; Oversee 161-87, met aant. ; Philips v. Leiden, De cura principantis,
c. LXXXIV ; Jac. de Vitry, Exempla, ed. Crane, CCXL ; Everaert XXVI 263-5; Spelen
v. d. Hel, ed. Erne, aant. op G 56, 89-95; Moll, a.w. 112 361, 113 264; De Hoop
Scheffer, Kerkherv. II 317; Siissmilch, Lat. Vagantenpoesie des 12. u. 13. Jahrh.
68-70; S. Muller Fz., Schetsen uit de ME. I 283-6; II 234-5, 244-5; Onze Eeuw VIII
(1908), IV 98-9; I 75 85-6; en ten slotte BH. 27-8.
2) In geen geval : „zonder aanstoot en stof tot hekelen".
im 13 jh. das satirische requisit des pfarrhauses"
ist
3) ,,das kammerwip"
(Wallner, in PBB. XLVII 196).
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dagteekening van R. I (A, in zijn ouderen, oorspronkelijken vorm),
zie daarover Tschr. LIV 110-2.
729 vrauwe Iulocke. Over den naam zie Naaml. 117; vrauwe zeker
wel ironisch, parodieerend (verg. 792 en zie Inl. 30-2). Dezelfde
personage verschijnt nogmaals ten tooneele 1235-1395!
730-1 rocke, het spinrokken), lat. colus: „instrumentum ligneum,
quo pensum sustinetur" (Kul.), de lange of korte stok, waar-

De draad wordt door
de linkerhand tusschen duim en wijsvinger gegrepen, en
gaat bij de rechterhand over den duim.
Nageteek end en toegelicht
door Dr. G. J Boekenoogen.

Naar beeldhouwwerk
aan een Fransche cathedraaI, 13de of 14de
eeuw.

Naar een Duitsche
gravure, l7de eeuw.

Naar een houtsnede van Hans
Burgkmair, 16de
eeuw.

o m h e e n (731) de hoeveelheid nog to ,,spinners" vlas of wol
(,, wcrk") gewikkeld zit X spil(le) (830) <* spin-le, lat. fusus,
„quo lanificia tenuantur in fila" (Kil.) ; hetzij (oorspronkelijk, bij
het eigenlijke hand werk) twee verschillende voorwerpen, hetzij
(later) de spil op het rok (ken) bevestigd is. Zie afbeeldingen van
het oude spinnewiel, in Essenwein, Kulturhist. Bilderatlas, pl.
LXXIX, 4; Bartels, Der Bauer, 86; Van Moerkerken, Satire in de
Nederl. kunst der ME. 209; en bovenstaande nateekeningen (van het
rokken door Dr. G. J. Boekenoogen)' en de afbeeldingen van het nieuwere spinne w i el in De Brune, Embl. 318 en Grothe, Mechan. Technol. 282. - Het rok (ken) werd vanouds, evenals de haspel, de pook
en ander huisraad, door vrouwen dikwijls als wapen gebezigd (zie
b.v. R. IT 6313-7 en VMVA. 1903, II 67, bij een prent van P. Brueghel
den Ouden: „een weefster doodt met haren spinnerok eenen ezer '),
en als zoodanig, vooral indien door een man gehanteerd, bespot (zie
1244-9). Verg. nog Ter Laan, Gron. Wdb. 946 b: „Gain 61 wief
bleef achter 't spinnewiel".
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731 daghes, overdag (verg. 1105 en Moriaen 3747).
733 Zie op 699 en verg. 814 (aex = bile).
734-5 B. staat in twij fel, wat minder gevaarlijk zal zijn: zich, met
(verlies van) „huid en haar" uit den boom losrukken, of — meerre
(grooter) ongheval — den aanval der dorpers afwachten, verg. L
315-8.

734-51 Zie op 138-9, C. — 737 gherochte, zie op 714.
736 Verg. Walew. 10744 (Ma.).
738-9 Waarschijnlijk mag men hiermede vergelijken eene oude,
o.a. in de Sassenspiegel vermelde, onteerende lijfstraf voor dieven,
die „met huid en haar" gestraft, d.i. wien het haar met een „kluppe"
of „knebel" uit het hoofd gewonden werd; zie Geyder 249; BH. 29
(op vs. 741 en 753), V. III 10, Ned. Wdb. V 1412-4; Deu. Wtb. V
1375, 5a; en verg. op 858; ten slotte Frederiks, a.w. I 391, 402.
743 Ook het afsnij den van een (het linker: zie 996 ?) oor of beide
ooren was in de ME. velerwegen een straf op diefstal (bier van den
honing: zie Naaml. 105) ; verg. R. II 888: oorloos dief, en zie verder
BH. 29. In de Fecunda ratis van Egbert van Luik, ed. Voigt, p. 186
verliest B., als honingdief, ooren en staart. De overeenkomst met
Héliand 4879-82 : „thiu hlust (gehoor, oor) ward imu (Malchus) farhawan, ... that im ... hlior (mnl. Tier) endi Ora brast" is toch zeker
wel geheel toevallig; zie ook op 996.
745 Zie op 1591. — 745-51. Zie op 138-9, C.
748, 967 claeuwen, volgens V. Ginneken, Handb. d. Ned. taal, II
256 een bijzondere jagersterm voor de pooten van den beer (zie b.v.
Sal. en Marcolf, ed. De Vreese-De Vries 33); doch in 2913, 2924 ook
van wolf en wolvin gebezigd. Zie ook BH. 29, op 750 ? — 749
Verg. 947.
757 suet onder der sonnen, dus omstreeks den middag, 12 uur;
verg. op 731 en zie Cc. 156, noot 3. Doch zie ook V. V 309 X
VII 2450 ?
759-63 ontbraken in den eersten druk, als door mij verdacht, geinterpoleerd to zijn (zie Cc. 198-9 en Tschr. LIX 172, 4°) ; thans echter
(hoezeer door mij verdacht blijvend) hersteld (zie l.a.w. 169-73).
764 stap, volgens Kil. („vetus, j. s t a f, baculus") : stok (zie BH.
29-30, V. VII 1942 X 1898), waarschijnlijk dus: „op haren stok
(kruk) leunende, kwamen zij aangestrompeld"; verg. L 308 en „Hoot
doet oude quenen draven" (V. IV 2499).
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765 Verg., behalve L 307, Ysengr. II 10: „(Aldrada) ... Dentibus
undenis dimidioque carens" (12-111/2 = 1/2 = „cume eenen tant"!) ,
voorts Refer. 1524, LV 3-5 : „een meysken ... die enen tant in haer
hoot niet en hadde"; Tielebuys, in Ned. Kluchtsp. I 184: „Ick (eene
oude bagijn) en heb maer eenen tant in mijnen mont;" evenzoo Esb.
v. d. Schuyfman 104.
767, 770 Zie BH. 30. — 776 Voor het gebruik van „het in den
superlatief geplaatste praedicaatsadjectief"' zonder voorafgaand lidwoord zie Stoett 97e, Ma. 359, BH. 30. Tusschen 778 en 779 hadden,
nu eenmaal in dezen druk de volgorde der hss. AF, en zelfs de in Cc.
210 verdachte verzen 759-63 hersteld zijn (zie ald.), ook de wizen
781-2 der edd. Ma. en BH. (AFBL) :
Hem nakede groot onghemac.
Die een slouch, die ander stac,
bij nader inzien, ondanks de in Cc. 210 ingebrachte bezwaren, wel
mede hersteld kunnen worden; met eventueele wijziging van een der
beide, Loch stellig dittographische woorden slouch, hetzij (met Ma.
en Verdam, in Tschr. I 14) in hieu, hetzij (met Franck, in ZfdA. LII
291) in scoot; al dient opgemerkt dat Been dezer beide ww. elders in
R. I schijnen voor to komen. Verg. op 728 en ook Ysengr. II 208,
IV 642.
781-99 Over de in deze versregels voorkomende persoons- en plaatsnamen zie de Naaml., en verg. Bouc v. d. amb. 21-4 (namen en bijnamen van Bruggelingen), Winkler, Nederl. Geslachtsnamen 335-58;
Draayer, in Tschr. XXXVI 177-97 (inz. 187-8); Seelmann, Nachbarreime, in Nd. Jahrb. XXXVI (1910) 65-74; en voorts Ren. I 655-68.
Zie over de ironische betiteling heere (792) en vrauwe (784, 786,
799) Inl. 32 en 38; over de Vergiliaansch-bucolische namen in de
overeenkomstige verzen van L 327-9: Cc. 17, 211; en ten slotte
Wallner, in PBB. XLVII 173-6.
782 verhoornden cloet, een met een hoornen punt beslagen stok;
een nog heden, aithans in Zuid-Holland, gebruikt landbouwgereedschap, o.a. gebruikt als polsstok, deurboom of (schippers)vaarboom
(zie Stoett op Bredero's Moortje 2218), maar ook wel bruikbaar als
wapen; zie Ned. Wdb. VII 4196-8, V. III 1561-2, en vooral V. d.
Bosch, in Taal en Lett. XV 426-9, ook BH. 80-1. Verg. Ren. I 679:
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corne de buef (koehoorn, zie ook Wallner, in PBB. XLVII 195) ;
L 334: contus cornutus (ofr. cornu), Chaucer Canterb. Tales, Sompnorous t. 32: „His (,freres") felaw had a staff typped with horn"
(zie Aant. op Inl. III 44) ; Shakespeare, Much ado about nothing
V 4, 125: „there is no staff more reverend than one tipped with horn"
(hier in woordspeling met een „hoorndrager", bedrogen echtgenoot).
784 scerpe looghe, stellig een verbloemende naam voor: pis, urine.
Dit wangeurig waschmiddel werd ook, door vrouwen en meisjes
(vandaar de andere benaming maagdewater), b.v. bij een nachtelij ken overval (uit een venster) uitgegoten over het hoofd van een
(nachtelijken) belager, ter verdediging of ter wraak- of strafoefening
gebruikt (om hem „de ooren te wasschen" !) : een, vooral in de latere
kluchten vaak vermeld, speciaal vrouwelijk, strijdmiddel (verg. op
730-1), te vergelijken met het uitgieten van kokend lood, olie enz.
op belegeraars eener stad. Zie Tschr. XLV 276; Spreuken, ed. Meyer,
59: „Sy sitten niet anders, dan of sy mit loghe begoten sinnen" ; en
nog een aantal voorbeelden in Stoett's Aanteekeningen op zijne uitgave van Drie kluchten uit de 16 de eeuw, blz. 153; Ned. Wdb. VIP
1114 (Kamerloog, verg. samenst. als kamerpot), a.w. VIII 2 2767
(
Loog), evenzoo mhd. nhd. Kammerlauge (D. Wtb. V 124-5, o.a.,
evenals hier: scharfe loghe), en, behalve het reeds in Ma. 360 en Cc.
208, noot aangehaalde, nog mhd. hagenbiichinlauge = prugel, slaag
(Lexer, Mhd. Wtb. I 1503, 1969) ; en verg. ook op 703-4.
785 roeren. Zie reeds Cc. 207 over de keus tusschen de ww. koken
(A) en roeren (F) ; ook nu nog schijnt mij het laatste verkieselijk, dat
dan misschien dubbelzinnig is: de „loog" (als een vloeistof) o m r o er e n en: met den „maelstaf" rake n, treffen (zie V. VI 1539-40 en
1541-3).
maelstave, zie Cc. 208-9, maar ook Tschr. LIX 173: koe(drijvers)stok. Over staf, stok, als boerenwapen, zie ook 1573 en Kerelslied,
(in Ovl. Lied. en Ged. 154) 25 (verg. RF. 517, 977, 1586: stangen);
voor male, koe, zie Gallee, Geld.-Overijs. Wdb. 27b:maole, rund van
11/2 a 2 jaar, maolkalf, koekalf (wgerm. *mála) en verg. nog op 1872
(watermale): Kern, Lex. Sal. I 50.
786 vrauwe en 792 heere, verg, op 729.
787 onder die voete, op den groncl, verg. Lippijn 181 en zie verder
V. IX 743 (-6).
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788 langhe loete, zie Cc. 209 en V. IV 710 ( X III 1562) ; bier:
aal-, beerlepel ?
789 Lange neuzen, voeten (781) en kromme beenen (796) zijn
vanouds, ook in de beeldende kunst van P. Brueghel den Ouden e.a.,
de vaste kenteekenen van den „dorper", den „boerenkinkel", „-pummel" enz. Zie BH. 31 en Cc. 209-10 ook over de vraag of deze „langneus" Ludolf misschien tevens een parodie mag heeten op Willem van
Oringen (Guillaume au c o r t nez) ? Over de lange vingers (792) zie
de Toev. en Verbet.
793 dede hem alles to voren, onderscheidde zich, muntte in alle opzichten uit (boven anderen) ; verg. nhd. rich hervortun en op 2953-4.
Over alles = als (ende als) zie V. IX 1037 en in Tschr. XXIII 275-6,
alsmede Maerlant, Troyen 37497.
794 best gheboren, t.w. naar rang en stand (de superlatief van
welgheboren (verg. op 2356 en' 2786, en zie Gosses, Welgeborenen en
Huislieden) ; verg. nog nhd. fiir bessere Herren!
797-9 sijn vader, t.w. Lamfreits (niet Bertouts), zie Naaml. 119,
Tschr. LIX 174. Slaan nu 798-9 beide terug op den zoon Lamfreit of
op den vader Hughelijn ? — Zie over ende, in bet. feitelijk = betr.
vnw. die : Stoett 68; V. II 642.
799 Ogernen, zie Naaml. 119 en Tschr. LIX 174-5.
800 outmakigghe van lanternen 11 Ren. I 677 : „Cil (man1.!) qui fet
pinnes et lanternes" : oplapster van oude (hoornen) lantarens („Lanterna, cornu", Kil.) — een oudtijds gewichtig, onmisbaar stuk huisraad! —; zie het in V. V 2054, Tschr. LIX 176 aangehaalde, benevens
a.w. XXV 36; Bouc v. d. amb., ed. Gessler, 46; en verg. mnl. elenmaker (Tschr. XLIV 163-4), mnd. oltmaker; en, zie ook BH. 31, Ned.
Wdb. XI 1543.
814 bile = aex 699 (zie ald.), 733.
820 een ghetal van, een stuk of —; verg. V. II 1730 de ruimere bet.:
(aan) tal.
821, 841, 848, 894 riviere X Ren. I 669: roche, naar de Vlaamsche
natuur veranderd ! = vliet 825 (in ruimeren zin dan thans). Is de
Schelde of de Leie bedoeld ?
824 bliscap cleene: de bekende ironische litotes voor: groote spijt;
verg. 734, 3162 en zie Stoett 237.
830 spille, evenals de „rocke" door „vrauwe" Julocke als aanvalswapen gebezigd; zie op 730-1; verg. de symbolische benamingen mnl.

62

EERSTE DAGVAARDING, DOOR BRUNE. 830-840

spillemaech, -side, mnl. (?) nnl. -leen (X zwaard-) later, evenals nnl.
bouwen, rok, doek (X broek: Ned. Wdb. III 770-1, 1469-71) alle
ter aanduiding voor de vrouwelijke kunne.
832 jaer ende dach, de Oudgermaansche verjaringstermijn; meestal
1 jaar weIen (3 termijnen van viertiennacht, eng, fortnight) en
3 dagen (de voorafgaande nacht, begin van den dag — ten waarborg
der voltalligheid door het overschot (verg. de 101 of 51 kanonschoten,
als vreugdeblijken) er nog bij gerekend; verg. nnl. v6Or-, over
a c h t dagen = week van z e v e n dagen (lat. septim,ana), fr, quinze
jours = 14 dagen enz. Evenzoo mlat. annus et dies, fr. an et jour. Vanouds bij dagvaarding, bezit door verjaring, toelating als poorter enz.
als termijn gebezigd, thans nog b.v. bij de bank van leening, bij het
annus gratiae voor predikantsvrouwen enz. gebezigd. Zie verder BH.
31 en V. II 10, III 985.
833 vul pardoen ende vul aflaet, strikt genomen, Been tautologies
pardoen is: de vergiffenis („remissio”) der bedreven zonden, t.w. na
voorafgaande belij denis in de biecht (verg. 1435) en boete (penitencie) aflaet: het „af-, verlaten", de kwijtschelding der tijdelijke, kerkelijke straffen, de „absolutie" („absolvo te"), den zondaar door de
Kerk (den priester) uit haren „schat" (van de „gemeenschap der heiligen in den hemel, in het vagevuur en op de aarde") verleend (hier
1676, 2746, 2938-9) : beide hier en t.l.a.p. in de juiste volgorde genoemd; zie verder BH. 31-2 en Daniels, in De Katholiek CXL 140-2.
In de algemeene taal werden en worden beide woorden echter ook
wel in ruimeren zin, door elkaar, gebruikt. In alien gevalle wordt hier
de „page", die, ook zonder voorafgaande biecht, den redder zijner
„vrauwe Julocke" voor zeer langen tijd „vul p.e.a." geeft, meer belooft dat hem geoorloofd is, in een slecht daglicht gesteld, aan hoon
en spot prijsgegeven. Verg. ook op 2939.
840 Bij Hader toezien blijkt of schijnt Cc. 214) het e n k e 1 v.
vrauwe (d.i. dus: plocke) toch wel de ware lezing, immers gesteund
door de twee oudste getuigen: A en L (35: domin a m); waartegen F:
vrouwen en P: wive weinig gewicht in de Schaal leggen, ook omdat
B: dat oude wifif weliswaar, wegens het rijm op driven, in die
oude(n) wive hersteld moet worden — aan een o u d e n meervoudsvorm wijf (Franck 174) valt in R. II zeker niet meer to denken —,
maar toch getuigenis geeft van de opvatting, dat bij (het in alien ge-
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valle ironisch gebezigde) vrauwe hier — in tegenstelling met 784,
786, 799 — alleen aan „spapen" (hier reeds „oud" genoemd) „wijf"
gedacht mag worden.
851 verdrouven, niet subjectief = nnl, bedroeven, bedroefd, treurig —, maar, objectief: rampzalig maken, in 't verderf storten; bedroefd is ook later nog bedorven, rampzalig, ellendig (nnl. bedroefde staat, toestand (Ned. Wdb. II 1238) ; verg. ook 870: drouver, rampzaliger). — Met God als onderw. (gelijk hier), tautologisch
verbonden met verwaten = verdoemen (F), vervloeken; zie V. I
664-5, VIII 1667-8, en voorts Gloriant 879, Truwanten 107 (met
ons Vrouwe als onderw.), 4de Mart., str. 2, Nyeuvont 136, 170, 277
(met mull, .mater als voorw.) en nog Coster 16.
852 Verg. op 743 en 996. — 856 brunen baerde, van B., den
bruinen beer: ongewoon epitheton; naar het model van R.... metten
rooden b. (zie op 60 en 937)? Zie Cc. 215 en ook Ned. Wdb. III
1670-2: bruin, donker(kleurig) X rood, maar ook: ros, roodbruin.
858 vandde, „bezocht", d.i.: vijandelijk aantastte, havende (V. VIII
1235, 1238-9) Handwdb. 641a; verg. Walew. 9818, 9921 en 648
vinden, ook hd, fahnden en heimsuchen. Zie verder Cc. 215; dock bij
nader toezien zou misschien de lezing van F: vant toch ook verdedigd
kunnen worden (V. I 506, verg. ook nnl. ik zal (je, hem) wel vinden!
als dreigement) ?
ter stupen. Stupe is, naar 't schijnt, een woord, dat vanouds alleen
of voorai in de noordoostelijke, Friesche en Sassische, gewesten thuis
hoort en van daar uit eenige, beperkte verspreiding naar het Oosten
en widen gevonden heeft: ofri. mnd. mhd. (md.) (o.a.
RV. 803 < deze plaats: slagen tor stupen), nhd. stiiupe. Oorspronkelijk misschien: schandpaal, waaraan een veroordeelde werd vastgebonden (ter -n), ten einde de, niet zelden met elkaar verbonden, onteerende lijfstraffen van geeseling (met knuppel, roede of zweep) en
het af- en uittrekken (niet: afknippen of -scheren!) van de huid en het
hoofaaar („scalpeeren"), sours nog verbonden met het afsnij den
van een oor, to ondergaan (verg. op 738-9, 743); en vandaar: die
strafoefeningen zelf: „cutis et crinium extirpatio: poena cutis et
crinium, corii et capilli" (Kil. 621a, 650a, met V. Hasselt's aant.
op Huyd- en haerstraffe, 254); V. III 10; Ned. Wdb. V 1412-3, VI
1213; Stoett, Spreekwdb. 3, no. 927: met huid en haar). Vandaar af-
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geleid ook een ww. mnd. mnl. stupen, nnl. stuff pens (niet te vereenzelvigen noch te verwarren met stuff pen, buigen en stuip, krampachtige spiersamentrekking), nhd. stiiupen; zie V. VII 2373-4, Ned. Wdb.
XVI 292-3; BH. 11, 29, 32; Cc. 215-6; D. Wtb. X2 1202.
Deze beteekenis past hier inderdaad zeer wel: ter stupe(n) vanden
dan = (het meer gewone) ter stupe(n) slaen: zie V. t.l.a.p. De „toetakeling" van Brune kan inderdaad met de drie omschreven strafoefeningen, zoo al niet met name met het woord stupe ,genoemd, dan
toch daarmede vergeleken worden en feitelijk bedoeld zijn (zie 738-9,
743, 779-818, 852-3).
Bevreemdend en moeilij k verklaarbaar blij ft dan echter het voorkomen van dit woord in Vlaanderen. Alle aanhalingen in het Mnl. en
het Ned. Wdb., waar de woorden stu(i)pe en stu(i)pen kennelijk de
boven omschreven en bier bedoelde bet. hebben, zijn afkomstig uit de
genoemde noordoostelijke gewesten (de eenige meer zuidelijke plaats
is Amersfoort) ; uit de zuidwestelijke zijn bij V. slechts enkele citaten
vermeld, waar star pe een geheel andere, en onzekere, beteekenis schijnt
te hebben 1 ). Daarmede stemt overeen dat ook Kiliaan wel stuipe(n)
vermeldt, doch dit uitdrukkelijk kenmerkt als „Sax. Sicamb." (d.i.:
noord- en zuidoostelijk, „oostersch" en „overlandsch"), „Fri." en
daarnevens t.a.pll. 66k stoepe(n) 1 ), en stoep-geerde („Flagrum, flagellum"), met de Brabantsche (en Nnl.) spelling van den, in 't NO.
onveranderd gebleven, oorspronkelijken klank owgerm. die in het
ZW. ii (> Ou, off ,gespeld „ui'') geworden was. Een en ander vereischt
nog nadere opheldering. Verg. iets dergelijks bij maelstaf (785) en
watermale (1872).
859 leede, bijw., doen, be-, mis-handelen = lat. male afficere aliquern; grammatisch niet = iemand (dat.) leed (a a n)doen: zie V.
IV 231 en in Tschr. VIII 20.
860 ghebede, ironisch (evenals danken 874), in toepassing op de
(drie ?) „ (ge)beden" (856), t.w.: vervloekingen: van den boom, (den
vos) R. en (den mensch) L. (als climax bedoeld ?).
1) Van de in Ned. Wdb. XVI 292 vermelde voorbeelden is er een afkomstig uit
een boek van Vervou, een Friesch edelman, een ander uit de klucht Moorkensvel, die
in nauw verband staat met een Mnd. gelijknamig spel.
2) Weer een geheel ander woord dan mnl. nnl. stoep (met og. 6); dat antlers, naar
de b et e e k e n i s (toevallig), hier niet kwalijk zou passers, immers te vergelijken
ware met kaak (zie Ned. Wdb. VII 620-5).
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870 Zie Tschr. LIX 176. — 873 slouch: verg. R. II 910: „als een die
den aden (sic) wacht".
877 an der heiden, zie Inl. 34, met Aant. II B, 18. De verbinding
met an(e) was zeer gewoon: verg. 1100 en zie nog Ned. Wdb. V
438-9, en Walther von der Vogelweide's welbekend lied : „Under der
linden Ane der heide" enz.
879, 888, 908, 928. Zie op 280. — 887 Zie op 398.
880 uut, buiten (verg. 625, 1687), ut den weghe (V Maegden 114) ;
zie V. VIII 864-5, Cc. 87, 119 en VMVA. 1935, 313 (op Elckerlijc, 3).
900 ghevleghen, zie Cc. 218; over de mogelijkheid eener herinnering aan het gedicht Van den bere Wisselauwe: Tschr. LIX 176 en, op
463-1014.
habeo interfectum; zie V. III 198,
903 hebbic doot, perf. praes.
Stoett 18.
905 wanconst, de (passieve) toestand van gehaat to zijn, niet in
anderer „gunst" (d.i. genegenheid), niet in soed gerucht (verg. ongheruchte 1369), in verdenking to staan (verg. 2564 en 256, 1935) ;
dus niet = nnl. wan-, afgunst, nijd (zie straks op 913) zie verder
Franck 87, Anm. 2; V. Helten, in Tschr. XIV 33, V. IX 1697-1700.
913 oorspr.: vijandige ijver, inspanning = haet (verg., tautologisch, haet ende n jt (II 3810), later > hatenijt), inz.: leedgevoel,
spijt over andermans(hem m i s gunde) welvaart, voorspoed, geluk
(= rauwe 911), loch zonder (aithans niet gelijk met) de bijgedachte
(als thans) aan de begeerte van het „benijde" goed voor zich
zeif; het omgekeerde van nnl. leedvermaak, nhd. schadenfreude.
Verg. de actieve enpassieve bet. van lat. invidia en odium (in 1., o.,

X in gratia esse).
915-26, zie op 138-9, C. — 917 puten cone, hoerekind (-zoon) ; een
gewoon scheidwoord, ook in 't Portugeesch (De Graaf, Oostind.
Spiegel 11). Buitenechtelijke kinderen waren, naar Oudgerm. recht,
rechteloos en ongeloofwaardig (BH. 32).
918 lettel eeren ghewone: weinig (of niet: litotes; verg. 734) vertrouwd met de eer (in subjectieve opvatting) niet „eerlijk", edel,
fatsoenlijk, veeleer: een boerenkinkel.
922 Berenvreesch wend wel gegeten, t.w. als bijzondere, zeldzame
(in de Nederlanden uitheemsche !) lekkernij, voor den adel; zie Bouc
v. d. amb. 12; „beesten, daer men niet of rouct t'etene: wolven, vossen
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar

5

66

EERSTE DAGVAARDING, DOOR BRUNE. 923-943

no fitsau (bunzing), eselen no honden; maer beeren (sic) eet men
wel" (in den Franschen tekst: outrs). In Hor. Belg. II 21: „Si brochten
hem een stuc beerenspec, sijn swinenspec was ongebraden" is daarentegen denkelijk beer e n- = varkensvleesch bedoeld? Zie ook
Baudet, Maaltij d 71-2; Heyne, Deutsche Nahrungswesen 230; Burgersdijk, Dieren I 194 („Het vleesch van den beer, goed van vet ontdaan, is zeer smakelijk").
923 verscroven, een scheldwoord, zooveel als : rampzalig > ellendig, nietswaardig; niet identiek, noch synoniem, maar toevallig
h o m o niem met nhd. verschroben, verdraaid, misvormd, krom; zie
V. VIII 2883-4; D. Wtb. XII' 1164-5; Kluge, Etym. Wtb. 11653.
druut, eveneens een scheldwoord (geworden) zooveel als : kwant,
snaak, kerel, vent; zie vender Ned. Wdb. 111 2 3489-90 (maar ook
1621-2) en Tschr. XXII 232, 240; Ma. 361-2.
925 heden, nu, straks, zooeven; niet altijd = lat. hodie, zie Franck,
in Tschr. XV 52-67, inz. 54, en verg. lat. lam.
928 neder, zie op 280. — 935 Het hoofsche „Fransois'' of ,,Walsch"
wordt hier door R., ironisch-beleefd (tot den lompen, onbehouwen
beer !) gesproken; verg. op 99-100 en zie ook Leue, a.w.
937 rooden, verg. den 'ellen rooden 1958 en II 3738, 3763, (den
fellen) metten rooden baerde 60 (3222, II 7676) ; zie op 60 en 856.
942 rooden caproen. Verg. dezelfde overoude, bloedige scherts
met de „(roode)kruin" ,behalve reeds bij Paulus Diaconus (zie Graf
20) en Ysengr. 514-5 (rufum caput), en in Ren. I 698, IX 1170,
RF. 1611, 1674-5, ook in Ferg. 1851, 2405 Maerlant, Sp. Hist., dl. I,
blz. 459, vs. 125-6: „den Hunen, Die maecten vele rode crunen", en
een plaats in een Ofr. mistere (aangeh. in Boon's Magazijn XXI
199) : „ik zal een kardinaal van je maken" (door een beul tot een ter
onthoofding veroordeelde gezegd, met toespeling op den r o o d en
kardinaalshoed). Verg. ook op 945.
943 abt, hoofd van de oude, voorname (moeder-)kloosters der
Benedictijner of der andere oudere monniksorden (Cisterciencers,
Praemonstreiters enz.), die het recht had, evenals bisschoppen, een
(naar binnen gebogen) kromstaf, sommige ook om een r o o den
mijter, een ring en roode handschoen en te dragen (als in
de Nederlanden b.v. de abten der St.-Pieters- en St.-Baafs-abdijen
te Gent, de St.-Adalbertsabdij te Egmond en de St.-Paulusabdij te
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Utrecht). In den Ysengr. words I. de wolf, het type van den valschen herder (zie Inl. 11; Voigt voor Ysengr. XC-XCI en Gloss.)
veelal als „abbas" aangesproken. — priore, een lagere geestelijke
rang: hoofd van een jonger Benedictijner-, of ander klooster.
944 oore, enkelv.(onz. en yr.) ; verg. op 743 en 996.
945 Zie dezelfde (blijkbaar bekende, gewone) scherts met het
kruinscheren der „clerke": 1468, 1503 - 7, 1822, 1828, R. II 6126;
Walew. 9789, Ferg. 2405, 2410; verg. 942, 1851.
947 hantscoen (my.), zie op 943; met wreede toespeling op 948-9:
een abt mag zijne handschoenen alleen bij godsdienstige plechtigheden uitdoen, een prior mag ze niet dragen(BH. 33). Verg. ook op
2895-2925.
949 completen, zie op 382-3; hier als bittere spot: „uwe laatste
(slot)gebeden" (BH. 33, zie verder ald.).
950-2 Verg. ben., 2942 - 3, 2946 - 8.
961 - 97 Brune's „bekaaide" terugkomst van zijne koninklijke „bodscap" (479) is weer te beschouwen als deparodie van menig dergelijk
lotgeval van koningsboden in heldenepos of ook -kroniek, als b.v.
de terugkomst van Haimijn, Karels afgezant (Reinolt von Montelban,
ed. Pfaff, S. 403 - 46), Couchi Tschr. LII 225, noot 1. — R. is intusschen naar Maupertuus teruggekeerd : verg. 705-6, 875 - 949, 1065-6.
962 vromen, met een acc.-bepaling van inhoud; zie V. IX 1407,
benevens R. II 2458, en Franck, in ZfdA. XLVIII 419 - 20.
968-9 Over de, naar onze hedendaagsche opvatting onregelmatige
consecutio temporum in A (conde — gaet X F: quame — waert)
verg. 319-20 (A: was — siet X F: sach), 1331 (A: spaert — rieP
F: spaerde) e.e. zie Ma. 362; BH. 17 - 8 (en XV), 25, 33, 40, 48, 59,
62; Stoett 24; Engels, in N. Taalg. IV 167; Overdiep, in Tschr.
XXXIV 240 (met het ald. aangehaalde). Zijn de oogenschijnlijk
„onregelmatige" lezingen van A hier e.e. toch wellicht, echt, oud; die
van F de jongere (of schoolmeesterlijk verbeterde)? — De, in 't Nnl.
onbekende, verbinding van het perfectieve comen met te — waert
(als in 't Nhd. nach — kommen) is voor 't Mnl. kwalijk of niet gestaafd door V. III 1721.
973 over sinen staert, verg. 521, en zie BH. 33-4 (o.a. aanhalingen
uit Brehm's Thierleben).
991 Verg. 65 vlgg., 312 vlgg., 417-8. — 976 dus, zie op 2460.
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996 luchter oore, verg. op 743, 852, 944 en zie Cc. 206, 215, 220,
222 (X Ren. I 711: n'aporte n u 1 e Oreille). Met het bijbelsch verhaal over Malchus kan dit echter, evenmin als in 743, iets te maken
hebben: immers Lucas en Johannes spreken juist van het „rechter",
Mattheus en Marcus slechts van „een" oor.
1001 die hooghe baroene = 1331, 1894, en verg. 1006: die meeste
(grootste, voornaamste) heeren = sinen ouden 464; zie ook Wiesner
9, 14.
1006-9 Verg, over deze tweede dagvaarding het op 470-5 aangehaalde.
1009 hooren tale ende wedertale. Het middeleeuwsche proces speelde zich of als een vraag- en antwoordspel (zie de dingtaalformulieren) ; in dit geval strookende met den ouden Romeinschen rechtsregel
audi et alteram partem (zie II 3678 en BH. 34), die in vele vierscharen en schepenkamers van oude raadhuizen, als vermaning tot eene
onpartijdige rechtspraak, nog altijd boven de schouw te lezen staat.
1015-1336 III. Tweede dagvaarding, door Tibeert.
Het tafereel van Tibeerts afgezantschap, even smadelijk geèindigd
als dat van zijn voorganger Brune, is van veel jongeren, middeleeuwschen datum, behoort niet, als het vorige (zie boven, op 436-1014),
tot de oudere stoffen der dierensprookjes. De geheele figuur van Tibeert den kater komt trouwens in de oudere Mlat. gedichten, Ecbasis
en Ysengrimus, nog niet voor; het gedicht „De Teberto mistico"
(K1. lat. Denkm. d. Thiersage, ed. Voigt, 35, 107-10) is pas van c.
1200. Wel is er in sommige f a b e 1 e n en jongere dierenepen sprake
van de vijandschap tusschen vos en kater; zie Ma. XLIV over R. II
5755-5832, dock ook op 106-23 en 2277, 2279. Ook komt de personage van Tibert den kater vooral in de jongere Ren, branches voor;
zie verder Voretzsch, in Zschr. f. rom. Philol. XVI 16-7, Singer, in
AfdA. XVIII 274, 4, Graf 103-7. Dit geheele avontuur is trouwens,
reeds in Ren. I 729-916 (verg. ook VI en XXVI), niets dan een jongere, zeer getrouwe herhaling (doublure) van Brune's avontuur (zie
reeds Oil). 138 en Sudre 186-8) : ook hier maakt R.'s konings bode belust op zijn lievelingsgerecht 1 ) en weet hem door dit lokaas in de val
te Iokken, waar hij ongenadig toegetakeld en op den, koop toe, weder1) Verg, mlat.

murilegus als benaming van den kater.

TWEEDE DAGVAARDING, DOOR TIBEERT, 1015-1068

69

om, evenals B., bespot wordt door R., die s alweer welvoldaan, huiswaarts keert. Ook in RF. 1647-1742 is deze „aventure" te vinden; doch
zonder het scabreuze slottooneel, dat daarentegen in het Mnl., ditmaal
nog, wat breeder dan in het Of r., is uitgewerkt. Opnieuw valt hier,
evenals in 545-673, de voortreffelijke, levendige dialoog (1068-1195)
hoog te waardeeren.
1023 derdewaerf. Zie Cc. 223 en het aid. aangehaalde, voorts op
1337-1900, alsmede Graf 104.
1024 Zie op 1901-7.
1043 Verg. 463, 1361 (zie Tschr. LII 229-30) derhalve ook bier de
eigenlijke aanvang van het nieuwe avontuur.
1047 Sente Martins voghel (< Ren. I 756: oisel saint Martin), een
„angangsvoger ; zie Naaml. 109-10, en ook Voigt, op Ysengr. I 20
verg. op 19) Grimm, Gramm. IV 523; Mythol. 3 1083-7 Kl. Schr. IV
328; Ned. Wdb. IX 49-50, op Maarten; Schrijnen, Ned. Volkskunde
86-7, 106-7; (Tschr. v.) Volkskunde XXI 217, XLVI 16-20; Ma.
363 en in ed. E, 33; BH. 34-5 ; Enklaar, in Tschr. LIX 15.
1049 al heil, zie Tschr. LVII 63-74. Over het overoude en wijdverbreide volksgeloof aan de heil- of onheilspellende beteekenis van de
ontmoeting (mnl. aneganc, ghemoet: zie V. I 100, II 1367-8) in 't
algemeen, en in 't bijzonder van het daarbij rechts of links vliegen
van zekere vogels zie, behalve het op 1047 aangehaalde, nog Handwtb.
d. Aberglaubens I 429, 431; BH. 36. Vanouds was bij de Grieken en
ook bii de Germanen rechts de gunstige zijde, als zijnde die van het
„heii"brengend Oosten: de (middag-)zonnezijde, t.w. voor wie, als
de Grieksche en de Germ. zieners naar het Noorden gewend stonden. 13ij de Romeinen, wier „augures" het gelaat naar het Zuiden
keerden, was daarentegen links (sinister) e i g e n 1 ij k „h e i 1"
spellend, maar onder Griekschen invloed kreeg dit woord later eveneens de o n gunstige, dexter daarentegen de gunstige beteekenis (verg.
nog fr. sinistre, en zie Mensch en Maatschappij I 16-7).
1062-3 Verg. Boendale, Lekensp. III 4, 464.
1067 alleene, nog altijd, steeds; zie Franck, in Tschr. XVII 73-81,
en de aant. op Maerlant's Mart., ed. Verdam-Leendertz, I 346.
1068-9, de nog volledige (avond)groet: een zegenbede; verg. het
antwoord (1074-5) en 2965. Evenzoo (een) goer jaer (V. III 984-5;
Buskenblaser 124; Sust v. Diepenveen 146 b; Nyeuvont 269; Everaert
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XXVII 169, 237; XXII 125, 302; XXXIII 57; Ned. Wdb. VII
27-8; ook ironisch, verg. nnl. jawel, goeien morgeni en fr. a la bonne
heure!) X de verwensching : een quaet jaer enz. (V. VI 813).
1072 vri: zie op 1341, 1343.
1073, 1082, 1104, 1112, 1143, 1176 R. begroet Tibeert als „neve",
evenals RF. 315 (ook Diezelin, den raaf 232 (maar „eyn meyselin" als
„gevater" = fr. compere 178). Doch T. beantwoordt (immers niet
toevallig ?) deze vleiende aanspraken, voorzichtig en koel, steeds met
het enkele „Reinaert"! Lie op 175 en Cc. 228-9 op 1136, 1151-2,
1168. — Over welcomme en andere Dietsche woorden in Ren. I 777
e.e. zie Tschr. LIII 57-61.
1076 Verg. Lorr. A IV 60, Bouc v. Seden 775, Vad. Mus. I 69, 43
(BH.) : een spreekwoordelijke zegswijze ?
1080-1 Noch de afdoende verklaring, noch zelfs de juiste lezing
— rime, naar F, of line naar A, en tusschen dese twee (F) of Ende
met desen (A)? — staat geheel vast. Hetzij de oorspronkelijke beteekenis der (waarschijnlijk spreekwoordelijke) zegswijze al dan niet is:
de kralen van het bidsnoer (de line) van den rozenkrans „ten einde te
lezen" (in dubbelen zin: „de kralen in te palmen" en: „de gebeden
ten einde te bidden"?), hetzij in ruimeren zin bedoeld is: eer deze
zaak, dit gesprek (de rime ?) is afgehandeld, in alien gevalle is de beteekenis blijkbaar: weldra, spoedig, in een amerijtje, — ommezien,
te vergelijken met andere dergelijke, met eer beginnende uitdrukkingen. Zie vender Ned. Wdb. II 400; V. IV 391, 393, 654, 656, VI
1418-9; Cc. 226; Franck, in ZfdA. XLVIII 420; Stoett, Spreekwdb.3,
no. 80; en ten slotte, vooral, het wvl. oogenschijnlijk nagenoeg gelijkluidende, eer dat de linne (I.: line of lijnde ?) vollezen is, bij Schuermans, VI. Idiot. 343a (zonder opgave van zegsman; niet bij De Bo,
noch bij Gezelie, Loquela!) eindelijk ook Borman op Ste Christina
235 ?
1092 dusent, evenals thans nog, in ruimeren zin voor: een zeer groot
getal (een zeer hoogen prijs) ; verg. 2636 e.e., II 6387, Walew. 3054;
verg. seven in denzelfden zin (zie op 2624).
1106 quedde, verg. Oudste Mnl. Oork., ed. Obreen-Van Loey,
447 (119).
1113 quad en tijt = diere tit, diertijt, schaarschte, gebrek, hongersnood X goede tit (Hor. Belg. IX 16, no. 142) de -n te verklaren
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uit de opvatting als een soort van bijw. bepaling (zie V. II 2040-1, gesteund door de volgende, dentale t) ?
1133 of icse will e, bier nog niet (gelij k thans, met sterken nadruk
op of, mogelijk is) op te vatten als bevestigende u i t r o e p, maar
slechts als herhaling van R.'s v r a a g; zie Tschr. LIX 178.
1141-2 Iemands vader gedood te hebben laadde vanouds een der
zwaarste schulden, ook tegenover den nazaat, op den moordenaar;
verg. Lance II 43848, Walew. 5270-2, en zie Ma. 365.
1151 busant, oorspr.: een gouden Byzantijnsch muntstuk, van verschillende waarde; doch ook wel in toepassing op andere gouden
muntstukken; zie Ma. 364, BH. 37.
1155 nemmer, ooit; verg. nie en nooi(n)t in dezelfde bet. en zie
Stoett 235.
1156 Mom pelier, zie Naaml. 124, R. II 5937 en Suringar, Prov.
comm. 40, no. 483. Hier alleen als verafgelegen plaats genoemd; verg.
Babilonien (23) ?
1161 Verg. op 1567. — 1162 Zie V. 765, VIII 515. Een der zeldzame voorbeelden, in R. I (A), eener te ver gedreven anthropomorphische voorstelling van dieren door de ironisch-parodische ontleening eener in heldenepos of ridderroman gebruikelijke uitdrukking,
gelijk dit vooral in de jongere Renart-branches zoo vaak te misprijzen
valt. Verg. hierbij de Ofr. voorbeelden: Ren. I 577, IV 87, ook I 705;
en zie hierover verder Inl. 30 vlgg., met Aant. II B, 2-6; Tschr. LIII
70-1 en Ma. 365.
1164 eenen erdinen mure, naar A X F: ere horden m., B: eenre
steenre m., R: van lemen, de want; over het wisselend geslacht van
muur zie Cc. 99 en verg. nog it. muro, plur. i muri of (gewoner) le
mura f. — Vanouds vallen te onderscheiden: 1. mnl. tuun (644, 1920,
2037, verg. nog tuinkoninkje), mnd. an (hd. zaun, eng. town),
oorspr.: uit wilgen t e e n e n, berkenrijzen, garden enz. om „tuunstaken- gewonden (verg. wand '' winden) of dooreengevlochten, en
met koemest of leem enz. bestreken — „mit tenen ghetuunt ende mit
slike gheleemt" (V. d. Molen, in Toeristen-Kampioen V (1940),
no. 44, biz. 896-7, met 4 of b. , zie ook die van den „Hollandschen Tuin",
o.a. in Romein, De lage Landen b.d.z. 278) , Beekman, in Mnl. Wdb.
XI 50-1 (betunen); verg. ook op 299 — (om-)heining ( < hagening,
verg. over haghe op 42, 384) van een stuk grond, (eigen) erf (o.a.
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ter vorming van een „paerc", 330), eene horde (verg. hier de lezing
van F en zie V. III 588-9) ; later ook wel van planken en palissaden
vervaardigd en ter verdediging gebruikt. Naar V. VIII 786-91 te
oordeelen, in de zuidelijke en noordelijke Nederlanden gelijkelijk
bekend; zie Kluge, Franck-V. Wijk-V. Haeringen; Heyne, Deutsches
Wohnungwesen 40, 68, 99, 169, 187. — 2. mnl. weech (eveneens
in de zuidelijke en noordelijke Nederlanden bekend), de (uit opgaande en kruiselingsche h out en dwarsbalken in „vakwerk"
g' amengestelde bekleeding van een huis : zie de zooeven aangeh. werken, V. IX 2016 (X IV 2038), Bezoen en Muller, in Tschr. LVI 22538 (over fekkenstuk, vaak en veken, met 1 afb.), en Kern sr., in l.a.w.
XIX 104-6 (over vak) 1 ). — 3. mnl. muur < lat. murus, gemetselde
s t e e n e n wand van een huffs, bevestigde plaats enz.: zaak en naam
beide van jongere, uitheemsche (Romeinsche) herkomst. Doch hier,
in R. I, schijnen, naar deze en andere plaatsen te oordeelen, deze in
Oorsprong verschillende benamingen reeds niet meer juist onderscheiden : deze „erdine muur" (!) en de „mure" van 331, 340, 391 en van
1763 en 1710 zullen wel niet of nauwelijks verschild hebben en onderscheiden mogen worden van de „tune" in 644, 1920 (zie aid.) en
2037. Verg. ten slotte L 492: paries terreus (= hier 1164), 170, 275,
902: septa, se pis (lat. saefres, saepta, v a k(?), omheining, heg, hek -v a a k, dikwijls, verg. hierboven!).
saepe
te broken, zie V. VIII 136 en op 2499.
1166 in
1171 des papen sone. In aansluiting bij het hierboven, op 729, over
des papen geschrevene dient hier vermeld dat in de ME. het
gewag van „papenkinder, -sonen, -dochters, -wichte(r)" geenszins
zeldzaam is; zie b.v. Jan de Weert, N. Doctr. 1829; De Pauw, in
Ned. Mus. II 132. Wessel Gansfort, Rudolf Agricola en Erasmus
waren, min of meer stellig, kinderen van (seculiere of reguliere)
geestelijken 2 ). In de testamenten van geestelijken is dikwills gewag
van hunne kinderen; zie b.v. Te Winkel, in Hist. Avonden 1 43, 48 (4
1) Deze laatstgenoemde opstellen herinneren onwillekeurig aan V. Helten's inderdaad vernuftige gissing en lezing van 1166 in zijne ed., 1072) : „Daer Reynaert een
v a c hadde tebroken" ; zie a.w. 122-3, doch ook reeds Cc. 229.
2) V. d. Velden, Agric. 39-44; Bronnen v. d. gesch. der kerkel. rechtspr. in de
ME., ed. S. Muller Hz., IV, 5 5, 44 vIgg. ; Moll 114 121; De Hoop Scheffer I 16-7 ;
Blok, Holl. Stad in ME. I 29, noot 4 ; Moeller in Melanges P. Fredericq, 195 ; Reitsma,
Oostergo, Reg. uitg. v. h. Frie. Gen. 175, 176, 180, 252-5; BH. 27-8.
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kinderen van Gerrit van Leiden, kanunnik van Ste Marie te Utrecht,
en vrouwe Ave) ; Tschr. LIV 111-2 (een sprekend geval). Matthijs de
Castelein, priester, had een noon, dien hij erkende en openlijk aldus
noemde (zie lied 13 zijner Div. Lied.). Zie ook Wattenbach, Schriftwesen im MA. 3 477 (priesterzoon te Monte Cassino, a°. 1294). Wel
werden zij in rechte als onechte kinderen beschouwd, doch dit verhinderde hen niet in de maatschappij en ook in de Kerk (soms hoogere) betrekkingen te bekleeden; het verbod voor clericorum"
our practilk uit te oefenen baatte niet. Geestelijken werden door hunne
kinderen vervangen, overwinst van beneficièn werd door priestess
aan hunne kinderen nagelaten. Bij dit alles dient opgemerkt dat een
pastoor voor het concilie van Trente (1545-63) geen priester (slechts
„clericus", dus getonsureerd) behoefde te zijn. Met dat al bleef
papenwicht evenwel een scheldnaam (zie b.v. Everaert XIX 190).
Zie ook het op 729 aangehaalde; en BH. 38-9 over „neve" in 1280
(A), maar 1171, ook in A: sone! Verg. ook op 1280.
Martinet. Zie Naaml. 118-9, en nog, over het veelvuldig voorkomen
van den naam Martin (evenals Renart) in Frankrijk e.e.: Martin, in
Zschr. f. rom. Philol. XVIII 288-9.
1172, 1177, 1182, 1190, 1286 gat. Al zou men uit 1166 kunnen afleiden dat dit „gat", evenals het in 1519-26, 1581, 1592 genoemde,
door R. „ghemaket" was, mag men Loch bier, juist in het gewag van
Tibeert, wellicht denken aan(de gelijkenis met) een, in „des papen
scure" reeds voor R.'s „inbraale aanwezig (zie 1179-80!), eigenlijk
„kattegat", als in de ME. reeds welbekend was; zie Schultz, of.
Leben im MA. I 106, noot 7; Ned. Wdb. VII 1861-2 ; V. d. Meulen, in
Tschr. XXXVIII 131 en Everaert IX 18, met de aant., blz. 589.
1190 willic bij een twij felende vraag; zie Stoett 243, met opm. III,
en verg. 3338.
1198-9 Verg.: „Da'k thuis ware! zei de kater, en hij zat in 't strop'
(Gezelle, Duikalmanak, 6 Nov. 1890 < Rein.?).
1209 alleene, zie op 1067 en 2782.
1229 ter goeder tjt, zie V. VIII 344 en Sartorius, Adag., Chil.
rim. II 16; verg. lat. bono omine en Tschr. LVII 63-74.
p
1233-1305 Het vanouds befaamde, met onmiskenbaar talent (en ondeugend genoegen), breed uitgewerkte, en geestig, op den trant en
Loon eener ,,goede boerde" vertelde, maar inderdaad zeer scabreuze,
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aanstooteliike tooneel, dat dan ook — nog niet in R. II (1255-1321)
en in de proza-bewerking (P), ed. Muller-Logeman (blz. 29-30), maar
wel — in het volksboek (H), ed. Martin, blz. 33, en in alle volgende
Zuid- en Noordnederlandsche drukken daarvan, en nog heden, in
haast alle moderne, berijmde en onberijmde, bewerkingen, alsmede
in den Nederduitschen Reinke de Vos en de zoo talrijke drukken,
kortom in alle voor het grooter publiek of de jeugd, „in usum scholarum" bestemde, bewerkingen en vertalingen, begrijpelijk genoeg en
te recht, is geschrapt, of wel „gecastigeerd" (de „pape'' is daar dan
veelal ,,de man van den huyse" geworden, wien Tibeert (slechts) zijn
n e u s afbijt enz.). Verg. andere dergelijke gevallen, waar — trouwens met behoud van den onkieschen, „schunnigen" inhoud — althans de (al dan niet gehuwde) „pape" vervangen is door den „coster" 1 ) (schoon gewoonlijk, maar niet noodzakelijk, ook een „clericus"!), zie b.v. Everaert X, Stout ende Onbescaemt! Zie verder ook
Inl. 39.
1241 moedernaect. Men lag in de middeleeuwen te bed „al naect"
(1253) „al blooter huut" (1258, met boosaardigen nadruk herhaald!) verg. Walew. 958, Rose 8409-13, en zie b.v. Schultz, HOE
Leben im MA. I 22, en laatmiddeleeuwsche schilderijen, miniaturen,
houtsneden (b.v. van sterfbedden enz.).
1246 Julocke, toch wel dezelfde persoon (ook hier met haar
„rocke") als in het avontuur van Brune, evenals de „pape" en de
„coster" (zie 724-31, 759-61, 808-11, 823-31).
1252 als hem wel sceen, gelijk hem (den pape) wel, uit de gevolgen, bleek; verg. 1265 (zonder dat.) en V. VII 568-70 Daniels, in
De katholiek CXL 147 en BH. 37 (doch ook XVI) zie ook Franck,
op Maerlant's Alex. III 226. Voorspelling van 1266-70; te vergelijken
met 1758 en derg. (zie Tschr. LII 229-30).
1267, 1271 dine, verbloemende naam voor: kloot, teelbal, lat.
testiculus; evenzoo mhd. nEd. nnl. Zie Cyrillus, Parab., ed. Lely, 84,
de (gewaande) teelballen van den Bever, het
in V. H 203: diners,
g
bevergeil; mhd. dem juden sin ding abesniden (bij Grimm, RA.
710). Verg. ook Everaert XII 96 (hier: penis, evenals ook in 't Mnd.;
1) Wellicht bestaat er echter ook alweer eenig verband tusschen ockze plaatsvervanging en de bet, van mnl. coffer, besproken in V. III 1980. In des kosters taak als
klokkenluider (zie op 1270), of als „roededrager" hier temet het „tertium comparationis" geweest ? Zie verder ook Everaert, blz. 585.
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verg. de twee best. van mnl. Conte, nnl. kont (V. III 1818, Ned. Wdb.
VII 5309).
1269 burse sonder naet. Het woord beurs, zak(je),
-tasch0e), waarin men geldstukken bij zich draagt, is reeds vroeg,
evenals fr. bourse, ook toegepast op den balzak (scrotum) van manfijke dieren, inz. grof wild (zie Ned. Wdb. II 2285), en ook van
mannen. Zie Kil. 301b: „k Iosborseke n. Scrotum"; 332b: „k u 1baig h, scrotum,... pellis testiculos continens"; Kl. v. d. Kroll. Ritsaert 8: „beursje sonder naet, men (mijn) katsvel" (verg. Ned. Wdb.
VII 1859: Katskop, 2) ; R. II 1287: „budelkijn sonder naet"; Rose
14177-86, 14240-90: „die scarpe" (verg. ben. 2819) ... Van eenen velle
ende sonder naet" (Rom. de la Rose 22356: „sens cousture", en desgelijks dobbel velleken voor lat. cunnus (Tschr. LII 146-7) voorts,
met dergelijke beeldspraak, ontleend aan den ronden vorm der voormalige flesschen: flessche(lkijn), Buskenblaser 189, Kerelslied 37 (in
Ovl. Lied. en Ged. 155): „Al vul brinct hi sine flassche" (verg. Winschooten, Seeman 23-4).
1270 beiaert, zeer waarschijnlijk niet eig.: de klepel die het geluid
eener kiok voortbreng (V. I 764), en daarna: het klokselui of klokkenspel, veeleer oorspronkelijk: de (groote) kiok zelf, die „geslagen"
words (den beiaert slaen, zie ook Stallaert I 154a), en vervolgens:
het (geheele) klokkenspel, carillon („frequentamentum tintinnabutorum", Kii. 60b), dus het samenstel der klokken. „Misschien aanvarikelijk de naam eener bepaalde enkele klok" (Ned. Wdb. II 1534-5) : een
vermoeden, in Zschr. f. deutsche Wortforsch. XIV 214-7, door J. H.
Kern jr. nader uitgewerkt tot de inderdaad aannemelijke gissing,
dat die kiok haren naam to danken zou hebben gehad aan haar roodbruine kleur (< fr. bayart, de roodbruine, in de eerste plaats: roodbruin paard), in Welk geval men zelfs aan eene toespeling op het
beroemde paard der vier Heemskinderen, Beiaard, zou kunnen denken f). En deze laatste gissing .kan (loch met uitschakeling der m.i.
minder waarschijnlijke (en onnoodige) gedachte aan de roodbruine kleur Bier klok — een nog naderen, en stevigen, steun vinden
1) Dat de naam van het paard der vier Heemskinderen inderdaad is overgenomen
uit ofr. bayart, eene afleiding van fr. bai, kastanjebruin (en dit < lat. badius), is bekend (zie nog Kiliaan 60b : „B e y a e r d. Badius") verg. andere Mnl., aan de huidkleur ontleende paardennamen in Naaml. 112-3.
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in de rechtstreeksche herinnering aan die historische, zeer vermaarde,
evenals zoovele andere torenklokken naar een persoon genoemde,
Gentsche klok, t.w. de Roelant, met het bekende klokkenopschrift:
„Mijn naem es Roelant, als ic cleppe ist brans, als ic luide is 't storm
in Vlaenderlant". Naast den beroemdsten held uit het Karolingische
heldenepos schijnt ook de „benaming" eener klok naar het niet minder onder 't y olk vermaarde, vanouds tot heden in de burgerlijke
„ommegangen" der Brabantsche en Vlaamsche steden medegevoerde,
en gevierde, een groote rol spelende, „ros Beyaert" ( > rosbeier) —
zie V. V 129, Stallaert II 246a, Ned. Wdb. XIII 1394-5 — als peetvader of doopheffer eener (Gentsche ?) gemeenteklok een geenszins
onwaarschijnlijke gissing; die men echter gaarne door oorkonden
bevestigd zou willen zien. — Van beiaard, als naam eener klok, is
dan verder afgeleid een ww. beiaarden > beieren (V. 764, Ned.
Wdb. II 1542-3, 2703, en vooral Kern jr., in bovenaangehaald opstel)
zie verder breeder over den beiaard, beiaarden en den beiaert slaen
ende luwen (luiden) Stallaert I 154a en Gailliard, in VMVA. 1913,
300-8 1).
En wat nu betreft de — nauwelijks meer „bedecte": zie Inl. 24,
met Aant. II A, 42 — obscoene toepassing der geheele uitdru kwaarbij dus het w o o r beiaert geene
king den beiaert slaen
oneigentijke beteekenis heeft gekregen zij is slechts een der talrijke verbloemende vergelijkingen van het „minne s p e 1" met de
bes elfin van een muziek instrument, waarin het speelsche y olksvernuft, overal en altijd, niet 't minst in de middeleeuwen, zijn lust
in klank-, woord- en zinspelingen op erotisch gebied heefebotgevierd
engeboet 2 ). Hetzelfde beeld van het „slaan van den beiaard"', het
1) Beier, kloot (testiculus van dieren) zal echter wel inderdaad aldus genoemd zijn
„bij vergelijking met voorwerpen, die eenigszins op eene bes gelijken" (Ned. Wdb. H
1542, en zie nog Cats I 388), t.w. het vl. en zeeuwsche beier, bes, bei; dus buiten alien
invloed van of aanraking met bovenstaand ww. beieren of rosbeier.
2) „Het komisch-erotische genre... berust doorgaans op de symbolische aanduiding
der sexueele dingen, of de travesti der geslachtsliefde in de begrippen van eenig maatschappelijk bedrijf. Bijna elk werk of ambacht leende zijn termen tot erotische affegorie,
toen als altijd..., vooral het tournooi, d ie jacht en de muziek leverden er de stof toe"
(fiuizinga, Herfsttij der middeleeuwen l 184). — „De dichters... stellen gaarne hun
vernuft to werk in het verzinnen van beelden en vergelijkingen, doorgaans ontleend
aan beroepen of neringen;... de minnaar wordt voorgesteld ais molenaar,... schoenlapper,... boogschutter,... koster die de klok luidt,... luitspeler enz." (Kalif, Westeurop. Letterk. I 216) ; of als „jager, visscher, molenaar, timmerman, dokter, slotenmaker" (Dez., Lied in de 'ME, 307 (zie 306-14).
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luiden der klok, of van den „coster", als klokkenluider (zie boven,
blz. 74, noot) vindt men bier nogmaals terug in 1295 (clippelen) en
1299 (clocke), en verder in: Rose 14189 ,,,twee hamerkine", verg. op
1269) ; Tielman Susato's Musijckboecksk. II, no. 8 (in Tschr. v.
Nederl. Muziekgesch. III 91; „Gallitalo's" vertaling van Rabelais, II
22 („gehillebillebombambeiert"), Starter's Lied van Bommelalire
(ed. Van Vloten, 495-8), in een liedje, in 1917 nabij Oosterwijk gehoord („En als wij voor het altaar staan, Dan laat-ie 't linker klokje
slaan Van bommele bommele bom"). Elders is, in gelij ke toepassing
als bier van den beiaert, sprake van andere speeltuigen, zooals de
bonge (trommel of tamboerijn) en het bongen (Ovl. Lied. en Ged.
96-7, 201), (n)acare, pauk, keteltrom (a.w., 201-2), vedel(spel),
vedelen (ald.), de cornemuse, pijp-, doedelzak (a.w. 155), het pijpen
en de pijper of de tamboere, tamboerijn (Mar. v. Nieum. 93, Everaert X 240-1, zie biz. 585). Zie ook op 1295 en Tschr. XXXIII 280,
noot. Maar ... reeds meer dan genoeg over dit scabreuze onderwerp!
1274 Misschien ware bier (X Cc. 233), bij nader inzien, het behoud van de lezing der hss. AF (ook gesteund door 1 534-5), met de
negatie in den h o o f d zin, toch verkieselijk gebleven; zie BH. 38,
V. IV 2232, Stoett 359 (biz. 247) : „prolepsis van de negatie". Niet
te vergelijken is Lorr. A II 947, waar de negatie in hoof d- e n bijzin
staat (een dubbele ontkenning), noch VII Vroeden 80, waar misschien eveneens een dubbele ontkenning bedoeld is, doch alleen in
den bijzin staat. Zie ook V. IX 1677-8.
1278 in sleets duvels name, ironische verkeerins der Coorspronkelijke) zegenbede in Gods naam (zie Ned. Wdb. V 212-3) in een vervioeking, verg. 2734, 3235.
1280 BH.'s vernuftige gissing (38-9), dat neve van hs. A ( X F:
sone en L 538: Auer) een spoor zou zijn der verbloemende of vergelijkende aanduiding (althans door den „scriver" van hs. A) van
„papenkinder" als zoogenaamde „neven" en „nichten" — hoezeer
oogenschijnlijk zijdelings gesteund 1 ) door het gebruik, in dergelijk
geval, van nichte, bij Everaert XIII 476-9 (zie ook de aant., blz. 596-7)
of dergelijke benaming in latere tijden (zie Cc. 233), en door de
Friesche gewoonte om eene stiefmoeder met mo(e)ike (tante) aan te
1) Toch wel niet door de aanhaling bij V. VI 119 i.v. papensone, noch door het
heer oom in Mar. v. Nieum. 12, 28, 32, en de scheldwoorden der „moeie" (98-100).

78

TWEEDE DAGVAARDING, DOOR TIBEERT. 1280-1296

spreken (zie op moeike, Friesch Wdb. II 174A) — stuit, althans voorzoover 't R. I. aangaat, toch of op het onmiddellijk, in 1281, volgende vader. Verg. ook op 1171.
1281 ghewande, hetzij : ingewand (latiori sensu), verg. ghewaet
(V. II 1854, 1861) hetzij: Eereedschap, gerei(de) (V. II 1860) ;
verg. mnl. ghewere V. 1893 en Hildegaersberch 180, 124) en
ghetuuch (V. II 1768, V. 1162), beide: gereedschap, het laatste ook in
deze obscoene toepassing 1 ). Zie ook BH. 39, Cc. 233.
1282 scade — scande. Zie voor de allitereerende verbinding dezer
twee synonieme woorden V. VII 204 en 302; voor deze bijzondere
toepassing verg. het in Cc. 233-4 (op 1274) aangehaalde, en nog Moriaen 3708-9. Verg. ook Ysengr. I 175 (met aant.), 805.
1287-8 scoorde crakede, zie BH. 39; er is bier sprake van „een
crac, crec laten", verg. het onfatsoenlijke bor (ha) -geluid der duivels
in de „duvelrièn" der misterie-, mirakel- en zinnespelen (zie Ned.
Wdb. III 517). Zie ook J. F. Willem's Rein.-ed. 52: „figuurlijk:
raeskamer".
1289 taverne, herberg, kroeg, bier voor : aars (podex). Ook dit behoort wel thuis in de, in deze passage welig tierende, obscoene (hetzij erotische of wel, als bier, stercoraire) beeldspraak; zie het Fransche
voorbeeld Ren. I b 3135-6: „Qui que viegne ne qui aut (gaat), Vostre
taverne ne li faut"(Hersent smalend tot Hermeline, daar dus in erotische toepassing: cunnus) ; zie Jonckbloet's Rein.-ed. CXX, BH. 3940, Cc. 234, V. VIII 102. Verg. op 1287-8.
1295 clippelen, eig.: klepels eener klok; verg. 1299 en zie op 1270,
1299 en Ned. Tab. Vil 3880, voorts Jan Stye(n)voort's Ref ereynbundel 1524, XLII (coster, beijeren, clepel, cloc).
1296-9 Zie voor de lezing en de verklaring dezer regels Cc. 234-6,
Tschr. LI3C. 179, en verg. nog: X goede Boerden, V 26-7 (en ook
1) Is het bloot toeval, dat mnl. ghetughe, nnl. getuige m. naast mnl. ghetuuch, in
deze beteekenis staat, evenals lat. testis naast testiculus? Of hoe is anders deze gelijkenis to verklaren?
2) Voor het, in 1289 en 1295 voorkomend, verwisseld gebruik van woorden voor a:
cunnus en podex, b: penis en testiculus zie (a): V. II 720, III 1818, Ned. Wdb.
VII 5309, Cc. 234, Nd. Korrespbl. XXXVII 76-7, Tschr. XXXVIII 148 ; b: V.
VII 1524, 2198-9, Hor. Belg. II 114, str. 5; in 't algemeen Marstrander, in Indogerm.
Forsch. XX 351. Verg. ook mhd. zagel (got. tagl, eng. tail), staart, maar ook : penis
(D. Wtb. XV 25; RF. 1021, 1043, 1059-60, 1090) ; omgekeerd lat. penis ook: staart
(F. Muller Jz., Altital. Wtb. 336).
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ben., 1633-4, in verband met de beteekenissen van hennetaster). Voor
clocke verg. op 1270 en ook nnl. klokkenspel voor: scrotum of testiculi
(V. III 1567).
1304 Zie Cc. 236, op 1296.
1306 Verg. 705-7, 875-906, 1566-7, 3078, 3348 e.e.: R. keert na
elk welgeslaagd wanbedrijf, als zijn slachtofer in de val zit of zijn
ondergang te gemoet gaat, welvoldaan en verheugd huiswaarts!
1320 Zie over de tijdsindeeling van het gedicht in 3 dagen Cc. 156,
noot 3.
1324 tes papen, verg. op 644.
1331 Verg. op 968-9. — Opmerkelijk is de lezing van F: genote,
pairs (X 464, 1002, 1894, doch verg. 2796).
1331-6 Verg. 464-73, 1000-9, 1894-9, en zie Wiessner 9.
1337-1900 IV. Derdedagvaarding, door Grimbeert,
hofvaart en hofgeding. — A. 1337-1431 Dagvaarding 1 ). Oat dederde dagvaarding aan Grimbeert den das, en wel
op diens eigen aanbod, wordt opgedrasen, is uit de literaire traditie
begrijpelijk. In de Ecbasis gaat de „pardus" (panter), door meclelijden
bewogen, den vos, die, op de beschuldiging van den wolf, door den
koning vogelvrij verklaard is, waarschuwen. In de Lat. „Litera citatoria" (zie Tschr. XXIX 207-28, inz. 221-3) krijgen ezel en hags
opdracht om den vos in te dagen. Doch in den Renart speelt „Grinbert
li tesson" meestal de rol van bode. In br. I gaat hij, als derde bode,
na een vraag des konings, of R. niet op z ij n aanstoken door zijn
niet-verschijnen blijk geeft van minachting van 's konings indaging,
op 's konings bevel hem halen, doch niet dan na een gezegelden brief
des konings verzocht en verkregen te hebben. Zie ook Chotzen,
Een Iersche Reinaert-parallel, in Neophilologus XXI 134-44. In de Xe
branche daarentegen gaat de das, eveneens als derde bode, eigener
beweging, R. halen, opdat hij, door den koning te genezen, zich met
dezen verzoene. Ook in br. Va (wellicht, samen met II, een der
oudste branches) gaat Grinbert, ditmaal naar aanleiding van een geding tusschen Isengrin en R. over des laatsten overspel met Hersent,
wederom uit zich zelf, R. waarschuwen en halen voor een onschuldseed. In br. VI, stellig jonger, brengt dezelfde G., als eerste bode, R.
1) Over het motief der (drie) dagvaardingen in 't algemeen zie op 463-1014.
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ten hove en gedinge. In XIII zendt de koning achtereenvolgens Tibert
en Belin, eindelijk, voor de derde maal, als gezanten Bernart den ezel,
Brun en Baucent den ever om R. te halen, die dan ten slotte door Gr.
gered wordt. Ook in XVII krijgt deze, met een ander, dezelfde opdracht. En in XXVII — eene Noorditaliaansche omwerking eener
Ofr. branche, die anders nauw met R. I A verwant moet zijn geweest1)
— is „Gilberto li talon", na Chantacler's klacht, de eerste (en
eenige) door den koning gezonden bode. Eindelijk, in R. II (veel
jonger), gevolgd naar R. I en Ren. VI, is G. weer degene, die, uit
medelij den, R. gaat waarschuwen en halen. Zie verder Graf 13-25
en 107.
In R. I is Grimbeert echter ook als naaste bloedverwant (zie hierover op 67), „broeder sone" (zooals hij tweemaal met nadiuk
genoemd word-0 , en als zoodanig ook van den beginne of R.'s advocaat (176 en 1338), de aangewezen persoon om, wanneer, na de twee
ondervonden teleurstellingen, niemand anders durft gaan, als derae
en laatste koningsbode, R. te gaan indagen.
Tusschen R. I 1367-1431 en Ren. I 927-1004 bestaat, blijkens het
bovenstaande, op verscheidene punten verschil; waarbij meestal R. I
de voorkeur zal verwerven. Evenzoo zijn er verschilpunten met RF.
1760-1834; over het vraagstuk van de onderlinge betrekking der drie
(Ofr., Mhd. en Mni, gedichten) zie in 't algemeen V. Helten XXXII,
BH. CXII, Foulet 392-432, Tschr. LIII 43-54 (inz. 50), met de ald.
aangehaalde literatuur, en vooral Voretzsch, in Zschr, f. rom. Philol.
XV 126, 182, 344, 374, XVI 1-14.
Wat ten slotte de door G. geeischte derde dagvaarding betreft,
ook op dit punt staat R. I dichter bij RF. dan bij Ren. I; verg. R. I
463 vlgg., 1006 vlgg., 1339 vlgg. met RF. 1442 vlgg., 1635 vlgg.,
1760 vlgg. Geen wonder: immers zijn deze drie indagin&en — evenals drie afkondigingen bij leveringen enz. — reeds sands de Lex
Salica („de Migrantibus") juist in het O u d g e r m a a n s c h e
recht vereischt geweest; zie Ma. 367, BH. 40-1, Wiesner 14-7;
P6ckenia Andreae, in Hand. Lett. 1889/90, 1892/3, 99-108. Ook is 3,
evenals 7 (zie op 2624), een snort van „heilig", spreekwoordelijk
getal: verg. eenmaal, andermaal, derdemaal bij veilingen enz., driemaal is scheepsrecht; Roeland blaast driemaal op zijn boom om hulp
1) Zie Inl. 15, met Aant. I 41, en de Concordantie H.
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te vragen; Karel de Groote, Beatrijs e.a. ontvangen tot driemaal toe
in den droom van Godswege door een engel een boodschap enz.
1341, 1343 vri, een woord, dat in en nog na de ME. eene gansch
andere, veel meer positieve beteekenis had dan nu; oorspronkelijk
den „middelstand", tusschen adel en hoorigen, aanduidende: van
„vrije" geboorte, volgerechtigd, niet onder een bijzonderen „heer"
staande, in 't bezit van vrijen rond, met het recht (en den plicht)
,
om, zoo noodig wapenen te ctragen, deel te nemen aan volksvergadering en volksgerecht (1343,2321, 2340) ; later = welgehoren, en
meerendeeis in d.en adel opgenomen. Vandaar de jongere bett.: edel,
vrijmachtig, gezegd van den koning (3377), van een held (1072,
3267) ; „privilegiatus", — recht (1341), — leen (3485); vriheit
(3483), vrij d o m, „privilegium, immunitas, asylum" (Kil.). Maar
ook wel reeds in meer modernen, meer negatieven zin : ontslagen van,
onbezwaard door schuld of zorg enz., lat. libertas (1662, 2025, 2341,
2340, 2804). Zie o.a. N. Taalg. XVI 15, en verg. op 2804.
1348 Voor deze, betrekkelijk moderne, constructie verg. 2063 en
zie Stoett 66.
1349 nu, na de twee vorige, j ammerlij k mislukte dagvaardingen.
Zelfs de koning durft niemand deze derde dagvaarding „bevelen".
Maar hij is in R. I ook veel meer dan in den Of r. Rom. de Renart
alleen de voorzitter van betgerechtshof en de uitvoerder van de
besluiten zijner „raadgevende" „hooghe baroene" (afspiegeling van
reeds meer democratische toestanden in Vlaanderen dan in rrankrijk ?). Zie o.a. Td. 215.
1350 ooghe, zie 1257 (Tibeert). — Tier, zie 743 (Brune).
1354 Eedsformule, verg. 2082.
1355 siet mi hier = fr. me voici; verg. hier es (zie op 1417).
1361 Verg. op 1043. --1367 siere moien. Over den gen., iplv. acc.,
als objectsvorm bij vrouwennamen zie Stoett 172, en verg. den
gen.-acc. in 't Slavisch (zie V. Wijk, Der nominale Gen. sing. usw.
92).
1369 ongheruchts. Zie Cc. 238 en Tschr. LVIII 53.
1368-1404 Hier spreken K. en zijn oom, in hunne betrekking als
edaagde en gerechtsbode, elkaar aan met het conventioneel-hoofsche
g
ghi en u; later, in de biecht, waagt oom R., vertrouwelijk en vleiend,
een „soete neve" en een „di", maar blij ft neef G. de beleefde omMULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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gangsvormen gebruiken. Zie Cc. 239, op 1363 en 1368, en ben., op
1441.
1375 Hetzij men vermerredi transitief of intransitief, en maerghin
den dach — verg. heden den daghe (dach) : zie V. III 206 en Franck,
op Alex., blz. 429 en in Tschr. XV 55 — als object of als bijwoordelijke tijdsbepaling opvat, de beteekenis van den zin blij ft dezelfde.
M.d.d. is dan: de dag van morgen (1394), volgende op den huidigen,
waarop Gr. zijn oom is komen dagen; in derden daghe (1378) dus:
over morgen; dach is hiet beide malen bedoeld in den gewonen zin,
niet in dien van : rechtstermijn (viertiennacht). Zie vender V. IX 468
en IV 1937.
1377-8 Wie „overhoorich" was, in eene belangrijke zaak ook na
eene derde daging, op den derden „dach", niet voor het gerecht verscheen, en dus volstandig weigerde terecht to staan, weerspannig,
„contumax" bleek en bleef werd „vredeloos", „balling slap s" verkraard en stelde zijn huis, erve en goed en zich zelf en de zijnen(zie
1379-85, 1404-6 en 3452-5) aan vernietiging bloot. Zie BR. 41-2, op
1376-8, en over eene in enkele gevallen, bij uitzondering, mogelijke,
vierde dagvaarding Fockema Andreae, in Hand. Lett. 1892/3, 99-108,
Wiessner 17.
1379 bestormen, naar A X F: verstormen, 13: beleit, L 594 : destruet.
Ofschoon V. I 1119 b e stormen in 't geheel niet vermeldt en v e rstormen (IX 72-4) alleen in eene ruimere en zwakkere bet.: in (heftige) beweging, beroering, verwarring brengen kent, schijnt mij toch
hier het aannemen van het, in het Nnl. reeds door Kiliaan gestaafde,
bestormen (naar A) in de hedendaagsche bet. zie Ned. Wdb. II 2167
en verg. B: beleit) of wellicht nog eer in die van een meer perfectief verstormen (naar F), in den zin van mnl. nni. (ver)woesten
(v. Ix- 375-6, 2750-1) „woest leggen" van het huis — geoorloofd
en gerechtvaardigd, in overeenstemming met het Oudgermaansche
recht omtrent het „woesten" van den vredeloos gelegden. „contumax"
en voortvluchtigen dader van een misdrij f; zie V. IX 2747-52.
1380-1 galghe — rat, gewone, en nog heden spreekwoordelijke
verbinding (opgroeien voor galg en rad); zie ook 529 en BH. 23.
1383 kindre ende wijf, die volgens de meeste Oudgermaansche
volksrechten niet aanstonds vanzelf, maar alleen als zij hem herbergden, in de straf van den vader en echtgenoot betrokken werd; zie 131-1.
42, Wiessner 18, doch ook Ma. 368.
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1388 met mi, in, onder beschermend geleide van mij, 's konings

bode.
1389-94 Eene voorspelling — door R. zelf, te recht twijfelend, een
„gheval" (1400) geacht (= L 605: omen; zie Tschr. XXXI 173,
XXXII 304-5) doch inderdaad, boven zijn eigen verwachting,
vervuld (zie 2955 vigg.).
1390 up eenen dach, niet: op een (zelfden) dag, maar: op zekeren
dag, eens; verg. 1512 en up eene wile (1825), Lorr. J. II 3200, 3208,
3217, en zie Tschr. LIV 49, noot 2; V. II 536, II; Stoett 87.
1402 Verg. 3223 en zie Stoett 5b.
1408 alse ghi wilt, beleefde uitnoodiging; verg. of ghi iet wilt
(1462), nnl. als't u b(e)lieft, fr. s'il vows plait, lat. si placet.
1413, 1417 Reinaerdine, Rosseel: zie Naaml. 111, 112.
1414 granekine, verklw. van grane, stekel van een korenaar (doch
niet graan !) , stekelig haar, borstel van een zwijn, snor, knevel van
een dier (kat, leeuw enz.) ; zie V. II 2104 en Rose 768, Ned. Wdb.
IV 299 (op Garnaal), en voor den wisselvorm gaerneline (A) V. III
1615-6, IV 633.
1417 hier es, hier e.e. dienende om de aandacht op iem. of iets te
vestigen, verg. op 160 en 1355 — Daarentegen hier si God, vertaling
van Deus assit, al heilbede bij eene ontmoeting of een begin (Hor.
Bag. IX 69; Everaert II 385, XXXII voor 55; Maerlant, Troyen,
voor 1).
een scoone diet, een, in zijn soort, echte, „prachtige", t.w. schrandere, slimme diet, die de steelkunst (zie 1449, 2121) wel verstaat (L
615: fur bonus atque sagax), „een goed zoon van zijn vader'' (verg.
1416). Of wel, met zeer verzwakte bet., als een ironisch-schertsend,
in liefkoozenden vleinaam verkeerd, scheldwoord, evenals, vooral in
verkleinvorm, nnl. boef, deugniet, gait, rakker, rekel, schalk, schelm
enz.
1422 mi nemen na, ter harte nemen; mi als dat. eth. toegevoegd,
als nnl. (< nhd.) ik kan het mij (in)denken enz.; zie Stoett 188.
1432-1758 B. Hofvaart en eerste (leeken-)biecht.

Voornaamste bronnen of (vrij gevolgde) voorbeelden zijn: eenerzijds Ren. I 1019-1107 (verg. V 196-7), anderzijds (schriftelijke of
mondelinge) oudere, wellicht meerendeels aan Ysengr., Ren. en R. I
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voorafgaande, dierensproken en -fabelen over biechtende dieren. Van
de laatste mogen hier genoemd worden: 1. Marbodus Redonensis
(uit Rennes) episc. (c. 1100), Parabola de fraude a Lupo opilioni
facta: een wolf biecht bij een scheper zijne zonden, die hij met roedeslagen boet (verg. hier 1679-81), laat zich door hem ook tot monnik
„professen" met kruinschering en monnikspij, waarmede hij later, in
zijne oude zonden teruggevallen, den scheper weer verschalkt (zie
Stracke, in Tschr. XLIV 212-4, en verg. ook den Luparius (Grimm,
RF. 410-6) en Diu betevart (van wolf, vos en ezel, a.w. 391-2).
2. Diu bihte: wolf, vos en ezel, op weg ter bedevaart naar Rome,
biechten elkander hunne zonden; voor de zware zonden der beide
eersten leggen zij elkander slechts een zeer lichte boete op, waarna zij
tt zamen den ezel voor een licht vergrijp vermoorden (Grimm, RF.
392-6; verg. Inl. 4 en 10, met Aant. I 4 en 27). — 3. Poenitentiarius:
Mlat., uitgebreider sproke van denzelfden inhoud als de laatstgenoemde Mhd.
In R. I is nu echter, evenals in Ren., bepaaldelijk bedoeld eene zgn.
leek e n b i e c h t. Naast de eigenlijke biecht, een van de 7 sacramenten der Katholieke Kerk — de rouwmoedige belijdenis, aan een
priester, van bedreven (dood)zonden (die op grond daarvan door
dezen vergeven, „geabsolveercr worden), gepaard met opiegging
van boete(n) — heeft in de ME. eene sedert de 8ste tot in de 16de
eeuw heerschende, door Thomas Aquinas, Bonaventura en Alexander
van Hales verdedigde, doch door Duns Scotus bestreden, en thans
geheel in onbrulk geraakte zede bestaan om in geval van doodsnood
of -gevaar — voor een tweegevecht, bij doodelijke verwonding (op
het slagveld), bij schipbreuk of storm —, wanneer Been priester
aanwezig of te bereiken was zie hier 1440-5, Ren. I 1022, V 197),
aan een diaken, of ook zelfs aan een leek of een gezelschap van leeken
(zie hier 2071-2 ?), ja aan zichzelf zie b.v. Sacr, v. d. Nyeuwervaert,
616-8), mits met een „volmaakt berouw", eene biecht van doodzonden
of te leggen, veelal gevolgd door eene „symbolische communie",
een „monighen" (zie V. IV 1890-1), waarbij Brie grashatmen, boombladeren enz. (symbool der Drieeenheid) of ook slechts een kluit
aarde, als symbool van de „vergeving'', kwijtschelding der schuld, de
hostie vervingen (verg. hier op 2562-5, 2581-5) ; doch waarbij de
sacramenteele absolutie achterwege bleef, ontbrak. Een en ander te
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vergelijken met den Katholieken „nooddoop" van een pasgeboren,
dock in sterfgevaar verkeerend kind door een vroedvrouw, arts, leek,
of zelfs Protestant. Zie over dit alles nader: Buchberger, Kirchl.
Handlexik. II 538; Jonckbloet, aant. op Walew. 4097; Daniels, in
Studia LXXXII 459-65, LXXXIII 232-8 (zie ook 201), CXI
409-12; V. Mierlo, in VMVA. 1928, 567-90; mitsgaders de volgende,
(meerendeels aan de zooeven genoemde opstellen ontleende) plaatsen
uit Ofr., Mhd. en Mnl. epische gedichten: 0 f r.: Guill. d'Orange,
ed. Jonckbloet, 877-85; Aliscans: (neef) Vivien biecht aan (oom)
Guillaume (X oom Reinaert: neef Grimbeert) en ontvangt van hem
eene gewijde hostie). Chans. des Saisnes II 236 (geen priester
„mande", 3 grashalrnen). Renaus de Montauban, ed. Michelant, 181,
26-7, grashalm). Mort de Garin, ed. P. Paris, 2785-7 (drie gezegende
grashalmen). Raoul de Cambrai 2428-30, 3396 („autre prestre n'i a"
= hier, R. I 1442). Elie de St.-Gille 243-5 (grashalm). M h d.:
Willehalm, ed. Lachmann, 68, 1-16 (door een priester gezegend
brood). Meier Helmbrecht. ed. Lambe', 1910-2(een roofridder krijgt,
alvorens aan een boom te worden opgehangen, eerst een „broseme von
der erde") M n 1. : Lon. M. I 7-10 (verg. noot en Ofr. orig.). Walewein 3940-4104 (kluit aarde, monighen), 8354-61 zie J.'s aant., II
271). Perceval-fra,gm. ed. V. Veerdeghem, in Bull. Ac. d. Sc. d. Belg.,
3 e Ser. XX 390, 637-88, II 196-8(biecht aan „ermite", geen „pape").
Ridder metter mouwen 2550-60 (biechten, eerde, monighen). Maerlant, Sp. Hist. W' 26, 71-96(Roelant). Br. Gheraert, Lev. v. Ste.
Christina 1427-68 (biecht van graaf Lod. van Loon aan Ste Kerstine).
Tinbergen, in ed. Coninx Summe, Inl. 82. Sacr. v. d. Nyeuwervaert
616 (zie hierboven). Everaert XIV (Visscher) 88-161 (bij een schipbreuk; zie Aant., blz. 615-6). Zie ook V. IV 1890-1 (en ben., op
2982-5 ?).
Ten slotte terugkeerende tot R. I, dient het volgende opgemerkt. 1°
Dit biechtverhaal is, evenals de tweede, a.h.w. „openbare", biecht
(„al den volke": 2070-1, 2081-2510) en als de vier, in de beschrijving van den kostbaren spiegel a.h.w. „ingekaste", verhalen in R. II
(5565-5899), kennelijk gebruikt als een welkom middel ter plaatsing,
in dit „raam" (lijst), van eenV, in het hoofdverhaal niet of kwalijk
(meer) passende, „avonturen" (dierensproken of -fabelen), vooral
dienende om R.'s wrok op zijne vijanden, inzonderheid Isin„grijn, te
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koelen en wraak te oefenen door hen in een hatelijk of belachelijk
Licht te stellen. — 2' Naar de volgorde en den inhoud en geest dezer
ingekaste verhalen verschillen R. I, II en Balduinus' Lat. vertaling
van R. I van Renart (AFBL X Ren.) alleen naar de volgorde verschillen R. I en II van Balduinus (AFB X L) ; zie Cc. 240-4. In Ren. biecht
R. op aanraden. van Gr. (1017-22), in R. I en II eigener beweging
(1435-45), althans in schijn. Want hier, in 't Dietsch, is bij hem evenmin sprake van een (ook voor een 1 e e k e n biecht onmisbaar) oprectit, ,,volmaakt berouw", blijkens zijn aanstonds na de biecht terugvallen in zijne oude zonden (1696-1752) : de geheele biecht is Loch
denkelijk niets dan volslagen huichelarij, zoo al niet pralen met zijne
boevenstukken! 1 ). — 3° Maar formeel is deze „leekenbiecht" volkomen „in den haak": van eene eigenlijke, „sacramenteele absolutie"
is hier geen sprake, de biechteling krijgt alleen eene „boete" van 40
rijsslagen en den goeden „raad" om de zonden te „versweren" enz.
Z1679-93). — 4° Deze leekenbiecht mag dan ook geen parodie der
echte, sacramenteele biecht heeten 2) ; zij bedoelt en beh.elst daarentegen wel, als zoo vaak in R. I, eene licht parodiéerende navorging
van het heldenepos en den ridderroman: een zuiver 1 i t e r a i r genre
derhalve; zie Tschr. LII 217-63 en V. Mierlo, in VMVA. 1928, 582-3.
— 5° In de beeldende kunst komt R. wel niet als biechteling, maar
als biecht v a d e r voor, t.w. in de randversiering eener miniatuur
uit een VI. hs. (15 de e.e.) in de Landesbibliothek te Darmstadt, no. 133:
de vos, met roode kap en grimmig gezicht, en een aapje met geheven
handen zijne biecht sprekende; wat echter nauwer verwant schijnt
met de verhalen over de biecht van den ezel aan wolf en vos (verg.
bov., blz. 84). Zie ook V. Moerkerken, De Satire in de Nederl. kunst
der ME. 191, 207-12 e.e. — 6° Dat deze „leekenbiecht" van oom Reinaert aan neef Grimbeert niet alleen in de Nederlanden, maar ook in
Frankrijk, denkelijk reeds vroeger, als mondeling overgeleverde dierensproke, welbekend, ja spreekwoordelijk is geweest, blijkt uit het,
bier en daar bijna woordelijk met R. I overeenstemmende, verhaal bij
Jac. de Vitry (t c. 1240), Exempla, ed. Crane, CCXCVII en blz.
1) In hoeverre ook de tegenover Grimbeert geuite angst (1395-1408, 1435-45,
1756-8, zie ook 1766-7) slechts gehuicheld is, schijnt twijfelachtig; zie Td. 213-4.
2) In R. II 3955-4114 (4272), een . der talrijke herhalingen van R. I (zie Ojb. 159
vlgg.) , biecht R. ten tweeden male zijne zonden aan Gr., die hem wel absolutie schenkt
(4118-21) ; daar is in 't algemeen ook stellig wel spot met de biecht bedoeld.
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271 (ook in J. F. Willems' Reinaert-ed. 2, blz. 391), getiteld „Con-

fessio vulpis" 1 ), hetzij dit al dan niet Aernouts (of Willems) rechtstreeksch voorbeeld is geweest. Evenzoo sprak men in de Nederlanden van eene „vossenbiecht", met betrekking tot iemand, die aanstonds na eene biecht of bekentenis weer in zijne oude zonden terugvalt; zie V. IX 1217-8 < Tschr. XXII 75-6 (uit hs. 1571 der Univ.Bibl. te Gent, fol. la).
1433 heide, waar„aan" = of „-bij" Lamfreits huis (877) — ook
Maupertuus (1100)? — gelegen is; zie Inl. 34-5, Tschr. LIII 54,
foot 2.
1441 en 1482-4 Over R.'s „du-dijnen" tegenover Gr., zijn „heerneer-biechtvader (maar toch bloedeigen neef, „oomzegger"), in
tegenstelling met Gr.'s standvastig „ghi-uwen" tegenover zijn biechtkind (maar ook oom), verg. op 1368-1404 en 1972-5 en zie Tschr.
LIX 179-80.

1442 ander pape, versta: (geen) ander persoon, die een „pape"
zou zijn; zie over dit gebruik van ander Stoett 108, opm. IV, en over
het weglaten van het lidw. a.w. 97F : Verdenius, in Onze Taaltuin
VI 45-8.
1447-9, mede terugslaande op 1416-7, dus een vermaning om ook
die zondige „hoop" te laten varen ? --1448 verloren, 1.: verlo v en
(drukfout),,
1457 confiteor tibi, pater: aanhef der biechtformule; met toevoeging van mater, hetzij als toevoegsel of plaatsvervanger van pater
(als, volgens BH. 43, inderdaad in vele vrouwenkloosters geschiedt,
maar dan als leekenbiecht, zonder vergiffenis van zonden), hetzij
als aanroeping van de nagedachtenis der ouders, ter bekrachtiging
van het gebiechte (volgens eene mondelinge mededeeling van Dr. A.
Greebe), hetzij, waarschijnlijk, als bloot parodièerend toevoegsel.
1458 den otter. Zie op 124-67 en 1867. Waarop doelt dit? Inderdaad worden in R. II 5193 de otter samen met den bever, „viande"
van R. genoemd; waarom ?
1461 wat walschedi: waarom spreekt gij Fransch ? Verg. vlaemschen, in 't Vi. zus of zoo luiden, of: in 't VI. vertalen (Praet 4136).
Hetzij ter bespotting van den „biechtvader" G., die dit Latijn voor
„Walsch" houdt (Ma. 369) ; hetzij het Lat. inderdaad met Fr. vaak
1) „Haec est confessio vulpis, quae solet in Francia appellari confessio Renardi."
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(X Dietsch) gelijkgesteld werd (BH. 43)? Zie op 99-100 en 935; Inl.
24, met Aant. II A 43, en De Mont-De Cock, VI. Volksvertelsels, 85;
hetzij, eindelijk, walschen hier, evenals hd. walschen, walschen, in 't
algemeen, evenals latijn (V. IV 209, IX 1637, beteekent: eene onverstaanbare, geheime, dieven- of dierentaal spreken ?
1462 of ghi iet wilt = fr. si vous voulez, s'il vows plait; verg.
1408 en op 3084.
1467-76 Herinneringen aan A 463-1014, 1015-1336 (vooral 1196
vlgg.) en 278-462, door Willem in Aernouts werk (A) ingelascht
(zie Kloeke, in Tschr. XXXVIII 44-5) ?
1475 Over deze constructie bij los maken zie Ma. 369, Cc. 246;
verg. eenen iet rooven X eenen rooven van jet.
1477-81 Een toespeling — „bedect" : zie 1663 — op het schoffeeren der koningin Gente door R., As verhaald in Ren. I a 1765-1802
(dus als later geschied, n a hetgeen bier gebiecht wordt), en nog eens
opgehaald in XI 2301 vlgg. ; zie Taal en Lett. XIV 484 en Foulet 358.
Mag men misschien eene andere toespeling op eene nauwere betrekking tusschen de koningin Gente en R. vinda in 2787-92 en 2880-9 ?
euphemistisch
1480 spade, laat > niet licht, niet gemakkelijk
voor: nooit(zie de aant. op Maerlant, Claus. 336, ed. Verdam-Leennook) -geschieden.
dertz) : het zal lang duren eer —
t
e
r
u
g
winnen,
verkrijgen,
tegenover het v e r 1 i es
verwinnen,
aan „eere" (aanzien) : den lachter en mesprijs (1478-9).
1482-1673 Het verdere gedeelte der biecht behelst alleen gevallen,
isingrijn een
zoogenaamden „oorn"
waarin R. zijn aartsvijand
Ren. zie Cc. 244). Zie Graf 83-6 (96).
poets gebakken heeft
1485-61 heoretisch vallen in het dierenepos (vooral in de Germaansche gedichten) drieEriei onderlinge betrekkingen tusschen de dieren
to onderscheiden: 1. natuurlijke „maapchap", bloedverwantschap
(in de Lat. gedichten: patruus lX nepos 1 ), in de Mnl. en Mhd.: oom
X neve); 2. kerkelijke „gevader-", „peterschap" (patrinus X filio! us,
com pater > compere; zie reeds op 62) 3. „gheselscap", in veel nauweren zin dan in 't Nnl., eig.: „vennoot"-, „genootschap", verbond
voor zekere, bepaalde doeleinden. Doch deze begrippen worden niet
altijd streng onderscheiden, de opvattingen en benamingen loopen niet
1) Ysengr, I 123-34, III 1030-1, 1087-9, 1115-6, 1143-6, 1166-7, IV 412-2, 446,
453, 695 e.e.
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zelden dooreen. In R. I bestaat eigenlijke ma agschap alleen tusschen
R. en zijn „broeder sone" Grimbeert den das (zie op 175) ; Isingriin
„rekent" zich wel R.'s „oom" (zie op 2114-5), wordt door R. ook wel
vaak „oom" geheeten, wat deze bier echter zelf „baraet" noemt:
1. „bestaeir hem niet; zie reeds op 62 over den zeer ruimen zin dezer
aanspreekvormen oom en neve. Van een „gheselscap" tusschen R.
en I., in eigenlijken, enpren zin, met de bedoeling om samen te stelen
en te rooven (verg. ETeg. 600!), is in R. I alleen sprake in 2116-9;
verg. ook 2701 en 2827; Td. 216-7, Inl. 33, met Aant. II B 12 en
13. Ook in Ren. VIII 119 is eenig gewag van eene „compaignie"
tusschen hen beiden; elders luidt het meest alleen „compere". Zie
vender Voigt voor Ysengr. LXXVIII vlg., Voretzsch,, in Zschr. f.
rom. Philol. XVI 161-2 ; ten slotte Graf 121-2, volgens wien de
vriendelijke, gemeenzame, onder het yolk gewone aanspreekvormen
(oom, neef enz. in 't dierenepos allengs zouden hebben geleid tot —
dus geen uitvloeisel zouden geweest zijn van — de voorstelling eener
nauwere, werkelijke maag-, gevader- of „gheselscap".
1487-1507 Bij vergelijking met de oudere, Mlat. kloostergedichten,
als de Ecbasis, den Ysengrimus en ook de kleinere stukken, waarin de
wolf en de vos vooral als schijnheilige geestelijken (monnik, kluizenaar,prediker, pelgrim) voorkomen (zie Inl. 11), blijken deze „gedaanten" in de jongere, in de landstalenseschreven dierengedichten,
Ren., RF., I en II( > RV.), meer op den achtergrond geraakt: zij
treden nog slechts of en toe, terloops, in kortere episoden, als herinnering aan oudere vormen, in deze rollen op; zij zijn a.h.w. verwereldlijkt. Hoofdzaak is nu hun, onderlinge strij d (voor het gerecht)
en de door R., hoofdpersoon geworden, aan zijn „oom" geleide listen
en 1agen.
1487-1502 Dit verhaal van I.'s „moniage" en k 1 o k k e n 1 u i de n,
bier gelocaliseerd „ter Elmaren" (verg. 371, en ook 2734-43), schijnt
vooral gevolgd te zijn naar Ren. XIV 409-520, waar I.'s broeder Primaut en Tybert de kater, als klokkenluiders, voor den duivel aangezien en dienovereenkomstig mishandeld worden; zie ook Cc. 243.
Verg. Ren. 11065, VI 704-30, VIII 126-34, XII 1038-46, 1108-64,
XXIV 132 vlgg.; ook XII 476 vigg. en RF. 499-533); voorts andere
verhalen, waarin de duivel in de gedaante (of de huid) van een beer
verschijnt, of een beer voor den duivel wordt aangezien (o.a. in
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Wisselau en in Mar. v. Nieumeghen: zie BH. 43-4 en 29) en de uit
Staring's „Jaromir te Lochem" (ed. Beets, II 121-5, verg. 202-3) bekende legende van de ongedoopte en door den duivel betooverde,
vanzelf luidende klokken; anderzijds wellicht ook Eleg. 288, 398,
waar Karel den zwarten ridder aanziet voor den duivel. Zie in 't algemeen Voigt voor Ysengr. LXXVIII-LXXIX, XC-XCI, Voretzsch,
in Zschr. f. rom. Philol. XV 345; Sudre 220-2, 237-49; Foulet 21, 239,
260-88; V. Helten XXX; Graf 83-5, 88-96; Stracke, in Tschr. v.t. en
1. XIII 23-4. — Tevens mag men in deze monnikswording allicht
eenige parodie zien op zoo menige „moniage" van (oudgeworden)
epische helden als Willem van Oringen, Renout van Montalbaen e.a.
1501 Ghesprac, de werkwoordsvorm met ghe- dient bier ter uitdrukking van het aoristisch aspect (eene „oogenblikshandeling", zie
Stoett 284 en verg. ook in corten woorden, 1500), bier vrijwel met ons
plqpf. overeenkomende.
1503-7: I.'s kruinschering— t.w. het „afbernen" = „scouden"(R. I17495 = hon. „broeien") kort gewag van een andere
poets, I. door R. gespeeld; in Ren. (evenals het vorige, niet te dezer
plaatse, in I, maar in XIV 390-409) verhaald, doch daar, zooals behoorlijk (immers bij de i n t r e d e in een klooster) v o o r a fgaande aan dat van het klokkenluiden (hier 1487-1502). Verg.
De lupo 58-62 (in K1. lat. Denkm. d. Thiersage 60), Ren. III 334-46;
RF. 694-6; R. II 7456-95; en zie V. Helten XXXI; Foulet 313;
Voretzsch, in Zschr. f. rom. Phil. XV 344-8; Graf 86-8.
1508-11: I.'s vischv angst op het ij s — bier, evenals in
RF., als tegenstelling met het ook daar voorafgaande bedoeld ? zeer kortgewag — maar in L 662-77 weer uitgebreid: zie
Cc. 17, 242, 248 — van een eveneens alom bekend en geliefd verhaal;
oorspronkelijk een uit het Noorden afkomstig, aetiologisch dierensprookje, ter verklaring van den korten staart van den b e e r. Verg.
o.a. Ren. III 377-450, VIII 135-74, I 1044-6, 1055-6; Odoniana, Parab.
4(in Kl. lat. Denkm. 135) RF. 717-82; Dante, Inf. XVII 22; en zie
o.a. Volkskunde II 65, XV 114-5; De Mont en De Cock, Volksvertelsels 89-91; Taal en Lett. V 150-4 Bolte-Polivka, Anmerk. z. Grimm's
KHM. III 108-17; Voretzsch, in Zschr. f. rom. Philol. XV 348-52;
Sudre 158-79; De Cock, in Handel. 3 de VI. Nat. en Geneesk. Congr.*;
Graf 58-69.
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1512-1609: I., zat gegeten, in het nauwe aat geklemd. Over de vrij ingewikkelde geschiedenis van dit, veel
breeder dan de vorige sproken uitgesponnen en hier bij den pape van
B(o)lois gelocaliseerde, overoude verhaal — als fabel reeds bij Aesopus en Horatius te vinden (zie Inl. 3, met Aant. I 7) — verg. o.a.
Odoniana, Parab. 8; Ren. XIV 697 vlgg., Foulet 314; Grimm, KHM.
130 (met Bolte-Polivka III 108-17); Graf 69-77, 125-6, 128-35. Het
doet natuurlijk ook denken aan het (toch geheel toevallig) gelijkluidende verhaal van den in het kasteel Nijenbeek langen tijd gevangen
gezeten dikken hertog Reinald II van Gelre.
1512 Verg. op 1390. — 1513 Bolois, zie Naaml. 121-2.
1514 V ermendois, zie Naaml. 126, en Jacobs, Westvlaamsch, 66:
„dabdie van sente martins in Vermendoys" (in een tolreglement van
Damme).
1515 gheen Pape riker: een „pater-goedleven", eigenaar of bezitter
van een welvoorzienen hoenderhof, verg. 332, 1163, 1700-15, en zie
Inl. 34, 39.
1516 spiker, koren- en voorraadschuur < mlat. spicarium (o.a. in.
de Lex Salica XVI 3), van lat. spica, lorenaar, nog heden is nnl. spijker bekend als naam van sommige buitengoederen, voormalige landsheerlijke voorraadschuren, inz. in Vlaanderen en ook in Gelderland;
zie Streuvels, Land en leven in Vlaanderen.
1520 in dat, daarin, t.w. : het gat (1519, verg. 1166, 1172), verg. de
uitweiding in L 701-3.
1522 rentvleesch, schaarscher dan varkensvleesch (bake), dat het
gewone voedsel was zoowel van leeken als van cIerke en moriniken
(zie Baudet, Maaltijd en keuken in de ME. 70, 73-6; Heyne, Deutsches
Wohnungswesen im MA. 292-7; BH. 59), ten gevolge zeker ook
van het toen nog grootere gebied der eikenbosschen — de eikels
waren vooral varkensvoedsel — dan der weiden (zie S. Muller Fz.,
Schetsen uit de ME. II 17-20) ; ossen- of stierenvleesch was echter ook
moeilijker te verteren „te verduwen pine" (Maerlant, Nat. Bl. II
3581).
pekelvleesch (zie Heyne, a.w.
in cu pen: ingekuipt, gezouten
296-7).
1532-1609: uitbreiding van I.'s avontuur „tes papen van Bolois";
1610-49: I.'s avontuur in het hoenderhok. Zie Inl. 22, met Aant. I A
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21, over Kloeke's betoog (in Tschr. XXXVIII 52-64), op taalkundige

gronden, dat deze beide stukken door Willem niet omgewerkt, maar
in hun geheel ingelascht zijn in Aernouts werk; doch ook Td. 2 , in
a.w. XLI 90-5.
1532 groot, zie over het overdadig gebruik van dit woord (in dit
verhaal 14 maal in 100 versregels) Kloeke, in a.w., 55.
1537 capoen. Kapoenen (kapuinen) waren reeds in de ME. eene
om hunne vetheid gezochte spijs (zie Schultz, HOf. Leben im MA.
I 385-6; Heyne, Deutsches Nahrungswesen 197-8; Baudet, Maalt. en
Keuken in de ME. 66, 79) zij dienden dan ook wel als verplichte
gift bij jaarlijksche pachtbetalingen (V. VI 1283). Hier echter is
niet (als, ten onrechte, in V. V 1750 uitgelegd is) een gebraden, „opedischte" kapoen bedoeld, maar een levend en geliefd, huisdier
g
(zie straks 1540). Mag men hier, in dit gewag, naast elkaar, van
den „rikenpape" en een „kapoen" een (wederom zeer „bedekte)
toespeling vermoeden op de door de „den" vaak gescilonden
kuischheidsgelofte (zie op 729 en 1170? Verg. Maeriant ' s verontwaardigden uitval: de smadelijke benaming van den kapoen als „een
onnutte hoen", met het daarop volgende: „Wien bedieden die capoene Bet dan der kerkeheren doene... Dese en doghen groet noch
clene Sonder tes duvels koeken (keuken) allene" immers „Vergave
die Here... Dat si gheen vieselike kinder wonnen" (Nat. Bl. III 206186 ; en voorts ook Playerwater 253, waar, in 't gewag van den op
ontucht betrapten „pape"(zie a.w. 123, 133) 1 ), de bedrogen echtgefoot, de „hoorndrager"(fr. cocu) 2 ) met „eenen groten cappuyn'' vergeleken of vereenzelvigd wordt. Ten slotte mag men ook vragen of
de gedeeltelijke overeenkomst dezer verzen met die van den (immers
jongeren) Flandrijs II 1-29 —: F. heeft het teeken des kruises gemaakt
„over" of op een (als spijs gebraden) kapoen, die daarop „van der
tafele daer hi op stoent" is weggevlogen, hetgeen aan tooverij wordt
geheel toevallig is (zie Franck's Einl. 21-2), dan wel
geweten
beide vermeldingen van Malagijs afkomstig zijn.
1540 ghewennet toter hunt, afgericht, tam, mak gemaakt om op
1) Leendertz zegt in zijne Aant., blz. 538, niet alles wat hier, zij 't slechts als gissing, ter verklaring kon worden aangevoerd.
2) zie Kollewijn e.a., in Taal en Lett. III 50-2, 118-9, 156-7 over de zonderlinge
verwisseling, in deze en dergelijke benamingen, van den bed r o g e n echtgenoot en
den bedrieger.
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de hand gedrazen (gevoed enz.) te worden, letterlijk = (vertaling
van ?) lat. man-suetus. Verg., be aloe Ned. Wdb. IV 2059 en Tschr.
IX 225, 'loot 3, nog Maerlant, Nat. Bi. IV 408-11: ,,een kint, dat
een delfijn Gheweent hadde ten handen sijn Met brode dat men hem
gaf"; Volksboek Salom. ende Marc., ed. De Vreese-De Vries, 23:
„een catte, alsoe vaste ghewennet dat si alle avonde een kaerse
hielt al bernende" Rijckelsma, Wilde Eendenjacht 10 : „'t Geselschap (der jagers) wel gewent, de hondekens geleert" zie ook 38:
„Geleerde leytsluy (leidslieden) veel, wel gewent en getemt", Cats,
ed. 1726. Op den doot van een muschje, ed. 1726, II 197a, r. 5-6: „Een
jonge musch, een vrolick beest, dat was tot my gewent" ; Poirters,
Mask., ed. 1659* : „Leeft den duyvel met dit volck niet gelijck de
Sinozen met de voghels, die sy op de visscherije wennen ?"
Balduinus de jonge heeft in zijne Latijnsche vertaling het verhaal
met een kleinen trek opgesierd door den kapoen een belletje om den
hals te handen (L 708-90: ,,Presbyter hic habuit dilectum nempe caponem, Quern placid° fecit pectore Terre nolam, Assuetum manibus
cunctorum sumere pastum") : eene kennelijk parodisch bedoelde navolging van een inderdaad in het adellijk „jacht- en vluchtbedrijf"
bestaande gewoonte om honden om den hals en „vogels" (d.i. vaiken)
om de „beenen— eene bel te binden, — ietzij als bloot sieraad, hetzij
ook om ze bij afdwaling te kunnen opsporen (verg. belhamel?).
„Dezen trek in den dorpspastoor, die, gelijk de edelman zijnen „benaamden" 1) lievelingsvalk, er een kapoen op nahoudt en dien naar
de regelen der edere kunst van eene be i heeft voorzien en uit de hand
heeft leeren eten, missen wij noode in het Mnl. gedicht" ffschr. IX
226) ; zie verder aid., en verg. nog Ruusbroec, V. d. VII Trappen,
c. XX ( in VMVA. 1931, 1076 IV 111 = Ned. Prozast. 1229-1476,
34) : „Tote deser doerheit (dwaasheid), die nu in cloesteren
regneert, daer volcht noch na andere chierheit (versiering, sieradien):
dat sijn gordele mit silvere beslaghen; ende sonderlinghe clatermeerse
(klatergoed) ende chierheit, die men daer ane hanct, dat die joncfrouwe, die nonne, ga als eene hinne met bellen". Zie ook V. I 857-8.
1546 toesie (aldus, aaneen, te lezen, evenals 1543 toesach), zie
V. VIII 469-70 en ook Larr. J. I 1797, 1802.
1) Verg. b.v. Beka, Chron., ed. Buchelius, 99: „Comes (Floris V) ... pulcherrimum Nisum (een jachtsperwer, verg. Stoke IV 1483) ad manum sumens urbem
egressus est."
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1544 vanc, slach, gewone „alarm"kreet, in omgekeerden en gewijzigden vorm in 1555 herhaald; verg. Stoke IX 1128: „slath, werp,
hier es viant", en Kudrun 1705: „viengen wide sliiegen" zie op 1587.
Maar deze „wapen"kreet, („alarm" < it. all' arme) was in eens papen
mond even onbehoorlijk als het „vloeken" en (eig. =) „zweren„
van vs. 1554-5, waardoor hi' immers tot doodslag aanvuurt, daaraan
medepliclitig wordt (H. 44) ; zie voorts Inl. 39, met Aant. II B, 39.
1548 sancta spiritus (in rijm op: huus, evenals dominus (2082),
I hesus en de meeste andere Lat. woorden op -us in 't Mnl.) , een vloek,
in kwaad Latijn; verg. Ren. XIV 537 var.: „sainte esperite" en Reinolt v. Montalban, ed. Pfaff, 13388: „nu helff mir spiritus sanctus".
Is het toevallig dat deze roep om hulp van den H. Geest, den aan
leeken zeker minst bekenden persoon der Drieèenheid, op beide
plaatsen juist in den mond van een geestelijke (hier een „gape'', daar
een „eynsidel") gelegd wordt ? (vraag van dr. P. J. J. Diermanse).
1550-3 Deze oogenschijnlijk zonderlinge, tot dusverre slechts
kwalijk begrepen, regels worden pas recht begrijpelijk zie vroegere,
gissende verklaringen in Cc. 251-4, 364 —, wanneer men er eene parodische navolging van epische schilderingen eener ridderlijke „joeste "
uit heidenepos of ridderroman in herkent: pape, met zijn ,,tafelmes" als fans, tegen de tafel, zijn vii and (verg. Don Quijote's gevecht teen
een windmolen!) Zie Inl. 31, met Aant. II B, 6; Tschr.
g
LII 249, noot 2; Ferg. 4740-1, en verg. op 1639.
1550 tafelmes, het groote, meestal eenige (voorsnij)mes, dat voor
van
emeenscha ppelijk gebruik op de tafel lag; zie de of
g
maaltij den op schilderijen, miniaturen, houtsneden. Tot lang na de
M.E. nam men ook alle vaste spijzen met zijn vingers tot zich (vandaar ook wel denkelijk het, ons, voor de ME. schier „overhoofsch"
schijnende ,,dwaen" na den eten) enkele vorken dienden alleen
evenals h e t mes, voor bijzondere doeleinden. Zie Schultz, Wif.
Leben. im MA. I 375-6; Baudet, Maaltijd en Keuken 49-52. — voor
hem nam; verg. 2562, 2581.
1551 tafle, wellicht een kleine driepootige (verg. L 713: mensae
tripodas), zie echter de houtsnede in den rijmdruk (D), gereproduceerd in Hor. Belg. XII en in Breul's herdruk, doch ook Schultz,
a.w. I 80, 104, 369; Heyne, Deut. Wohnungswesen 54-5, 110, 172,
254, 373; Baudet, a.w. 11-2.
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1552 nam, wellicht op te vatten in den zin van : bestoken, als in
Ferg. 4738 (zie V. IV 2314), in den geest dezer Don-Quijoterie ?
1556 Ellips van het w.w., zie Stoett 217. Verg. voorts Cruls, Heynken de Luyere, ed. Baekelmans, 25: „de Vent liep na, en die Priester
veure".
1560-3 Deze list van R., om een vervolger door het onderweg laten
vallen van een voor dezen aanlokkelijken buit van zich of te houden
en op een ander (bier I.) te „schennen", komt in het dierenepos meermalen voor (zie b.v. Ren. II 23-469, XIV 888 vlgg., verg. ook op
98-105.
1564 heere, natuurlijk ironisch: „meneer de dief"; verg. 1817 e.e.
1566 ende, bier (en ook 1574) ter verbinding van twee zinnen met
tegengestelden inhoud, feitelijk in bet. = maar; verg. 2652, 2946 en
zie V. II 638, Stoett 304.
1567 daer is wesen wood e, daar h e e n waar ik wilde wesen (blijyen, wonen), mijn doel (bier: mijne veilige woning) ; verg. 1161 en
op 1306.
1570 naecte, zie op 399.
1571 Verg. 783, 1257-8 en Carm. Cantabrigensia: Pastoor en wolf,
str. 8-10.
1572-99 Verg. op 708-834. Hier is trouwens rechtstreeksche navolging (door Willem in Aernouts werk geinterpoleerd) der „avonturen" van Brune en Tibeert, niet onmogelijk, althans gegist door
Kloeke, in Tschr. XXXVIII 5-7.
1575 gheluut = 1532; gherochte 1533 = niemare 1577, 1603; zie
Kloeke t.a.p.
1587 slaghe — worpe, verg. 779; doch slaen' — steken 728, 827,
1591 (verg. reeds het Ohd. Ludwigslied, 52) en slaen — vaen 1544,
1555, al naar gelang der slag-, stoot- (steek-), werp- of vangwapenen;
zie op 728, en BH. 45 over het steenigen, naar Oudgermaansch recht,
van straatdieven.
1588 die kindre, zie Cc. 255, maar ook Tschr. LIX 181.
1588-9 quamen ende verbonden, gingen verbinden; verg. 606 (A),
V. III 1723, Stoett 294, opm., en nnl. gingen keen en — (anders
daarentegen 1626). Over het ,,verbinden", d.i. blinddoeken (met een
zwarten doek van zware stof) van misdadigers v66r hunne terechtstelling, naar Oudlfriesch, Oudnoorsch, en ook Romeinsch recht (der
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XII tafelen) en vandaar nog in den Franschen Code penal, art. 13
(aileen voor vadermoorders) ; zie BH. 45, Wiessner 22.
1591 Over de tairijke vragend-uitroepende (= verhalende) hoofdzinnen met hoe (745, 751, 961, 1427, 1730 e.e.) zie Td. 186, 233;
LW., in VMVA. 1920, 186; Tschr. LII 230. Verg. ook 2322.
1594-5 Over het dragen van een stee p om den hals, als smadelijke
straf voor kijfzieke vrouwen, zie BH. 45 ; Frederiks, a.w. I 406, en ook
de stadhuizen van Middeiharnis en Vere. Doch het dient bier niet
slechts ter verzwaring, bij de aanstaande, afmattende vervolging
(een soort van „lange jacht"), maar ook ter verdrinking in de
„gracht" (sloot).
1597 bersen, mhd. pirschen (= jaghen) < of r. berser, mlat.
bersare, het fachtperk met speurhonden (brakken) afjagen X de
„lange", „Fransche" parforce-jacht met windhonden) zie MeyerLiibke, Roman. etym. Wtb. 3 11 en Schultz, 1-16f. Leben im MA. I 456
vlgg.

1598 dienden van, een dienst bewijzen, bedienen met, voorzien van
jets; een der tairijke ironische uitdrukkingen voor: afranselen, -rossen,
siaag geven. Verg. op 155, 703-4 en Walew. 8961; zie ook
in De Katholiek XL 140.
1601 Verg. 837: een der vele herinneringen aan Brune's avontuur;
zie op 1573.
1606 Alliteratie, verg. 2899 en hd. fiber stock and stein; zie ook
Td. 288.
1610-49(51) Een „avontuur", waarvan in Ren., RF., Ysengr. noch
elders eenige bron of weerga gevonden is; allicht eigen vinding —
van den interpolator Willem (zie op 1532-1649 en 1572-99) ? —; doch
eigenlijk slechts een variatie op het vlak voorafgaande (1512-1609:
de wolf zatgevreten, en zoo gevangen) en ook op de avonturen van
Brune en van Tibeert, waarvan ook weer sommige verzen herinneren:
161311608, 1154; 163411656). Alleen is hier geen sprake van een „gat"
(of toch: het „vuurstergat", 1648 ?), als waar i n T., en ook I., in het
voorafgaande verhaal, gevangen warden; zie Graf 125-6. Ook speelt
I., degroote schapenroover, bier niet zijne eigene rol, maar die van
den kleinen kippendief, R. (verg. 2121).
1611 omtrent, volgens V. V 184 hier niet = nnl. (daar) omtrent,
ongeveer, maar: voluit, ten einde toe, een rond jaar, o.a. op grand
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van al (A). Inderdaad sch . nt een niet nauw bepaalde tip kwaltik
te rijmen met de uiteraard nauwkeurige, „bepalingee van een eed.
Doch V.'s (eenige) andere plaats ter staving dezer bet. heeft evennin
als deze stellige bewijskracht.
1616 twalef. Over dit getal (X A: twee, F: B: seuen, L: ter
quater) zie Tschr. XVII 286, noot, en Cc. 256, benevens Diu bihte
(in RF., ed. Grimm, s. 392-6) 64: zwelf hennen; verg. ook op 322-8.
Daarentegen spreekt een bekend volksrijmpje van: „Zeven kippen
en een haan, Daar kan de boer op ledig gaan" (mededeeling van dr.
P. J. J. Diermanse, doch in Ned. Wdb. VII 1225: „z e s hennen"
enz.!). BH.'s verklaring van twee (A) : „deze twee waren overig"
(t.w. na R.'s diefstal: zie 1635; verg. 1166-9!) is oogenschijnlijk wel
gevonden; doch 2 blij ft toch voor een door R. den gulzigen I. voorgespiegeld lokaas wel te gering! Zie ook Graf 27-8, met noot. Aan
7, als aanwijzing van een onbepaald groot getal (zie op 2624) valt
h i e r toch zeker niet te denken.
1619, 1623, 1626 valdore, waarschijnlijk een horizontale of schuine,
dicht vallende „deur" welker naar beneden vallen een „valdoregat" (R. II 1652) veroorzaakt, een valluik (als b.v. onder de galg
op een schavot, en nog heden wel op ouderwetsche zolders; dus in
vorm = hd.(verticale, neervallende) falltfir of -tor, aan een kasteelof stadspoort (Schultz, Ha. Leben im MA. I 36; Heyne, Deut.
Wohnungswesen 198) ; in oostelijke gewesten wellicht soms verward
en samengevallen met val d -dore, -deur, ,,v o u w deur", dubbele deur
(Porte brith) — verg. Holland < Holtland (>*houtland): zie Tschr.
XVIII 305-12 ? verg. ook valdeur, oorspr.: plankenschut, dat
neergelaten words om een sluis of te sluiten, daarna: sluis (Boekenoogen 1104, V. Dale) en eene „valduere" boven de „graden oft trappen", in een middeleeuwsch huis te Utrecht (S. Muller Fz., Schetsen
uit de ME. I 185) ; zie V. VIII 1187-8 (valdore), IX 1226 (voudore);
Lasch-Borchling, Mnd. Handwtb. 634 (valdore), 641 (valtdeire). Ten
slotte toch zeker wel hetzelfde woord als het in noord- en zuidoostelijke (Nederlandsche, Neder- en Hoogduitsche) streken (Sleeswijk,
Holstein, Limburg enz.) voorkomende valdér (en), vaudêren, faltira,
falter enz., slag-, sluitboom, hamei; zie Tschr. XVII 286-7, noot 2;
Cc. 257; F. Prien, Neumiinst. Flurnamenbuch 74; Dez., Faldera oder
Wippentorp, in Zschr. d, Gesellsch. f. schlesw.-holst. Gesch. LIX
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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217-41) . Verg. ook nog val-veken (Kil.; Bezoen-Muller, in Tschr.
LVI 225-38). Vreemd blijft echter (ondanks BH. 46) het „crupen
i n die valdore" (1623-7, 1633, en ook -re yore (1624), voor het
valluik *-re voren (1635), daar vooraan, zie Cc. 257).
1620-1 up — boven = (doch in andere volgorde dan) nnl. boven
op; zie V. I 1403-4, Ned. Wdb. III 836-7. Tegenover het door BH. 46,
met Brehm's gezag gesteunde klimmen van den vos (en den wolf ?)
op (het dak van) het huffs blijft toch pleiten R.'s, in R. II 5782-99 blijkend, klim-o n vermogen (zie R. II 4497-8, 5782-5).
1625 ghevouch, ironisch, evenals 656.
1626 ghinc hi ende louch, kwalijk, als door Stoett 14 aangenomen
is, gelijk te stellen met de bekende Mnl. verbinding, door ende, van
staen, sitten, ligghen met een ander, een g e 1 ij k t ij d i g e handeling
of toestand teekenend, verbum finitum = nnl. staan, zitten, liggen te
met een infin., veeleer te vergelijken met nnl, heengaan en —, eig.
dus het begin eener handeling aanwijzende (verg. mnl. beghinnen met een infin., zie op 144) ; doch, evenals deze Mnl. zegswijze,
in de Nnl, gemeenzame spreektaal vaak niet veel meer dan een inchoatieve omschrijving van het ww., zie Ned. Wdb. VI 308. Verg.
1016, 1358, 2494-5 (gaen), 1352 (loopen), 1588-9 (comen).
1628-9 (34 ?) nopen weer tot de vraag, of wellicht, naast of onder
de eigenlijke, hier voorzeker volkomen passende beteekenis van
tasten: (in 't donkey) tastend grijpen (naar eene als buit begeerlij ke
hen), niet toch m e d e, te gelijk, reeds eene dubbelzinnige — altoos
„bedekte": zie 1663 — woord- of toespeling verscholen, maar wel
degelijk bedoeld, is, t.w. op eene andere, erotische beteekenis van
eene hinne tasten en van het znw. hennetaster. Laatstgenoemd znw.
heeft immers — naast de welgestaafde bet.: een (man) die zich door
zijne vrouw voor allerlei huiswerk gebruiken, regeeren, of o o k b edr i e g e n laat (V. III 344; Ned. Wdb. V 579-80; Bolte, in Tschr,
XIV 149-50; Sabbe, in VMVA. 1932, 592-4), een „gortenteller,
keukenpiet, Jan Hen" (Ned. Wdb. V 450, VII 201-2, 2609-10; zie
ook henntevaar, a.w. VI 571 — nog drastischer in de latere middeleeuwen, o o k een andere, obscoene beteekenis gehad — trouwens
verwant aan de hierboven in de tweede plaats genoemde; verg. over
de d u b b e 1 e beteekenis van woorden als nl. hoorndrager en koewelkoek (fr. cocu, eng, cuckold) bov., op 1537 (blz. 95, noot 2)
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ke in het Tafelspeelken II 161 (Mnl. Dram. Poezie2. blz. 194), door
V. III 344 reeds vermoed, door Leendertz (Aant. blz. 543-4) erkend,
en door Stoett, in het Esb. v. d. Katmaecker 112 (Drie kluchten uit de
16 de eeuw, blz. 64: zie de Aant. op blz. 143 en het ald. aangehaalde)
ook gevonden is, en, naar den aard van het stuk en het verband der
plaats, ook wel aangenomen mag worden in de Refer. van Jan van
Doesborch CXIV 26 en in De Castelein, Const v. Rethor. 193; eene
beteekenis, begrijpelijk met het oog op die van hinne (hen) : vrouw
(zie Ned. Wdb. VI 570, D. Wtb. IV 997) en die van (be)tasten
(zie Ned. Wdb. XVI 1023, 5; Veelderh. Gen. Dicht. 94; Tschr.
XXXVIII 146-54). — De, tegenover deze verklaring mogelijke,
twij fel, of de (voor de hier aangehaalde 1 a at middeleeuwsche
plaatsen wel ontwijfelbare) dubbelzinnigheid ook reeds voor den tijd
van K. mag worden aangenomen, zal toch kwalijk kunnen bestaan
voor de terliaaide overweging der noot bij de aant. op 140 (en van
Voretzsch, in Zschr. f. rom. Phil. XVI 37).
1630 neve, bier door I., in angst en vreeze, vleiend gebezigd (t.w.
hem door R. in den mond gelegd) ; zie op 175-6 en 1485-6.
1635-6 Over het rijmen, bier e.e., van or en or (X de vermeden
rijmen "ê: e en ox: ox) zie Cc. 57-61, 63-6, 143; De 13o2 388b, 659a
over hooren, verlooren (beide: 0) en Jacobs, Het Westvlaamsch 275,
277.
1639 horttene, wederom, evenals 1550-3, de parodie eener ridderlijke „joeste in een „steecspel" of eener „porsse" in een veldslag,
zie V. III 607, V 2828. — Over voer beteeIent dan hier, in iromschwoordspelende tegenstelling met die ridderlijke opvatting: (naar
binnen) vooroverslaan, storten, lat. ruere (Cc. 257); zie reeds
31, met Aant. II B, 6.
1646 vuurstergat. Zie over dit, door mij uit de zeer uiteenloopende
lezingen der hss. en drukken gegiste, woord: Cc. 258-60 en de aldaar
genoemde, reeds vrij omvangrijke literatuur; waaraan nu nog de
volgende, door mij ald. niet vermelde, gissingen dienen toegevoegd:
1° vuergat (V. d. Bosch, in Taal en Lett. XV 266), door mij om den
onvlaamschen klinker verworpen en door V. IX 1481 evenmin als
een meer vl. vier gat (A, zie BH. 47), gestaafd; 2° verriergat (zie
Cc. 364); 3° hemelgat (F), in Museum XXVII 11 verdedigd door
Kluyver; die, 4°, naast of in plaats daarvan, ook vloergat gist; 5°
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venstergat, door Diermanse, thes. 2 op palaeographische en semasiologische gronden bepleit (zie ook Lanc. III 11916-9 en vele andere
plaatsen uit Lanc. bij V. VIII 1412 ?), maar door mij reeds, Cc. 258,
o.a. wegens zijn jonge „geboorte" (alleen in R), afgewezen. Tenslotte
meen ik — al blij ft de plaatselij ke gelegen- en gesteldheid ook mij niet
geheel helder — vuurstergat nog steeds 't meest aannemelijk te mogen
achten; vooral na lezing van V. IX 1454, 1468, 1486 en De Bo? 1137,
op veurrster, Boekenoogen 1173, op vuister en Overdiep, in Onze
Taaltuin III 284 > Dez., De Volkstaal van Katwijk a/Zee 207. Ook
in Belg.-Limburg is vuister nog bekend. Dat I. „v o o r dat vuurstergat" valt is slechts een waan der slaapdronken bewoners en kan
this nauwelijks als een bezwaar aangevoerd worden. Voor eene wetgestaafde keuze uit verschiltende mogelijklieden zou een op
grondige studie berustende kennis van het middeleeuwsch-Vlaamsche
boerenhuis vereischt zijn; zie hiervoor boeken als Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde (I 28-44) Heyne, Deut. Wohnungswesen
(157-200) Streuvels, Land en Leven in Vlaand. 113-65.
1644 Voor het slapen „bi (nabij ) den viere" zie BH. 47 en Heyne,
a.w. 167-8.
1648 echt, wederom, verg. 1587, 1598, 3442, 3456.
1652-73 Ten slotte de zwaarste van R.'s misdaden jegens I.,
door dezen ook de zwaarstegeacht en als zoodanig gewroicen; zie op
72-3, 94-7 en raf 47-58.
1658-9 Geheel afgezien van de eigenaardige zinsconstructie met
dan (waarover zie op 2996-7), behelzen deze reels weer (evenals
162S-9) eene, niet „onbedecte" (1663), schalksche of scheImsche
„dubbelzinniglieicr, t.w. van bleven: hetzij een wensch e I ij k, op het
verleden t e r u g ziend, a c h t e r w e g e blijven (verg. op 2047 en
2504), or een g e wenscht, op de toekomst vooruit ziend, o v e rblijven (verg. 2132): oogenschiinlijk, gehuicheld berouw over
b e gane, beleden zonde werkelijke split over v e r gane, verleden
lust ). — Het laatste, voor 't overage = of II Ken. Va 272: „Ce qui est
fet n'est mi a fere" (zegt daar Hersent zelve, vrij onverschillig, van
dit geval!) : wat gedaan is is gedaan, niet meer te verhelpen, gedane
zaken nemen geen keer! Wet denkelijk eene lichte satire op dergelijke

„beveiligende" dubbelzinnigheden (als trouwens van dezen listigen
aartshuichelaar, gewaanden heremiet, „valschen pelgrim" niet anders
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to verwachten), hetzij in 't algemeen, hetzij met name (als hier) in
de biecht (zie BH. 47-8, maar ook Daniels, in De Katholiek CXL
145-6).
1663 onbedect = 1670 al bloot, onbewimpeld.
1664 trect, verg. iet int quade —, in dorperhede trecken, uitleggen,
verklaren, keert (1667) en Borchgray. v. Vergi 221: „werwaert dat
keert (intrans.) uwe tale". — Dit geheele tooneel is stellig een der
voartreffelijkste, psychologisch-fijnste uit R. I: de schijnheilige en
-zedige biechteling, die uit (oogenschijnlijk) verregaand kieschen
schroom zijn geestelijken (maar toch nieuwsgierigen ?) ,,beer-neef"
niet durft of wil ergeren noch kwetsen !
1674-94 Slot der biecht: de „penitentie" na de „rouwmoedige" (?)
„confessie". Doch de eigenlijke absolutie blij ft toch ontbreken; zie
bov., op 1432-1758, blz. 88 (3°).
1678 listich ende vroet (= 2064) : tautologie (zie Cc. 261) ?
1679 rijs. Het tooneel is altijd in de open lucht — „bosch ende
haghe" (41) of „heide" (877, 1100, 1433, 2306), soms wont, woestine, wildernesse —, een „rijs" is dus altijd voor 't grijpen (verg. ook
2562, 2581) ; zie Inl. 34-5. — haghe, hier de haagbeuk (heester) verg.
op 42 en 384) ?
1680 viertich slaghe. In het O.T. (Deut. XXII 13, XXV 3) is reeds
sprake van eene straf van 40 slagen; onder invloed ook van het N.T.
— de 40 dagen en nachten, door Jezus al vastende in de woestijn
doorgebracht (Matth. IV 2, Marc. I 13, Luc. IV 2 (verg. Theophilus,
ed. V. Mierlo, 1154-7), de 40 dagen tusschen zijne opstanding en
hemelvaart (Hand. I 3), en volgens de Kath. Kerk ook de 40 uren
van zijn verblijf in het graf, en de (5 X ) 40 slagen, door Paulus
van de Joden ontvangen (II Cor. XI 24) — heeft het getal 40 in het
kerkelijk leven zekere geheiligde beteekenis verkregen; verg. ook nog
het 40-urig gebed en de 40 martelaren (Buchberger, Kirchl. Handlex.
I 1603, II 2602). Ook het middeleeuwsch-Zwavisch landrecht kende
in zekere gevallen eene straf van 40 dagen (Geyder 263) , zie ook
BH. 48; en verg. Ren. v. Mont., ed. Diermanse, 78, Hildegaersberch
XCVIII: „Vanden veertich daghen", ten slotte nog op 2489.
1684 wakene ... lesene < lat. „orate et vigilate" (Matth. XXVI
41).
sine salme, zeker wel met name de 7 boetpsalmen, „ps. poeniten-
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tiales": 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 (naar de telling der Vulgata) ; zie
ook Cc. 261-2 over het, allicht devote, „dierbare" verkleinw. salmekine in F.
1685 vierne met name geen „slafelijk werk" te doen (zie Kruitwagen, in Tschr. v. Boek- en Bibl.-wezen V 97-120).
1686 te weghe waert te stierne, op d e n (goeden) weg (terug) te
leiden: een der vele kerkelijke termen in deze passage ; zie V. VII
2377 en Offer des Heeren, ed. 1570, fol. 129 1'0 : „Ick saghe gheerne,
dat ghy u wildet laten te weghe brenghen, maer" enz.
1687 buten weghe, van d e n (rechten) weg (hemelwaarts) afgedwaald (zie 2 Petr. II 15) ; verg. (in eigenl. zin) 880, 1714, Hexe 31,
BH. 48, en op 1698 en 1707; ook buten passe, — pade (V. VI 169,
192), nnl. buiten(s)weegsch (Ned. Wdb. III 1860), en ten slotte
Duyfkens en Willem. Pelgrim., ed. Ruys, cap. XVI.
1688 Ende hi, gewijzigde constr. met conj., na die met den infin.
(gerundium) in 1683-6; verg. op 558 en Stoett 279, opm. 2.
1692 siere sielen telen, verg. 379 en ghetelen (2375), beide = pleghen (als A bier inderdaad, tegen 't rijm in, heeft), oefenen, zich met
iets bezig houden (lat. animae suae consulere) : alweer een stichtelijke,
„dierbare" term; zooals deze heele passage, allicht een blijk, dat ook
Aernout een „clerc" is geweest.
1692-3 hi ... Reinaert: het pers. vnw., als het volgend (of voorafgaand) znw. (meestal een eigennaam) aankondigend (of her-opvattend) ; zie Td. 230.
1694 up, in de hoop, het vertrouwen op: verg. mhd. lif gengade, en
nog nnl. zich op genade of ongenade overgeven, daarentegen i n
verlanessen (2072) doelaanwijzend = lat. i n remissionem.
1695-1758: Reinaert en Grimbeert samen naar het hof: een korte,
maar zeer levendige, „rake" schildering van den onverbeterlijken
kippendief!
1696 Die heeren, in toepassing op dieren; verg. 1981, 2085, 2345
e.e., Ren. I 1143: li baron, en zie Inl. 32, Tschr. LII 228.
1697 hove, de plaats, waar koning Nobel ditmaal zijn „hof hield"
(geen vaste residentie, evenmin als de toenmalige (menschelijke)
vorsten die, aanvankelijk, hadden) X 1706: kloosterhof, -ruin enz.
(Ren. 1 1160: cort < lat. curtis), vrijwel = paerc (330), zie Cc. 262.
1698 buten der rechter vaert, ter zijde van den rechtstreekschen weg
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(verg. siene vaerde, zijns weegs), de rechte strate, (1707) toch ook
wel met ironische toespeling op G.'s kort te voren (1686-7) uitgesproken waarschuwing tegen z e d e 1 ij k e afdwaling.
1700 prioreit, een onder een prior staand klooster, lager in rang
dan een abdij ; verg. op 943.
swarten nonnen, waarschijnlijk Benedictinessen, evenals stellig de
„swarte nonnen" van Rijnsburg (Stoke IV 1145) en die in Ste Lutgart
II 3771 (zie de noot ald., Voigt op Ysengr. V 197, 566 en VMVA.
1935, 812) in tegenstelling met de „schiere" Cgrijze) monniken
(Cisterciènsers), de „witte heeren" (Praemonstreiters), de „gra(u)we
monniken (Franciscaners) : alien aldus geheeten naar de kleur hunner
monnikspij. Zie ook Tschr. LIV 104, LIX 182. — De door Ma. 370,
BH. 48 (X LXXXVII!) en V. IV 2493 genoemde Augustinessen
werden weliswaar ook „zwarte nonnen" geheeten en hadden ook
kloosters te Gent en te Waesmunster („in Waes int soete lant"!) ;
maar deze orde is van jonger dagteekening, eerst in de 13 de eeuw gesticht of althans meer verbreid (zie Buchberger, Kirchl. Handlex. I
411, 565).
1701-3 De Vlaamsche kloosters en pastorieèn in R. I zijn — denkelijk wel in overeenstemming met de werkelijkheid dier dagen — alle
welvoorzien vangevogelte, en lus voor den aartshoenderdief bijzonder aantrekkelijk: zie 324 Ogg., 1168 vigg., 1513 vigg., 1537 en Inl.
34, 39. — Is het al te ver gezocht, in het gewag va,n „hinne" en „capoen", nabij een nonnenklooster, ook hier weer een dergelijke „bedekte" dubbelzinnigheid te speuren als in 1537 en 1629 is aangeduid
(zie Ned. Wdb. VI 570, 2; IX 2063, f)?
1703, 1710 buten mure (ook 391), verg. mnl. buten weghe (1687),
achter rugghe (1730), elders over tafle, onder voet enz., alle zonder
lidw.: zie Stoett 97 m, en nog nnl. aan tafel, naar (van) huis,
school enz.
1704 creature, verg. 1352 en zie Td. 182, 215-6.
1707, 1753 rechte strate, de rechtstreeksche, groote heerweg, -baan
= mlat. recta strata (zie EH. 48); verg. die hoockste strate 1769; ook
hier allicht, evenals in 1687 en 1698, met toespeling op R.'s afdwaling van de zedelijke „rechte strate" naar zedelijke „zijpaden"
(zie 1714!).
1709 scure, verg. eens monics scure (332).

104

DERDE DAGVAARDING, DOOR GRIMBEERT. 1713-1759

1713 Verg. voor dezen aanschouwelijken trek nog bij Harrebomee,
Spreekwdb. I 66 b: „Al komt een wolf tot den priester, en zet men
hem voor het boek, om psalmen te lezen, toch houdt hij een oog naar
het bosch gekeerd"; en voorts V. IX 1217-8 (op Vossenbiechte) en
Tschr. XXII 76.
1714 buten, verre verwijderd, afgezonderd, ter zijde van; verg. op
1687 en 2513, buter compaegnie (Maerlant, Disp. 299) , ook VMVA.
1935, 313.
1726 = 1466. — 1730 hoe, zie op 1591.
1732-3. De bijzin met ne geeft bier niet meer een uitzondering,
maar een tegenstelling te kennen; ne is niet meer = nnl. of, doch =
maar (ook < ne ware) ; zie Stoett 222, en verg. op 2996-7.
1737-49 Vierrijm, in R. I A en B veelvuldig; zie Td. 238, Cc. 143,
263), in R. II steeds weggewerkt.
1739 dat, eigenlijk den grond der in 1738 voorafgaande uitdrukking aangevende; zie Stoett 324.
1742 haestelike, zie Cc. 263-4, Tschr. LIX 182.
1745 paternooster (qui es in celis), de aanhef, volgens de Vulgata,
van het „gebed des Heeren"; het „Onze Vader" (Match. VI 9). Ook:
het bidsnoer; later = rozenkrans, -hoedje enz. (zie V. VI 193-4).
Hier: het(voorgewend, schijnheilig) gebed voor de slachtoffers
zijner (R.'s) zonden.
1749 heleghen, over de „e" (e), iplv. „ei" (> e). zie op 83.
1755 daer: langs de „rechte strate"? Of: toen (V. II 23) ?
1756-8 R.'s angst is door Aernout — of door Willem: dit slot van
A is allicht vrij sterk door W. omgewerkt — bier denkelijk wel niet
als geveinsd gedacht en voorgesteld (gelijk wel in 1395 vlgg.,
1436 ?), doch als echt, „waar"; verg. op 1776-1801. Over de verschillende karakteriseering van R. in de beide deelen, A en B, zie
Td. 213-4 en ook Cc. 264-5.
1759-1900 C. H o f g e d i n g. Langen tijd is vrij algemeen —
ook, ondanks menige weifeling, door mij : zie Td. 240-2 - vs. 1758
(clezer ed. = ed. Ma. 1750, ed. Bir.-M. 1753, ed. M. 1 1750) beschouwd als het slot van het eerste gedeelte, A 1 ), van R. I: de, veelal
1) Door mij in Td. nog Willems, doch thans Aernouts werk geacht ; zie Inl. 18-25,
met de bijbehoorende Aant.
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zeer vrije, Dietsche navolging (slechts zeer zelden vertaling) van
Ren. I 1 (11)-1200. Met 1759 zou dus het tweede, jongere, veel meer
oorspronkelijke, althans, door Willem, uit verschillende bronnen
putte, of liever uit allerlei bestanddeelen kunstig samengestelde,
tweede gedeelt; 131 beginnen, dat niet alleen in woordenschat, taalvormen en stip. klaarblijkelijk van het eerste verschilt, maar ook veelszins een anderen geest ademt (zie Inl. 23-4, Td. 179-227 en ben., op
1789). - Doch na Kloeke's, door mij grootendeels aanvaard, betoog
(Tschr. XXXVIII 36-43 en XLT 83-90, 114) mag en moet men, naar
ik meen, dit bovengenoemde gedeelte, 1759-1900, een „gern.een",
„mandeelig” tusschenstuk, een „tweeheereniand" noemen; oarspronkelijk door Aernout, in hoofdzaak naar Ren. I 1201-1350, gedicht, doch „onvulmaket bleven" (vs. 5-6), en later door Willem op
veel sterker dan in het voorafgaande — ingrijpende wiize, en
veelszins in zijn taal, stijl en geest, ook ter aansluiting van het tweede
gedeelte (1901-3500), gewijzigd en omgewerict; waarbij hij aan 't
begin ook vs. 48-50 en 57-60 uit A bijna woordelijk herhaalde in
1759-65(trouwens ook // Ren. I 1201-3 1 ) - verg. ook 61 met 1881;
107, 175 met 1857, 1862; 278 met 1856) —, en waarna hij, van 1901
af, het gedicht geheel zelfstandig voortzette.
Het „horgericht blijkt nog steeds bijeen te zijn en gaat ook in
R. I B nog niet uiteen. Zie daarentegen L 1834-5: „Curia diuiditur,
adpropria quisque redibat. Fabula finitur metaque finis adest;" en
R. II 3476-92 en verder ben., blz. 185-7.
1766 alse die onvervaerde = bijw. op -like; verg. 1774 en Stoett
116.
1768 Zie op 419. — 1769 die hoochste strate, hetzij de hoogst
elegene (L 803: in alta means), verg. de FToogstraat te Rotterdam,
g
Den Haag, Leiden en Koog a/d Zaan; de Hochstrasse te Keulen enz.,
hoochste tor, -castel (Parthonop. 145, 493, 499) ; hetzij, waarschijnlijker, de voornaamste (hoofd)straat, heerweg (verg. hooghe
-manne, -lafele (a.w. 865; 561, 592; en F : hofstrate). Zie V. III 562,
Cc. 265.
1) Opmerkelijk is in dit tusschenstuk de vrij nauwe aansluiting bij het Ofr. (Ren.
I 1201-1350), nauwer dan in 41-1758fiRen. I 11-1200, maar ook veel nauwer dan in
B, 1901-3500, waar slechts bier en daar enkele sporen van Fransche voorbeelden te
herkennen zijn (zie Taal en Lett. XIV 481-9).
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1772 „als een prins (van den bloede)".
1776-1801 Trotsche, uitdagende taal II 1766-75, maar X 1756-8
(zie aid.) : R. houdt zich groot !
1784-1801 De toon en de bewoording dezer herhaalde gisping en
15) „smeekende",
wraking der „scaike", „losengiere" (verg. 31,
vorstenvleiende hovelingen herinnert, schoon ten deele gevolgd
naar Ren. 1223-37, toch wel sterk aan Maerlant's klachten in Wap.
Mart. Y 1-13, die ook in R. II (zie 4814, 5874-6, 7501), de samenspraak „Scalc ende clerc" (zie Maerlant's Merlijn, ed. V. Vloten,
XIII-XIV) e.e. in de Mnl. en Of r. didactische literatuur der 13de
en 14de eeuw(zie V. VII 262 en b.v. Kervijn de Lettenhove, Introd.
op Froissart, p. 438-41; Huizinga, in Tschr. v. Gesch. XLVIII (1933)
243) gehoord worden. Of ... mogen wij in deze regels geen didactisch-moraliseerende klacht, maar veeleer een bittere satire op toestanden aan het (Vlaamsche ?) hof zien (verg. op 3443) ? In alien gevalle mogen wij hier zeker wel reeds aanstonds Willems omwerkende
hand speuren. Zie Td. 222-3, maar ook bov., op 1759-1900 1).
1788 der croonen, het symbool van het koningschap (verg. 2293),
en, als zoodanig, de eerbiedig-symbolische aanduiding van de persoon
des konings; evenzoo reeds in 't Mhd. (Ma. 370) en nog heden in 't

Nederl. staatsrecht.
1793 oorscalke: zie Tschr. LIX 183, naar een gissing van L. Willems, in VMVA. *; verg. Voigt vOOr Ysengr., XCII (ohrenmelker).
1808-11 Sarcastische toespeling, waarschijnlijk op den moord van
Coppe (zie 138, 164, 261, 357-62), ook door Cantecleer, blijkens zijne
storende onderbreking, aldus opgevat. Franck (ZfdA. LII 334) denkt
daarentegen, kwalijk terecht, aan de mishandeling van Cuwaert (1341) 1789, 1793, 1797 Of het gerechtvaardigd is bij dit gewag van „(oor)scalke" ook
to denken aan de bewuste, moderne, economisch-sociale tegensteningen, is m.i. twijtelachtig. Altoos dunkt mij een dergelijke uitieg van deze en dergeliike plaatsen in It. I,
gelij k nu onlangs weer beproefd is door J. en A. Romein, in De lage landen bij de zee
187 en 229-30 en door P. N. Dezaire in De nieuwe Taalgids, XXXV 241-55 als
uitingen van een democratisch-communistischen „klassenstrijd" even ongegrond en
verkeerd als de talrijke vroegere soortgelijke pogingen (in zeer uiteenloopende richtingen) : proeven van „i n legkunde", projecteeren van hedendaagsche begrippen, toestanden, strevingen in de ME. ! Zie hierover Inl. 39-41, met Aant. II B 42, 43 (en
vooral VMVA. 1926, 316-50) ; Gresshof en De Vries, Gesch. d. Nederl. Letterk. 28;
Leue, a.w. 3-5.
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67) en meent dat 3139 vlgg. ook hierop terugslaan. — hadde ghesworen, hadde praed. attr., plechtig, onder eede, door den koning
geboden en opgelegd.
1812-6 Deze tusschenspraak van den trotschen, zelfbewusten haan,
voorbarig (hd. vorlaut) zijn eigen verlies „voortbringhende" en
beklagende, maar door den koning aanstonds krachtig terug- en terechtgewezen, is kostelijk; verg. op 287.
1819 fonder uwe tine, zonder dat gij er last of hinder van hadt:
bitter-sarcastische litotes -=- met vreugde; verg. 1962 en ook 1839
en 707.
1820 Deze aan 's konings boden aangedane boon, door den koning
gewraakt en alsnog to wreken, is wellicht wederom tevens parodische
navolging van het heldenepos; zie Tschr. LII 224-5, 233.
1821 arem man, verg. 771, 2150 en aerminc 161, 2087, 2220; in
tegenstelling ook met h e e r e Brune.
1824 is waent, verg. 1762: litotes voor eene dreigende verzekering;
zie Td. 194, Tschr. LIX 183.
1826 Krom Latijn in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
(X F: Nomine domine Christum file) ; verg. 253, 1457, 1548, Ren.
III 240: nomine dame, en zie Cc. 269.
1842 Verg. (oost)mnl., mnd. een (o)orde(e)1 scelden : wraken, er
van appelleeren, in hooger beroep gaan (V. VII 396).
1843 (coninc) lioen, de Fransche soortnaam, in R. I nog slechts
als zoodanig, niet als eigennaam gebezigd; zie Naaml. 110 en R. II
(1855), waar ook le (e)uwe als soortnaam voorkomt (5054), en verg.
op 44.
1846 Zie Cc. 269. — 1848-9 Vier verschillende (dood)straffen:
sieden, koken (in een ketel beet water of olie, verg. St.-Jan in de olie:
de marteldood van den apostel Johannes), braden, verbranden (aan
een paal; zie V. I 1412; Ned. Wdb. III 986), hangen, aan een galg of
boom, blenden, de oogen uitsteken. Zie verder Grimm, Rechtsaltert.
682, 699, 700, 707; Ferg. 2754-7, 2848-50, 4955; Roode Roos 59;
BH. 51; Cc. 270; Tschr. XI 296: „zieden moet menne in sijn smout."
Bovendien was er nog rad en rad (e)braken (R. I 5 29A X F: rad e,
znw.) zie V. d. derden dewaert 930-2, in Belg. Mus. IV 332: „Die
grave ... ghinc sieden ende braden, Blinden, hangen ende raden".
1856-81 Een opsomming van R.'s hem aanklagende vijanden. Over
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dergelijke „defile's" in Ren., RF. en R. I en II zie verder Cc. 272; het
was een der „requisieten" van het dierenepos. — Zie ook op 17591900 en 1881- 1900.
1857 Belijn de ram. Zie Naaml. 103; ook Td. 2 69, met noot 2, en
verder op 2971.
1858 met hem, hem als haren echtgenoot, heer en meester, volgende: verg. 531, 1761, 1903 e.e.; zie Tschr. LIX 184.
1859 dame, de Fransche, dus hoofsche, titel = mnl. vrauwe; evenals dit laatste (zie op 784, 786, 799, 1873) met a.h.w. verdubbelde
ironie aan B.'s onnoozele „hije", de ooi, gegeven.
Hawi, zie Naaml. 106, en nog heden waalsch haws, „idiote"
(Grandgagnage, Dict. de lang. wall. I 285; zie Haust, in Romania XL
326 en verg. hd. schafskopf, domoor, onnoozelaard, -nase) ; en verg.
3271 vlgg. Let wel dat de, later 's konings kapelaan blijkende, Belijn
bier als gehuwd wordt voorgesteld, verg. boven, op 729 ! Was hij
slechts subdiaken ? Of heeft hije hier reeds jets van de latere beteekents of kleur van mnl. verhijt en wordt Hawi bier vermenschelijkt als
„bijzit" a.h.w. eene „focaria" ?! Over Enklaar's gissing, in Tschr.
zie nog V. Mierlo, in Album Teirlinck, 217-26. Over de zeer korte
regels 1859-60 (langzaam, gedragen, elk met twee heffingen to lezen:
Haw!: Ginvi! als comisch-plechtige aankondiging van het onnoozele
schapenpaar, verg. op 91-3.
1865 Forcadent, zie Naaml. 105-6 en Cc. 272, doch ook Toev. en
Verbet.
1866 Tiecelijn, zie Naaml. 113 (lees ald. eveneens 18 6 6).
1867 Pancer, zie Naaml. 110-1 en Toev. en Verbet. — die otter,
zonder(eigen)naam, evenals 1458 en R II 4298, 5190, 7396 — ook
daar telkens samen met (Pancer) den Bever genoemd. In de Ecbasis
captivi spelen de „luter" en de „fiber" 1 ) nog een meer of min voorname rol (zie ed. Voigt, s. 36-7, 42-3, 60). Zie ook op 124-167 en
1458, Cc. 273 en 365, Tschr. LIX 184-5.
Bruneel, zie Naaml. 105, Cc. 273, K1. lat. Denkm. d. Thiers., ed.
Voigt 31-2 en, voor den uitgang -eel, Toev. en Verbet.
1868 Putepeel, zie Naaml. 111; Salverda de Grave, Fr. Woorden
in 't Nederl. 355; vl. fitsau (Maerlant, Nat. Bl. II 3363), doch ook
1) Verg, ook mlat. beuer naast lat. fiber (= castor), Egb. v. Luik, Fecunda ratis I
393 en gloss. En zie Toev. en Verbet.
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visse 1 ) (V. IX 562), brab. fis (Handel. Comm. Topon. Dial. XI 375).
1869 Blancaert, zie Naaml. 103; Langlois, Table des noms propres,
Briescaert, zie a.w. 104.
99.
1871 Rosseel, zie Naaml. 112 (II), Tschr. LIX 184; en verg. voor
Graitu'eel ook Bull. de la Comm. d'hist. de l'Acad. roy. de Belgique
LXXXI 75, 76, 83), en nog Blondeel, ten slotte Toev. en Verbet.
1872 watermale, zooveel als: waterkoe, verg. voor het tweede lid
der samenst. maelstaf (zie op 785) „welk Bier hiermede bedoeld is,
schijnt nog niet zeker" (Tschr. LIX 184-5 2 ), doch waarschijnlijk de
roerdomp; zie verder ald. dat scuereel = of X Rosseel (1870?
Zie Toev. en Verbet.
1873 Fine, zie Naaml. 105 en Tschr. LIX 185-6.
1875 Cleenebejach, zie Naaml. 108 en Tschr. LIX 186.
1880 Over het „vaen" (gevangen nemen) van vredebrekers, naar
Oudgermaansch recht, zie BH. 52, Geyder 219, 242, 257; Wiessner 17-19.
1881-1900 Pleidooi en verweer; Been „kort proces". Integendeel
in den behoorlijken vorm, met ,,tale ende wedertale" (1009) ; ook in
Ren. 11335-50 (doch zie de varianten bij vs. 1318, 5-70, in ed. Martin
III, p. 35-6). Toch veel korter dan de naam der iste branche „Le
Plaid" of „le Jugemene) en de iange Iijst, inRen. en R. I, der aanklagers zouden doen verwachten!
1881 Verg. 61 en R. 11 71, en op 1759-1900.
1882 dieren, zie Td. 180-1, 190, 209; doch ook Kloeke, in Tschr.
XXXVIII 38. --1882-3, 1886-9 weer ironisch, parodisch, gevolgd
naar dergelijke zegswijzen in epische beschrijvingen van „wonderlike
saken" of „dinghe die selden gheschien".
1885 orconde den ghenen, absolute naamval II lat. teste, fr. têmoin,
nnl. getuige.
1890 die beste redene: een scholastieke term ? Zie Cc. 276-7.
1894 Zie ook BH. 52, met Verbet., blz. XVI.
1895 sake, zie Cc. 277 en verg. 1846: R.'s rechtsz a k en de oorspronkelijke bet., verg. lat. causa).
1899 Verg. 1907 en BH. 52 (op 1882) : op herhaalde „diefte"
stond hangen als straf.
1) Niet = visch (V. Genechten, V. d. vos Rein. 77 e. e.) !
ald., blz. 185, r. 11-12 : „met groote vrijheid van variatie, voor de bewerkers,
der dieren en dierennamen, evenals bij de in Cc. 207-12 besproken dorpernamen."
2) Lees
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1901-3500 (of misschien tot omtrent 3361, zie ben. blz. 187-7, g eh e e 1 Willems eigen were X de sterk ere o m w e r k i n g van het
slot van Aernouts „onvulmaect" geclicht (R. I A) — zie op 175919b0 slechts hier en daar nog in navolging van of met herinneringen aan R e n. I (a), overigens uit verschillende, schriftelijke of mondelinge, overleveringen of ook uit eigen verbeelding geput en samengesteld, verdicht:
1 B. Zie Inl. 17-29 (met de Aant. II A), Taal en
Lett. XIV (1904), 481-98.
1901-2778 V. Voorgenomen terechtstelling en

tweede, openbare biecht.
A. 1901-2154 Toebereidselen en biecht. Over 't geheel nog < Ren. I 1351-8, 1379-93, 1415-24: de galg wordtgereedgemaakt, R. vraagt den koning, ter boeting zijner zonden, eene bedevaart „outre mer" te mogen doen, en smeekt om genade; die Nobel,
na aanvankelijke weigering, medelijdend, wanneer Grimbeert R.'s
bede ondersteunt, ook schenkt : „Ez vos Renart le pelerin Escrepe au
cot, bordon fresnin" (1423-4 = R. I 3041). Al het overige is
Willems vinding: van de samenzwering teen den koning, Ermerijcs
schat enz. is in 't Ofr. geen sprake ! 1 ) Zie verder Taal en Lett. 48198; Graf 123-5.
1901-7 Grimbeert en R.'s overige „naeste maghe" — die, q.t., deelen in (1977),
deen schandeld
ook in de boete en het weerge (zie
B11. 52) — verlaten bet hof: een blijk der, vooral in B, sterk op den
voorgrond staande maagschap (verg. 1024, 1862, 1989 e.e., en zie
op 62, Td. 216 vlgg., Inl. 33). Deze noopt Grimbeert echter ditmaal
niet, als vroeger, in A: 175-277 en 1337-60, en als in Ren. I 471-3,
1301-12, 1318 var. BH. 89-105, ten derden male met woord en daad
zijn oom bij te staan: ook hij vertrekt teleurgesteld door het wangedrag zijns ooms ? — in stilte. En hij verdwijnt hiermede, alshandefend
persoon, ook voorgoed van het tooneel: hij wordt, na zijn gewich1) „Willem hat also von 1883 [bier 1901] ab nur die einfachsten Grundziige seiner
Vorlage entlehnt ; im tibrigen aber alle Umstande, welche dem tharchenhaft wunderbaren VOrgang im Renart erst Zusammenhang, Folge und Begrandung geben, hinzugedichtet. So zunNchst die List, durch welthe Reinaert seine flauptfeinde entfernt,
cCann 2050 [hier 2068] flgg. jene meisterhafte Beichte, durch die er in stufenweisem
Fortschreiten die ZuhOrer fur sich zu gewinnen und gegen seine Anklager einzunehmen
weiss usw." (Martin, Einl. XXXVI).
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tige rol in R. I A, als „taelman" en derde, welgezinde dagvaarder,
in B alleen nog maar, als „lijdende personage", met den schralen
lof „den wisen",
maar tevens als vroege drinker en verrader !
(2277, 2300-4) vermeld door R., die (uit wrok over G.'s slap,
zwijgend protest en vertrek ?) zijn need en vroegeren advocaat, evenals Tibeert (zie op 106-23), met snooden ondank bejegent door
in zijn leugenverhaal beiden to betrekken bij de door hem verzonnen
samenzwering teen 's konings Croon en leven (zie op 2242-53,
2277-9). — Staat 1908, waarvan de beteekenis, mij althans, duister is
gebleven, met dit alles in eenig verband: is bedoeld dat G.'s vroegere
pleidooien voor R. toch niet bij a 11 e „naeste maghe" instemming
vonden hadden ? Of is 't een uiting van Willems meer pessimistische
denkwiize en stemming ?
1907 alse eenen dief. Ophangen was een smadelijke straf, vooral
gebruikelijk bij herhaalden diefstal; zie op 2017, BH. 11, 52, 55 en
Frederiks, a.w. I 382.
1909-29 Over deze versregels (met name over de opvattinz en uitlegging van 1915), welker zin, bedoeling en onderling verband niet

aanstonds duidelijk zijn — en ook niet waren voor den dichter van
R. 11, die de verzen B 1932 - 43 (// AF 1918 - 29, L 897) niet, als in AF,
den koning, maar Tibeert (sinds diens avontuur „tes papen" R.'s
onverzoenlijken vijand geworden, verg. op 106-23) in den mond
legt — is veel geschreven: Ma. L; Ojb. 111-2; V. Helten, in Tschr. V
525-6; V. W 799; Franck, in ZfdA. LII 309-10; zie ook Jonckbloet,
Mnl. Dichtk. I 155 1 ). Evenwel, hetzij men nu, met V., vs. 1915 weergeeft met: „hier zou 2 ) het eene of andereplan (t.w. van R.'s ma en
tusschen kunnen komen en de uitvoering van bet vonnis verijdelen"
— verg. ook L 897: „hinc posset forte venire malum" —; hetzij men,
met F., dit vers vertaalt: „hier diirfte (von meiner seite) (vorteilhaft)
eine andere iiberlegung einfiiessen" (vgl. DWI3. III 222, einlaufen 4
„mit einlaufen, mit unteriaufen"), wie B 1928 es versteht: „doe docht
hi mit vroeden gronde, „hier toe hoorde wel ander raet" ", in allen
gevalle schijnt 's konings — in 1901 (ironisch ?) ,,harde vroet" genoemd — naaste overweging wet, dat uitstel der voltrekking van het
1) Verg. trouwens ook Eleg. 231 vlgg., 631 vlgg., 1011-2, 1141-2, die Willem wellicht in 't geheugen lagen?
2) mach als potentialis, evenals 2117, 3244 (= mochte, 1723).
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vonnis allicht igevaarlijk ware, door toedoen van R.'s ,menighen goeden (aanzienlijken?) 1 ) match" tot afstel zou kunnen leiden; weshalve het zaak ware dezen spoedig voor een voldongen feit te stellen
(misschien ook: aan eigen weifeling een einde te maken ?). Zoo komt
Nobel er toe op spoedige terechtstelling aan te dringen en daartoe
Isingrijn en Brune, als de voornaamste van R.'s slachtoffers (zie BH.
53), te belasten met de toebereidselen, hen dus vooruit te zenden om
de galg gereed te maken. Waarmede hij, onbewust, een grooten dienst
bewijst aan R.; die aanstonds van deze schoone gelegenheidgebruik
maakt om, onbeschaamd en onverschrokken, den koning te raden zijn
derclen (nieuwen) doodsvijand, met sarcastisch-hoonende toespeling
op Tibeerts avontuur, den eenigen ook, die kan klimmen (anders
dan I., Br. en R. zelf: verg. R. II 4498, 5782-6), te „doen medegaen"
(1960-2). Zoo weet hij het driemanschap zijner vijanden, de „drie
heeren" (1981) of „ghesellee (2827) te verwiideren(zie ook 285571) hetgeen hem in staat zal stellen om tij dens hunne afwezigheid, in
zijn tweede, openbare biecht, het 's nachts verzonnen, hen belasterend
leugenverhaar in te vlechten, zonder door hen weersproken ofgehinderd te worden; zoodat zij pas nadat de koning R. zijne misdaden
kwijtgescholden en hem begenadigd heeft, te laat, van ales kennis
krijgen en ace paging tot verweer vruchteloos blijkt (2825 vlgg.).
Een meesterlijke vond van Willem; doch niet begrepen door den
omwerker van R. II, die R. aanstonds zelf mode naar lietcsalgenveld
Ten en toch
doet gaan en hem zijn verhaal in bet bijzijn zijner vijanden
zonder eenige tegenspraak hunnerzijds laat doen (R. II 1975, 2015,
2025-31).
1911 jonghelinc, een woord wel niet eigenlijk = jonc h e e r e
(2050), nnl. jonker (van adellijken huize) ; maar toch denkelijk vooral in den hoogeren, epischen Stijl thuishoorende, b.v. gebezigd van
Walewein, Ferguut en Galiene, den (jongen) graaf Dirk VI van
Holland en Zeeland, verbonden met edel, scoone enz., en dan hier
natuurlijk, evenals 217, weer in ironisch-parodische navolging van het
heldenepos; verg, ook mhd. jungelinc (11.F. 1406), naar ofr. bel
joveneau.
1920 haghe — tumn, volgens mijne lezing, naar
1) Verg. cranke maghe (1763) ? Of x quaet, van R. (1916) ?

F

(en L 902:
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f rutex multus quoque sepes; zie Cc. 278) ; min of meer tautologisch

(doch zie op 42, 348, 1164, 2037), en in de onderstelling, dat de
koning bedoelt R. daaraan te doen ophangen. Naar de lezing van A :
„R. es cont menich tuun" zou wellicht bedoeld zijn dat de koning
R.'s „ontspringhen" (1922) in — aldus V. VIII 787 ? — of over den
„tuun" (verg. 2037) vreest; doch zie over de verschillende lezingen
ook Cc. 278.
1921 den avonde bi. Doodvonnissen moesten na „noene" (3 uur
's nam.) uitgesproken, en overdag, voor zonsonderpng, uitgevoerd
worden; zie ook 1928-9, Ma. 372, BH. 53 en Cc. 156, noot 3. Dit en
al het volgende, tot aan R.'s uittocht als pelgrim (2936), speelt zich
dus of in den laten namiddag van den 2 den dag (zie Cc. 156, noot 3) ;
in de onderstelling dat de gals wel dien avond wordt gereedgemaakt,
maar R. pas den volgenden dag zal warden opgehangen.
1923 drze voete, hetzij een toespeling op het voorrecht eener vrijplaats (als 's konings hof ?), hetzij alleen de aanduiding van een
kleinen of stand, voldoende voor R. ter ontvluchting; zie 1924-6 en
Ma. 372, BH. 54.
1927 twi ne. Over het gebruik van het enkele ne (of en: zie Cc. 1224) zie Ma. 372, Stoett 221-8; over het voorkomen van het enkele
niet, nie, niemen, gheen enz. zonddr ne (en) in de h s s. van R. I
(vooral A) zie Td. 2 (= Tschr. XLI) 106, noot 2: Tschr. LIX 178, alsmede vs. 1510.
1931 eene galghe, misschien een (doode of dorre) boom (zie op
182) maar toch veeleer (verg. gereeden 1928, 1963, 2026) eene echte
galg, als beschreven in 3176-7; zie BH. 54.
1932 Waarom „zucht" I. bier eigenlijk ? Alleen om de, ook bij hem,
nog voor T.'s herinnering daaraan, opkomende heugenis van den
smadelijken dood zijner broeders ?
1933-42 Wat bedoelt de dichter eigenlijk met deze vermanende
toespraak van T. aan I.'s adres ? Wellicht hem te kenschetsen als den
„wijzen" (e i g e n wijzen, pedanten, zie op 2279) en praatzieken
(zie L 915: „O Tiberte loquax"), doch later doodsbenauwden (zie
2841-50) kater ?
1939 Rumen ende Widelanken, zie Naaml. 113. Noch hunne (beteekenisvolle, aan den Ysengrimus herinnerende) namen, nosh, hunne
Ren.misdaden en straffen zijn tot dusverre elders gevonclen.
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar

8
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branches heeft I. een broeder Primaut; in den Ysengrimus komen
verscheidene wolven met namen als deze voor, zie Voigt voor Ysengr.
LXXVII, noot 2 en ook Triventer (IV 742). Franck gist (ZdfA. LII
335), dat hierin een toespeling schuilt op een toen bekend verhaal,
in eenig verband staande met het ,,avontuur" van I.'s bedevaart in den
Ysengrimus (III 54, IV*), en vergelijkt ook Voigt, voor Ecb. capt.
36. BH.'s gissenderwijze gegeven, verklaring (54) uit Zeeuwsche
rechtsbepalingen, die, ter voorkoming eener erfelijke bloedwraak,
den magen van een terechtgestelde gebieden „vrede" met de uitvoerders van het vonnis to zweren, schijnt wel gezocht.
1943-4 Aileen uiting van I.'s verstoordheid over T.'s overbodige
(en boosaardige) herinnering aan de terechtstelling zijner broeders ?
1946-7 Verg. Rabelais, 1. IV, ch. XVII (< Villon, a.' 1457) : „Or
d'une corde d'une toise Saura mon col que mon cul poise", en Chabailie, Suppi. au rom. de Renart, p. 45 : „qu'un darrenier (ten laatste,
ten slotte) sa goule (ibek) sot, combien son cul pesant li fu"
(Ma. 372).
1948-64 Plotselinge uitbarsting, na verbitterd zwijgen (verg. ook
2044) van R.'s fang verkropte, maar tot hooghartig, bijtend sarcasme
verscherpte, bitter hoonende ironie, met de spottende herinnering
(1950-4) aan T.'s ongeval (1198-9, 1313-5). Was het inderdaad de
bedoeling van R.'s vijanden, dat hij, ter voldoening aan T.'s wraakzucht, zou worden opgehangen aan dezelfde „line", die T. nu nog
om den hats zit f) ? Of is deze vereenzelviging slechts een echt „galgenhumoristische" raad van R. zelf ? Allicht het laatste, gelled in
Willems geest; zie Td. 213-5, Inl. 29.
1955 maect u voren (A), in beteekenis zeker vrijwel = haest u
voren (F) : voort maken, zich haasten; verg. V. IX 936 (Ferg. 1081:
vor e, 1027: vo r e n), Boeck der Amoreusheyt G 3 r° (vo r e), en zie
Cc. 279- 80 (X BH. 55, op 1945 = hier 1959), ook over de verschillende bett. van — het in deze passage telkens (1955, 1959, 1963,
1971) voorkomende voren (verg. ook 793 en zie Kloeke, in Tschr.
XXXVIII 41, 55), en ten slotte Tschr. LIX 186.
1957, 1959, 1963 Ghi, zie op 1971, 1976, 1978 en 138-9 (B).
1958 den fellen rooden, zie op 60 en 937.
1959 Zie Cc. 279 (doch deze uitleg blij ft twij felachtig) en ben. op
2953.
1) Doch zie 1972: nem en 1979: nam?

TERECHTSTELLING EN TWEEDE, OPENBARE BIECHT. 1961-1965

115

1961 Zie op 1909-29 en Cc. 279-80: can, verstaat de kunst om,
w e e t (X mach = k a n, v e r mag, bezit de ma c h t en kracht
om) te klimmen. Verg. op 3331.
1962 sonder uwe pine, licht-ironisch: zonder dat gij er u mede
behoeft te bemoeien, er moeite voor behoeft te doen; verg. op 1819
en Ren. v. Mont., ed. Diermanse, 1055-6.
1963 Ghi Brie (schrap de tusschenstaande komma), zie Cc. 280 en
verg. 1862-4, 1981-4, 2013, 2019, 2827; het edele „driemanschap" of
„gheselscap"!
1964 Een niet on,vwone uitdrukking om tot spoed aan te sporen
(zie V. IV 420) hier door den ter dood veroordeelden R., met doodsverachting gebezigd (verg. 2023-4) verg. Oldenbarnevelt's laatste
woorden tot den beul: „Maak het kort"!
1965-71 L's wraakzuchtige herinnering aan de hem door R. berokkende „cloostercrune" (1961, verg. 1503-7) — a.h.w. een terugslag
op R.'s gewag van T.'s „line" --geeft eerstgenoemde aanleiding tot
de bittere scherts over het „cloosterbier", in 't algemeen te vergelij ken
met de vanouds talrijke soortgelijke, aan spijs en drank ontleenae,
sarcastische uitdrukkingen voor : een dracht slagen, een pak slaag;
zie reeds op 703-4 (en 784), en voorts, in 't bijzonder, andere uitdrukkingen, waarin meestal van het bier, als volksdrank, gewag is:
Aiol 14-7 (in Tschr. II 214) ; Esopet III 15-6; Sev. Blisc. 1131-2; Anna
Bijns, Ref. II 24 c (blz. 182) St. Trudo 3438 (in Trou m. bl., blz.
211) RF. 519-24 (win), en voorts V. I 1247-8, 1461; Ned. Wdb. II
2543 (Bier), III 1151-2 (Brassen), 1591-4 (Brouwen); verg. ook
2190-4.
Naar analogie van pater-, domineestuk, bagijnerijst en derg. zou
cloosterbier de naam moeten zijn van een bijzonder goede, lekkere
soort van bier; verg. mnl. cloostergoet, „dats te weten die alrebeste
weyt" (tarwe, Rechtsbr. v. d. Dom te Utr. 91) ; Heelu I 5975, en nog
heden lofrijke benamingen als nhd. Franziskaner-, Trappistenbrau,
fr. Benedictine, Chartreuse! Dan ware cloosterbier niet gelijk te
stellen met, veeleer de tegenstelling van conventbier, dat nog bij Van
Dale omschreven staat als: „bier der conventualen of kloosterbroeders, in onderscheiding van het sterke bier, dat de paters dronken;
halfbier, kleinbier of dunbier"; evenzoo mnd. mhd. co(n)vent(kofent)bier, dun(ne)bier. Zie vender V. II 195, 468; III 1380-1
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D. Wtb. II 636 (cofent); Boendale, Teesteye, c. XXXVIII 3250-85;
Versl. en Meded. Ovaderl. Rechtsbronnen IV 516, 520 vlgg., S. Muller Fz., Schetsen uit de ME. II 16, 17, 23 (naar den Ordinarius v. d.
Dom te Utrecht*) ; verg. ook op 2190.
1971, 1976, 1978 Gawi, verg. 1957, 1959, 1963 en 2030, 2031,
2033 (voorts op 138-9) : driemaal dezelfde formule, plechtig door
de „drie heeren" of „ghesellen" achtereenvolgens in dezelfde volgorde, „naar ancienneteit", uitgesproken : I. vanouds R.'s erfvij and,
B. en T. van voorsprekers (als B., aithans in Ren. I 55-78, nog is) door
geleden smaad wraakgierig geworden. ie Cc. 280, 283-4.
1972-5 B. „dudijnt" (ironisch-vertrouwelijk?) zijn „gheselle"
(1863, 2827) Tibeert, als „neve"; R. daarentegen spreekt T. (evenals
1073 vlgg., 1218 vlgg.) ook met neve, maar toch, hoofsch- (of ironisch-?) vriendelijk, met ghi-u aan; zie hierover Cc. 123-5, en verg. op
1368-1404 en op 1441.
1976 soo hooghe. De (reeds onteerende) straf van het ophangen
(
verg. op 1907) werd voor adellijke „dieven" nog verzwaard door de
grootere hoogte, die hunne lijken wijd en zijd zichtbaar maakte(een
zgn. „privilegium odiosum") ; zie BH. 55. Ophangen aan den hoogsten boom of tak gold bij de zgn. veemgerichten als bijzonder smadelijk en onteerend; zie Frederiks, a.w. I 385.
1977 Verg. 1024, 1903-7. — vrient, (bloed)verwanten; verg. 2166,
R. II 3849 en V. IX 1345-6; voorheen (
nog ?) op het platteland bij
begrafenissen : „de vrienden worden verzocht het lijk te volgen".
Over den meervoudsvorm zie Franck 192.
1978 Naar oud gebruik namen oudtijds velerwegen de aanklagers
zelf of de naaste magen van vermoorden, als de beleedizde partij
(bloedwraak!), de terechtstelling van den ter dood veroordeelden
moordenaar op zich, wat hen geenszins onteerde; zie Ma. 373 BH. 53.
1984-5 slaan terug op 640-i. — 1989 nic/ten ende neven, eene
oude, ook allitereerende, aanduiding van alle, ook de verste, bloedverwanten; zie Ma. 373 en Cc. 280.
1991 ghebure ende gaste, verg. mhd. vremden unde kunden, d.i.:
bekenden (Ma. 373).
1993-2000 Boosaardige toespeling van I. op de boelschap zijner
eigene echtgenoote met R.; verg. 2929 vlgg., waar R. zelf, zij 't op
zeer „bedekte" wijze (verg. 1663), eveneens daarop zinspeelt.
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1996 baerde, misschien een toespeling op eeden en geloften bij den
baard (verg. 3222 en zie Grimm, Rechtsaltert. 898), of met aanvatting van iemands baard (als van Karel den Grooten, in de Karelromans) : een in 't Oosten nog lang bekend gebruik (a.w. 147, BH.
56). Lang hoofdhaar en baard waren symbolen van de ,,vrijheid", niet
„hoorig" of onvrij zijn. Hij die een meineed aflegde werd onvrij.
Verg. ook Tschr. XLVIII 115-8, en op 2289 en 3222.
1998-2000 Verschillende oude, ten deele allitereerende (verg. ook
2620), Ofri. en Mnl. eeds- en andere rechtsformules; zie een heele
reeks dergelijke bij BH. 56, en voorts Noordewier, Nederd. Regtsoudheden en De Blecourt, Kola Begrip v. h. Oud-Vaderl. Burgerl.
Recht, Index, i.v. „Alliteraties". Vooral de allitereerende formule in
1999 komt vanouds veel voor.
niet, genegenheid past hier, wellicht toevallig, bijzonder goed; zie
op 1993-2000, doch zie ook Cc. 281. Gewoon is doze verbinding van
bede en miede (V. IV 1576) ; daarnaast ook: allitereerend, dor minne
ende dor miede (Maerlant, Alex. VII 73).
2001 andwoordde in corten woorden, oogenschijnlijk ietwat bevreemdend, in tegenstelling met 444, 1500, als inleilin eener toespraak van 27 versregels (verg. Tschr. LIX 169-70 ?) die bovendien
niet of kwalijk een „antwoord" op I.'s vlak voorafgaande, niet tot R.,
maar tot diens vijanden gerichte, vermaningen kunnen heeten, veeleer een hervatting, vervolg ziiner, in 1964 afigebroken, rede! Zie
reeds Cc. 281-2, V, III 1943-4 en verg. op 523-624. Maar is de bet. van
mnl. cort: sterk, krachtig afdoend, temet niet alleen op vloeistoffen
(zie l.a.w. III 1945-6, en verg. nnl. lange koffie, lang nat, aanlengen), maar ook op woorden toepasselijk — verg., allitereerendtautologisch, kort en (of: maar) krachtig, kortaf (gebeten) en dan
bier en ook 1500, 2836 en op andere, in V. III 1943 vermelde plaatsen
(zie ook Kausler, Denkm. III 175, 256) — aannemelijk ?
2003 half ghenade, eveneens ongewoon, en raadselachtig. Het in
R. II 1995 („ic bade halver g!) en RV. 1924 overgenomen: „Dorste
ik, ik bede halff gnade" is door Sprenger eerst, in Nd. Jahrb. X 108,
vergeleken met RV. 755, 1553, 4240, 5209, adverbiaal opgevat als:
goeddeels, tamelijk, een weinig, bijna; doch later, in Nd. Korrespondenzbl. XXII 89, met beroep op eng. by half,— halves, verklaard
als versterkend (waarbij Ma. XLIV: „ein geringer Grad zur Be-
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zeichnung des hOchsten" zich aansluit) ; doch door Hofmeyer, in a.w.
X 31, opgevat als: halve begenadiging t.w. tot de niet-onteerende straf
van het zwaard (iplv. de galg), of wel gevangenisstraf. Alles bijeen,
schijnt de minst onaannemeliike verklaring toch de andere van Ma.
(373): dat R., ironisch bescheiden, verzoekt om halve genade, daar hij
om geheete vergeving toch niet ma of durft vragen. Verg. ook BH.
56. Ile Nederl. hss. en de Lat. vertaling stemmen met elkander en met
RV. overeen (A: half, F: halve, B: halver, L 945: veniam ...dimidiam;
aan een conjectuur, als b.v. halsghenade (naar analogie van halsrecht
enz. ?) of als (gen. v. al) valt dus wel niet te denken. Verg. nog
Everaert II 12 (of 's half = d(i)es-halve?), Ref. 1524, CCXXX 2 ?
2006-8 Verg. 1652-9, 2929-35: telkens dezelfde boosaardige, hier,
in 't gezicht van den dood, uittartende herinnering aan den boon,
zijnen doodvijand aangedaan; die trouwens in 72-3 (verg. 230-42)
blijk geeft dit wel indachtig te zijn!
2009-11 her, zie op 3134. — 2012 onneert, ppp. X 2019: g h e onneert (beide alleen in A; F : anders) : zie Cc. 282 en LW., in VMVA.
1910, 170.
2017 sceldet mi dief, hetzij : lastert, hetzij : eene valsche aanklacht
indient; altoos zeer beleedigend, daarom ook reeds in de Lex Salica
strafbaar; verg. op 183 en 1907. Hetzelfde geldt trouwens van R.'s
verwensching in 2019, waarop eveneens in de stedelijke keuren boete
stond; zie BH. 11 en 56-7.
2020-1 Eene herinnering aan Joh. XIII 27b zal men hierin toch wel
niet mogen zien; veeleer eene uitdrukking, te vergelij ken met 1964.
2022-3 Zie Cc. 282, de aant. op Maerlant's Martijn, ed. VerdamLeendertz, I 948-9, en het aldaar aangehaalde, alsmede Tschr. XL 77,
vs. 325; XLV 9. In al deze plaatsen is de beteekenis zeker: „den on-.
vermijdelijken, ons alien eenmaal zeker wachtenden dood ondergaan"; hetzij dan in eene — veeleer bij den achttiendeeuwsch-classieken 0. Zw. Van Haren („Die sterven durft is altijd vrij", De
Geuzen XV 9) dan hier (AF: dar wel = L 957: non timeo), bij een
middeleeuwsch-Christelij ken dichter te verwachten meer Romeinsch-heroische of -stoische 1 ), hetzij in eene meer lijdelijke, fatalistische opvatting (B: mach mer, P : mach niet dan).
1) Verg. b.v. de, in de ME. zoo welbekende, Disticha Catonis de moribus IV 22:
„Non metuit mortem, qui scit contemnere vitam" (vriendelijke aanwijzing van prof.
F. Muller Jz.).
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2024-5 Verg. 2501-3, toch wel veeleer (evenals het geheele verhaal,
waarvan doze regels het quasi-tragische slot vormen) een verzinsel
van R. dan (als Franck, in ZfdA. LII 35 mogelijk acht) een in
's dichters tijd mondeling omgaand dierensprookje ?
2026 ghereet die galghe, verg. 1928, 1963, 2068-9. Eene Oudgerm.
formule, zie de Oudnoorsche 1-1Ovam(51 138 vlgg. (Ma.). Verg. op
2067.
2027 Verg. 1964. -- 2028 varen hinderwaert: naar de hel, naar den
duivel; hetzij ontleend aan het ruggelings, achterwaarts, opgaan der
galgladder (Geyder 275 > Ma. 373, BH. 57), hetzij in 't algemeen:
achteruit, ten verderve gaan (V. III 441-2)?
2030-3 De vervloeking wardt wederom driemaal door de eedgenooten „beaamd" (verg. op 1971 en 2807-8) 1 ) ; door B. ook met (ironisch-plechtige?) herhaling van R.'s aanmaning tot spoed. — Ameen,
naar de Hebr.-Gr.-Lat., kerkelijke uitspraak en beklemming der Vulgata (gr. dt4v) zie ook Ysengr. IV 611, V 559 (met foot), en verg. I
927 (met noot).
2034 poreeden, waarschijnlijk parodisch-episch; zie Cc. 284, en
verg. op 1162, 1550-63, 1639 en derg. en Inl. 30-2.
(2035)2037 tuun, zie boy., op 1164 en 1920. Opmerkelijk is bier
de nagenoeg woordelijke overeenstemming met RF. 526 (verg.
ook 331?).
2040-3 Verg. 1950-4, 1961-2, 1972-3: sarcastische herinneringen
aan 1198-1200 ! En welk een aanschouwelijke schildering en levendige dialoog in dit heele tooneel!
2043 Verg. 1980. — 2044-9: R. stand stilzwijgend toe te kijken,
hoe enz.; verg. 1948.
2046 an — cnoo pen t.w. den, vooraf om R.'s hals gelegden „strop"
linte 1950, 1961, 1979), aan de galg.
2050 joncheeren, zie op 1911. — 2054 reinaerdije: zie Ma. 374,
V. VI 1218-9, VMVA. 1926, 316. In R.'s mond eigenlijk vreemd, als al
te objectieve zelfcritiek, en a.h.w. „avant la lettre" (
der gedichten
over R.). Maar toch ook reeds in Ren. I 1290, IX 1617 (doch daar
1) Erkend dient dat T.'s „beaming" berust op mijne emendatie van 2033 (naar
0, die echter, naar ik alsnog meen, gerechtvaardigd is door de analogie van
1957-63 en 1971-8; zie Cc. 283, en ook op 138-9.
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tot en over, niet door R. zelf gezegd) (zie BH. 57) ! En ook alleen
in Willems B, niet in Aernouts A, denkbaar (zie Td. 222-3).
2055-6 mi di; zotvoij: zoowel bij liever (mi liever: verg. 1658 en
zie Stoett 190) als bij verve en bi. Verg. voorts 3029, Wal. 4876-7
en Ysengr. I 62.
2064 listich ende vroet, verg. 1678, VII Vroeden 4149: (tautologisch-)synonymieke verbinding van twee bnw., beide van g u nstige beteekenis, zie V. IV 676-7.
2066 blasen den horen, ten oproep ter terechtstelling; zie BH. 58,
Wiessner 21; en verg. den in Twente nog heden vOOr Kerstmis geblazen „midwinterhoorn".
2067 uut waert leeden, de gewone uitdrukking voor: (naar) buiten
de stadspoorten, t.w. op het galgeveld of den galgeberg — verg. de
galg bij de Vo(ge)Iewijk, over het TJ bij Amsterdam, den Galgeberg
bij Arnhem en Renen, het Galgewater en de Galgstraat buiten (oud)
Leiden enz. — waar de ter galg verwezenen gehangen werden (en
bleven, totdat zij „van de galg dropen"), terwij1 daarentegen „met
den zwaarde" veelal binnen de poorten „gerecht" werd): zie V. IV
329, VIII 1109-10, en nog Gloriant 1004; Denkm., ed. Kausler, III
174, 232 en 175, 257 (verg. op 2001 en 2060-1 !) BH. 58; Wiessner
21; Cc. 285, 303-4. Hier, waar a 11 e s in de open lucht geschiedt (zie
op 2513) , dus waarschijnlijk alleen: naar de plans, waar de galg
„gherecht" was (zie 2026, 2068-9).
2071 den volke, nog slechts: lieden, menschen; zonder eenig
„volks-" of staatkundig begrip (populus of natio), zie V. IX 843-4.
2072 Zie op 1694.
2077-2154, 2162-2717 Reinaerts tweede („openbare", zie 2071,
2080) biecht (X de eerste, a.h.w. „private" aan Grimbeert: zie op
1432-1758). Slechts pier en daar < enkele herinneringen uit Ren. I,
daarentegen vele uit Caret ende Eiegast (zie de Concordantie IV).
Voor eene biecht op de ladder der galg verg. b.v. Hon Beig. 11* en
Grimm, Kinder- u. Hausmarchen, no. 6: „Der treue Johannes".
2081 des coninx huus, zie Cc. 285, en verg. mnl. < ofr. maisniede
< lat. mansionata = hof-, ingesinde (zie 1397), fr. maison du
Rol, nnl. huis des Konings, en ook huusghenoot (2796); zie nog
W. de Vries, in NGN.
130, over fri. Us, geslacht. Over huus:
dominus verg. op 1548.
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2086 wisen ende leeren, vaste, tautologische verbinding, zie V. IX
2687; naar 't schijnt vooral in (Katholiek-)kerkelijke taal (nog heden:
eene wijzing van den bisschop).
2087 aerminc, evenals 2220 door R. van zichzelf gebezigd: de

„arme" (d.i.: „ellendige, deerniswaarde") zondaar; vanouds vooral
gezegd van ter dood veroordeelde, naar 't schavot gaanden.
2088 spade ende vroe, to alien tijde: een vaste, tegenstellende verbinding; verg. nacht ende dach, groot ende smal, weder ende
voort enz.
soo dat (als bier in A)
2094 soo langhe dat, verg. 516; ten slotte
zie Cc. 288, en verg. ook soo vele dat 2099, 2801, soo seere dat 3362;
alle = ofr. tant que.
2101-10 Let op den climax : 1 lam, 2 bokjes, dan „aende ende
hoenre, daer ic se vant", eindelijk: „suver up ... al dat ic vant enz. !
chiastisch en
—icvantmdohebqua—icvrmohte,
tautologisch : dat i k vond en dat m ij (goed, lekker) leek— dat
m ij aans t o n d (of: we bekwam ?) en dat i k aan k o n. Zie V. II
260 over de verschillende opvatting van dochte (hier en 2730) : praet.
van dunken, dunken, niet van doghen (deugen, dat ook elders in R. I
niet voorkomt).
2102 daernelike, zie Cc. 286, Tschr. LIX 187, 189-90 en II 200-2.
voort mee, naast voortmeer (378, 2524); zie Cc. 286.
(zie V. VI 1223-4),
2108 suver up, verg. 412 en mnl. rein(e)
nnl. schoon op.
2111 lsingr i m e, verg. 227 en zie Naaml. 107.
2112 Verg. 103: beide tautologisch; zie Td. 232. — 2113 Belsele;
zie Naaml. 121. — 2114-5 rekende, verg. Cassamus 1774-5, met de
aant. (ofr. conter garage, tignage), mnl. eene sibbe ohd.
drys kunni zellen. mhd. die sippe zellen; ook nog nut. zijne afkomst
teiten van —(Ned. Wdb. XVI 1441). Zie over deze „rekening"
Eer bloedverwantschap naar de 7 gewrichten of leden van den arm,
van schouder tot nagel (zie V. IV 2136: nagelmaech), het Ofri. en
Mnl. gebruik van cnie in gelijk verband (V. III 1626-7; Dykstra, Fri.
Wdb. II 70b; Richthofen, Altfries. Wtb. 875-6; Grimm, Rechtsaltert.
468); en verg. op 2556 en 2614. — Wat met name de (zoologisch
inderdaad wel bestaande, schoon verre) bloedverwantschap tusschen
I. en R. — wolf en vos behooren beiden tot het geslacht Canis --
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betreft, de eerste heet des laatsten „oom" (o.a. 1632, 2009, 2136,
2147, 2882, 3042) ; evenzoo Hersint „moie" (1367, 1671, 2006, 2929);
doch R. noemt dit in zijne biecht zelf „baraet" (zie reeds op 1485-6)
en laat 't hier ook „voor rekening" van I., die, volgens R., dezen hiermede Wilde vleien. Zie hierover verder op 62 en 1485-6 en Graf
121-3. Doch verg. ook over oom, als eerbiedigen aanspreekvorm van
ouderen, grooteren, sterkeren, op 175.
2116 ghesellen, verg. recht gheselscap (2119) en zie op 1485-6.
2121-44 Over dit overoude motief der verdeeling van den gemeenschappelijken buit tusschen den grooten (vee)roover I. (hier:
kalf, weder, ram) en den kleinen (kippen) dief R. (lam, geit, eend,
hoen, gars; en samen met I.: os, bake) en over het ,,leeuwendeel" (fr.
„partage du lion") zie op 98-105; Voigt, vOOr Ysengr. LXXXIII;
Sudre 124-6.
2123 (ende) ooc, met augmentatieve > adversatieve beteekenis:
daarentegen; verg. mnl. nochtan, lat. rursus e.a., en zie Stoett 121, 304.
— alsoo, met dien verstande.
2127 weder, gelubde (gesneden) ram : hamel (verg. os, bar g, zie
Ned. Wdb. V 1738 en II 1723) ; doch, blijkens vele varianten, niet
overal en altijd bekend of van ram onderscheiden; zie ook BH. 59.
2136 ic ende mijn oom, evenals steeds in 't Mnl. ic ende ghi: ic
voorop; meer natuurlijk dan „hovesch"!
2137 bake, vooral: mestvarken (zie BH. 59) ? Zie voorts op 211-25
en op 1522.
2140, 2154 seven, zie op 2634, 3158 e.e.
2146 soo groot die lieve drouch, verg. fr. avoir la tete haute, le coeur
droit enz. ?
2150, 2158, 2162 e.e. coninc, zonder her(e) er vex5r: zie Td. 194-5,
217, 225 (X BH. 59).
2150 dit, voorloopig object; verg. evenzoo dat 2158, en zie Td. 194.
2150-1 Het arglistig gewag van den (gewaanden) schat, dat den
zwakken, vrij onverschilligen, of weifelmoedigen (zie op 1909-18),
maar hebzuchtigen koning — wel to onrechte, of parodisch Nobel
g e h e e t e n! — eensklaps doet opvliegen en om nader bericht
vragen!
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2155-2778 B. Ermerij cs schat. Samenzwering tegen koning Nobel.
2155 De kleine kern of kiem van dit verhaal over een (gewaanden f), door R..ls varier gevonden en gestolen „schat", bestemd
voor soidij van een leger, te werven voor een aanslag op de heerschappij en het leven van den koning der dieren, heeft Willem waarschijnlijk gevonden in Ren. I a 2035-2104. Daar verschijnt R.'sgetrouwe gemalin, vrouwe Hermeline, met een stoet van vrouwen en
kinderen, voor koning Noble om hem een grooten schat („un somier
tot cargie d'avoir") aan te bieden, als losprijs 1 ) voor haren, tot de
reeds gereedgemaakte „forces"( galg) veroordeelden echtgenoot
Renart; welk aanbod den koning terstond beweegt om aan R. al zijne
misdaden te vergeven en hem, tot woedende ergernis (en vrees) van
Isingrin, in vrijheid te stellen; zie hiervoor Ma. XXXVIII, Sudre
89, Taal en Lett. XIV 484, Graf 125 (en ook Ren. XIV 438, var.
CHM 138,14 ?). Maar welk een prachtig gebruik heeft Willem, de
Dietsche dichter, van dit simpele gegeven gemaakt door het, geheel
oorspronkelijk, te verbinden 1° met eene in Vlaanderen en ook
elders in de Nederlanden nog levende volksoverlevering aangaande
koning Ermerijcs schat(zie hierover op 2257) — waarmede het verhaal aan waarschijnlijkheid en scherpte van omtrek gewonnen heeft
— en 2° met een eveneens in de Nederlanden bekend dierensprookje
eener samenzwering van beer, wolf en vos (zie hierover op 2255) ;
waaraan hij, R., ter meerdere geloofwaardigheid, boosaardig den
kater en den das laat toevoegen tegen den eeuw, den koning der
dieren; met welk verhaal hij aanstonds Nobels hebzuchtige nieuwsgierigheid en Gente's angstige bezorgdheid wekt enprikkelt ! Zoodoende vindt en wint R. het middel om, met een slag, zoowel zelf
door 's konings gewekte gouddorst diens genade te verwerven en, ter
elf der ure, „in articulo mortis", aan de reeds „gereede" galg te ontkomen, als zich op zijne drie aartsvijanden te wreken !
Verholen, veiligheidshalve begraven, later gevonden en gestolen
„schatten" — in de ME. meestal nog niet uit gereed,gemunt geld,
1) In de verte te vergelijken met het vrijkoopen — „verbidden" (V. VIII 1481-2)
van een tot de galg veroordeelde door het aanbod van een meisje om hem als echtgenoot te aanvaarden ; zie Tschr. XIII 152-3 ; VMVA. 1941, 170-5 en D. Wouters,
in Op den Uitkijk, April 1941.

—
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maar uit ,,edele chierheit, guldijn, werc" (2634) bestaande — worden
in de middeleeuwsche sagen — die trouwens zeker niet zelden de
toenmalige werkeliikheid weerspiegelen — en in de nog later
voortlevende sprookjes meermalen vermeld. Beroemd zijn b.v. vanouds en nog of weder: de „hort der Nibelunge" en het Oudnoorsche
„Brisinga mene"(Thidrekssaga, c. 281 vlgg.), oeng. „Br (e)osinga
merle' (Beowulf 1198-1202), een kostbaar halssieraad, door Loki
aan Eormenric
telken avond aan Freya, later door den reus Hama 2)
ontroofd (zie op 2257), de door den toovenaar Maugis (mnl. Malegijs) aan Karel den Grooten ontstolen schat (zie Ramondt, Karel en
Elegast 29, 72-3) en eindelijk de schat dien Karel zelf, op raad van,
en in „gheselscap" met Elegast zijn zwager Eggheric gaat ontstelen
(zie Karel ende Elegast, waaraan Willem juist in dit gedeelte van R. I
B zooveel ontleend heeft: zie hierachter de Concordantie IV). En
ook later is i in de volksoverlevering nog dikwijls gewag van zulke
be- en ontgraven „schatten" (zie b.v. Heuvel, Uit den Achterhoek
87 1 ) ; ja zelfs van bedrieglijke, zich als schatvinders of -gravers voordoende, de „goe gemeent" misleidende boeven (als Moenen in Mar.
v. Nieum. 630-42) ; wat weer herinnert aan den befaamden „Spaanschen schatgraver" van Wien, eenige jaren geleden, de dagbladen
telkens gewaagden !
2156 scelle (aldus te lezen: drukfout). Zie Cc. 287-8, Tschr. LIX
187, en ook Ned. Wdb. XIV 377; Vondel, ed. WB., VI 687, X 625;
verg. ook L 1022: festinans en mnl. vorescellich (V. IX 1065).
2158-9 Verg. 3372-3. — 2158-61 wildijt weten, 6;Tri' ZO EVOi; bij 2158
2160; zie Td. 230-1.
2168-79 De herhaling van 2172 in 2174 en de, Ma. (375) bevreemdende, „schleppende Langsamkeit" dezer verzen is zeker wel
1) Men denke b.v. aan den te Doornik in 1653 gevonden „schat" van den Merovingischen koning Childerik, of aan die kleinere, in den 80-jarigen oorlog, het „rampjaar" 1672 of andere „troebele tij den" begraven, welke ook hier te lande nog telkens
gevonden worden!
2) Mnl. Heime < Heimo (zie Tschr. XXX 78-80) ?
3) Toevallig zelfs in bijzonderheden als de nauwkeurige plaatsaanduiding (de
derde hulststruik), het geluid van den roerdomp op een naburige eenzame plek (verg.
op 2609 en Toev. en Verbet.) — sprekend met R, I overeenstemmende! Van onderling
verband kan hier immers nauwelijks eenige sprake zijn ?
4) Zie ook Zuidafrikaansche verhalen over schatten, met behulp van een dier, het
„ijzervarken", weer aan te wijzen, bij Hesseling, in De Gids 1906, III 93-7.
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aldus bedoeld, ter kenschetsing van de verwarde taal der zenuwachtige, voor het bedreigde leven van haren gemaal bezorgde, koningin; zie Inl. 38.
2171 vaert: de „langhe vaert" (2223, verg. Elckerlijc 165), „langhe
henevaert" (R. II 2176, verg. op 2222 en Hildegaersberch XX 36),
„groote vaert" (Elck. 222), „leste vaert" (Potter, Mlp. II 903), ook
„ghemeene vaert", mhd. jungste —, des todes vart (Ulrich von
Singenberg LXXVIII, van Walther v. d. Vogelweide), lat. supremus
iter, gr. TrOp,,dili Tr y iudocxpr:<v (Aeschylus VII 613) : de dood, de refs naar
de eeuwigheid : vagevuur en ten hemel of ter belle; verg. de geestelij ke
liederen en de voorstelling van het aardsche leven als een pelgrimage
naar het hemelsch Jerusalem (Duyfken ende Willemynken enz.) zie
ook V. VIII 1169-70 en BH. 61.
ZOCVOZ; bij 2175 en 2179,
2176-8
2180 Nu hoort: de gewone aanhef (zie op 40), t.w.: hetgeen hier,
in 2181-94 — op haast al to didactischen toon: zie Td. 222-3 — reeds
„voorzegd" words. — hoe (herhaald in 2182 en 2184, zie op 138 en
LW., in VMVA. 1920, 186-7); zie op 2322.
2184 buten haerre sculde, licht ironisch, evenals Bonder uwe pine
(zie op 1962) en derg.
2186 onghereede, ongelegenheid; zie V. V 654, en verg. nnl. in 't
ongereede raken enz. (Ned. Wdb. X 1648-9).
2187 veeten, d.i. de in 2858 uitbrekende en 3465-3500 met eene
„oorveede" of wel „vrede" en „gheleede" gezoende, doch eigenlijk
ten onrechte bier aldus, veete, geheeten vijandschap tusschen den
koning en zijne leenmannen, tusschen wie Been eigenlijke „veete"
(tenzij, in theorie, b.v. ingeval van moord van een leenman door zijn
koning) kon bestaan; zie BH. 59-60. — Over den vorm: vl. vee t e
(A X F : vresen) X brab. vee d e zie Cc. 290 en Tschr. LIX 188 —
doch ook l ste Blisc. v. M. (Brab.!) 2181: 2187: veete X vee (<
vee d e) — en Tschr. LX 74.
2190 een bier, hetzij eene hoeveelheid (kruik, kan, kroes, teug),
hetzij een soort van bier; in de bekende figuurlijke toepassing (waarover zie op 703-4 en op 1965-71 en zie Cc. 290).
2193 mede, een (sterke, gegiste) honingdrank (skr. madhu, gr.
: verg. Inl. 66, 105), hooger geschat dan bier, maar bij den adel
in de ME. reeds minder in gebruik, thans alleen nog als volksdrank
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bekend; zie V. IV 1245-6; Ned. Wdb. IX 328-9; Baudet, Maaltijd
en Keuken 122; BH. 60.
blanden, mengen, vooral van mede; zie o.a. Gezelle, Loquela, 636-40.
2196 Edele coninghinne. R. richt zich, met slim opzet, aanstonds
eerst en vooral tot de koningin Gente, die hier steeds zijne „advocate"
is en die hij telkens, fleemend, met gehuicheld vrome taal, vleit (zie
2225, 2520, 2800, 2880-93, 2966-7): een vinnige satire op de lichtgeloovige en devote, bigotte vrouwen (zie Inl. 38). Geheel anders dan
in Ren. I a, waar R. 's konings eer schendt door de slapende koningin
te verrassen en te verkrachten (1765-1802) !
2200 malichte: de helsche straffen (hier wegens ongebiechte zonden of ongemeld verraad) zijn immers niet met zekerheid te voorspellen; zie 2211-4.
2201-2 Zie o.a. Matth. XXV 30, Dante's Inferno, Lev. ons Heren
3931-4142, en BH. 60.
2204 een ghestille (ook 26, 1134) maken; verg. den Sass.-Fri.-Hall.
rechtsterm lust (os. hlust, ofri. hlest enz., aandacht, stilte) ghebieden
ende onlust (verstoring, door tusschenspraak enz., eener rechtzitting)
verbieden; zie 2227-38.
2207 te moordene, een infin. met passieve beteekenis: om vermoord
te worden; zie Stoett 277.
lieden, leenmannen, „baroene", verg. 3281 en zie V. IV 526.
2208-2510 R.'s, in den nacht verzonnen, „baraet" (2059-61), am,
door het betrekken van Grimbeert, „eenen van sinen liefsten
maghen..., die hem hout van herten was" (2246-8), en zelfs van zijn
eigen vader, in den beraamden moord des konings waardoor hij
dus oogenschijnlijk zijne trouw aan den koning (zijn „leenheer") nog
boven die aan zijne „sibbe" stelde (zie hierover BH. 60) zich
geloof te verschaffen voor zijn leugenverhaal, is zonder twij fel een
meer „geraffineerde" list dan men in middeleeuwsche werken doorgaans vindt, „een deel meesterliker liste"', nog veel geslepener dan
de van zijn vader geleerde (2414-6). Inderdaad een prachtige vondst
van den dichter, Willem; en dan ook door hem zelf, niet zonder
eenig zelfbehaaglijk welgevallen (2249-53), en nogmaals bij monde
der' koningin (2538-47), in 't licht gesteld. Immers in Ren. I noch
elders is daarvan iets te vinden; evenmin trouwens als van het ge-
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heele verhaal der samenzwering zelve (zie hierover bov., op 21552778).
2213-4 Een der, vooral in R. I B voorkomende, krasse overloopen
(enjambementen) verg. op 2303-4.
2216-7 De herhaling eener vraag in 't antwoord behoort tot den
levendigen stij1 van den dialoog: slag en weerslag, woord en wederwoord; verg. b.v. 560, 582-3, 590-3, 1130-3, 2157-8. — Nobel tot R.:
du X R. tot N.: ghi; zie Cc. 125-7 en verg. op 1441.
2222-3 nemen up mine langhe vaert, verg. „Ic neme dat up mijn
henevaert dat hi (Jezus), die liefste sal sijn", bij Acquoy, Geest. Lied
in de ME. 45 ; dus: m e d e nemen op mijne „lange reis"? Doch zie
V. IV 2323-4, en verg. ook boven, 2199.0f is 't te vergelij ken met nnl.
0 p zijn verantwoording voor zijn rekening) nemen ? Een en
ander samenhangende met de voorstelling der „zielenweging" door
St.-Michael ?
2223 langhe vaert, zie op 2171. — 2227 openbare, een der alleen,
en veelvuldig, in B voorkomende, kenmerkende woorden; zie Td. 190.
2238 sonder brief, bier wel bepaaldelijk: (ofschoon) zonder bewijsstuk (BH. 61) ; verg. eene aanhaling bij V. II 1438.
2244 sinen erdschen vader: zijn (bloed)eigen vader (L 1064: carnalem patrem X spiritualis: zie bov., blz. 17) ; elders ook wel in toepassing op den Paus hemelsche vader, God), en ook wel verward
met aertsvader; zie V. II 684, VIII 1138 (2).
2245 verradenessen, waarschijnlijk dat. p 1 u r., gelijk bij vele
andere znw. met abstracte beteekenis; verg. b.v., vlak hierna: t e e n e n stond e n 2255, 2331 (?), 2391, naast in corten stonden 2260,
zie daarover Cc. 78-9, 93, 95, 100, benevens Paul, Mhd. Gramm.8
S 225; Stoett 203.
2255-2503: R.'s verhaal der samenzwering van den
(ouden) vos, den beer, den das, den wolf en den kater om koning
Nobel te vermoorden en Brune in diens plaats als koning der dieren
ten Croon te verheffen. Grimm heeft, in zijn RP. dit, in
RV. 2138-2347 onveranderd overgenomen, verhaal in verband gebracht met enkele, in vroegmiddeleeuwsche Latijnsche kronieken
gevonden dierensproken of -fabelen, en daaruit eene theorie opgebouwd over eene overoude Duitsche overlevering omtrent een oarspronkelijk Germaansch koningschap der dieren van den (nog in-
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heemschen) beer, later als zoodanig verdrongen door den uitheemschen, immers uit het Oosten afkomstigen, leeuw. Doch ook de
r5ultsche wetenschap heeft later deze gissing, als onvoldoende gesteund, en ook met de gegevens in tegenspraak immers claar zou
de beer de e x-k o n i n g zijn, hier is hij de troo p pr et end e n t!
— verworpen (zie o.a. Voretzsch voor RF., ed. Baesecke, en Graf
123-5) : „geen Duitsche beer is afgezet door een Byzantijnschen
leeuw" !Dock deze Oudgermaansche droombeelden hebben plaats
gemaakt voor verscheidene andere, jongere Duitsche gissingen, die
er eene heugenis in zochten (en vonden) op toenmalige of (kort)verledene hi s t o r i s c h e, binnen- of buitenlaads-staatkundige
beurtenissen en toestanden in het middeleeuwsche „Heili,g,e Roomsche Rijk der Duitsche natie": hetzij de in den slag bij Bouvines (a°.
1214), door koning Philips Augustus van Frankrijk op den Welf Otto
van Brunswijk bevochten zege van den Franschen op den Duitschen
invloed in Vlaanderen (Ma., schoon zelf twijfelend, XVII-XVIII),
hetzij den troonstrijd tusschen keizer Hendrik IV en zijne zonen
Koenraad en Hendrik in 1093 en vlgg. (Graf 124), hetzij dien tusschen Otto van Brunswijk en Philips van Zwaven (1198-1215), hetzij dien van Willem II van Holland, als troonpretendent tegen Koenraad IV (1247-56), hetzij eindelijk dien van keizer Frederik II en zijn
zoon Hendrik in 1235 (Voretzsch, voor RV., ed. Leitzmann, XXIII).
Allicht mag men echter, ofschoon het hier waarschijnlijk vooral het
(Duitsche) R ij k s-Vlaanderen geldt, en ondanks het gewag van
oostelij k e, Neder dui t sche plaatsnamen: den „stoel to Aken"
( n92), Doringhen (2486 1 )), Sassen (2473, 2480, de Eve (2462),
— maar tocn ook Fransche, Waalsche en Engelsche: Somme (2462),
Ardennen (2265), Lonnen (2458) — van Nederlandsch standpunt
andermaal 2) de twijfelende vraag stellen, „of in dit afgelegen deel
van het Duitsche rijk die verre, grootendeels in Zuld-Oultschland en
Italie zich afspelende twisten van pretendenten naar de Duitsche
keizerskroon) zOOveel weerklank gevonden zouden liebben vooral
thans, vele Duitsche nationale schrijvers hierin allicht weer zouden
willen hooren! — dat zij de oncterstelling van een nagaim daarvan
1) Zie trouwens ald. (ben., blz. 143), en over al zulke gissingen ook Frings, in
AfdA. LX 95.
2) Zie reeds Tschr. LIV 109-10.
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in den Reinaert zouden wettigen". Hoe dit zij, hier zij nogmaals de
aandacht gevestigd „op twee andere, veel naderbij liggende, D i e tsche parallelle verhalen omtrent eene samenzwering, die, wiji meer
zuiver literair, alle neigingen om hierin toespelingen op verafgelegenpolitieke D u i t sche toestanden te zien, geheel verwerpelijk
zouden doen achten. Vooreerst op het, in Tschr. XXX 58-60, medegedeelde verhaal, in het Chronicon van den Hollandsch-Stichtschen
geschiedschrijver Willelmus Procurator (gel). c. 1275) — in 't gewag
van de twisten tusschen den Hollandschen graaf Floris V en de beeren van Aemstel — van eene samenzwerinz van bee r,
wolf en vos to en den boning leeuw 1 ): een blijk
der bekendheid, in Hollandgedurende de 14 e eeuw, eener dierensproke van denzelfden of dergelijken inhoud als het verhaal in R.
I B, die zeer wel eene eeuw vroeger in Vlaanderen evenzeer bekend,
en de bran van R.'s verdicht verhaal geweest kan zijn. En ten andere
schijnt mij de door mij opnieuw betoogde parodièerende navolging
van Karel en Elegast in R. I B (vooral juist van dit gedeelte: het verhaal der samenzwering) gedachte aan eene toespeling op historische gebeurtenissen eveneens te verbannen". Zie Eleg. 1153-60, en
misschien Lorr. J. II 2869, 2899 vlgg., en ook Tschr. LIV 110.
Hoe dit alles ook zij, Willem heeft op dit stramien een breed uitgewerkt verhaal geborduurd, waarin hij R., voor geenerlei „verraad"
terugdeinzende, niet alleen aan zijn reeds eens snood „verraden"
(1043-1325) advocaat Tibeert (zie op 106-23) en zijn braven, getrouwen „oomzegger" Grimbeert de rol van opstandeling en koningsmoordenaar laat toebedeelen, maar hem zelfs — toppunt van onaankbaarheid en arglist — zijn eigen „vleeschelijken" vader als den
vinder(en roover) van den schat, ja als den eigenlijken aanstichter
der samenzwering (2367-9) doer voorstellen en als zoodanig aanbrengen, alles ten einde door deze inmenging van bloedverwanten en
vrienden zijn verhaal te beter ingang te doen vinden en zich zelf,
den „getrouwen vos" (2639), in 's konings genade en guest in te

ciringen
1) Tempore Florentii comitis in finibus Hollandiae pax summa floruit. Nam ye
nobili, si minimum contra justitiam provocavit. Cum itaque leone, animalium rege,
in cubili suo cum pacis gaudio quiescitur, per ursum, lupum et vulpem insidiis provocatur, et, quia vires deficiunt, consilio nituntur polluere et ilium multis detractionibus
persversisque studiis inclinare (ed. Pijnacker Hordijk, p. 46).
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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2255 wilen teenen stonden, zie Cc. 89 en verg. Lorr. J. II 3433.
2257 Ermerikes. Zie over den naam en den persoon van dezen in
de Oudgermaansche heldensage vermaarden koning der Oostgoten
Naaml. 115-6, Inl. 19, met Aant. II A 12, en verg. ook Tschr. XXX
78-80. De in FLBP nog min of meer zuiver bewaarde e i g e n naam
is in het Vlaamsche hs. A reeds verloopen tot Ermeli(j)nc (2584,
2633), of zelfs — een blijk van latere vergetelheid, ook in Vlaanderen — bij den afschrijver van hs. A „gemeen" gemaakt, geheel verworden tot heymeliken.
En wat betreft het door R. listig verzonnen — d.w.z. door Willem
met de overleveringen over een (gevonden) schat en over koning
Ermerijc verbonden, en breed uitgesponnen verhaal eener samenzwering van beer, vos en wolf, waaraan R. met opzet, voor Been ondankbare trouweloosheid terugdeinzende, zijn vroegeren, door hem reeds
zoo snood verraden (1043-1325), advocaat (zie op 106-23) Tibeert,
als afgezant van R. sr. (2264) en zijn trouwen, braven neef Grimbeert, ja zelfs zijn eigen vader, den vinder van den schat (2256) en
den eigenlijken aanstichter der samenzwering (2367-9) en als zoodanig den ergsten, den hoofdschuldige, heeft toegevoegd: zie daarOVer het boven aangehaalde: Tschr. XXX 58-60 en LIV 110. Or dit
verhaal nog i e t s to maken heeft met het veel oudere over het hier:
h e r-winnen van het (v r o e g e r e) koningschap van den beer bij
Froumund van Tegernsee (zie Grimm, RF. XLIX-LIII) blijve hier in
't midden gelaten. Veeleer schijnt het, alweer, een parodie van
samenzweringen, als in de Karelromans, tegen Karel of Lodewijk
"den Vromen) ; zie b.v. Eleg. 1153-60, Lorr. J. II 2899 vlgg.
2265 Ardennen, zie Naaml. 121. Allicht vanouds, vooral in het
meerendeels vlakke, dichtbevolkte, nijvere en meer beschaafde Vlaanderen, beschouwd als eene „wildernesse", een „woest", di. weinig of
niet bebouwd, schaars bewoond, bergachtig en onherbergzaam oord,
waar de jacht op grof wild (als Brune, de troonpretendent) nog
thuishoort (2266, verg. op 922 ?); vanouds het land der Karolingen,
maar ook der Heemskinderen, ballingen, „bandieten", als b.v. Elegast,
Wiens heugenis in R. I B, vooral in dit gedeelte, telkens opduikt.
2267 groote Gods houde, een (hier comisch-) plechtige groetformule; zie Cc. 292 en Van Loey, in VMVA. 1934, 593-4, noot; verg.
ook 2892 en 3037.
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2268 en 2280 ende, zie over deze canstructie Stoett 215; De Vries,
Brief aan Jonckbloet, Bijdr. t. de kritiek en verklar. v. Karel de Groote
en zijne XII pairs (= Lam, ed. Jonckbl.) 17-8, benevens Walew.
6794-9; Stoke II 1370 642, 9.
2273 in Waes, int soete lant, zie Naaml. 126; zeker wel X Ardennen, dat wilde lant (2265, zie aid.). De bevreemdend vroegtij dige
apocope der -e in den streeknaam — in tegenstelling met het, immers
eenzelvige 1 ), gemeene znw., dat in 't VI., blijkens V. IX 1778-9, in
den regel meestal, ook misschien nog in R. II 6278 (zie Tv. 69 ?),
vase luidt zal wellicht te verklaren zijn uit de analogie met de
samenstellingen waesambacht, en waesschoutete(doem), waarin de e
voor a en tusschen twee s reeds vroeg uitgevallen was ? — De van
lief de voor het land (van des dichters, Willems, geboorte- of woonplaats: zie ben., blz. 144, noot) getuigeinde uitdrukking tsoete lant
herinnert aanstonds aan het „doulce France" uit de Of r. Chanson de
Roland; zie Tschr. XLVII 43-62.
2277 Grimbeerte, verg. 2246-7 en op 2255-7. — den wisen, ter kenschetsing van R.'s bedachtzamen, „vroeden" raadsman ? Doch zie ook
straks, op 2279 ?
2278 den grisen. Vanouds heet de wolf (oud en) grá(u); welk
bnw. echter later, bier en elders, vaak, wellicht ander dialectischen en
(of) Franschen invloed, vervangen, verdrongen is door grijs (> of r.
gris), een wel eveneens oorspronkelijk Germ., doch ook in sommige
Romaansche talen overgenomen woord, dat thans, in 't Nnl., een
(veel) lichtere kleur aanduidt dan grauw (zie Grimm, RF. XXXV;
V. II 2110, 2139; Ned. Wdb. V 602, 744). — Over de toepassing,
in A 62, van grijs op R e i n a e r t s baard X F: rod en, als overal
elders) zie Cc. 162.
2279 vifite: Hifite, de vanouds aanvaarde, zonder twij fel echte
lezing van A; zie Naaml. 125 en de daar aangehaalde, breedvoerige
betoogen van Teirlinck en Stracke, zoowel over de juiste lezing als
over den plaatsnaam, en voorts Tschr. LIV 45-8, 103-4 over de uit
deze en andere gegevens te putten vermoedens omtrent de persoon
van Willem, den dichter van R. I B (misschien een „magister" in de
Praemonstratenser abdij Drongen, aan de Leie bij Gent ?). — Niet1) Zie trouwens Teirlinck's twijfel (Topon. v. d. R. 257b) en De Flou, Wvl.
topon. Wdb. XVI 998-1000, XVII 200-6.
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temin doen de opmerkelijke varianten van F: wijste (: ijste), B:
wijfte (:hijfte), L 1082 ( : ista) — in verband met: 1° 1013: „AI
ware hi (T.) cranc, hi ware vroet" en 1023: „Ghi sift wijs ende wel
gheleert", 2° de door Voigt, in K1. lat. Denkm. d. Thiersage, 107-10,
uitgegeven Mlat. „dierensproke": De Teberto mistico 1 ) — d.i. vergeestelijkten (t.w. op den trant van Isingrijn en Reinaert!) „wijzen"
(hier 2277) — kater (die de muizenvangst niet k a n opgeven 2 ) en
daarop betrapt, zich verdedigt met : „de natuur laat zich niet (be)
dwingen, gaat boven de leer"; 3° 1933-42 (?) — hoezeer schoorvoetend de wellicht vermetele vraag rijzen, of temet hier in deze varianten eenig verband to speuren ware met eene mondelinge overlevering omtrent een „wijzen kater"; welke, langs geheel andere
wegen, ook ten grondslag zou liggen aan veel latere, jongere „sproken" of sprookjes als „De gelaarsde (immers ook „geleerde" of
„wijze"?) kat" < Perrault, Le chat botte (zie Bolte-Polivka, Anmerk.
zu Grimm's KHM. I 325-34), Tieck's „Der gestiefelte Kater", E. T.
A. Hoffmann's Kater Murr, en ten slotte het, naar Tieck's verhaal
zeer vrij bewerkte tooneelstuk („boosaardige sprookje") van Herman
Heyermans: „De wijze kater". Of ... is dit alles niets dan een heel toevallig samentreffen van verschillende nude en nieuwe ,,sproken",
zonder eenigen historischen grondslag ?
2280 ende, verg. op 2268 en zie Cc. 293.
2282 paerlement, als vaak gehouden werden aan een rivier; en er is
daar ter plaatse, tusschen Hijfte en Loo Christi, inderdaad een water
(BH. 62).
2283 belokenre nacht, van nature altijd en overal beschouwd als
de tijd voor al wat onheilig, huiveringwekkend was, wanneer de duivel (2284) of booze geesten („zwarte alven" enz.) omwaren en door
allerlei „gespuis", veel „onguurs", zooals deze samenzwering tegen
's konings kroon en leven, beraamd en bedreven wordt; zie ook BH.
62, en over deze (ietwat opzettelijke) „romantische", sombere schildering en „enscêneering" op 2609 en Td. 219.
2284-5 Zie over deze lezing ( X AF) Cc. 294-5, Tschr. LIX 188, en
verg. 2296.
1) Verg. Ysengr. V 118: myilica sacra, VI 298: mystica dicta, en hier op 1015- ,
1336.
2) In 't Mlat. is een gewone (bij) naam voor den kater: murilegus!
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2286 woeste velt, nog heden aldaar ter plaatse in de „Woestijnstraat" voortlevende (zie Tschr. LIV 46).
2289 up 1singrijns crune, in plaats van op de „heleghe" (de reliquieèn, verg. 83), waarmede I.'s eerwaardig hoofd gelijkgesteld of
vergeleken wordt! Een comisch-parodièerende trek, met venijnige toespeling op I.'s monnikswording en „kruinschering" (zie op 2734-6 en
1503-7) ! Zie ook Tschr. XLVIII 118 over sweren up sinen Cant.
2291 coninc ende heere, verg. 2369: tautologische verbinding (zie
Td. 282).
2292 stoel te Aken: de aldaar, in den Dom, nog heden aanwezige
Duitsche koningszetel, verg. Maerlant, Sp. Hist. V111 3 93, 64-70;
Stoke III 890, 951 en, oneigenlijk: de Heilige Stoel (< lat. Sancta
Sedes, van den Paus). Op een s t o el (een „zetel") zaten in de ME.
alleen voorname personen 1 ) anderen stonden, of zaten, zooal niet
op den grand (verg. 2784-5), op banken.
2293 croone, zonder Edw. ; als vaste benaming van wat eenig in zijn
soort is (zie Stoett 97) ; verg. echter ook 1788.
2294 sconinx maghen, die als zoodanig den koning te hulp zouden
moeten komen; zie op 62 en Inl. 33.
2296 selvere
goude, t.w. als „tsout" (2449, 2484, 2489).
2299 segghe u hoe, verg. segghe u twi (verg. op 2933, 3184-96 en
zie Franck, op Maerlant's Alex., blz. 435).
2300-19 Dit verhaal van Grimbeerts loslippigheid — in een vroege,
ontijdige dronkenschap: „bar& vroe" ! — en !Terme ongetrouwe, plicht- en eervergeten babbelzucht is een klein juweeitje van
vertelkunst; en tevens een kostelijke satire op de vrouwen, over wier
onvermogen om geheimen te „helen", te verzwijgen de middeleeuwsche dichters niet uitgepraat raken. Zie o.a. Boendale, Teesteye, c.
XXXT vlgg. (in Ned. Gedichten uit de 14 de e., ed. Snellaert, blz.
226-37, 276-9); Scaecspel, ed. Van Schaick Avelingh, blz. 22-3;
Volksb. v. Sal. en Marc., ed. De Vreese-De Vries, blz. 57-8; Van Hamel, in De Gids 1906, I 275; en eindelijk, vooral, V. III 297, alwaar
drie aanhalingen uit Ruusbroec, Melibeus en Jan Matthijsz.' Rechtsboek, ook den nadruk leggen op het „helen" in dronkenschap,
(m.a.w. „in vino veritas"!).
1) Maar toch ook b.v. de officieele „schrijvers" (als zoodanig?) bij de „Curiae
principum" enz. ; zie Kruitwagen, Laatmiddeleeuwsche paleografica, 4-5.
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2302 een deel in hoghen was, „een beetje vroolijk was"; of wel:

„een verheuginkje aan (over) zich had"! Welk een genoeglijk schertsende litotes!
2303 minen wive, ongewoon krasse overloop (enjambement) verg.
op 2211-3, en zie Ma. 377, Td. 238, doch ook Jonckbloet's ed. 88-9.
2303-4 minen wive, miere vrauwen, de hoofsche spreekwijze; verg.
nog fr. ma femme, madame (mon epouse), en op 2573-4; hier met
lichte ironie gebezigd, evenals 2307: eene vroede vrauwe (als ook
1678, 2064 ?). En dan de echt-„leuke" — in de oude (nog niet, als
thaws, schier vergeten, geheel verwaterde, beteekenis van dit woord!
— en niet zwaar onderstreepte, tegenstelling tusschen 2308-9 (de
belofte van stilzwijgen) en het aanstonds („ten eersten, te hant")
oververtellen, en dan nog 2313: neware stillekine, „maar stilletjes,
heel in 't geheim", „niet verder vertellen"! Voorwaar een meesterstukje van fijne ironie! Aan eene verdachte vertrouwelijkheid, eene
„verhouding" met neef Grimbeert (als tusschen Reinaert en zijne
„moie" Hersint, zie op 72-3) behoeft, bij deze vertrouwelijke, vroege
ochtendwandeling, echter niet gedacht te worden!
2310 te woude X bosch, haghe (zie op 42 en 2384) en X heide
(2306) en velt (zie op 877, doch ook Maerlant, Nat. Bl. II 3894),
en verg. montagne ende heide (riden enz.) = berch ende plein. Zie
verder Inl. 34, met Aant. II B 18 en het ald. aangehaalde: Tschr.
LIII 54, noot 2.
2320-50 De niet onwaarschijnlijk, hetzij door Willem of door een
ander — in alien gevalle reeds zeer vroeg, vOOr Balduinus' getrouwe
tat. vertaling (L) ook hiervan — ingelaschte „fabel" van de „pude".
Over de echt- of oorspronkelijkheid deter 31 verzen is veel geschreven
en gewreven; kortheidshalve volsta hier, als elders, eene verwij zing
naar Jonckbloet's ed. (88-90), Verdam (in Tschr. I 22), V. Helten's ed. (69), die deze fabel, op verschillende in- en uitwendige
gronden, als eene interpolatie veroordeeld en de uitwerping bepleit
of aangebracht hebben; terwij1 Martin (377) en Franck (ZfdA. LII
338) daarentegen de echtheid en dus het behoud hebben verdedigd.
Ik zelf heb lang geweifeld zie Ojb. 70-1, Nh. 31, Td. 247-51 (ook
over de „bewoording"), Cc. 295, Tschr. LIII 162-3 en Graf 126-7 —
maar heb ten slotte, den middelweg kiezende, het behoud der fabel
aanvaard, doch als eene, den gang van het verhaal weliswaar storende,
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tegen den geest van het gedicht indruischende, maar niet geheel onmogelijk door den dichter van B zelf aangebrachte „interpolatie" en
derhalve, voorzichtigheidshalve, niet uit te werpen. De fabel is, voor
't overige, overoud en wijdverspreid, zij is, in bijzonderheden hier en
daar verschillende — de koning is soms een slang, of wel een stuk
hout (een „fetisch"?) — reeds te vinden in de Fab. Aesop. 76; Phaedrus I 2; Egbert van Luik, Fecunda ratis, ed. Voigt, 1592-8 (blz. 1978) ; Esopet XXV, in bewoording hier en daar met R. I overeenstemmende 1 ) ; Vondel, War. d. Dier. XLV; La Fontaine, Fables III 4.
2320 hoe ghedane wijs, naar F; op zich zelf stellig verre te verkiezen boven den, in R. I toch ondraaglijken, stoplap in A: „Dies sijt
seker ende wij s" (!), — die echter, als de ingelaschte ?) fabel minder
vast inschakelend, deze meer als zoodanig kenmerkend, toch misschien oorspronkelijker zou kunnen zijn ? —; en ook elders aldus
gevonden (zie V. III 452, 468; IX 1798). Over wijs naast wise (evenals stont naast stonde) zie Franck 183.
2321, 2340 vri, zie op 1341; doch hier X eighijn 2332; verg. Maerlant, Mart. I 472-3.
2322, 2324 hoe, nagenoeg gelijkstaande met dat, ter inleiding van
een verhalenden voorwerpszin; verg. lat. ut, mlat. qualiter = quod,
en zie Stoett 183, opm. I. Kenmerkend voor B ? Over hoe in vragenduitroepende hoofdzinnen zie op 1591.
2331 teenen tiden, over dit bevreemdende m y. van een zie Tschr.
LIX 188 en verg. op 2245. Doch bier eigenlijk, bij nader toezien, onnoodig ( X AF : tide) , j a te onrechte : zie Cc. 296; lees dus bier : tide.
2338-9 het was te spade (bis), zie Td. 249, Cc. 296; en verg. nog
een dergelijke onmiddellijke herhaling, met omkeering der woordschikking of -soort, in Ren. II 11-3,115-7, 868-9; derhalve blijkbaar
een, naar het Ofr. nagevolgd, tijdelijk, modieus stijlsieraad of -versiersel (zie Foulet 214-5).
2345 aerme ende rike, verg. 38, 2794.
2348-9 sorghe draghen, zie over deze, wellicht jongere beteekenis
( X 2364: vrees, b e zorg d h e i d, doch verg. L 1115-6: curas, cura)
Td. 248, Cc. 296; Verdam, Uit de Gesch. d. Ned. taal3 267.
2351, 2356, 2373 kende = L 1118, 1120: cognovi; weder een rheto1) Over de betrekking tusschen R. (I en) II en Esopet zie Te Winkel, voor Es. 5-6
en Ojb. 154.
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risch-anaphorische herhaling; verg. op 2338-9, maar ook op 138-9.
2356 wel gheboren, edel van geboorte (en dus ook van inborst) ,
verg. 1797, 2537 en op 794, van koning Nobel; in tegenstelling met
„scale, quaet, fier, dorper, vraet" (542, 1089, 2351-2, 2369 2507),
van den beer Brune. Zie ook Ma. 377, BH. 63.
2384 bosch = haghe (zie op 42); hier naast velt en wout (zie op
2310).
2386 listighe, verg. op 2064.
2388 droghe X diep, verg. het lied van het „looze visschertje":
„dan sijn de paetjes diep, ja diep" (Hor. Belg. II, no. 3).
2391-3 Over daerne (, :vaerne) zie Cc. 299, Tschr. LIX 189-90, LX
17, 22 en verg. op 2102. — Wat R.'s schuilplaats — een waarlijk
hoogst moderne „camouflage"! — betreft, verg. Ysengr. I 940-6,
Bath. 219 b, bij V. IX 1217 (en X 122-3) : ,,hy (de vos) dect zijne
stappen met den steirte..., dect hem onderwijien onder de loovers."
2399 als, nagenoeg = dat, betr. vnw.; verg. 2777 en zie Tschr.
LIX 190.
2402-12 Een der talrijke blijken van beider dichters (Aernouts
en Willems) gemeenzaamheid met de (middeleeuwsche, al dan niet
fabuleuze) kennis van het leven der dieren (zie b.v. ook op 502-3, 631,
3184 en verg. BH.'s talrijke aanhalingen uit Brehm's Thierleben).
2406 den scoonen dach, het heldere, heilbrengende d a g 1 i c h t;
misschien een uitroep als de Oudgermaansche (in den jongsten tijd
in Duitschland herleefde) „heil"-groet, verg. 1106, Sigrdrifumal 3:
„heil dagt" (Ma.), en op 1049.
2407-16 Verg., behalve de op 2391 aangeh. plaats uit Boethius,
ook Maerlant, Nat. Bl. II 2170-2; waar, volgens den Physiologus of
een Bestiaris — evenals in een Middeleng. Physiologus (zie WUIcker,
Gesch. d. engl. Lit. 84) — dezelfde list den leeuw wordt toegeschreven.
2418-9 Ook R. sr. was, evenals zijn zoon en al zijne nazaten, van
nature allereerst een ho ender dief, zie 281 vlgg., 875 vlgg., 1537
vlgg., 1701 vlgg., 2104, 2121, 3188-9 e.e.
2425 in, e r in; verg. 1633 (F X A) en zie Franck, op Alex. II 346
(blz. 411).
2437 maerliken, zie Cc. 300 en verg. mhd. mare (maere) in RF.*;
maerlich, „famosus".
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2440 haghe, haag, boschje (zie op 42 en 384). Verg. daarentegen
2621-7: onder een berkeboom.
245 Zulk een ten oorlog opgeroepen dierenleger, waaraan R. door
zijn (altoos voorgewenden) listigen roof de soldij onthoudt, is in
Ren. 11079-82 te vinden, doch verg. ook Eleg. 1153-60. Wederom
parodie (of althans parallelie) van het heldenepos der Karelromans,
verbonden met een aan Ren. ontleend motief. Zie ook Foulet 169 - 70.
2446 sijn saluut, eigenlijk een „heil-wensch", vanouds, tot heden,
in den aanhef van een openbaar vorstelijk schrijven („brief", bevel,
wet enz.) verg. b.v. Maerlant, Alex. V 772-5, Stoke VI 1140, Velthem
III 3. Hier parodie van zulke kanselarijtaal; verg. Tschr. XXIX 212.
2449, 2489 tsout „ts"
scherpe begin-s, evenals in tsinxen (41),
tsjaermeer (1926) dus: een h u u r Leger, maar toch ten deele, als
vanouds, uit „m a g h e n" bestaande (zie 2481, 2485) : het oude en
het nieuwe met elkaar verbonden. Verg. b.v. Velthem III 43, 11-8:
Koning Edward I van Engeland belooft aan ridders van Brabant,
„Aelmangen" en Holland „soudi" voor een veldtocht tegen den koning van Frankrijk.
2452, 2463 al, door, over (in alle richtingen) = al omme ende
omme (2461) ; zie Franck, op Maerlant's Alex., blz. XCI en 446-7,
V. I 326; verg. ook in gelijken zin of r. tot (nfr. tout).
2453 des heeren Brunen, aldus naar AF (en ook L 1162), overeenkomstig de bedoeling om B. koning te maken (zie boven, op 228993) waarnaast aan I. alleen de eer van den op zijn „crune" gezworen
eed te beurt valt! In R. II B (2447, 2455) gaan de brieven ook van Isingrijn, R.'s doodvijand, uit: eene op zich zelf begrijpelijke wijziging;
doch zulk een opontbod kon, mocht toch alleen van den aanstaanden
koning uitgaan. Verg. op 2480 - 2.
2457 belling&
hallinc (< halflinc), halve penning = 1 mite
mift); alle genomen voor: de kleinste muntwaarde, een „kleinigheid"; in de 17de eeuw: niet een (> niete-)mijt (Ned. Wdb. IX
723-4). Zie ook VMVA. 1913, 392; V. Lessen, in Tschr. LX 50-1.
2458 Lonnen, zie Naaml. 124, verg. ook Ferg. 3259 (:) over den
geheelen volzin 2456-9 zie Cc. 301 en V. V 1063.
2460 dus dit; evenzoo 976; verg. Maerlant, Sp. Hist. 1V 2 47,
74, en zie V. II 374; verg. mnl. also (V. I 373), eng. so, en mnl.
hoe = dat (zie op 2322).
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2462 Tusschen dier Elve entier Somme, zie Naaml. 122 en 126; de
in het Mnl. (en ook in 't Mhd. en Ofr.) gewone wijze van ruime
grens-„bepaling" eener landstreek (of ook wel een yolk) „tusschen"
twee rivieren (als „natuurlijke grenzen"). Zie Zingerle, in Germania
VII 187 flgg. ; Leitzmann, in PBB. XLII 44; voorts Td. 2 73, PBB.
XLII 549-50, Tschr. LIX 190. Verg. t. W eser e. Sincfal (gold de lex
Frisionum, t. Vlie e. Lauwers (Oost-Friesland), t. Mase e. Zijpe
(Kennemerland, West-Friesland en (Noord-)Holland (naar de middeleeuwsche benaming) : zie V. d. Bergh, Mnl. Geogr. 2 271; Beekman, in Mnl. Wdb. XI 596; voor 't Mhd. b.v. Nibel. (L.) 1184,
2; Wilh. v. Oesterreich 5590. Maar ook wel met andere plaats„bepalingen” dan rivieren: b.v. 597, en nog in het kinderliedje „Tusschen Keulen en Parijs Leit de weg naar Rome". — Hier is (kwalijk
toevallig!) juist het „Duitsch-Dietsche", Sassisch-Friesch-Frankische
— in zeer ruimen zin: het (latere) Nederlandsch-Nederduitsche —
kustgebied aangewezen; beoosten de Elve woonden de Slaven
(Wenden), bewesten (naar de oude orienteering: zie op 2594) de
Somme de Walen (de Somme was in overouden tijd, tot op
Hlodwig, de noordwestelijke grensrivier van het Frankische Rijk. En
dit is ook, ruim genomen, juist het gebied, waar de figuur van RenartReinaert-Reinke vanouds thuishoort, „het tooneel zijner heldendaden"
(zie PBB. t.l.a.pl. en Inl. 48), en waar hij (t.w. zijn literair beeld)
inderdaad, in de literatuur, heeft „al omme ende omme ... gheloopen
al dat lant" (zie Inl. 48-52).
2467 Vanouds, en nog heden bekende, zegswijze: de „blijde inkomst" van den, als persoon voorgestelden, zomer (of de lente, ook
April, zie op 318-21), na zijn strij d met, en uitbanning van den
winter; die met zang en spel (dramatische vertooningen) werd
gevierd. Zie Grimm, Deut. Mythol. 719 flgg., de Mnl. spelen V. d.
Winter e. v. d. Somer (vs. 625); V. d. Somer ende v. d. Winter
(vs. 32 e.e.), Hildegaersberch XLIX 63-7, LIV 1-11, en ten slotte
Ned. Wdb. III 1622-3, 1634; verg. ook nog op 42-3.
2472 hooghe borghe, vanouds waarschijnlijk inzonderheid in toepassing op „hoog", op „bergen" of heuvels (zie Staring II 61) g e 1 eg e n, versterkte huizen" 1 ) der edelen in de oostelijke en zuidelijke
1) In de 17de eeuwsche, waarschijnlijk meer dichterlijke taal nog: het hooge huis
te Muiden. In de steden echter staken — en steken soms, b.v. te Utrecht, nog heden —
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Hoogduitsche gewesten, als „Doringhen" en „Sassen" (2486) —
verg. b.v. Homburg < HOhenburg (-berg) en zie E. Schroder, Deutsche Namenkunde 144, 155-64 e.e. Doch in de „lage" of „Neder"landen allicht vooral gebezigd in toepassing op de adellijke „huizen"
in meer(noord)oostelijke gewesten, als de Groningsche, ook later
nog aldus geheeten ,,borgen" X de zuidwestelijke (Fransch-)Vlaamsche „casteele". Verg. ook op 1769 en 2265, en zie Inl. 34.
2473, 2485 Sassen, zie Naaml. 125: land der Sassen, „Sassenland"
(Susters van Diepenveen 333, 341); verg. Franken, Beieren, mnl.
Grieken enz., inz. N e d e r-Sassen = Noord-Duitschland bewesten
de Elve (verg. op 2462) ; verg. Sassenheim, de Sassenpoort en
-straat te Zwolle (?), den Sassenspiegel enz. Voor den middeleeuwschen Vlaming zeker het land der wouden, bosschen, „borgen" (zie
op 2472) en der „jagers" (2474), maar ook der geringere beschaving
— zie Maerlant, Mart. I 109: „een wilt Sas", Hildegaersberch I 180;
LXIV 174: „dommer dan een Sas" (of „een Vriese ruut van aerde")
—, in tegenstelling met Vlaanderen, het land van het vlakke, open
veld (de „heide"), maar ook van de hoogere, stoffelijke en geestelijke
ontwikkeling, en dat met het „Oostland" en „Overland" een druk
handelsverkeer onderhield, zie BH. 65 en XVI. Verg. straks 2486,
Doringhem en op 2265.
2477 telde, bier in anderen zin (zie V. VII 1680) dan in 2470:
opzettelijke woordspeling ? Zie Tschr. LIX 190.
2480-2 De hoofdmacht bestaat uit de maagschap van I., R.'s doodvijand(verg. op 245 3) , wien als zoodanig de grootste schuld der
„verradenesse" words aangewreven; dan komt de maagschap van
Brune en Tibeert, R.'s slachtoffers (2483-4); eindelijk — ten einde
aan den 'aster der anderen geloof te verschaffen — R.'s eigen maagschap: zijne eigen soortgenooten en die van Grimbeert, „die R.'s
broeder sone was" (176, 1338); verg. 2246-53.
2482 met widen monden. Zou hierbij gedacht mogen worden aan
dezelfde beteekenis als die van eng. deep-mouthed, van j achthonden:
met een zwaren blaftoon (Van Dam, in Tinbergen's ed.) ?. Of toch
de (niet hooger g el e g e n, maar hooger o p g et r o k k e n, steenen, vanouds
adellijke huizen der middeleeuwsche edelen (of „hoogpoorters") hoog boven de (veel)
lagere der „burgers", poorters of dorpers uit.
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veeleer aan de Mnl. en Mlat. namen van wolven, als in de Naaml. 113
zijn genoemd of bedoeld ?
2486 Doringhen, zie Naaml. 122, alsmede (ook over een ander
Dorringhen) Jonckbloet, Gesch. d. Mnl. Dichtkunst II 66; Te Winkel, Ontwikkelingsg. 2 I 124; J. de Vries, in Tschr. XXXIX 54, en
NGN. VI 43. Alles bijeengenomen, schijnt hier toch wel het nabij
„Sassen" gelegen D (Orin ghen (hd. Thuringen) bedoeld.
2489 twintich daghen, de helft van den — ook voor den heerdienst geldenden ? — rechtstermijn van 40 dagen; verg. op 1680 en
zie Ma. 379, BH. 65. Dus de eerste helft bij vooruitbetaling, op afslag;
de tweede na of loop van den heerdienst ?
2492 Dit „code zij dank", in R.'s mond, past wel geheel bij zijn
aard!
2499 up te broken, verg. 1166, en zie Cc. 229, 303 en Kern. Werkwoordsvormen, § 157 en 246.
2500 wat holpe enz.: „hier ist die erzahlerphrase ... gut angebracht
urn den erheuchelten Schmerz auszudriicken" (Ma. 379) ; verg. 2955
en op 2492.
2508 den nausten raet, eig.: de geheimste beraadslaging; maar
overdr.: I. en Br. zijn nu de meest vertrouwde raadslieden; verg. in
coll.-concr. zin ook nl. geheime raad, eng. privy-council (naar fr.
conseil prive) en nhd. Geheimrat. — Een prachtig slotknaleffect van
R.'s listig verzonnen lasterpraat!
2510 die blare, zie voor de verklaring dezer spreekw. zegsw. V.
II 1282; Ned. Wdb. II 2758; Stoett, Spreekwdb. 3 no. 2525 en E.
Schroder, Deutsche Namenkunde, 15, 239; verg. voorts nnl. bonte
hond, fr. bete noire.
2512 De gouddorst van het koningspaar!
2513 buten, d.i. niet: naar buiten, d.i.: buitens h u i s, in de open
lucht — alwaar immers van den beginne of het geheele „hof gehouden" en gebleven is — zie 41-8, 2780-5 en alle verluchtingen van
het gedicht: van eenig „paleis" van koning Nobel is nergens sprake
(over des coninx huus zie op 2081) —; maar alleen: ter zij de, apart,
ver van het yolk" (2071), verg. 1714 = over sick (zie V. VII 1048-9) ,
en wel te rade (= L 1196: ad consilium). Verg. eene dergelijke
praegnante beteekenis van uutwaert (zie op 2067).
2514 wel Bade Ende...: zoo goed zou zijn orn, verge 3428 en nnl.
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wees zoo goed en met een imperat. (= om te met een infin.: nevenschikkend iplv. onderschikkend). Evenzoo in 't Mhd. en 't Oft. (zie
Ma. 379). Zie Stoett 294 en verg. Hoof t, War. 988.
2520 De koningin gelooft R. aanstonds (verg. op 2196) en verwacht het beste van hem; waarvan deze ijlings (2526) gebruik maakt
voor het uitspreken eener ijdele gelofte (praes. pro fut.) ; doch in den
vorm eener overeenkomst, met een „wits" (in dien dat), waartegenover N. dan zijnerzijds een „voorwoorde" en „covent" stelt: een
„rechtsverknoeiing" (zie BH. 66).
2527-31 a n ybij 2526 en 2531-3.
2531 ende, aan 't begin van een nazin, samenvattend; zie Td. 193,
Stoett 292 ?
2534 ontweghet, eig.: van den (rechten) weg (der rede) afgedwaald, het spoor bijster, verbijsterd, krankzinnig; verg. 1686-7, 1714
en 2519 (waarvan deze regel de synonieme tegenhanger, in R.'s
mond en in andere woorden, is).
2548 Gente, zie Naaml. 106 en LW., in VMVA. 1920, 173; 1934,
305-7. Over de vooropstelling van den naam zie Tschr. LIX 191. Voor
Nobels hoofsch gebaar jegens zijne gemalin (2548-51) verg. Floris e.
B1.1295-6 (BH.).
2551-3 so willict (t.w. dese voorwaerde ende dit Covent), up u ghenent (verantwoordelijkheid), laten staen (berusten) up R.'s trauwe
(belofte) : eene ongewone woordschikking, toch niet te verklaren als
die in 2168-79 ?). Zie BH. XXV, Cc. 306.
2555 Zeer korte versregel, langzaam, met dreigenden nadruk gesproken (verg. op 1859-60)?
2556 ten tienden lede, over het getal „leden", ter aanwijzing der
„graden" van bloedverwantschap der magen (die de lusten en de
lasten mede dragen) — vanouds bij de Beieren, Longobarden en
Sassen 7, bij de Salische Franken 6, in Thuringen 5 enz. — verg. op
2114-5, en zie ook Ma. 380 en ed. E 33, BH. 66, V. IV 683-5; Ned.
Wdb. VIII 2022.
2562-5 De Oudgermaansche rechtsgewoonte om de overdracht aan
een ander of den enkelen of stand van eenigen eigendom (onroerende
of roerende) goederen of wel rechten symbolisch te „verbeelden" en
rechtsgeldig te magen door de overgave aan een ander of het wegwerpen (mlat. werpitio), meestal van een stroohalm of een takje: de
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zichtbare handeling, ter ondersteuning of ook vervanging der hoorbare gesproken woorden, derhalve zoowel bij schenking (als hier),
verkoop of verpanding, als bij of stand van aanspraak op eenig, onroerend of roerend, goed of op eene nalatenschap (als b.v. door de
weduwe van hertog Albrecht van Beieren in 1404). Naar 't schijnt,
vooral bij de Franken, Beieren en Allemannen in gebruik, niet of
minder bij de Sassen (denkelijk ook daarom te dezer plaatse niet overgenomen in RV. 2418-36). In 't Mnl. meestal halminge geheeten (V.
III 49-52) ; verg. mlat. festucatio, van lat. festuca, oorspr. eveneens:
halm (zie Ysengr. IV 930, met gloss. op Effestucare). Zij geschiedde
„ore et digito" „(in)curvatis digitis", „met hande ende met halme
ende met monde", d.i. met handslag (verg. nog heden op de veemarkt) en met het uitspreken van bepaalde rechtsformules. — Het
„kwijtschelden" eener geldelijke, of ook zedelijke, schuld was eveneens een „v e r geven", (upgheven); vandaar het vergai te dezer
plaatse (2563 X 2583) 1 ). In 't Ofr. was bij het „verbreken" eener
vriendschap ook gebruikelijk rompre le festu, la paille (zie Ren. I
1433, bij eene andere gelegenheid dan, maar allicht Loch de aanleiding
en het voorbeeld van het bier verhaalde) ; verg. of r. rompre ay. quelq.,
nnl. breken met iem., evenzoo in 't Nhd. en Neng. Zie verder Ma.
380; BH. 66-7 (bis) ; Geyder 279-80; Wiessner 22-3; Daniels in Stud.
LXXX 235, LXXXII 464.
voor hem, bier, in dezen, in AF ook wel overkorten, regel door mij
ingelascht naar 2581 (zie Cc. 307, op 2552); trouwens in R. II ook
reeds verduidelijkt door van der eerde (2568), van der heiden (2584).
2563 vergaf. Over het vorstelijk recht van gratie zie BH. 67.
2566-8 Over deze en dergelijke persoonlijke, subjectieve inmengingen van den dichter in zijn episch verhaal (verg. b.v. Torec
3790) zie Tschr. LIII 231.
2569-70 herhalen eigenlijk, geheel onnoodig, 2566-8; verg. op
2575-6, en zie Cc. 307. Zou deze, en ook misschien andere dergelijke
overtollige herhalingen temet te verklaren zijn als inleiding eener
nieuwe „lesse" (zie Cc. 146-7): samenv at tend e herinnering
aan het de vorige maal voorgedragene en hervatting van het verhaal ?
2573-80 De, naar 't Fransch gevolgde („vos et ma dame", Ren. I),
1) Het stroo, dat de stervende ridder, in Walew. 4056, in de hand neemt, heeft niet,
als Jonckbloet destijds meende, betrekking op het „vergheven" van 4060 vlgg., maar
hoort thuis bij lde leekenbiecht, waarover zie op 1432-1752, blz. 84-5.
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door R., als ware hij volleerd hoveling, streng in acht genomen,
„hovesche" aanspreekvormen ; verg. 2303-4.
2575-6 Oogenschijnlijk weer een lamme herhaling, met nagenoeg
dezelfde woorden, van de vlak voorafgaande verzen 2573-4, evenals
2569-70. Maar bier toch wel te verklaren als eene voortgezette vleierij
van het koningspaar.
2582 nem: over het „dudijnen" van den koning zie Cc. 126, 308
en Tschr. LIX 191 1).
2584 wilen, bier waarschijnlijk nog, evenals 2255, 2321, in de
oorspronkelijke beteekenis : weleer; nog niet als n nl. wijlen: de
overledene (al komt dit in 't Mnl. wel reeds voor : zie V. IX 2553-4).
2587 alse quansijs, kwansuis (alse q. eigenlijk tautologisch!) : „als
wilde hij zeggen"(L 1242: ut si), zie V. I 368, VI 844, 1131; Ned.
Wdb. VIII 698-701. Wederom echt-„leuke" ironie en parodie van
hooge comische kracht: de plechtig-symbolische overdracht van een
g e w a a n d e n schat (zie 3212-3) aan den gouddorstigen, zich overgelukkig w an en den koning; en dat nog wel vlak na, als 't ware
als loon of in ruil voor — maar inderdaad als parodie op — 's konings
vlak v o o r a f g a a n d e, even plechtige en ook onloochenbare,
onherroepelijke vergiffenis, kwijtschelding van R.'s — en zijns vaders, op hem a.h.w. vererfde, door hem eveneens alsnog te boeten —,
misdaden: voor R. van onschatbare, blijvende waarde! Zie Inl. 33-4.
2592 Onverstoorbaar, en nu door 's konings vergiffenis overmoedig, brutaal geworden, gebiedt R., in plaats van den koning, j a zelfs
rechtstreeks a a n hem zelf, „state"! 'Verg. 2204, 2227-31 en 2664.
2594 oostende. Over de oudere, lang na de middeleeuwen nog gebruikelijke „orientatie" — waarbij, met eene verschuiving van 45°
naar link s, Noord heette wat eigenlijk Noord west was en is,
Oost wat Noord oost is enz. (en t h a n s ook, tenzij in oude
„verstarde" plaats name n, aldus h e e t) , zoodat zoowel Hulsterloo(in 0 o s t-Vlaanderen) als de stad Oostende (in W e s tVlaanderen, aldus gehteten in tegenstelling met het meer z u i dwestelijk gelegen West ende) konden gezegd worden „in 't
oostende (di. in 't N 0.) van Vlaanderen" gelegen te zijn — zie
Tschr. v. h. Kon. Nederl. Aardrijksk. Genootschap., 2 de serie XL
1) Alwaar bedoeld, maar, bij vergissing (drukfout), niet „op 1442 (blz. 179-80)
•• • vermeld" is : Overdiep, in Onze Taaltuin IV 332-40.
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120-6, XLI 176-9, of Tschr. LIV 31, noot 3, waaraan ik thans nog een
aantal later gevonden plaatsnamen en -bepalingen zou kunnen toevoegen.
2595 Hulsterloo, thans nog een wijk in Kieldrecht — even over
de (hedendaagsche, namiddeleeuwsche) Nederl.-Belg. grens, „int
oostende van Vlaendren", „in" (of nabij ) „Waes... 't soete lant"
(2273) gelegen; alwaar zich toenmaals, blijkens enkele oorkonden,
inderdaad een „moer" en stukken lands, „de wildernesse" en „de
woestine" geheeten, bevonden (verg. 2602, 2689), waar ook eene
der vele Zeeuwsche „kreken" was (zie straks, op 2598), en waar in
1269 zekere „Willelmus clericus" een huis bezat of bewoonde 1 ) ! Zie
Naaml. 123, Inl. 25-8 en de daar aangehaalde reeds omvangrijke
literatuur, alsmede J. Grimm's brief aan J. F. Willems (ed. De Vreese, in Mittelalterl. Hss., Festgabe fur H. Degering, 273) ; Carnoy, in
VMVA. 1939, 823; Jacobs, Het Westvlaamsch, 96; eindelijk Tschr.
LIX 191.
2598 cromme borne, kromloopende beek. Zie Cc. 309-10, Tschr.
LIX 191, en voorts Krombeek (op Blaeu's kaart, achter mijne uitgave,
bezuiden Aksel), Kromme Beker (bij Twelloo), Kromme Nieuwe
Gracht (te Utrecht), en ten slotte (Beekman's) Lijst van aardrijksk.
namen van Nederland 218 a-220 b. Over de bet. van borne, water,
beek (oeng. burna, eng. -bourne, bron, beek, zelfs: stortvloed) zie
Frings, Germania romana, 103, 203, 222; Edw. Schroder, Deutsche
Namenkunde, 306-7, en verg. voor de verschuiving der bet. ook mnl.
fonteine, bron-, welwater (zafr. -fontein in vele plaatsnamen), of r.
f ontaine, mlat. fontana, lat. aqua fontana.
Criekepit, zie Naaml. 123-4, en voor het eerste lid verder Mansion,
Oudgentsche Naamkunde 171-2, 286. Voor het, Ojb. 203 genoemde,
noordoostelijke, synonieme Kriekenbeek verg. nog Okb. Gron., no.
454 < Nijhoff, Gedenkwaardigh. II, no. 84 (a°. 1357) en Het Boek
1920, 262 (a°. 1566). — Het tweede lid, bier -pit (: dit), of -putte
(2615: nutte), in de oudere, veel ruimere bet.: poel, plas, moeras (met
het daaruit opwellende en voortvloeiende water ?), waarin het woord
nagenoeg synoniem is geworden met het bier voorafgaande (cromme)
borne= R. II 2602: „een water, heet Kriekenpit" = P) , ook: kuil,
1) Alia autem viginti boneria mori... iacent iuxta villam de Westehuse satis prope
domus (1. : domum ?) Willelmi clerici a superiore parte frontariarum hominum secularium (bij Kluit, Hist. crit. comitat. Holl. et Seel. II, ii 782, a° 1269).
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groeve, greppel, goot, afgrond, hol enz.: (veel) ruimere beteekenissen, kennelijk ouder dan de hedendaagsche Nnl.: geboorde en gemetselde put, en die ook elders voorkomen. Zie verder nog Frings, Germ.
rom. 13; in PBB. 1928, 437 vlgg., Kieft, Homonymen, 30; en verg.
hd. pfiitze, eng. pit, met dezelfde of soortgelijke beteekenissen.
2599 staet: zie Tschr. LIX 192, en verg. 2688: staet. — suutwest,
verg. op 2594; derhalve = hedend. west.
2602 wildernesse, „terra inculta" (Kil.), vtijwel = woestine,
„Eremus, solitudo, recessus" (ald.), dus: onbebouwd en onbewoond
land; doch ondanks de bier volgende schildering (zie op 2609) —
nog niet altijd en overal zoo „romantisch" opgevat als heden ten dage;
althans ook later nog langen tij d gebezigd in nuchtere toepassing op
(voor R. aanlokkelijk) jachtgebied: wouden, ook duinen enz. (verg.
3184-9), in verband met het jachtrecht; zie V. IX 2541-2 en Placcaten
op... de wildernissen, ed. P. Merula (1605).
2608 no creature die hevet lijf, evenzoo Seghelijn v. Jer. 3194, 6838
(Ma., in ed. E, 33) = nnl. B een levende ziel. — Over het verschillend gebruik van creature in A en B zie Td. 182.
2609 ule entie scuvuut, door Willem, den bijbelvasten „clerc", wellicht ontleend aan Jesaj a XXXIV 10-1 in de Vulgata: „a generatione
in generationem desolabitur, in saecula saeculorum non erit transiens
per earn. Et possidebunt illam (scil.: terrain) onocrotalus (Stv.: roerdomp) 1 ) et ericius (Sty .: nacht-uyl) ibis (Stv.: schuyfuyt) et corvus
Sty . : rave) zie reeds V. VI 738, en Enklaar, in Opst. v. oud-leerl. v.
(
De Vooys, 130 , alsmede BH. 67 ; Ned. Wdb. XIV 1189. — De geheele, van een opmerkelijk, ontwakend natuurgevoel en eenzaamheidsbesef blijk gevende schildering heeft de kennelijke bedoeling, de
plaats to kenschetsen als eene geheimzinnig-spookachtige, „onghehiere", „nare", en daardoor eenzame plek, geschikt ter verberging van
eengestolen schat (verg. 2281-98 en op 2157 vlgg.). Verg. ook
jongere, hierop gelijkende (ten deele uit dezelfde bijbelsche bron geputte ?) schilderingen eener woeste, verlatene, onherbergzame natuur,
als Vondel, ed. WB. II 319, 22-4; Heemskerk, Bata y . Arc. 175 („dit
eensaame buitens-weegsche Wassenaar, waar niemand komt dan die
er wesen wil") ; Staring, ed. Beets, II 157 (Marco, i. f.). Geheel anders,
classiek-mythologisch, Hoof t, Baeto 53; zie trouwens ook reeds de
1) Verg. boy., blz. 124, noot 3 en Frings, over watermale, in AfdA. LX 106!
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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classicistische uitweiding in de Lat. vertaling deter plaats: L
1254-63!
2611-3 elwaer gaerne Wilde sin, verg. 1161, 1567; VII Vroeden
607, 615 ; Vondel IV 109 (Jos. in Dothan 742) en de zooeven, op 2609,
aangehaalde plaats uit Heemskerk's Bat. Arc.; wesen en sijn voor: vertoeven, wonen.
2614 ghehidet, zie Cc. 310, Inl. 27-8, met Aant. II A, 68 en Tschr.
LIX 192-3.
2615 = 2598, en 2616 = 2597: opzettelijk-gewichtige herhaling
(nu met het nadrukkelijke dit t e: zie Tschr. LIX 193) van R.'s vroegere, reeds omstandige aanwij zing der vindplaats van den (gewaanden!) schat; wederom dezelfde hooge „virtus comica"!
2623, 2628, 2630, 2632 Ghi suit daer: zie op 138-9, Cc. 311, Tschr.
LIX 193-4. Ook de driemaal herhaalde, vrijpostige (zie Td. 194) aanspreekvorm: coninc, zonder heere of her (2596, 2614, 2624, 2626)
dient ter nadrukkelijke inscherping der waarde van den te verkrijgen schat!
2623 baerken. Verg. over het aloude gebruik van 't verbergen, begraven van schatten onder een of meer boomen of „hagen", op 2155
blz. 124, met noot 3) en 2440, en zie ook C. Honigh, in De Gids
(
1884, IV 208 (over berken in Noorwegen, waaraan dergelijke sagen
verbonden zijn).
2624 Sevene. Zie vooreerst aangaande deze lezing 1 ) — alleen op
grond van L 1266: (alnos) septem en B 2617: IJ (verlezen of verschreven voor VI J, verg. Cc. 256 op 1608) X AFC : 0! — Cc. 310-1 en
Tschr. LIX 194. — Wat nu zeven als een „heilig" of als een zeer
groot, oneindig getal betreft, komen hier, ter vergelijking, allereerst,
behalve de reeds Cc. 310-1 genoemde, in aanmerking: benamingen en
daaruit gegroeide vaste namen van plaatsen: Zeveneeken, bij Gent e.e.
(Cc. 311; Stracke, in Tschr. XLI 213; Schiinfeld, in a.w. XXXVI 174,
noot 9; Mansion, Oudgentsche Naamk. 218; ook te Vlodrop in Limb.:
V. Wijk, Boerderijnamen 160), naar 't schijnt vanouds velerwegen de
1) Dat in Drost's Hermingard van de Eikenterpen (ed. 1939, 93) inderdaad ook
sprake is van „zeven berkeboomen", kan kwalijk meer dan een bloot toevallige overeenkomst zijn met den Reinaert, die in 1837 in Nederland waarschijnlijk nog slechts
aan -zeer weinigen, uit Grimm's editie (1834) of die van Willems (1836), bekend
was (zie VMVA. 1926, 331-5), allerminst in deze nieuwste lezing, naar L, van dit
vers!

TERECHTSTELLING EN TWEEDE, OPENBARE BIECHT. 2624

147

naam der gerechtsplaats) ; evenzoo Zeven Boomen (Boompjes) bij
Amersfoort, vanouds het galgeveld, waar een galg met 7 pinnen stond
(verg. 2 Sam. XXI 6-9 en een Duitsche spreekwoordel. uitdr.: „Mit
sieben ist der Galgen voll", zie Jaarb. v. Oud-Utrecht 1927, 170-95;
Maandbl. v. 0.-U., VI 13-4), ook te Vianen, Lopik en Westwoud (V.
Wijk, a.w. 71) ; Zeven Linden, onder de Vuursche (Holwerda, Oudheidk. Kaart v. Nederland, 53) ; Zeven Wilgen, te Anderlecht, a°.
1300 (Lindemans, in Handel. Comm. Topon. en Dial. V 219);
Zeven-Noteboomenstraat, te Zutfen (Geld. Volksalm. 1904, 92);
Zeven Heuvels, bij Wageningen (verg. Roma septicollis, 004
imTGicnuAog!); Zevenbergen, Zevenhoven, Zevenhuizen enz.(zie Pott,
Aardrijksk. Wdb. en (Beekman's) Lijst d. aardrijksk. namen v.
Nederland 478b-9a) ; voorts de Zeven Friesche Zeelanden enz. Zooals
bekend is, was vanouds, reeds bij de Oostersche volken, in de
classieke oudheid, en vooral in de middeleeuwen, zeven een zeer bijzonder, „heilig" (sacraal), en ook een onbepaald, (oneindig) groat
getal. Men telde b.v. 7 planeten (de Zevenster), 7 weekdagen; in het
rechtswezen kende men 7 schepenen, 7 getuigen (zeventuig), een eed
met 7 stolen (zie BH. 19), 7 „leden" (zie op 2112 en 2556). De Katholieke Kerk kent nog heden de 7 sacramenten, de 7 gaven van den
Heiligen Geest, de 7 hoofddeugden, de 7 doodzonden, de 7 (goede)
werken van barmhartigheid, de 7 „bliscapen" of „vrouden" en de 7
„weken" van Maria, de 7 „ghetiden van den daghe". Voorts waren in
de middeleeuwen bekend de 7 „antes liberales" („vrije kunsten"), de
7 ,,vroeden" of „wijzen", de legenden en sprookj es van de 7 slapers, de
7-mijlslaarzen; „heer Daneel" („Tannhduser") heeft 7 jaar „met
vrou Venus, die duvelinne verkeert", evenals Mariken van Nieumeghen „bat dan seven jaer" met (den duivel) Moenen, en Beatrijs 14
(= 2 X 7) jaren buiten het klooster, „in de wereld", geleefd hebben
enz. enz. — In R. I heeft seven elders reeds dikwijls de waarde van
een onbepaald, (zeer) groat getal: 7 amen (617), 7 maerc van goude
(3174), 7 „kinden" (2140?), 7 „jaer" (236, 602, 3192), 7 weken
(2994), 7 brieve (3380) enz. Verg. ook reeds het bijbelsche 70 (X)
7 (Matth. XVIII 21-2, Luc. XVII 4); zie voorts V. VII 1025-35
(Seven en zijn samenstellingen) en De Beer-Laurillard, Woordenschat
1259b-1264b 1 ). Over den overouden, mythischen oorsprong dezer
1) Zie ook Denkmaler ; edd. Miillenhoff-Scherer XLIV : „Von der Sibenzahl", met
de Anmerk.
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bijzondere waarde van het zevental zie o.a. Reallex. d. class. Altert.,
Handwtb. d. Aberglaubens; Kristensen, Kringloop en totaliteit, in
VKA. N. R. I 219-87 (de Egyptische Zevengoden, het zevental bij de
schepping, in het doodenrij k enz.) ; BOW, Het Gilgamesj -epos; J. Brouwer, Das Volkslied, 163-7. Men zou ook wellicht de vraag kunnen opperen, of het rhythme eener driemaal herhaalde beweging been en
weer + een slot of toegift (een twee, drie vier, vij f zes, zeven, zooals
b.v. bij den dans met dit „heilig" zevental in eenig oorzakelijk
verband zou kunnen staan. — Naast 7 heeft ook 17 vanouds zekere
(sacrale ?) beteekenis gehad, zie b.v. Huizinga, Tien Studièn, 42,
54-6 (in 't gewag van de 17 Nederlanden) en Stoke IX 411-6 (seventien = menigher ?) ; ook 3 (zie op 2827), 5 en ('t dubbele daarvan)
10, en 1000.
2641-2 diere — du, het „dudijnen" wordt bier den koning door R.
in den mond gelegd als blijk van 's konings innige, dankbare genegenheid voor den „ghetrauwen vos" (zie Cc. 126). — R. geeft hier
tevens, ondershands, reeds to kennen dat hij het koningspaar op kunnen — persoonlijken (zie 2617-21) ! — onderzoekingstocht naar den
begeerden schat, helaas, niet zal kunnen vergezellen en bij staan : eene
aanduiding van zijn — vooruit bedachte (2060-1), maar pas later
(2722-57) uitgesproken — voorgewende „nootsin (ninghe) " : zijn
verplichte, hem opgelegde pelgrimage!
2642 Bijna letterlijk eensluidend : Gemeene Duytsche Spreekw.
(Campen 1572) 72: „Godt geve hem eere, guet woer hij is".
2650-1 Aken — Pars (zie Naaml. 121, 124), genoemd als alom
bekende plaatsen (zie Inl. 27, 34) ; en inderdaad, samen met Keulen
(2659), Londen (2458), de Ardennen (2265), Sassen en Doringen
(2473, 2486), Rome en Jordane (2736 enz., 2661) vrijwel den stoffelijken levenskring, „tusschen dier Elve entier Somme" (zie op 2462)
en den geestelij ken gezichteinder van het toenmalige Vlaanderen
„bepalende".
2652 Ende, met tegenstellende bet.: maar; zie op 1566, benevens
BH. 68 en Kraus, in ZfdA. XLIV 149.
2659 van Colne tote Meye, oudtijds gewone spottende, ongerijmde
samenkoppeling van plaats- en tijdsbepaling, als comische (niet-)
aanwijzing van of stand, nabijheid, lengte enz.: ook in L 1286-7:

TERECHTSTELLING EN TWEEDE, OPENBARE BIECHT, 2659-2686

149

„Iam grope, rex, nunc es velut et Colonia Maio Et quantum Pascha
distat ab Italia"; verg. ook Ysengr. III 688: „inter Pascha Remisque",
VII 421-2 : „inter Cluniacum et sancti festa Iohannis", zie verder vele
andere dergelijke Nederlandsche, Duitsche en Fransche verbindingen
bij Grimm, RF. XCII; ed. Willems 107; Ma. 381 en XXIII; ed. E 33;
BH. 68; Geyder 280-1; Tuinman, Spreekw. I 334: „Van Aken tot
Paschen"; Veelderh. Gen. Dicht. 169: „Biervliet van Paesschen tot
sinte Bave", Taal en Lett. II 177, 180; Versl. d. VI. Acad. ov. Eng. hss.
237-8; ZfdA. XV 511, LXIV 95-6: „XIII dage na dem Kyle" (de
stad Kiel) enz.; ten slotte ook Moliere, Don Juan II 1: ,,un garderobe,
aussi large que d'ici a Paques".
2660 Leie, zie Naaml. 124; de aan alle Vlaamsche hoorders en
lezers welbekende rivier; een der vele trekken, die de handeling als
in de onmiddellijke nabijheid, naar plaats en tijd, voorstellen en daardoor het geheele gedicht den middeleeuwschen en den hedendaagschen Vlaming zoo „eigen", zoo dierbaar gemaakt hebben.
2661 flume < lat. flumen, als geleerd, bijbelsch, zeker vooral
door de Vulgata bekend, woord ook elders (zie V. II 827) schier
alleen van bijbelsche en andere Oostersche rivieren gebezigd, inz.
zeker wel van de door Jezus' doop geheiligde rivier de Jordaan. Balduinus breidt, evenals bij 2659 (zie ald.) weer uit, en spreekt, prat op
zijn geleerdheid (zie Cc. 17), van de Arar (den ouden Romeinschen
naam van de Saone) tegenover de (Ooostersch-bijbelsche) Tigris;
maar hij noemt daarnaast, als Vlaming, toch ook de Scalda en Sequana (Schelde en Seine) (L 1288-9).
2670 hebdi coude, wellicht een herinnering aan of toespeling op de
(in R. I A niet overgenomen) episode — zie daarover o.a. Jonckbloet's
ed. LVII, alsmede V. Mierlo, in VMVA. *, — over de (koude)
koorts, die de haas Coars in Ren. I, veel vroeger, krijgt, t.w. van
schrik over het brullen van den koning (verg. daarentegen weer bier,
3414-20), na Cantecleers droeven intocht met de vermoorde Copee,
en waarvan hij later geneest door den slaap op haar graf; zie Franck,
in ZfdA. LIT 333 en de Concordantie III.
2673-5 manic: zie Cc. 313. - bi der trauwen enz., gewone, plechtige formule; verg. Moriaen 573-4 en BH. 68; ofr. par la foi que vows
devez etc. Zie de angstvallig-woordelijke herhaling in C.'s antwoord!
2686 vlgg. Een, na R.'s, door den „blooden" (1870) C. mede aan-
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gehoorde, schildering der plaats, stellig geenszins onafhankelijke,
waardevolle „orconde" (2663) van R.'s woorden! C. herhaalt alleen
R.'s plaatsbeschrijving van Hulsterloo en doet (verzint ?) er alleen een
heel, niet ter zake doend, verhaal bij, dat R. weer gelegenheid geeft
tot een nog verdere uitweiding. Maar door den koning wordt ook dit
alles, evenals R.'s geheele verzinsel, goedgeloovig aanvaard (zie Verdam, in Tschr. XIX 138, ook over 2689).
2689 moer woestine: eene comische bijeenvoeging van twee
geheel ongelijksoortige plaatsbepalingen; welke de koning echter
natuurlijk evenmin opmerkt als al den anderen tastbaren onzin, door
R. „opgedischt" (Verdam, t.a.p. noot 2).
2696 Tibout die sies. Zie over de zeer uiteenloopende lezingen der
verschillende tekstredactien — blijk van reeds vroege onbekendheid
van dit „hondensprookje"? — en over de talrijke gissingen tot herstel van den waren naam: Naaml. 113, Cc. 314-5, Tschr. LIX 195;
benevens Grimm's ed. CLX (en Telting, in Hand. Lett. 1898-9, 131-2;
BH. 87-8); Logeman, in Tschr. IV 185; Verdam, in a.w. IX 241. Hoe
de naam echter oorspronkelijk geluid moge hebben, vast staat thans
in allen gevalle dat hier sprake is van een sies, een soort van jachthond
(zie Martin, in ed. E 29; Tschr. XIX 244; V. VII 1094-5). En dan valt
niet te ontkennen dat Willem door dit gewag van een jachthond, die
een schoolmakker van den haas(!), een valsche munter en een „dichter" 1 ) is, deze enkele maal in zijn anthropomorphische voorstelling
wel zeer ver, ja „over de schreef" gaat; zie Tschr. LIII 67, 70-1.
2700 Rine, zie Naaml. 112, en ook nog Martin, in ed. E, 29 ; Nd.
Korrespbl. XXXIV 9-10; Hirt, Etymol. d. nhd. Sprache 326; Graf
127. Noch het valsche-munterschap van den „sies", noch het „gheselscap" van den (zoo snel als water loopenden) j a c h t hond Rijn met
den haas Cuwaert(!) of met den vos Reinaert, heeft, zoovef wij weten,
i e t s te maken met de gelegenheid van den schat en van Hulsterloo;
het is een „hors d'oeuvre", welks e i g e n 1 ij k e beteekenis en bedoe'
ling nog eenmaal moge blij ken! Of is 't te danken aan R.'s bedoeling,
met deze verhalen(of verzinsels) 's konings aandacht of te leiden
van de vraag naar de waarheid zijner woorden ?
Maar wellicht zal men, alvorens Willem te beschuldigen van een te
as „jagen" van een (ons onbekend en daardoor onzinnig schijnend)
p
dierensprookje over een „gheselscap" tusschen een jachthond en een
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haas of een vos, veeleer mogen gissen dat hij opzettelijk dit alles
Cuwaert in den mond legt om den haas te kenschetsen in zijn zenuwachtigen angst, beide voor koning Nobel en voor Reinaert (immers
gedachtig aan zijn in vs. 134-61 verhaald avontuur!) en zijn gebabbel
over lang verleden en niets ter zake doende gevallen; welke uitweiding
R. dan ijlings als aanleiding aangrijpt om in een aandoenlijken treurzang op wijlen Rijn, eertijds ook zijn „gheselle", dezen begaafden
vriend als een onwraakbaren, maar helaas overleden getuige voor zijn,
R.'s, onschuld voor te stellen! 1 ) Waarna hij den „blooden" Cuwaert,
die „seine Schuldigkeit getan" beef t, met een koninklijk heerscherswoord en -gebaar, „ontslaat" en naar de „cnechte" (zie Wiessner 5)
terugwijst! Een kostelijk tooneel!
2702 past, bier: „pecunia pro libris lectis vel legendis" (Vocab.
cop.), (school)boekengeld, als emolument voor den rector; verg. mlat.
pastas, praestatio; zie ook Wattenbach, Schriftw. im MA. 3 499, 564.
Misschien, evenals 138-61, een herinnering aan Willems „scholaster"tijd ? Zie V. VI 187 en in Tschr. XIX 137-44 (uitklinkende in eene
welverdiende hulde aan dit „meesterstukje..., waarin ieder trekje fijn
geteekend is en de meesterhand verraadt", V., t.l.a.p.).
2707 met scoonen rimen. Wijlen Rijn was dus ook een „dichter" in
verzen; verg. Belijn, die zich op zijn epistolair „dichter"schap in proza
met ophef (ten verzoeke en believe van R., maar tot zijn eigen verderf), beroemt (3386-91). Gaat ook dit, evenals 2696-2702, over de
schreef van het anthropomorphisch toelaatbare, aannemelijke (verg.
ook op 1162) ? Toch kwalijk; immers ook de koning laat geschreven
en gezegelde „brieven." uitgaan (zie op 354).
2728-31 Omgang (wandelinghe, 2755) met geexcommuniceerden
(ballinghe, 2756) was op straffe van mede-excommunicatie door de
Kerk verboden; verg. 2753-7, 2763-5 ; zie BH. 69-70. Wederom een
sluwe, schijnheilige, evenals het voorafgaande te voren overwogen,
uitvlucht. Op elke bedenking is hij reeds van te voren zelf bedacht;
ook op de mogelijkheid eener (eveneens reeds beraamde ?) vlucht
(3183-3230), eventueel te bemantelen als een omkomen door een ongeval op den, altoos gevaarlijken, pelgrimstocht (zie 2752)!
2734 in sduvels name: de zegenbede in Gods naam (zie Ned. Wdb.
V 212) in een vervloeking verkeerd! Verg. 1278 en 3235.
1) Aldus ongeveer reeds Verdam, in Tschr. XIX 138.
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2734-6 Verg. 1487-1502, 1503, 1966, 2289: herinneringen, in R. I,
aan het oudere, in Ysengrimus nog heerschende, type van den wolfmonnik , zie Inl. 11-2, Voigt voor Ysengr. LXXXI vlgg.
2738 ses moneke, ter kenschetsing van I.'s onverzadelijke gulzigheid; verg. 1521 vlgg., en zie Grimm XXXVI; Willems' ed.
XXXVII, noot 1; BH. 69. In R. I is vraet het gewone epitheton voor
Brune, slechts eenmaal voor R. (1738); voor I. alleen R. II 6751. Is
het, voor een heel klooster ongewoon kleine getal 6 eene hatelijke aanduiding, dat er ten tij de des dichters nog slechts 6 monniken in het
klooster Elmare (verg. 1497) woonden (zie reeds Willem's ed.,
XXXVII) ; te hatelijker, indien W. een Praemonstreiter monnik
was (zie Stracke in Tschr. v.t. en 1. XII 265 en XIII 23, 26; Tschr.
LIV 103-4; BH. LXXXVII en 95 (1 )? Of ... is VJ (A; FE, B 2728:
ses(s)) slechts een (oude) s c h r ij ffout voor VIJ = seven
getal (zie op 2624 en 2994) ? Of is 't ten slotte een bloot willekeurig
getal, ruim grooter dan 1 ? Verg. Everaert XIII 475-6, 490-1.
2743 dat, zoodat (zie Stoett 327). — Zie op 2779-3102, blz. 158,

foot 2.
2744 ban bier de v e r banning u i t de Kerk, de gemeenschap der
geloovigen (excommuinicatio), verg. verwaten (2759).
2746 Rome, zie Naaml. 125. — aflaet, zie op 833.
2747 over see, t.w. over de Middellandsche zee, sinds de Oudheid,
en vooral weer in den tijd der kruistochten, h e t middelpunt van handel en verkeer, ofr. ou(l)tre mer, mlat. ultra (trans) mare, vanwaar
mlat. transmarinare — waarnaast transalpinare, verg. mnl. over die
berghe (zie op 2898), ofr. ou(l)tre mont, mlat. ultra mantes, t.w. de
Alpen (zie Tschr. XXXI 174, XXXVIII 291-,2, LIV 94). Verg. het
,,lant van oversee" (titel van Maerlant's gedicht) : het Heilige Land,
waarheen men ter bedevaart of ten kruistocht toog (zie hierover Tschr.
LIV 90-9): samen met de bedevaart naar Rome en naar St.-Jago di
Compostella: de drie „peregrinationes maiores". Zie ook BH. 70-1,
en over de middeleeuwsche „Baedeker's" op deze „reisen" o.a. Duyfkens ende Willemynkens Peigrimage enz., ed. Ruys, 1-25 en Ch. Ruelens, Comment jadis on se rendait a Rome, in Bull. de la Soc. roy.
belge de geographie 1890.
1) Doch het klooster te St.-Quentin behoorde ook tot de Benedictijner orde.

TERECHTSTELLING EN TWEEDE, OPENBARE BIECHT. 2752-2779

153

2752 Oogenschijnlijk in bangen twij fel, met het oog op de gevaren
der verre „reise" (bedevaart) doch inderdaad met het voornemen
om nooit terug te komen (zie 3183-95, 3350-60). Verg. een dergelijke
dubbelzinnigheid in 632-5, doch daar bedorven door de schoolmeesterachtig-wijsneuzige verklaring 636-41.
2757 God betere mi, misschien dubbelzinnig: wederom in (schijn)heiligen ernst) en door den goedgelooN igen koning ook aldus opgevat,
2798-9) maar inderdaad reeds, gelijk later, als eene halve vloek (zie
Ned. Wdb. V 224, en verg. op 2734) bedoeld ?
2762 Hermanne, zie Naaml. 116 en het ald. aangehaalde, met name
de samenvatting in Tschr. LIV 99-103; ook LW. in VMVA. 1941,
961.
2763 nadat, verg. 3449 en nnl. nademaal, naardien, fr. puisque,
eng. since enz.: alle temporeel > causaal, v e r volg > g e volg, „post,
ergo propter" ; zie V. IV 2079-80.
2764 Over het kerkrechtelijk vraagstuk, in hoeverre de koning, indien onbekend met R.'s „ballingschap", zelf bij een „wandelinghe"
met R., als „vitandus", vrij zou blijven van den ban, maar toch een
„verwijt" niet zou ontgaan, zie BH. 72 (op 2728-31).
2770 claret, vertaling van lat. purgare, zuiveren( mlat. purgatorium,
v. a g e vuur) ; verg. R. II 5880.
2771 so ne doe ic: dat zal ik ook niet doen, t.w. : nalaten te „varen"(2769-70); ook dit wellicht dubbelzinnig, t.w. beperkt tot het
vluchten)?
enkele varen
2773 wille, zie op 633.
2777 alse nutte si: gelijk > zoodat; verg. op 50 en 2399, en zie
Stoett 51, opm. — ende ons alien, t.w. door de „voorbede" van den
pelgrim: zie 2826-9, 2936-41. Een vrome wensch ook des konings !
2779-3102 VI. Vrijspraak en pelgrimage. De herkomst der episode van R.'s (voorgewenden, gewaanden) pelgrimstocht is door Graf (108-19), op grond zijner kennis van de zeer uitgebreide literatuur, op voortreffelijke wijze nagespoord en uiteengezet 1 ), in een breed vertoog, waarvan hier een beknopt overzicht
volge. Willem ondeende R.'s doodvonnis en de toebereidselen tot de
terechtstelling nog aan Ren. I 1351-78. Doch na de, geheel zelfstan1) zie echter ook, reeds vroeger, Sudre 205-25.
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dige, inlassching van de tweede, openbare biecht en van de verhalen
der vondst van Ermerijcs schat, in verband met de samenzwering teen
koning Nobel — zie over de herkomst dezer bestanddeelen op 20772154, 2155-2778 en 2255-2503 — keert hij terug tot zijn voorbeeld,
Ren. I, waaraan hij het motief van R.'s pelgrimage ontleent (Ren. I
1385 vlgg.), doch met aanmerkelijke wijzigingen. Hij laat R. nl. —
als verontschuldiging voor zijn niet voldoen aan 's konings (toch nog
ietwat argwanend ?) verzoek om, als gids en geleider, het koningspaar
te vergezelTen naar (Ermerijcs schat in) het onbekende Criekepit bij
Hulsterloo — zijn verplichting voorwenden tot een bedevaart of pelgrimage 1 ) — een „nootsin", verg, op 5 5 2-7 naar Rome en het
Treirige Land, hem opgelegd als boete voor zijn hulp bij Isingrijns
ontvluchting uit het klooster te Elmare 2).
Dit verhaal van een pelgrimstocht (van een of meer dieren) komt
ook reeds, in verschillende gedaanten, voor in de oudere epische
dierengedichten. Reeds in de Ecbasis captivi, in den Ysenrimus en
in RF. is eveneens sprake van eene „reise" of pelgrimstocht, doch bier
voor wereldlijke doeleinden t.w. naar Salerno, om kruiden te zoeken
ter genezing van den zieken leeuw; welk motief ten slotte zijn oorsprong vindt in de Aesopische fabel 255 — waar de vos zich er op beroemt, „TrYVTOCZO%-: TrEptvoar;;aaaa " met genoemd doel, te zijn (verg. op
41-162) — en dat later, toen het verhaal van den zieken leeuw was
weggevallen, in de middeleeuwen kerkelijk gekleurd, tot een bedevaart ter loutering van R.'s ziel, werd vervormd; de pelgrims waren
toenmaals immers, naast de ondernemers eener „reise", in middeleeuwschen zin(krijgs-, veld-, strooptocht) en de kooplieden, de eenige
„reizigers" — in modernen zin: t.w. naar verre, vreemde landen en
volken. Ook allerlei bijzondere trekken van Willems, met groote
kunstvaardigheid uit verschillende bestanddeelen samengesteld,
1) In Ren, I 1389 is sprake van „la crois prendre" ; hetgeen waarschijnlijk heeft bijgedragen tot LW.'s meening, dat er ook in R. I sprake is van eene deelneming aan een
kruistocht, niet van eene bedevaart: eene, ook in het licht van Graf's vertoog, kwalijk
te handhaven opvatting, waarover zie Tschr. LIV 93-7.
2) Deze ontvluchting van een kloosterling uit zijn klooster herinnert aanstonds aan
de aan- en de inleiding tot de Ecbasis captivi (zie Inl. 11). Mogen wij uit deze overeenstemming, in verband met de straks volgende over een pelgrimage en met de andere
(trouwens vrij schaarsche : zie ben. de Concordantie I) besluiten tot Willems bekendheid ook met dit oudere Lotharingsche Mlat. dierengedicht.

VRIJSPRAAK EN PELGRIMAGE. 2779-2782

155

verhaal 1 ) vinden hun oorsprong hetzij in den Ysengrimus, hetzij in
de 8ste branche van Renart: R.'s berouwvolle biecht en onderneming
eener bedevaart, met staf en tasch, naar Rome, en zijne ontmoeting,
met Belijn, Bien hij overreedt om mee te gaan; de „scaerpe" en het
schoeisel uit de huiden van Br., en Hersint < het verhaal van den
gevilden wolf (Ysengr. IV 1-810) ; R.'s uitgeleide door Cuwaert en
Belijn, het afscheid voor de aanvaarding der bedevaart, en Cuwaerts
moord in Maupertuus < het verhaal van dit alles in Ren. VIII 1 vlgg.
(in Ysengr. 1-810 geschiedt dit niet, maar wordt het als „geschiedenis" voorgelezen) ; Cuwaerts kop in de „scaerpe" < de wolfskop,
wellicht Ysengr. IV 1-810, waar sprake is van wolvenkoppen, als spijs
opgedischt(?).
En ten slotte is dit alles ook, ten deele, wel te herleiden tot het in
heel Oost- en West-Europa verbreide sprookje van den zwerftocht
(„wanderschaft") — maar nog zonder eenig Christelijk-kerkelijk
bijmengsel eener bedevaart — der dieren: zie b.v. Grimm, KHM.
no. 27 (met Bolte-Polivka I 237-59) : de Bremer Stadmuzikanten,
of de Mont-De Cock, Vlaamsche Volksvertelsels, no. 18. De Kerkzangers van Sinter-Goelen, — en zie ook Tschr. XXIX 225, met
de daar in de noot aangehaalde literatuur. Zie voor dit alles nader
Graf 108-19, Ma. XXXVII.
Zoo heeft R., naast zijn vermomming als heremiet of kluizenaar
(zie op 259-77 en 352) en als monnik-prediker (zie op 1368-1404 e.e.)
ook de rol van „ (vaischen) peigrim" 1 ) toebedeeld gekregen: een
figuur, die in de middeleeuwsche en latere literatuur en iconographie
zeerpopulair geworden is; zie o.a. VMVA. 1926, 327, het daar aangehaalde, en ook b.v. Ren. I 1405-10; de glosse op cap. 32-3 van
RV., Everaert XXXI 74-9, 118-22.
2781 stage — over de waarde der spelling „-ge" zie Cc. 71 (doch
verg. by. Hadewijch, ed. Vercoullie, I 91, 26 = ed. V. Mierlo XXIV
26: staghen: waghe!) — < of r. estage (nfr. el-age), eng. stage, tooneel
(tanneel: zie Tschr. XVIII 224); bier alleen: verhoog, „beun"; verg.
de steenen konings- of gerechtsstoelen, o.a. te Rhense aid. Rijn (zie
BH. 72, Geyder 287) en den marmeren „stoel te Aken" (2292).
2782 alleene, hicr waarschijnlijk: slechts, alleenlijk, in een bepaald
1) Zie Willems lof ook bij Graf 109: „Die feinsinnige bearbeitung der pilgerepisode
and die geschickte verknupfung der einzelnen momente gehort Willem an".
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geval; zie Franck, in Tschr. XVII 73-81 of de (meerendeels daaraan
ontleende) aant. op Maerlant's Mart. III (ed. Verdam-Leendertz)
I 346. Doch L 1361 (solus, niet tantum) geeft blijk van eene andere
opvatting door Balduinus.
2783 sat, gelijk de koning, als r e c h t e r, behoorde en placht te
doen, terwij1 het yolk stond (verg. 99 en op 63) ; doch hier in bevreemdende tegenspraak eenerzijds met staen (2780) en stane (2782,
van den koning), anderzijds met saten (der d i e r e n: 2784). Ten
deele misschien, met Ma. 382, BH. 72, hieruit te verklaren, dat het
hier Been eigenlijke r e c h t z i t t i n g is, maar de koning slechts
eene aanspraak duet; doch ten deele ook wel, met Cc. 317, op te vatten
als een ondoordacht, onjuist gebruik van den geijkten term ten ghedinghe sitte n.
2784 saten teenen ringhe, zie op 2783. — al omme ende omme, in
een kring (lat. corona) ; zie op 107, en Gallee, in Ned. Spect. 1899,
70 a; BH. 72.
2786 na dien dat elc gheboren was: naar zijn (aangeboren) stand
of (verkregen) rang; verg. op 794 en 2356, L 1362-5, Stoke VI 1363-5,
alsmede Isengr. (abbrev.), in Grimm, RF., 41-4 < Ysengr. („Rein.
Vulpes", ed. Mone, II = Ysengr., ed. Voigt III 103-4 > Ysengr.
abbrev. 1-44. De rangorde van zitting, in vergaderingen en bij
maaltijden, was ook in de middeleeuwen reeds een zaak van groot
ceremonièel (hier zachtjes geparodièerd) aanbelang, waaraan b.v.
bij de tafelronde der Arthur-romans, stipt de hand werd gehouden;
evenals later en nog heden, ter voorkoming van moeilijkheden, bij
vredesconferentièn, als b.v. bij die te Utrecht in 1713 (voor de invoering der hedendaagsche „round-table-conferences') te vreezen
waren ! Verg. ook het „recht van der schive" (ronde tafel), door
bisschop David van Bourgondie te Utrecht opgericht (zie V. VII

591).
2787-92 De devote koningin Gente is, gelijk reeds 2163-79, 2520-5,
2538 -Ogg. bij de voorspraak, ook nu de dupe van R., den bier schijnheilig huichelenden pelgrim, zie op 1487-1507, ook op 1477-81. Een
tooneeltje, evenwaardig aan het bekende soortgelijke in Moliere's
Tartuffe; zie Inl. 38, en ook Cc. 318-9, Tschr. LIX 195.
2788-96 Zie Tschr. 195-6; en verg, voor aerme ende tike (2794)
de voorbeelden: 38 en 2345.
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2790 met lieve (dat. sing. van het neutr. znw. lief), in welstand,
gezond en wel, behouden: een ook later bekende heilwensch bij een
afscheid voor eene lange en verre refs; zie V. IV 536, 574; Ned.
Wdb. VIII 2065-6; S. Blommaert, in Bijdr. en Mededeel. Hist. Gen.
XXIX 176; Speelman, Journ. v. Joan Cunaeus: „Tort Gameren met
lief aengecomen zijnde".
2796 huusghenoote: zie op 2081. — 2798-9 R.'s goede „wille"
wordt in 2817-22 tot zesmaal toe vermeld: een blijk van 's konings
inderdaad „blind" vertrouwen in de gelofte van den „valschen pelgrim".
2801 soo vele ghebeden: met hare gebeden bewerkt; verg. 2094,
2099, 2749.
2802 sijn vrient, bijna gelijkstaande met een gebruik van het woord
als een bnw. (oorspr., in 't Got., tegenw. deelw.) met een dat. =
bout, liefhebbend, genegen, welgezind; verg. vriendelike (2793)
en Gods —,Thesus vrient (zie op 1977 en V. IX 1344, 1346).
2804 ghegheven vri: de vrije, onbelemmerde beschikking geschonken; verg. op 1341, 1343.
2805 lijf ende lede, tautologische, allitereerende (rechts) formule,
als vele andere in R. I; zie op 1998-2000, Td. 232, 238, en verder BH.
72, V. IV 681, Ned. Wdb. VIII 2010.
2806 ghebiedic, met den dat.: kondig ik of voor, beveel ik over R.
— vullen vrede, verg. 359-62 en zie op 138.
2807-8 ander waerf derde waerf, in den volledigen, plechtigen
vorm; verg. driemaal is scheeps- (schippers)recht, bij veilingen: eenmaal, andermaal, derdemaal enz., en de drie dagvaardingen van R.
(zie op 1337-1431; ook bij verstek). Vanouds is drie een heilig getal,
evenals zeven (verg. op 2030-3, 2624 en 2827); zie ook Stoett, Spreekwdb. 3, no 460, Ma. 382, BH. 72.
2813 bi nachte — bi daghe: altijd; verg. 2389.
2817 Verg. 2757, 2799. — is segghe u hoe, verg. i.s.0 twi (2339,
2933).
2819 palster ende scerpe, zie op 370 en Viollet le Duc, Dict. du
mobilier francais III 341; Schultz, 1-18f. Leben, I 524; Bouc v. d. amb.,
ed. Gessler, 48.
2825 danen hi es comen, (daarheen) van waar, t.w. naar het galgeveld: waarheen hij, de galg- of aasvogel — zie op 18, Ned. Wdb.
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I 601: aasraaf, en verg. Vondel, Geuse-Vesper (ed. W13. III 339), 5:
„Om ... te mesten kray en raven Op sijn goet" —, belust op zijn toekomstig aas (R.), met R.'s drie aartsvijanden, Is., Br. en Tib., vooruitgevlogen was (zie 2009-11, 2026, 2068-9), en van waar hij, ongeduldig door het lange vertoef was teruggevlogen, om te zien wat de
oorzaak was van het lang uitblijven van den stoet met den ,aerminc"
R., maar waarheen hij nu ijlings terugkeert, „quo tres hi socii constituere crucem" (L 1389), om den „drie ghesellen" het schrikkelijke,
voor hen onheilspellende, nieuws van R.'s triomf te melden. Zie Verdam, in Tschr. XIX 149, en ook BH. 73, Cc. 320. — Is deze vage aanduiding temet op te vatten als eene euphemistische omschrijving —
„favete linguis"! — van een „taboe"woord als galghe?
2827 (daer hi) vant, verg. 849, 2109, 2961 (in B) en fr. aller trouver quelqu'un = bezoeken.
die drie ghesellen, hier niet in den strengeren zin van een „gheselscap" (zie 2116, 2119, 2699 (2701) en op 1485-6), maar in 't algemeen: (eed)genoot, kameraad, makker (verg. 611, 2947) : Isingrijn,
Brune, Tibeert. Verg. de (zeer lang spreekwoordelijk gebleven) ,,drie
ghesellen uit Rosendael" (Hor. Belg. II, no. 24 en no. 45), voorts 3
„ruiters"(a.w. 72), landsknechten (73), boomkens (89), koningen
(192) enz. Verg. op 2624 en 2807-8.
2829 wat doedi hier, in den verzwakten zin: „waarom zijt (blij ft)
ge (nog) hier? d.w.z. maakt u van hier, — dat ge weg komt! Verg.
L 1390: ,,hic miseri quid statis?"
2830 meester bottelgier — over de spelling zie Cc. 71, over meester
zie V. IV 1320 —, toch veeleer (dan, met BH. 73, als toespeling op het
„mede blanden" 2179-80) alleen als aanwijzing van een der hoogste
ambten aan het keizerlijk, ook aan het Vlaamsch-grafelijk, hier, parodisch, aan het dierenkoninklijk hof. Zie verder Ma. 382, BH. t.a.p.,
L 1390-1: „Reinardus in aula Regis principibus celsior omnibus est";
en verg. R II 7586 en Voigt, voor Ecb. 39-41. Zie Baudet, Maaltijd en
Keuken .
2836 Zie op 2001. — 2837 Zie op 18 en verg. Cyrillus, Parab. 21-2.
2838 scaven, zich stilletjes ( X 2854 vlgg.) weg„scheren", zich uit
de voeten maken, er van door gaan; verg. Tuinman, Spreekw. II 151:
„hij gaat schuiven, strijken, scheren enz." en nnl. opkrassen. Zie V.
VII 353; Ned. Wdb. XIV 316; Verwij s, in Taal- en Letterb. I 236-8;
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PBB. XIV 359, en verg. op 17. Wellicht een woord der (lagere)
volkstaal.
2840 recken hare lede, t.w. ledematen, inz. „beene" (pooten) „reppen", zich haasten; zie V. 680-3, VI 1261, 1263; Ned. Wdb. VIII
2012. I. en B., trotsch, als groote, sterke, voorname liegen, heeten T.
liegen, en spoeden zich („loopende") naar het hof, om zich bij den
koning te beklagen. T. daarentegen, „een arem wicht, een cleene dier"
(1026-30), blij ft, van angst (en niet zonder reden: zie 2950-4!) verstij fd, in wanhoop op de vorst der galg zitten (verg. 2826). De situatie
herinnert, is misschien wel ontleend aan Ren. XV 163-248, XXVI 26
vlgg., waar Thiebert op een „crois" ( = galg) zit (zie ook R. 57555832 en Foulet, 477, 252?).
2847 over niet, om niet, zonder wraak of schadeloosstelling (voor
hetgeen hij toch reeds onherroepelijk, onvoorwaardelijk, zonder
eenige kans op schadeloosstelling, kwijt was, 1257) ! Een bitter-ironische grap!
2849 versoenet ware, een ,,soene" getroffen had, die aan de „veete"
een eind maakte en den „vrede" herstelde; verg. 3137, 3443, 3470 en
II 3470-5.
2851 micke, oorspronkelijk (en ook 3177) : een der twee gaff elvormige palen, waarop een galg rust; ook (gelijk bier, blijkens die):
gaffelvormige boomstam of „halve" galg, mikgalg; zie V. IV 1587,
Ned. Wdb. IX 727-9 — Over dan hi ghinc enz. zie op 2996-7.
2870-2954 Het motief van het villen van den beer, den wolf en
de wolvin — in laatster instantie, ontleend aan de Aesopische fabel
van de genezing, door den wraakzuchtigen vos, van den zieken leeuw
met de huid van den wolf (zie op 41-162) in Ysengr. III 719
1070 - is door W. met kunstvaardige hand, in een heel ander verband, bier wel te pas gebracht. Zie vender op 2179-3102, en verg. Ren.
X 1569-75 (zie Foulet 364), Baesecke, in ZfdPh. LII 5; Taal en Lett.
V 158, noot 1; ook De lupo 37.
2877, '79, '83, '84 vier vaste scoen. R. vraagt, zacht fleemend, de
devote en hem welgenegen, zie op 2787-92) koningin om 2 paar
„scoen" („hand"- en „voet"-schoenen) : 2 van I., 2 van H. ( = L
1420-3) ; hetgeen de koningin hem gereedelijk toestaat.
2881 u peelgrijn, in uwen dienst en onder uwe bescherming. De
betrekking tusschen de koningin en R., den („haren") el rim wordt

II
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blijkbaar vergeleken met die tusschen de „dame" en haren ridder in
de wereld der „hovesche minne", waar de ridder in den strijd, hare
teekenen of kleuren dragende, geen gevaar of moeite schuwt, maar
in hare genegenheid zijne belooning vindt (zie Leue, a.w.) ; dit alles
overgedragen in 't geestelijke (t.w. als parodie!) : ik zal, als een
geestelijk ridder, met uwe kleuren versierd, voor u strijden, door mijn
pelgrimstocht bijdragen tot de zaligheid uwer ziel (V. VI 224). Verg.
ook 2965-9.
2885 plecht = nnl. plicht, maar in eene andere bet.: verbondenheid, verantwoordelijk-, aansprakelij kheid, verplichting, risico, „rekening" > zorg, hoede, bescherming; verg. nnl. plichtpleging, misschien
een (hier geparodieerde) devote, „dierbare" term, to vergelijken met
de verkleinvormen salmekine (1684 F), palsterkijn (3011) en scoien
(2889); zie op die verzen.
2886 recht, t.w. de van rechtswege op iemand rustende (ver)plicht (ing) ; zie V. VI 1089-90; Mensch en Maatschappij, 1925, 121-2,
en verg. scout, eet, belof, ghelof, mesdaet, met een bezitt. vnw. in dezelfde „objectieve" opvatting: de a a n iemand verschuldigde schuld,
gedane eed enz. ; zie b.v. V. Vrouwen e.v. Minne 50 (no. 52, 3).
2889 scoien, oorspronkelijk gezegd van ridders, die voor een strijd
of eene ,reise" hunne „cousen" (d.i. beenstukken) met schoenen
bekleedden; zie b.v. Maerlant, Troyen 18737. Voor deze geestelijke
toepassing zie op 2881 en verg. wvl. zijne schoe'n tatsen (taatsen,
spijkeren), „zich reisveerdig maken voor de eeuwigheid" (De Bog
983b) en zie verder V. VII 598 en in Tschr. XIX 144-8; Stoett,
Spreekwdb. 3, no. 1197: met kousen en schoenen in den hemel komen
(ook nog bij Wolff en Deken, Brieven, ed. Dyserinck, 341) ; en verg.
de „langhe (hene)vaert" (2173, 2223) ; BH. 74; Mar. v. Nieum. 885;
V. Duyse, Het Nederl. Lied, no. 329, l ste strophe. Zie ook op 2168-79.
Deze geheele toespraak van R. „druipt" van de, den „clerc" Willem
blijkbaar welbekende, maar door hem geparodièerde, honingzoete,
„dierbare" taal der ascetische mystiek; verg. R. II 4130 en Ojb. 172.
— Doch in deze bede om schoenen zal (behalve, allereerst, een wraakoefening van R. op Is. en Hersint, en eene parodie op de femelende
vroomheid) ook nog wel een satire schuilen op de pelgrims, die — in
plaats van, als behoorlijk en plichtmatig, barrevoets (verg. Seven Vroeden 837-9 en op 2910-3 — „op hun zeven gemakken", welgeschoeid,
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hunne bedevaart volbrachten. Over de „hooge schoenen" (laarzen ?)
der pelgrims zie Willems, Ovl. Lied., no. 218, r. 5; Ruys, Inl. t. Duyfkens en Willem. Pelgrim. 4; over de pelgrimskleedij in 't algemeen
verg. op 2779-3102 en 2819; Schultz, Hof. Leben I 52-6; Moll, Kerkgesch. II w 48; Graf 108.
2890 miere moien. Over dezen datief zie BH. 74; Stoett 131 i.f.;
180, VII ; verg. b.v. Floris 509, 1673 en fr. faire faire qqe. chose a
qq'un.

2897 Gods ghewout, zie Tschr. LIX 197.
2898 over die berghe, ondanks het toegevoegde ende int wout, bier,
waar sprake is van eene bedevaart naar Rome en „over see" (zie op
2747 en 2986) zeker wel bepaaldelijk: over de Alpen = mlat. trans
of ultra monies (zie op 2747). — int wout, allicht evenzoo inzonderheid met de gedachte aan het meer „w o u d rijke" „Over-" of „Bovenland" of aan Frankrijk, dan aan de „b o s c h rijke" (zie op 42,
doch ook BH. 74), maar „w o u d arme" „Nederlanden".
2899 Verg. 1606. — 2900-3 dijn. Over dit „du-dijnen" der koningin
jegens R. zie Cc. 323 en ook Tschr. LIX 197 ; verg. ook op 2641-2.
2904 vas t e (AF), in praedicatief gebruik, zie Franck 203, 2; bier
ook begunstigd door de analogie met het volgende, normale dick e;
verg. ook 1992, 2866, en de herhaalde verbinding vaste scoen 2877-84.
2910-3, 2921-5: zie BH. XXII en 74, Cc. 324, doch ook Tschr.
LIX 197. Waarschijnlijk is dus bedoeld : Is. verliest het vel van het
aor s t e gedeelte zijner beide voor pooten, „toten" (2911, 2913),
d.i. van boven tot a a n de „cnien", en van beneden t o t a a ,n de
„claeuwen"(nagels), als „h a n t scoen" voor R., die dus, als pelgrim
rechtopgaande, zijn „vingers" kan gebruiken (= L 1428-31). Hersint
daarentegen — evenals vroeger Brune (747-9, 965-7) — moet het vel
barer twee achter pooten, m e t de „claeuwen", ten behoeve van
,,v o e t scoen" afstaan (= L 1432-3) ; waardoor hii dan ook noodwendig zondigt tegen den plicht am tot op de enkels 'barrevoets to
gaan (zie op 2889). Hierbij dienen dan wel onderscheiden: 1 0 voordere voete, het paar, de twee (geheele) voorste „voete": de beide
voorpooten (677, zie V. IX 914-5 X bachten 2925), achterste
Beene (3071); 2° voete voren, voor (ste) sedeelte der (voor- of
(achter-) „voete" (pooten, 693, 2912) Welk laatste, naar rt schijnt,
veelat nog weer onderscheiden is van 3° vorevoet, dat (altij d of
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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meestal ?) beteekent: voorste gedeelte van k o u s of s c h o en
(V. IX 1125). Verg. vooral Ysengr. I 208; III 895, 919, 923-4,
957-62; Welk voorbeeld (bij het villen van den wolf, ter genezing
van den zieken leeuw) Willem nu blijkt op handige wijze in
zijn gedicht, doch in een heel anderen samenhang te pas gebracht te
hebben. Zie ook Graf 108, 111 over het villen van den wolf, en verg.
nog De lupo 37-8, in K1. lat. Denkm. der Thiersage 59.
2914 ghine saghet nooint, verg. 744 (F) enz., en zie Tschr. LII 230.
braeuwen, zie breeder Tschr. IX 220-31 1 ); Lev. v. Ste Lutgart II
7192-3; Scaecspel 150, 12 (verg. ook blz. LV, LXVII) ; Ned. Wdb.
III 1202-3; Verdam, in Tschr. XXXI 277-80.
2915 Over de verschillende opvatting van stilre zie Cc. 324, benevens vs. 2945 ?
2924 also wel, eveneens, ook (eng. as well) ; verg. Td. 186; Maerlant, Nat. Bl. II 1629; Sp. Hist. IV' 29, 16.
2926 dede soeten, verg. R. II 3966; Rose 14172 ?
2929-41 Meedoogenlooze toespeling op de „boelschap" tusschen
Hersint en hem, Reinaert, zelf! Zie op 72-3 en verg. 1657-9, 2006-8.
2933 is segghe u twi, verg. 2339, en ook 2700, 3183.
2938-9 hooghen aflate, immers van den paus: zijn (al dan niet gelogen, gewaand) helpen ontvluchten van den „begheven monic" I.
was namelijk een „casus papalis"! Zie Stracke, in Tschr. v.t. en 1. XII
251-67, XIII 18-32.
Over aflaet en pardoen zie op 833.
deelen an, deel hebben aan. R. zinspeelt hier op het Katholieke
„Credo de Sanctorum communione", de Gemeenschap der Reiligen,
de onderlinge mededeeling en uitwisseling van de genadegoederen
tusschen hen, die in den hemel, in het vagevuur en op aarde (mits in
Gods genade, dus zonder doodzonde) zijn: den zgn. „schat der
Kerk" van de „weldaden", goede werken (hier zijne bedevaart) der
geloovigen.
2945 siet uwen w‘ ille, verg. Lev. ons Heren, ed. Beuken, 4040;
Vondel, Oranje-May-Lied (ed. W.B., II 762), 47-8: „Melcker-buur
die siet sijn lust Daar hy schrander Elsken kust"; Harpoen (ed. W.B.,
III 309), 54: „Wat dagh verlieper, dat hy niet sijn hartseer sagh ?").
1) Naar ik later bemerkt heb, ook reeds w5Ordien door mijn leermeester M. de
Vries op zijn college aangewezen.
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over ons, verg. Hexe 77: „over mi moghdi wesen coene".
2946-8 I. en Br. zwijgen, norsch, stil (zie ook 2915?), terwij1

H.
uitbarst in weeklacht en verwensching: psychologisch juist kenschetsend!
Voor ende (2946), met adversatieve bet.: maar, verg. op 1566 en
2652.
2953-4 so

vele ghedaen te voren is op verschillende wijze opgevat
en verklaard. Verdam, in Tschr. XXIII 281 ( > Mnl. Wdb. VIII
1365) achtte met hi in 2953 R. bedoeld, doch in 2954 Tibeert, vatte
te voren op in den zin van: stellig, „zonder eenigen twij fel", en
ghedaen in dien van: soo vele doen (dat), veroorzaken, bewerken
(zie b.v., kort te voren, 2872). Naar BH. 74 en Cc. 325 daarentegen is
met hi in 2953-4 beide malen T. bedoeld, beteekent te voren hier,
evenals in 1959, eenvoudig: vroeger, en heeft ghedaen dus de gewone,
algemeene beteekenis, hier clus: kwaad gedaan, „mesdaen" (t.w.
tegen R.). Alles andermaal gewikt en gewogen, meen ik deze laatste,
door V. IX 1834 ten slotte ook mogelijk geachte, opvatting te moeten
handhaven; omdat 1° zij gesteund wordt door L 1450-1 en R. II
2914-8, waar T. uitdrukkelijk genoemd wordt; 2° te voren toch alleen
in verbinding met weten, dunken, seker sijn, wanen, niet met doen,
die bet. „stellig" heeft; 3° waers (2954) alleen bij deze opvatting zin
heeft: ter vergelding zijner, T.'s, vergrijpen), bij de eerstgenoemde
opvatting, waarbij geen sprake is van hetgeen T i b e e r t „ghedaen"
heeft, daarentegen in de lucht hangt. Het eenige, oogenschijnlijke, bezwaar: dat T. „te voren" niets tegen R. misdreven („ghedaen") heeft,
inteaendeet aanvankelijk zijn advocaat is geweest (zie oR 106-23),
m
wordt geheel opgeheven door de, versche, voor R. piinlijle, hernering aan hetgeen hij door zijn avontuur ontgoocheld, later als een
der „driegheseilen" (1981, 2827) tegen R. misdreven heeft.
2955 liekende epische formule; verg. 2500 en Tschr. III 230-4 en
zie vele voorbeelden bij Ma. 383, BH. 75.
2956 ter sonnen upganc: te gelijk met zonsopgang (gr. -pdipc;:! )
zie vele voorbeelden bij BH. 75 en Cc. 325-6, en verg. bij zunne
scine, voor zons o n d e r gang (VMVA. 1913, 336 = 1914, 299)
2960 hadse ghedaen binden, geen eigenlijk plqpf., maar een praet.
van dede se binden (11 dede se smeren 2957), dus: h a d ze a a n, nadat hij ze door anderen had laten smeren en (zich om)binden; Verg.
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een praet. van lat. habere met een ppp. en een eng. he had the boys
thrashed, hij lies ze afrossen (en nu waren zij afgerost) : de toestand
na de handeling; zie Stoett 18 over hebben met een praedicatief attribuut. Voor 't overige, welk een koninklijk gebaar: de gewezen „arme
zondaar" (zie op 2087) thans vrome pelgrim, die zich als een voornaam heer laat vieren en bedienen!
2961 ghinc daer hi vans, verg. op 2827.
2965 De oorspronkelijke, volledige heil w en s c h, Christelijke
zegenbede; in 't Nnl., met ellips van God gheve u, tot een blooten
groet geworden, verg. op 1068-9 en 3036-7.
2968 uwei cnechte, hetzij, met BH. 75, bier als een bijbelsche uitdrukking (zie b.v. Gen. XVIII 5, XIX 2; Vulg.: servum tuum, pueri
vestri), hetzij, met Messner 12, als overblij fsel uit Oudgermaansche
toestanden, in den zin van: onvrije op te vatten (verg. 1780). — R.,
tegenover Cuwaert en zijne vijanden zoo uitdagend trotsch (zie
2715), bier j egens den koning de onderdanige dienaar en hoofsche
vleier, maar voor de koningin „u peelgrijn" (2881) : verschillende,
fijn geschetste houdingen!
2971 Beline 1), in A alleen 1857, zonder eenige qualiteit, als gehuwd genoemd, duikt bier, in 13, weer op als (dus gehuwde ?!) (hof)kapelaan doch niet, als andere hofkapelanen, ook kanselier, arberoemt hij zich op zijn „dichten": de c l e r c" blijkt Botsaert, de aap
(zie op 3393) —, die zich eerst door den koning laat „overduvelen"
tot eene kerkelijk ongeoorloofde daad, daarna door R. belezen wordt
tot een „stomme streek", met pedante houding: aarts-, inderdaad
„schaapachtig" dom (verg. nhd. schafskopf!), caricatuur-type van
een verwaanden geestelijke aan een hof; verg. op 3443. Zie Inl. 36, 39,
en Van Everdingen's verluchting dezer plaats (herdrukt op pl. XVb
mijner editie) of Von Kaulbach's afbeelding, in ed. RF. 1846, biz.
105 !
2974 gheles, eene „lectio" > lesse uit de H.S.; bier wel bepaaldelij k: de pelgrimszegen, „benedictio peregrinorum", het Itinerarium
(zie Emonds, Ste Kunera, thes. III; Ph. Goossens, thes. XIX). Zie nog
heden het Rituale Romanum, tit. VIII, cap. 11.
2979 spaeus ban, zie 2744 en op 2938.
1) Of toch, naar

AF, zonder -e

te lezen Belijn (verg. Tschr. LIX 204, op 3499) ?
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2981 Over rimester (magister) juiroot en over Gelijs, Gielis (in
FBP) zie Naaml. 116(7) en het ald. aangehaalde.
2983-6 Ver&. een uiting bij Gheraert v. Coelne, in Vad. Mus. II
214: „Al, had is alle die sonden ghedaen, die alle die van ertrike
hebben ghedaen, dat ware de godheit Gods alsoe cleinen dinc te verghevene als ene gheinstere (vonk) viers in midden der zee te blusschene."
2982-4 nagenoeg letterlijk = Mar. v. Nieum. 845-6. Doelen beide
plaatsen op de leekenbiecht (zie op 1432-1758) ?
2987 over see, zie op 2747; hetzij ter bedevaart (als stellig door
Willem bedoeld en den koning in den mond gelegd), hetzij ter kruisvaart (als wellicht door Balduinus opgevat, zie L 1470-1: „si cruce
signatur"). Zie over dit vraagstuk (van belang ook voor de dagteekening van R. I !) Tschr. LIV 90-9 en de aidaar samengevatte opstellen van Stracke, L. Willems en V. Mierlo.
2988 hem wel selve claren : over „deze kettersche meening..., dat
een gewone leek z e I f, zonder den bijstand en de „sleutelmacht"
van een daartoe bevoegden geestelijke, zicla uit den pauselijken ban
zou kunnen ontsiaan" en over de toeschrijving daarvan aan „Mr.
Jufroot" (of „Gelijs"?) zie de boven, op 2986, genoemde opstellen,
arsmede Tschr. LIX 198, maar ook op 2982-4. Zie hierbij ook op 14321756 (biz. 84 : „aan zich zelf").
2990 crom no recht, verg. groot no smal en dergelijke, door vermelding van twee uitersten, alles in- of uitsluitende uitdrukkingen;
bier dus
niets.
2992 quiten scadeloos, naar 't schijnt, een (tautologische) samensmelting van het meer gewone sc. houden en het synonieme quiten,
vrijwaren; zie V. VI 928, VII 211 en BH. 76.
2993 bisscop ende deken, zie op 2762, verg. R. II 2959-61; en zie
over de kerkelijke rechtspraak door den vicaris en den officiaal: Reg.
en Rek. v. h. bisdom Utrecht 1335-56, ed. S. Muller Fz., LXXXI.
2994 seven weken (naar F: VIJ X A: Vlij) verg. op 2624 (en
2738 ?) : ook bier het onbepaalde (groote) getal (L 1481: per
mensem), nnl.: ik denk er niet aan je in een jaar (ooit) weer
zooveel te vragen!
2996-7 Ter uitbreiding en nadere bevestiging van het, Tschr. LIX
196, op vs. 2851, geschrevene diene het volgende. In R. I komen
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drie 1 ) plaatsen voor, waar een op een comparatief, anders of een
negatie volgende, met dan aanvangende bijzin een voor ons Nnl.
taalbesef ongewonen indicativus praeteriti bevat, en waarin dan
uit de beperkende of uitzonderende beteekenis of functie reeds eene
tegenstellende heeft ontwikkeld, zoodat het in 't Nnl. niet meer met
behalve gelijkstaat, en 't best met maar, dock, ter inleiding van een
nieuwen hoo f d zin „vertaald" moet of kan worden: een gebruik
van dan, dat fang levendig geweest en ook heden nog welbekend is;
verg. het ontstaan der tegenstellende beteekenissen van nhd. sondern,
all ein en neng. but (< oeng. bhtan). Het Ned. Wdb. III 274 vermeldt
alleen: „Dan leidt tegenstellende zinnen in", zonder eenige poging
eener historische verklaring. Meer was reeds te vinden bij V. II 51-4;
Franck op Alex., blz. 402, 420, 489 1 ); Stoett 150, 156, 296, 346, 348,
opm. 2; Paul, Mhd. Gramm. 335) ; en vooral bij Bouman, Bij dr. t. d.
syntaxis der dat-zinnen in het Germaansch, 83-103. Eene breede uitweiding over dit vraagstuk ware bier misplaatst; eene beknopte bespreking der drie bovenbedoelde en enkele andere, toevallig gevonden, min of meer overeenkomstige plaatsen, uit zeer verschillende
tijden en „Nederlandsche" gewesten moge volstaan, als kleine bijdrage, naast het bovenaangehaalde, tot eene volledige behandeling
van het vraagstuk. Zie voor het overige de boven vermelde literatuur,
vooral vele der in V. II t.a.p. vermelde plaatsen.
1. In 1657-9: „Haer dedic Dat mi liever ware bleven Te doene
dan het es ghedaen" — bier nu afgezien van de opzettelijke „dubbelzinnigheid" dezer regels, waarover zie t.a.p., — dient dan, na een zin
met een comp a r a t i e f (mi lieu e r) in den conj. praet., ter inleiding van een nazin met een indicativus p r a e t.: „hetgeen ik
liever alsnog te doen zou hebben (dus: al of niet zou kunnen, oogenschijnlijk zedig, maar inderdaad begeerig!) dan" ... men verwacht,
logisch: „dan dat het reeds g e d a a n war e" 3), maar het luidt
anders: „dan het e sghedaen"! De nazin geeft hier dus, na den compar., niet aan wat, indien mogelijk, „mi lief" z o u zijn geweest,
1) Op een vierde plaats, 1392-4, k a n met sciet < sciedet even goed de conj. als de
ind, bedoeld zijn.
2) Als, te recht, in Register, blz. 501a; niet:4 0 2, als op blz. 507a.
3) De weglating van dat na dan is in 't Mni. niet overal en altijd (zie Bouman
83-7, 90; Stoett 150, opm. 4), maar toch wel in R. I, vaste regel.
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maar hetgeen inderdaad g e s c h i e d i s, en staat feitelijk reeds gelijk met een Nnl. tegenstellenden hoofdzin met maar of doch. In zulke
gevallen nu was in 't Oudgerm. (althans Osass. en Mhd.) vanouds de
indic. praes. (perf.) gebruikelijk (zie Bouman 94). Evenzoo b.v.
Walew. 4876-7: „Nochtan blivedi mi liever daer Danne ghi mi
naerre c o m t" (immers wel indic. praes.?) verg. voor 't overige R.
5-6. Daarentegen Theophilus, ed. V. Mierlo, 205 (in VMVA.
1205
1941, 118) : „Mi ware liever waric doot Dan dus die kerke ware verloren, Dat ic bisscop ware vercoren"; Hildegaersberch CXVIII 12-4:
„Ic mochte mijn woorden liever zwichten (verzwijgen), dan ic
sprake dit of dat, Daer mi die liede om worden (c o n j.
pr a e t.? : z o u d en worden, of reeds ind. praes.?) hat" (waar alleen
een m og el ij k iets ander stel d wordt) 1 ). — 2. Ook hier, in
2994-7: „Die coninc sprac: „In seven weken Sone wanic u bidden
alsoo vele. Ooc haddic liever dat uwe kele Hinghe dan ic u heden
(F ics u) bat" ; L 1480-1 vertaalt: „Maio quad pereas! piget et me te
rogitasse, Nec te per mensem quid rogitare velim" R. II (b) 2962-5
verduidelijkt en moderniseert wederom: „Ic en bid u in acht weken",
Sprac die coninc, „aldus vele. Ooc hadde ic liever dat u kele Henghe:
tis mi feet dat ic u bat." Beide, vertaling en omwerking, drukken voor
ons duidelijker dan de lezingen van A en F uit wat blijkbaar ook in
R. I bedoeld is : 's konings spijt, dat hij zich verwaardigd he e ft een
v e r z o e k (iplv. een bevel!) tot zijn hofkapelaan Belijn te richten.
nit in tegenstelling en -spraak met Cc. 327-8, waar ten onrechte, op
grand eener onjuiste opvatting van Nobels woorden, als betrekking
hebbende op de toekomst 2 ) (iplv. op het verleden), eene emendatie
)) hedenmeer bade" overwogen, maar ten slotte toch, te recht, niet
aangedurfd is. Veeleer zou nu misschien eene aanvulling heden e e r,
zooeven, pas, kort geleden, straks, overwogen kunnen worden; doch
ook dit is, in het licht van V. II 54, Franck, in Tschr. XV 54, de hier
bijeengebrachte andere plaatsen en ook Elckerlijc 794, waarschijnlijk
onnoodig.
1) Opmerkelijk is, in meer dan een opzicht, dat L 741-3: „me piget huius Plus
reliquis factis" (al of niet opzettelijk ?) het dubbelzinnige dan het es ghedaen niet
vertaalt, en dat R. II (B) 1666-7 : „ic woudet achter waer ghebleven. Het is mi leet :
maer tis ghedaen", de (geestige) dubbelzinnigheid „ontdubbelzinnigt", „vereenvoudigt" en reeds geheel moderniseert!
2) Gelijk L het inderdaad opvat en vertaalt.
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Eenigszins hiermede te vergelijken is Veldeke, in Minnesangs
Friihling, edd. Von Kraus (-Frings), 64, 10 (s. 79) : „Gerne hedde ich
bit here (met haar) gemeine dasent marke war ich wolde..., dan ich
von here (ver van haar) wesen (blijven, vertoeven, wonen) solde";
alwaar een positivus de waarde van een comparativus heeft (zie Stoett
156), maar de nazin met dan in solde niet stellig een in d i c a t i v u s
behelst; zie de Anm., s. 405-6 en de verwijzingen naar Stoett 296 en
156. — Dit laatste is stellig niet het geval in de lste Blisc. v. Maria,
ed. De Vreese, 1078-80: „So eest noet ... Dat de mensce van sinen
bedrive Verlost si dan hi verloren blive" ; waar eveneens de compar.
door een pos. is uitgedrukt, loch de zin met dan een stelligen c o n j.
heeft. Weer anders is de gesteltenis in 1° Hildegaersberch LXXXIII
102-5: „Wat doer hem (den dichters) ander conste noet (waartoe zijn
z# hun dienstig),... Als hem die honde belen an (aanbassen), Dan
sise weder van hem slaen ?" ; 2° CXVIII 87-9: „God mach al sijn
vrienden vlyen (vlijen, samenschikken, -voegen, vereenigen). In
hemelrijc, dan die partyen (partijschappen, veeten) Die can hi niet te
gader voeghen" (
waar dan reeds geheel de tegenstellende beteekenis
heeft van maar), 3° ten slotte, biz. 255, vs. 967: „Vrienden heb ic
altyt vil, dan als ic mi bedroeven wil" (waar dan daarentegen nog
alleen de beperkende beteekenis heeft).
3. In 2850-1: ,,Hi ne wiste wat doen van vare, Dan hi ghinc sitten
op die micke" volgt dan, anders dan in de bij 1 en 2 besproken gevallen niet op een compar. of ander, maar op een n e g a t i e (waar men
trouwens gemakkelijk na wat een anders zou kunnen invoegen) ; zie
Stoett 348, opm. II; Franck op Alex. IX 408. — L 1396-7: „Tibertus
nescit quid agar multoque timore Territus alta crucis scandit ibique
sedet" en R. II b 2820-1: „hi en wist wat doen van vaer. hi claechde
gode sijn ellende" vereenvoudigen wederom, vermij den de constructie
met dan. Ook bier, waar de bij zin na dan uitdrukt wat inderdaad geschiedt, heeft deze den indic. Daarentegen staat in Lorr. J. II 1784-6,
te recht, de conj.; Ferg. 917: daet (ind. of conj. ?).
3003 singhen ende lesen, zie op 145-6 en verg. 446-7, waar het
„lesen" der „lesse" en het „zingen" der „verzen" duidelijk onderscheiden zin.
3004 Met lichten spot: wat hem juist in den zin kwam; niet den
bijzonderen, in 2974 bedoelden, pelgrimszegen, maar iets heel anders:
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t.w. zijn, geenszins hiervoor bedoeld of toepasselijk, daelijksch, voor
dien dag voorgeschreven breviersebed (ghetide: zie 919 en op 382-3;
verg. ook de veel scherper spottende regels van R. II 2973-4). Verg.
voor soortgelijken dwang of drang van een koning op priesters om de
mis te lezen Pirenne, Gesch. v. Belgie I 403, II 279.
3008-13 hinc hi enz.; het behoorde tot de taak van den zegenenden
priester, den pelgrim zijne attributen te overhandigen. Het geldt
hier de lichamelijke en geestelijke uitrusting van den pelgrim.
3011 palsterkijn, waarschijnlijk een devoot („dierbaar") verkleinwoord, verg. Cc. 328, op 1684 en 2819 en, uit veel lateren tijd, b.v.
de taal, vol van dergelijke liefkoozende verkleinwoordjes, van Broeder Benjamin en Zuster Cornelia Slimpslamp in „Sara Burgerhart".
3010-3 Drie overloopen (enjambementen) in vier regels (en
wederom 3017-8); zie Td. 238.
3015-6 tranen: granen, zie V. VIII 626-7; Tschr. LIX 198; Franck,
op Alex. IV 51.
3017-8 en 3023 Zie Cc. 328 en Tschr. LIX 198.
3031 alse die, zie op 3234.
3036-7 Uwen orlof, eig. : (ik bid, vraag) u verlof (om te vertrekken) > afscheidsformule: vaarwel! Verg. b.v. het Wilhelmus, str. 14,
en voorts op 2965. Door den koning beantwoord met een zegenbede
of heilwensch : Gods orlof ga met God, onder Gods hoede ! Verg.
Gods houde 2267, — ghewout 2897 (— hat 3222) ; reeds in 't Ohd.
Lodewijkslied 27: „TM nam her Godes urlub", en voorts mnl. Gode
(be)volen 3346, fr. a Dieu > adieu.
3038-40 Een dergelijk gezamenlijk eervol uitgeleide bij het vertrek
van een pelgrim (en ook de inhaling bij zijne terugkomst „te lande")
was in de ME. wellicht gewoonte of kwam althans waarschijnlijk niet
zelden voor. Zie zulk een gebod, in de statuten eener Mechelsche
broederschap van St. Jacob (a°. 1313), in Hist. Aant. rak. de kerken
der stad Mechelen, II 620 (vriendelijke mededeeling van dr. P. J. J.
Diermanse). — Over den acc. bij gheboot zie Cc. 329, Tschr, LIX
199, Stoett 180 III, opm. 2.
3045 is wane. Zie Td. 194 en 233, Td. 2 84,
3047 Pollanen, zie op 297. — Scouden, zie Naaml. 125.
3053 Of ook de palster „omme den hals" werd gedragen betwij felt G. Paris (bij BH. 76). Inderdaad wordt hij althans in de
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prentjes van Duyfkens en Willemijnkens Pelgrimage los in de hand
gedragen.
3057 ghelijc ghenouch, vrij wat, bijna, „nagenoeg" (verg. fr.
asset) gelijk aan, gelijkende op; peelgrijn als dat. (zie Franck 174, 4).
Verg. 365-72.
3071 beene, zie Cc. 331, Tschr. LIX 199 1 ) voor achterste beene
verg. a. voete (Maerlant, Nat. Bl. II 849) en op 2910-3.
3072-5 Herhaling van 3023-7, en verg. 2886-8.
3075 gherecht deel, verg. 2939, en voorts, in heel ander verband,
nog heden, in huurceelen: gerecht (vierde) deel, b.v. der huursom van
een huis.
3082 sceeden. Verg. „Wij en scheiden nog niet", zei de katte, als ze
de muize opat (Gezelle, Duikalmanak 1890, 26 Oct.). — De „bloode"
Cuwaert, door R. reeds vroeger belaagd (134-61), later „overduveld"
(2665-2702), nu ten slachtoffer bestemd, en den koning als gids
naar Criekepit ontnomen (2776) !
3084 Of God wille, D (eo) V(olente).
3086-95 Zie Tschr. L1X 199 en op 138-9.
3091 Gheestelijc, zie Cc. 332, alsmede V. II 1103 en Veldeke, Serv.
I 761 (mlat. misticus, verg. op 2279 ?).
3093 clusenare, toespeling op 260-77 ?
3103-3500 VII. Vluch t, wraak en stra f. Voor deze slottafereelen: Cuwaerts moord, Reinaerts vlucht, Belijns „Urias-brief",
optreden van Botsaert en Firapeel, Reinaerts doodvonnis, Belijns nageslacht zoenoffer voor Isingrijn, „pays" tusschen koning en Brune en
Isingrijn(3444-8) is tot dusverre geen rechtstreeksch Ofr. of ander
voorbeeld gevonden. Wel voor sommige gedeeiten of kleine trekken.
Zoo doer het bezoek van Belijn en Cuwaert aan R.'s hol, waarbij B.
buiten blij ft staan, wel even denken aan de oorspronkelij ke dierenfabel (oudste kern van het dierenepos) van den zieken leeuw, waarbij
R. buiten blij ft staan. Vooral is Cuwaerts kop in de „scaerpe" waarschijnlijk eene herinnering aan het verhaal van den afgesneden
wolfskop in den Ysengrimus; zie reeds op 2779-3102. Maar het geheel is zeker wel een gelukkig samenstel, oorspronkelijk, in Willems
1) Ofschoon dit, alleen hier voorkomende, my. met -e (X 2029, 3055 beide:)
ontstaan is door mijne — evenwel gehandhaafde — conjectuur!
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fantasie ontsproten. R. is met de zijnen naar eene „wildernesse" gevlucht en daarmede van het tooneel verdwenen : een beter slot dan
zijn dood, gelijk in sommige jongere Ofr. branches. R. stort, ten besluite zijner wandaden, met duivelsche sluwheid den blooden Cuwaert en den schaapachtig onnoozelen Belijn in 't verderf, zendt den
koning Cuwaerts kop, in de uit Brune's rug gesneden „scaerpe", terug,
en refit zich, als liefhebbend man en vader met de zijnen, door de
vlucht. Of 's iconings dreigement, de algemeene wraaktocht op R.
in vervulling zal gaan en daarmede de ondeugd gestraft, de misdaad
gewroken zal worden, blijkt ten slotte echter niet. Zie, voor 't overige,
over dit slot en zijne betrekking tot Ren. I en Ia, Taal en Lett. XIV
481-9, 496-7; Graf 109-11, en ben., blz. 185-7.
3104 Belijn de ram, verg. op 419. — Over de, ironisch-vriendelijke,
benamingen „neve", „vrient" (3085), „heere" (3108) zie Td. 217,
noot 3.
3105-6 moet, verg. 3133 (opheldering na 3125-8) : zedelijke verplichtingen X sal 3107: vriendelijke imperatief, beleefde uitnoodiging (verg. 662, 1083, 3443).
3109 ver, alleen in dit laatste gedeelte (van hs. F !) voorkomende;
zie Td. 192, Tschr. LIII 159-61.
3118-9 haghedochte en hol, het eerste in A en B, het tweede (in
toepassing op R.'s woning) alleen in B (3233, maar, in ruimere toepassing op een vossen„gat", t.w. van R. sr.) ook in A 2397, 2402,
2421) , en beide meermalen in R. II (zie Ma., gloss.) voorkomende, in
eene „natuurlijke" toepassing op R.'s onderaardsche woning (verg.
b.v. Maerlant, Nat. Bl. II 3908), doch in bevreemdenden strijd met
andere, meer anthropomorphische benamingen als hues, casteel,
borch. Zie op 539, en Td. 189, 216, noot.
3122 bi (naar FE) : naast (zuiver plaatselijk) X met (3110, 3250,
naar A) : de wacht houdende bij ; zie Cc. 333.
3134 heere. Over de — niet vaste (en hier, evenals b.v. 2009-11,
sarcastische ?) — voorvoeging van dezen „titel" (ook in den vorm
her) zie Td. 217, noot 3. In alien gevalle is deze toepassing op dieren
(en op dorpers !) natuurlijk een parodische navolging van het heldenepos; verg. b.v. op 729 en 792.
3135 ghisele, t.w. totdat R. van de bedevaart teruggekomen zal
er niet aan
zijn (Geyder 289) d.w.z.: voor eeuwig, aangezien
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denkt, zijne gelofte gestand te doen (zie 3205-8). Van een gijzelaarschap is trouwens in het voorafgaande geenerlei gewag geweest: R.
zwetst en iiegt zijner echtgenoote, „vrauwe Hermelinen" (3143)
maar wat voor
3136-8 Ook dit is gelogen ! Verg. daarentegen aan 't slot, 3470-8:
Belijn, als medeplichtige van den voortvluchtigen R., met al zijne
nazaten, als „zoenoffer", aan I. en Br. ten prooi gegeven (3470-7)!
3141 verriet: een derde leugen! Zie voor 't overige BH. 77. Aan een
ons onbekend „dierensprookje" van zoodanigen inhoud te denken
ware ... R. te veel geloofd, vertrouwd!
3142-3 Verg. 2673-5, 2681-3. Het beroep op zijn, R.'s huwelijkseed ook in Ren. XVI 580.
3158 W/aer sidi, bier een kreet om hulp in doodsnood („kom te
hulp !") ; toevallig in vorm gelijk aan den gewonen oproep tot den
tooneelspeler om ten tooneele te verschijnen, „op te komen" (zie b.v.
Mnl. Dram. Poezie, ed. Leendertz, biz. 2, 7, 39, 40 enz.). — Over het
„hoofsche" my. helpt en sidi, iplv. het bier, in dezen noodkreet, te
verwachten, hartstochtelijke enkelv. help en bestu zie Tschr. LIX
199-200.
3174 seven, evenals 3192 zeker weer het onbepaalde (groote) getal
= nnl. 100 of 1000; zie op 2624 en Cc. 335.
3176-7 De galg was of een dorre boom (zie op 182) of bestond,
als bier, uit twee „micken", met op die gaffels rustende „vorst".
Zie op 2851; Wattenbach, Schriftwesen im MA. 3 528 (inschriften
in boeken: vervloeking van boekendieven) : „Qui te (me) furetur
(furatur), (in) tribus lignis (tignis) associetur (suspendatur)"; De
Wacker v. Zon, 32 Woorden enz. II 229: „Twee houtjes in 't lang
en dan een in 't dwars 'er boven." Echte „galgenhumor"!
3178-9: daghe twee slaat terug op 1378: in derden daghe (BH.).
3183 ic segghet u = ik zal 't u zeggen: inleiding van het antwoord
(Ma. 384); verg, ic segghe u twi, — hoe enz. (2299, 2339 e.e.).
3184-96 De schildering der geneugten in het vossen„paradijs",
de „wildernesse ru" is een variant van dergelijke in Ren., b.v. in het
avontuur van I. in den put (IV 269 vlgg.; zie Foulet 311 of Taal en
Lett. V 155).
3184 wildernesse, zie op 2602 en Brehm (bij BH. 77-8), ook
Streuvels, Land en leven in Vlaanderen, passim. De natuur en het

VLUCHT, WRAAK EN STRAF. 3184-3205

173

seven der dieren, met name van den vos, in de natuur zijn door Aernout en Willem nauwlettend bespied en voortreffelijk geschilderd;
zie Inl. 34-5 en op 2402-12.
3185 heede, zeker de Westvl. vorm (met e: ghereede) van heide
(in R. I A de gewone vorm) ; hier bepaaldelijk de heide plant
(Calluna, struikheide of Erica, dopheide ?), ook door De Bo g 363,
gelijk door den (Westvlaamschen) dichter van het slot(?), onderscheiden van 1° (ook w vl.) heide, dorre, onbebouwde grond of
streek (zie W. de Vries, Woordvorming 96 en Franck-V. Wijk op
heide en heiden); 2° mnl. mnd. he (e)de , afval van vlas of hennep,
werk enz. („Fris., Sax.", Kil.) ; zie V. III 205-6, Ned. Wdb. VI 256-7,
Nd. Korrespbl. XXXIV 6.
3188 woerhoenre, volgens Kil. (woerhaen) : „vetus. Phasianus"
(fazant), doch volgens Hor. Belg. VII 2 126 (< Vocab. cop.) : „vel
quackele vel lemoense. Ortix" (kwartel) ; noch = (h)uwer(haen),
nachtuil, noch (waarschijnlijk) = nhd. auerhahn; misschien: berkof korhoen. Zie Cc. 337; Verdam, in Tschr. IX 236-9; BH. 78 (met
foot) ; Kluge, Etym. Wtb. op auerhahn; Nd. Korrespbl. XVI 74;
Heyne, Das deutsche Nahrungswesen, 244.
3190-3 wildi doen dat enz. — gaen wilt — willen wi: schier overhoofsche omschrijving van het verzoek aan de vrouw en moeder H.
(verg. op 3352) om huffs en hof to verlaten voor eene „wildernesse",
hoezeer haar door den vleienden R. als een waar vossenparadijs
voorgespiegeld ! Zie ook Tschr. LIX 200.
3193 onder die scade, eig. onjuist voor i n d. s.; verg. nnl. onder
(iplv. i n) het lommer, schaduw, mede onder invloed van het bijna
gelijkluidende loover; zie Ned. Wdb. VIII 2657.
3195 verspiet (naar F), zie Cc. 338; allicht meer perfectief: opgespoord, dan b e spiet (A), alleen: beloerd.
3198-9 pine — verloren, vergeefsche (verhuis)moeite; met beroep
op 3200-3. Verg. op 3205.
3202 over see, zie Tschr. LIX 200.
3204 vele, iplv. het meer gewone harde, seere enz., weer een der
kenmerkende, alleen in R. I B voorkomende woordgebruiken; zie
Td. 192.
3205 verloren beteekent hier — in weerwil der (ongegronde) twijfelingen van B1-1. 78-9 —, evenals in verloren pine (694, 3198-9),
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verloren cost V. IX 2069, en den plaatsnaam Kostverloren: zie
NGN. IX 11, XV 145), toch niets antlers, meer noch minder, dan:
vruchteloos, nutteloos, verspild, vergeefsch, d.w.z.: eeden (en
geloften) behoeven gehouden te worden, „non fore servanda"
(L 1615). Geheel in den geest van den onbeschaamden, gewetenloozen schurk R., die er geen oogenblik aan gedacht heel t, de(den
koning voorgelogen) gelofte eener bedevaart gestand te doen, en
die zich nu bovendien nog tracht te verontschuldigen met een beroep
op een door hem ingewonnen rechtsgeleerd advies (3206-8). — Het
is inderdaad „ein nichtswurdiges Sprichwort : dem Eidbrecher kommt
es auf einen Schwur mehr oder weniger nicht an" (Ma. 384) Verg.
voorts op 3208.
3206 goer man, eig.: rechtschapen en betrouwbaar, en daarom aangezien > aanzienlijk man, later dikwijls (ook hier reeds ?) zooveel
scheidsman, -rechter (=- mnl. segghere, segsman) enz. ; fr.
prud'homme; zie V. II 2050, Ned. Wdb. V 384-5.
3207 in rade, hier, naar L 1614: consultus, prudens, geraadpleegd,
dus: in een rechtsgefeerd consult, dat ik bij hem nam, zie Cc. 338.
— Naar de lezing van A (dat X F: Baer) zou ook deze regel een voorbeeld der in 3499 opgemerkte constructie zijn.
3208 Verg. Hor. Bel& IX 112: „Bedwonghen ede en sijn van ghener weerde"(Prov. comm.) ; „Torun en Eid Deit God left brukst
em nich to holden", aangeh. in Winider, Nederland in Prankr. en
Duitschl., 27; zie ook Cc. 338-9; V. I 675 en BH. 79.
3220-1 sculen X varen (naar F), zie Cc. 339-43, en verg. nog Floris
2139 (varen) X 2127 (bliven).
3222 Gods hat hebbe, vervloekt zij; zie V. II 2017-8 en BH. 79.
— mijn roode baert, verg. op 60. — Over het zweren bij den baard,
vooral in de Karelromans, zie Ma. 384 en BH. 79, en verg. op 1996
en 2289.
3223 ghedoe, zich redden, rondkomen, het stellen, maken; zie
Stoett 283. Voor de constructie verg. 1402 en zie BH. 79-80.
3225-7 no — no, negatief, iplv. weder — ofte, door de bijgedachte
aan de negatieve verzekering; zij zullen er mij niet, nooit in der
eeuwigheid, toe krijgen enz.; evenzoo ne 3229. Zie Stoett 235.
3226 na mijn oom, niet: bijna mijn oom (Ma. 357), maar, naar
analogie van na (ghe) neve, — maech enz. (verg. of r. pres vostre
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cosin, Ren. I 1986), Lorr. J. I 379; zie Cc. 343-4; Tschr. LIX 200-1.
3229 dat, al, gesteld dat; zie V. II 86-7 en verg. Bouman, Bijdr. t.
d. sync. der dat-zinnen, blz. 147-8.
3231, 3233 so o, met klem, bloot versterkend: heel, erg; zie BH. 80,
Cc. 344, en verg. ik ben zoo bang! enz. en eng. so!
3234 als die, in een redengevenden of verklarenden bijzin = lat.
utpote qui; zie V. I 363-4.
3235 De vrome wensch God woude des > -wouds, in een goddeloozen vloek verkeerd; verg, op 1278, 2734, en zie ook BH. 80.
3237, Ende, aan 't hoofd van een uitroep, aansporing, vraag; zie
V. II 639, Td. 193, Stoett 293, en verg. 3286, 3355, 3477.
3246 sachte, zachtjes, langzaam; aldus in beteekenis onderscheiden
van sochte, als nog heden in 't Westvlaamsch (De Bog 1241a), en
ook to Nevele (0.-Vi., bij Gent; zie Frings, in AfdA. XL 114) en
in 't Nhd. < Nd. X hd. sanft. Zie ook V. VII 10.
3267 Belijn, helet vri: de nagenoeg getrouwe herhaling van
Cuwaerts noodkreet (3153).
3271 Zie Cc. 345-6. — 3275-6 Verg. 667-8.
3276 hem, dat. pl.: hun; proleptisch vOOr 3277, zie Td. 230.
3279-3402 Verg. den Uriasbrief (2 Sam. 11) !
3281 siere liede (A: hogher 1,), leenmannen, vasallen = manne
(165) ; zie Ma. 384, BH. 10.
3283 e.e. een paer lettren, evenals nnl. een paar woorden, in den
ruimeren zin: eenige woorden, een (kort) briefje; dus = brief 3318
(:) e.e.; zie Tschr. LIX 202 (1. ald., r. 10: 3283 iplv. 3382). Blijkbaar,
juist wegens deze gelijkstelling, is bier en verderop niet bedoeld een
brief in den ouderen zin: open brief, breve (zie 354, 2453), v o o r
(ten verzoeke en behoeve van) hem, den koning, door den geletterden
hofkapelaan (iplv. den hofkanselier Botsaert, zie op 3396) gesteld,
„ghemaket ende ghescreven" (3319, 3391), maar een brief in den zin
van: (particuliere) a a n den koning gerichte (zend)brief, epistola;
verg. ook Tschr. XXIX 212 ?
3286-8 Ende, zie op 3237. — Belijn wantrouwt toch aanvankelijk
— evenals, zelfs voortdurend, R.'s verkiaring van Cuwaerts noodkreet (3253, 3271-4) — ook R.'s opdracht, vreest dat het ghedichte
(3287 = L 1661: dictamina, zie ook Wattenbach, Schriftw. im MA.3
456 flgg.) niet ghetrauwe, eerlijk, vertrouwbaar is, denkt wellicht
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aan de mogelijkheid van een „ontsechbrief", die den onschuldigen,
met den inhoud onbekenden, brenger noodlottig zou kunnen worden;
verg. Walew. 10355-6 (BH. 81), Stoke IV 1253-92 en op 3279.
3298-3301, 3316-36 Is het te ver gezocht, aan Willems onmiskenbaren spot met Belijns dom en ijdeltuitig gezwets over den, in de
toekomst door hem in te oogsten (maar, naar zijn eigen bekentenis, zie
3333) geheel onverdienden, openbaren lof en roem zijner vaardigheid in het „dichten" van „brieven" ook, vooral, vergeleken met
R.'s, eveneens verdachten, lof der dichtvaardigheid (ditmaal zelfs
„in scoonen rimen") van zijn schoolmakker, den hond Rijn, zie op
2704-7 — een ruimeren zin te geven: t.w. door in deze verzen almede
een satire te zien op de waan- of wangeleerdheid van de „clerke"
( des dichters „ghenooten"!) inzonderheid van de ambtenaren der
(Vlaamsche) hofkanselarij Men bedenke hierbij dat de hooge hofambtenaren; wien hier de „ontvangst", opening en voorlezing van
R.'s (gewaanden) „brief", als daartoe aangewezen, wordt toevertrouwd zijn: Botsaert, 's konings „goede" (aldus in F) „clerc", „die
an dat werc Bet conste dan iemen die daer was" (3394-5), en Bruneel; d.w.z. de aap (de „simme" of het „simminkel") en de ezel
(zie Naaml. 103-4, 105) ! Voorwaar twee waardige vertegenwoordigers, vleiende typen van den stand der geestelijke hofambtenaren !
Immers ook, ja vooral, in de ME. was de of het „simminkel" veelvuldig het voorwerp van allerlei spot en hoon, het type van den
„bootsen"-, potsenmaker (zie Naaml. 104) ; verg. de rollen van het
apenechtpaar in R. II: Martijn en Rieicenauwe 1 ) (zie Naaml. 119 en
het aid. aangehaalde opstel, in Tschr. XLII 304-17 ; V. VII 422-31).
Is derhalve dit geheele optreden van den aap Botsaert ook reeds een
p e r s o o n l ij k e satire op den historischen B o u c h a r d van
Avesnes ? Zie reeds Tschr. LIV 113-5 en de miniaturen der hss. ! En
de ezel was ook toen reeds het type van lui-, traag- en domheid, de
„asellus iners"; zie Inl., Amt. I 28; Naaml. 105; K1. lat. Denkm. d.
Thiersage, ed. Voigt, 23-34, 81-106; Maerlant, Nat. Bi. II 234.
3306 Verg. den wolfskop in Ysengr., en zie op 3279-3402 ?
3307 Een, allicht wederom onverkorte, versregel met slechts 2 of 3
1) Aldus zonder twijfel de echte, oorspronkelijke, Vlaamsche, vorm; in de
Hollandsche hss. (Bc) en (post-) incunabelen (PH) verhollandscht tot R u kenauwe
(zie Tv. 25-7).
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heffingen(AF), ten einde, met langzamen nadruk (voor)gelezen,
het „ont-zet-ten-de" deter wandaad door dezen „O v e r k o r t e n"
regel te onderstrepen en in een schril Licht te stellen (verg. op 91-3
en 1859-60).
3308-20 Ende, tot zesmaal toe gebezigd ter verbinding van zinnen !
Zie op 138-9.
3319 bi hem alleene ghescreven, maar ook ghemaket (3391),
gesteld (zie op 1, 5, 20, 26, 30 en Cc. 347-8). B., zijn aanvankelijk
wantrouwen te boven, laat zich toch, door R.'s sluw berekend vleien
zijner kinderlijke ijdelheid, overhalen om, desbewust en „in commissie", den koning zijn eigen „dichttalent" voor te liegen ... en daardoor zich zelf en al zijn nakroost (3472-7) in 't verderf te storten
3331-2 Verg. Maerlant, Sp. Hist. 1 1 prol. 71-2 en Tschr. XXVIII
280, 291 (laus dictandi). Dichters-ij delheid, „eigen lof", in 't algemeen „letterroem" was in de middeleeuwen, voor de Renaissance,
immers nog eene onbekende ondeugd; zie o.a. Td. 263-4.
3331, 3336 can, conste : de kunst versta, weet (te „dichten") verg.
op 1961 ten 3396.
3332 lichten, gemakkelijk te begrijpen, helder, eenvoudig (L 1688:
leviter), evenzoo Maerlant, Sp. Hist. IV 1 29, 76, en zie ook V. IV 463.
3334-6 Oogenschijnlijk, naar den vorm („Men seit dicke") een
destijds bekend spreekwoord (Ma. 384) ; doch inderdaad allicht veeleer een persoontijke meening van den wereldwijzen „clerc" Willem,
door hem, spottend, den onnoozelen Belijn in den mond gelegd.
3338 zie op 1190. — 3340 saen, 3343 volen: in zooverre
Cuwaerts kop, door B. in de „scaerpe" o p z ij n rug g e d r age n,
dezen inderdaad „saen" „bi desen selven pade volghen" zal !
3346 Gode volen < G. bevolen (b.v. Walew. 9487) ; zie V. I
1181-3, II 2015; verg. op 3036-7.
3350 gherochte, vroeger reeds door Grimbeert voorspeld voor 't
geval dat hij, driemaal gedaagd, niet ten hove zou verschij nen (1375
vlgg.); maar nu, na de ontdekking van R.'s bedrog (3212-30) en van
Cuwaerts moord, opnieuw dreigende.
3352 Na het hoffelijk v e r z o e k aan „vrauwe Hermeline"
(3190-6) thans het, aan het gezinshoofd toekomende, g e b o d aan
vrouw en kroost om den (man en) vader te ,,volgen".
3355 Ende, zie op 3237. — 3360 woestine bier = wildernesse 3184.
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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3363 na middach, zie Cc. 350, en over het tijdsverloop in R. I a.w.
156, noot 3.
3379 lieve = 3381 wille, uit liefde voor u, om uwentwille.
3380 seven, zie op 2624. — 3389 .'r:' x(,-E,),,-'; bij 3388 en 3390-1.
Met zijn onnoozel-ijdeltuitig gezwets „spreekt B. zich zelf een oordeer , verg. op 3298-3301.
3392-3 Over de lezing dezer regels zie Tschr. LIX 202-3.
3393 Botsaerde, den aap. Over den naam zie Naaml. 103-4 en het
ald. aangehaalde; over de personage en de gegiste historische toespeling op Bouchard van Avesnes bov., op 3298-3301; Taal en Lett.
V 157-9; Tschr. LIV 112-6.
3394-5 ant (A X F: in dat) werc conste, zie nader Cc. 351 en
BR 81.
3396 Botsaert, de „clerc" is 's konings kanselier < mlat. cancellarius, „qui litteras principibus missas habet exponere" (Franck-V.
Wijk, Etym. Wdb. 291a) ; zie verder Wattenbach, Schriftwesen im
Ma. 3 456-66; Bouc. v. d. amb. 39: „Tybert der stede clerc, ... can wel
dichten; Hi es tabelioen" (notaris). Zie op 3298-3301.
3398 Bruneel, zie Naaml. 105 en op 3298-3301.
3401, 3411 soo verre, verg. Hooft, Ned. Hist., ed. 1677, 277:
„Dorp, de ballingen, en etlyke poorters, die zich to verre geuitert
hadden, sloeghen met een op wegh." Verg. ook nog 3431-2: driemaal hetzelfde rijm! Zie in 't algemeen over de eigenaardigheden
van dit slot Cc. 357-8 en ben., blz. 181-3.
3421-3 Firapeel, zie Naaml. 105 en Tschr. LIII 54, noot 2 i.f.
3422 lubaert naar A (X F: lupart). Over deze vormen en hunne
betrekking, eenerzijds met v1.-mnl. liebaert, anderzijds met nnl. luipaard en mlat. leo-pardus (pardus, in Ecb. caps. de naam van den panter, mlat. panthera) zie voorshands op 44; Inl. 38, met Aant. II B, 35;
Naaml. 105, 110-1; V. IV 520-1; Cc. 352.
3422-3 Deze regels behelzen eene onmiskenbare, scherpe satire op
het nepotisme aan het (Vlaamsche ?) hof; verg. op 3298-3301.
3428 doet wel ende —, verg. op 2514, en zie Cc. 352 en Stoett
294, opm.

-

3429 slaect uwen rauwe, verg. Couchi II 1545 (bij V. VII 1228:
intr., met rouwe als onderw.).
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3431 inne maghes niet, verg. R. II 6664, en zie V. IV 1848, Cc.
353; verg. ofr. n'en pouvoir mais.
3441 het es recht, rechtvaardig, billijk, overeenkomstig recht en
billijkheid, verg. 3455 1 ) en zie V. VI 1083.
3443 Zie over de „soene" na een misdaad Geyder 220-33, 290-4;
BH. 81-2. — De hoveling („een deel sconinx maech"!) raadt hier
den koning de (zooals gebleken is) smadelijk gehoonde, beleedigde
voorname „heeren" weer met zich te „verzoenen", maar ...... op
kosten van den in dubbelen zin „onnoozelen" (en aartsdommen)
Belijn; en dit op grond van zijn „roemende" erkentenis (3449-50,
3376-91) van het „dichten" en ,,draghen" van den noodlottigen
„brief". En deze raad wordt door den koning aanstonds, zonder aarzeling, en „sonder vonnesse" (3455), d.i. „zonder vorm van proces",
zonder den raad van, het overleg met zijne „ouden", „hooghe baroene", „heeren", „liede" (verg. 464-76, 1000-14, 1330-47, 3281) gevolgd (verontschuldigd met de machtspreuk: „het es recht"!) en ten
uitvoer gebracht (3461-77) ! Bittere satire op de koninklijke willekeur
en op het nepotisme en de slechte raadslieden ten hove (verg. trouwens op 1784-1801 en zie ook BR 82 (op 3420, 3444) !
3444 Zie Tschr. LIX 203 over dit gebruik van wulf naast Brune.
3446-7 over, zie V. V 2087-8, BH. 82.
3449-50 slaan terug op 3372-92, volgens Firapeel door Belijn, bewust van den inhoud der „scaerpe", tot den koning gesproken!
3452-4 Zie BH. 82 (op 3423) over het recht en den plicht om den
„achterballinc" (den bij verstek veroordeelden, voortvluchtigen misdadiger) mede te vervolgen en te straffen.
3453-4 De laatste regels, het, evenals hs. A, met een ,,Nora" 2 ) er
onder a.h.w. „verzegelde", slot van hs. F.
3455 sonder vonnesse. Over het recht om, na 3 vergeefsche dagvaardingen, ook „zonder een vonnis" een bij verstek veroordeelden,
voortvluchtigen misdadiger te vervolgen, te straffen j a te dooden
verg. op 1377-8, en zie BH. 82 (op 3423 en 3427) en ook Cc. 356 (op
3439). Maar R. w a s na de derde dagvaarding voor het hof verschenen! Schuilt in het hier (na 3441 herhaald) het es recht, in den
1) En ook 122, naar F: allicht ook daar ( X Cc. 164) de ware lezing.
2) Zie, over de beteekenis van zulk een „Nota", Tschr. LIII 156, noot 2, en BH.
CXXXIX.
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mond van dezen even zwakken als onrechtvaardigen koning, niet weer
een laatste, bittere satire ?
3461 maken die soene, t.w. als „paysmakere" (V. VI 51-2), bemiddelaar, „makelaar" (X 3500, van de partijen gezegd).
3464 is wane, in de bijzondere, ironisch-nadrukkelijke opvatting:
ik geloof zeker, ik kan je verzekeren, natuurlijk ! Zie Td. 194 en verg.
nog Hildegaersberch 208, 120.
3470 De inhoud van 3472-89, bier aangekondigd en in 3490 herhaald, „heropgevat", samengevat.
3474 toten domsdaghe, tot aan het laatste oordeel, het wereldgericht op „den jongsten dag", het einde aller dingen, d.i. voor eeuwig
(BH. 83).
3477 End e, verg. op 3237.
ghewilleghelike, volijverig, naar bartelust; verg. de oude beteekenis
van wille, zin, lust, wensch, genoegen, begeerte (als in 633, 2231,
2945, nog duidelijk uitkomt).
3479-82 R. is „vredeloos gheleit" (zie V. IX 1270-1), „vogelvr;ij"
— eene in 't Mnl. nog onbekende, althans niet opgeteekende term ! —
verklaard, „woest ballinc" geworden, dien iedereen straffeloos kon
dooden (en ook zijn vermogen aantasten), zonder daardoor den landvrede te breken; verg. op 3455 en zie BH. 83 (op 3451).
3483 vribeden, bijzondere vOOrrechten, „p r i v i legièn" ; verg. op
1341, 1343, en zie V. IX 1358; N. Taalgids XIV 15; voorts ook,
over den vorm en het rijm, Tschr. LIX 203.
3485 te vrijen leene, een specifiek leenrechtelijke term; wellicht:
zonder „contra-praestatie" (zie Ma. 385, BH. 83), bij 't verlei waarvan geene hofrechten en heergewaden verschuldigd zijn, of wel: dat
rechtstreeks van den koning wordt gehouden ?
3486 hier binnen, waarschijnlijk: binnen (de ruimte, ingesloten
door) de voorwaarden dezer „vrihede(n)"; zie Cc. 357, Tschr.
LIX 203 ?
3490 der = die heere; zie V. II 225, Td. 217 (noot 3), Tschr. LIX

203.
3492-3500 Het acrostichon: BI WILLEME; zie Tschr. XLVI 52-64,
LIX 204.
3495: 6 riseren : iseren. Een oud, maar lang, in verschillende vormen, alom wijdverspreid, welbekend gebleven, den lof der vrijheid
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boven de gevangenschap zingend, spreekwoord. Zie reeds R. I, ed.
J. F. Willems, 29; Ma. 385 BH. 83; Cc. 357; Ned. Wdb. VIP 3392,
3393 en XIII 386; NGN. VII 118, noot 2; De Brune, Spreekw. 52:
„Beter in de rijzerzangk, Als het is in d'yzer-clanck"; Gramsbergen,
Lev. Doot of Bedr. Kassier 2: „En wordje op duske gauwicheydt betrapt, je raeckt in de ysere."
3499 Firapeel, over dezen datiefvorm zonder -e zie Tschr. LIX 204
en verg. op 3057.
dat. Over deze, in R. I alleen hier (en misschien in 3207, naar F)
voorkomende, constructie met „aanloop", zie Grimm, D. Gramm. IV
444; Ma. 385; BH. 83; V. II 83; Stoett 325; Overdiep, in ed. Ferguut,
XCVI; Bouman, Bijdr. t. d. sync. d. dat-zinnen 134. In 't Nnl. nog
bekend, althans in uitroepende zinnen als: Regenen dat het deed !
(En) V o l dat het daar was! En een slaafr dat ik had !

Ten besluite van dezen geheelen „commentarius perpetuus exegeticus" volge bier vooreerst nog een kort vertoog over het, reeds meermalen door mij en anderen in den breede besproken, slot van R. I.
Reeds verscheidene malen 1 ) heb ik betoogd dat van dit slot de laatste
paar honderd verzen — de juiste grenslijn is moeilijk aan te wijzen —
misschien van een andere hand zijn dan die van Willem, den omwerker van R. r A en dichter van R. I B; hetzij zij de voltooiing
zijn van een door Willem op ziin beurt „onvuimaket" (5) gelaten
gedicht, hetzij zij een ouder, door Willem gedicht, slot vervangen.
Doch eene nadere breede bespreking van dit vrij ingewikkelde
vraagstuk hoort in dezen e x e g e t i s c h e n commentaar kwalijk
thuis, bier volge slechts eene korte samenvatting der voornaamste
gronden voor deze meening of gissing.
1) Naar tijdsorde : Tv. 13, Litbl. f. germ. u. rom. Philol. IX (1888) 11, Museum
III (18) 56, Nh. 45-52, Td. 192, 203, 209, 242-7, 269, Cc. 27, 30, 31, 34, 37 (noot
2), 41, 55, 60, 357-8, Tschr. XLI 113, LIII 154-67 - waar ook de uitkomst van mijn
philologisch onderzoek gebleken is nagenoeg geheel te strooken met die van Sievers'
„schallanalytische" keuring, in zooverre deze in de laatste c. 350 verzen, van 3162
(d e z e r eiditie) af, gelijk trouwens ook op verscheidene andere plaatsen, eene
andere stem hoorde (of hand speurde), naast die van Willem —, LIV 123-5,
Inl. 29 (met Aant. II A, 81). — Ook de uitgevers J. F. Willems (XXXIV-XXXV) en
Jonckbloet (XXXVI-XLI) hebben er zich mede bezig gehouden. En Potvin beèindigt
zijne Fransche berijming (Paris 1891) reeds bij vs. 3102, en motiveert dit, p. 146,
kortelijk.
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1° Het bij de vier hoofdgetuigen, naar lengte en inhoud, telkens
verschillend slot. In F is vs. 3454 'het laatste: de 46 slotverzen van A
ontbreken er, terwijl, blijkens het „Nota" onder het slotvers(zie Nh.
45) dit wel degelijk als zoodanig bedoeld is, aan het hs. niets ontbreekt. In A verdwijnt Reinaert — de hoofdpersoon, op wiens naam
het gansche gedicht staat, wiens „vite" in den proloog (vs. 4) den
hoorders en lezers beloofd is ! — met di e z e 1 f de vss. 3452-54 voorgoed van het tooneel; zonder eenig gewag van zijne verdere lotgevallen, of wel, gelijk in de 18 de Of r. branche, zijn dood. In L volgen op
vs. 1797 (de vertaling van 3500) nog 38 verzen (zie den inhoud in
Tschr. LIII 156) tot het slot, vss. 1834-5: „Curia dividitur, ad propria
quisque redibat. Fabula finitur metaque finis adest" waarna nog in
16 verzen de opdracht van het gedicht aan Jan van Dampierre (zie
Tschr. LIV 113-6) en eene zedelijke toepassing volgen inderdaad
een goed en onmisbaar, besluit van 't gedicht, als in F, en ook in A,
toch eigenlijk ontbreekt. In B eindelijk, na 3467 (= A 3500) eene
verlenging (in plaats van sluiting) van het „hof", terwijl R. n i e t
gevlucht is (B 3480) : eene jongere wijziging, met het kennelijk
doel, er het vervolg van R. II aan to kunnen vastknoopen.
2° Het acrostichon, althans in A, met den naam toch waarschijnlijk n i e t van hem zeff, noch uit de (twaalfde of) dertiende
eeuw, maar van een vierde of vij fde hand, den „scnver" van het
„voorschrift" van hs. A, afkomstig; zie Inl. 29, Tschr. XLVI 52-64,
LIE 157-8.
3° De drie in „geslachts"- en eigennamen geheel nieuwe, alleen in
dit slot voorkomende, dierenpersonages, waarvan twee uitheemsche:
aap en luipaard; zie Tschr. LIII 159.
De talrijke bijzondere, tekstcritische zoowel als exegetische
zwarigheden in het Iaatste driehonderdtal verzen ontmoet, in Cc.
357-8 opgesomd en meestendeels 06k hierboven telkens besproken;
zie Tschr. LIII 158.
5° Het groote aantal der in l.a.w. 159-61 opgesomde, alle en.
(bijna) all een in het laatste honderdtai verzen voorkomende bijzondere, eigenaardige woorden, taalvormen, rijmen, uitdrukkingen
en wendingen; waaraan nog toegevoegd kunnen worden: R.'s hol
(3119, 3233), als benaming van zijn „casteel" of „huus" (zie op
3119), das (:) = des (3139), Ende aan 't hoofd van een uitroep,
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vraag, aansporing (3237, 3287, 3355), en der coninc lioen (3490).
6° En eindelijk ademt dit slot toch ook een anderen geest dan de,
in Td. 218-21 geschetste van R. 1B. Eenerzij ds valt er niet slechts een
meer didactische bijsmaak in te speuren: de voorstelling van Belijns
nageslacht, als „zoenoffer", tot den doemsdag, voor den Isingrijn en
Brune aangedanen smaad, heeft eene bepaalde strekking, is eene op
het leven toepasselijke dieren f a b e 1, op dergelijke wijze als die der
„pude" 1 ) ; anderzij cis ook een nog scherper, venijniger, tegen het
(Vlaamsche ?) hof, het hofleven, de hovelingen, het nepotisme, de
(Fransche ?) vreemdelingen 2 ), de vorstelijke willekeur en het verwrongen rechtsbesef, zelfs waarschijnlijk tegen bepaalde historische
personen (Bouchard van Avesnes ?) gerichte s a t i r e; zie op 3422-3,
3443, 3455 3).
En nu, ten slotte, nog een korte vergelijkende eindbeschouwing van
den inhoud zoowel als van den stijl en den geest, het karakter van
het werk der twee dichters, Aernout en Willem. Al
kunnen wij thans niet meer juist bepalen hoeveel en wat Willem in
Aernouts gedicht naar inhoud en vorm gewijzigd, toegevoegd of
geschrapt heeft, een en ander valt toch wel vast te stellen.
Vooreerst wat den inhoud betreft. Dat Aernouts eerste, grootste
heeft (R. I A) in zeer veel ruimer mate dan die van Willem (R. T B)
eene, zij Ihet vrije — en het origineel telkens overtreffende, zelden
daarvoor onderdoende vertaling of „navertelling" der Ofr.
branche I ma g heeten is bijna van den aanvang der studie van het
weder ontdekte gedicht af, erkend en later zelden, en ten onrechte, ontkend of betwijfeld. Thans valt daaraan alleen toe te voegen dat,
de, reeds door Graf hier en daar geziene, maar eerst nu ten voile ontdekte, „vOOrkennis", bij beide dichters, van het Mlat. gedicht Ysengrimus van hun twaalfdeeuwschen landsman Nivardus — een, door
Voiges voortreffelijke uitgave eerst in zijn voile waarde erkende,
voorganger van ons Mnl. gedicht 4 ) — zich vrijwel gelij kelij k over de
beide deelen, A en B, uitstrekt, niet de kennis van, maar de, toch
1)
2)
3)
4)

Door mij aanvaaid, doch als, wellicht door Willem zelf, geinterpoleerd!
Zie echter reeds op 99-100.
Zie echter ook reeds 1788-1801 (schoon in R.'s mond van twijfelachtige waarde) ?
Zie Inl. 12-3.

184

DE TWEE DICHTERS

zeker wel niet uit vOOrkennis en navolging, maar alleen uit gelijke
bronnen (Oudfransche Renart-branches) te verklaren overeenkoinst
of gelijkenis tusschen den inhoud van het, toch hoogst waarschijnlijk
oudere, Mhd. gedicht Reinhart Fuchs 1 ) en ons Mnl. Van den vos
Reinaerde zich voornamelijk bepaalt tot Aernouts oudere eerste helft,
tt. I A: men vergelijke slechts hierachter, in de ConcordantFeen r en
de verdeeling der opgemerkte parallelieèn over de twee helften van
beide gedichten.
En over het karakter, den geest en den stij1 der beide dichters het
volgende; kortheidshalve, ter vermijding van herhalingen, in hoofdzaak met verwijzing naar hetgeen daarover door mij reeds vroeger,
in Td. 207-27 en ma 23-6 is geschreven, hier en daar aangevuld door
hetgeen anderen en ik zelf nadien nog ge- of bevonden hebben.
Vooreerst is b e i d en g e m e e n de toenmalige kennis van het
leven der dieren, met name natuurlijk van den vos; blijkende uit de
geenszins zeldzame overeenstemming met plaatsen uit werken als
1Vaerlant's Der Naturen Bloeme, Bartolomeus den Engelsman's Van
de eygenscappen der dingen, Cyrillus' Fabelen, en ook, uit onzen tijd,
Brehm's, door Buitenrust Hettema in zijne „Aantekeningen" ook telkens aangehaald, „Thierleben".
Wat den oudsten dichter, Aernout, betreft, zijn eigenlijke acrd,
karakter en stij1 moge al door Willems, bier en daar wellicht ingrijpende, be- of omwerking van het door zijn voorganger gedichte
(A. 41-c. 1900) niet overal weer scherp en met zekerheid te onderscheiden zijn 2), in 't algemeen mogen wij in hem toch zeker vooral
bliiven zien den, wel degelijk en duidelijk van Willem te onderkennen, vlotten, fleurigen, geestigen (na)verteller, den vrijen,
smaakvollen vertaler van het Arootste deel der Oudfransche eerste
Renart-branche (in den ons bewaarden of wellicht iets ouderen
vorm). Met een innig genot en welbehagen verhaalt hij de oude, hem
ook uit de mondelinge overlevering welbekende dierensproken, de
avonturen van „den fellen metten rooden baerde", die hij in een
sierlijk, bekoorlijk Dietsch gewaad steekt. Hoewel zelf waarschijn1) Zie Inl. 15-6.
2) Zie, wat het formeele betreft, Td. 179-207 (thans, 30 jaar later, op menig punt
te herzien).
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lijk een „clerc", bespot hij, goed thuis in de „Walsche" romans en
„farces", gaarne zoowel de geestelijken (zijn eigen „ghenoote"!) als
den derden stand, de dorpers en hunne vrouwen. En daarbij toont
hij zich geenszins vies, afkeerig van min of meer ,,bedekte", „dubbelzinnige" toe- en vooral woordspelingen, ontleend aan „boerden" en
„sotternieen", noch zelfs van eene „open are", zeer dartele, ja voor
geen rouwe, schouwe scherts terugdeinzende schildering 1).
Willem daarentegen, de omwerker van Aernouts gedicht, kenmerkt
zijne voortzetting daarvan (B: c. 1901-3500, aan 't slot misschien door
weer ancierengewijzigd: zie boven, blz. 181-3) niet alleen door
veel grooter oorspronkelijkheid, onafhankelijkheid van de Cif r.
branches, waaraan hij slechts hier en daar een en ander ontleent,
maar ook door het doen optreden van verscheidene nieuwe, in A
niet (of minder of soms anders) bekende, dierenpersonagia 2)
en eene grootere kennis en menigvuldiger herinneringen aan en
gebruikmaking, zoowel van oudere literaire geschriften (Maerlanes Alexander en vooral Carel ende Elegast) als van mondelinge,
Dietsche en Duitsche overleveringen Ermerijc, de samenzwering
tegen den koning, de honden Rijn en Tiebout(?), heldensagen
en dierensproken enz. 3). Voorts ook door een verdere
enkele
malen wellicht, doch slechts oogenschijnlijk, al te ver gaande
anthropomorphische voorstelling 4 ), vanzelf gepaard met een
scherpere individueele karakteristiek der dieren 5 ) een sterker,
meer beteekenisvol op den voorgrond treden der maagschap 6 ) eene
vaak sombere, ja tragische stemming en een sceptisch-pessimistischen
geest, vergezeld door soms eenigszins romantische stemming 7 ) ; een
vinniger, ongenadiger, sarcastische satire 8 ), caricatuur op de
vrouwen, maar ook op de maatschappij ; fijnere, diepere psychologische karakteristiek, en een, soms tot het ernstig-didactische overhel1) Zie nailer over dit alles Td. 223-6 en Inl. 21, Aant. II A, 41-6; waaraan nu nog
ettelijke, eerst bier „o n t dekte", dubbeizinnigheden toegevoegd kunnen worden ; doch
waaruit natuurlijk te schrappen ware het gewag van den Madoc, nu ook mij (na lange
weifeling: zie Td. 251-75) Aernout de dichter is gebleken niet, gelijk ik in Td. nog
meende, van het tweede gedeelte (B), maar van het eerste (A), vs. 41—c. 1900, doch
niet van den stellig door Willem gedichten proloog (1-40), waarin dit gewag van
Madoc voorkomt (zie op 1).
2) Td. 208-9.
5) A.w. 213-6.
4) A.w. 209-213.
3) A.w. 221-2.
6) A.w. 216-8.
7) A.w. 218-20.
8) A.w. 220-1.
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lender, geest en toon Kortom, een diepzinniger geest dan Aernout;
wellicht dientengevolge een enkeIe maal lets minder helder in zijne
wijze van uitdrukking 2 ), doch daarnaast toch ook hanteerder van een
krachtiger, meer gedragen stij1 3 ). En eindelijk door een groot talent
van samenstelling („maken") van alle verschillende bestanddeelen tot
een welgeleed, ondanks deze verscheidenheid van herkomst, grootsch
geheel, eene artistieke eenheid, een spannend drama, of liever het
eerste werkelijke dieren e p o s. Kortom: een groot kunstenaar; Wiens
werk, hoe larger en dieper men het bestudeert, des to hooger bewondering wekt; een dichter, die ors een, zoo niet h e t meesterstuk onzer
middeleeuwsche Nederlandsche letterer, tevens het pronkjuweel van
het middeleeuwsche Europeesche dierengedicht, ook na de late „ontdekking" en opwekking uit den schijndood eerst in den jongsten tijd
op zijn rechte, hooge waarde geschat, heeft geschonken 4).

Aan deze vergelijkende beschouwing der twee dichters mogen zich
eindelijk nog aansluiten enkele woorden over beider, door mij bij de
bewerking van dezen Commentaar opgemerkt, West vlaamsch taaleigen; als bijdrage tot mogelijke nadere kennis hunner personen,
of Albans hunner herkomst. Zie over 't algemeen: de aanhalingen bij
V. ; Gezelle, Loquela; De Bo, Westvlaamsch Idioticon 2 1-4; Jacobs,
Het Westvlaamsch; Vercoullie, in Onze Volkstaal II 3-47; Jonckbloet,
voor zijne Reinaert-editie GAM Verdam, Spieghel der Sonden
XXXI-XXXV; De Vooys, in Tschr. LX 228-248; Td. 20-4; Inl. 27
met Aant. II A 67-9.
Vooreerst meest ee iplv. ei; voor gutturale en labiale mkl. ou iplv.
de; en voorts 5 ) de volgende woorden: bachten 1288; bare, beer
2483(:); bedi 656, 796; 1936, 2373, 2936, 3019, 3156; bersen 1597;
bewanen 174; 2219; bruwen 1971, 2191; buc 1869; daerne, -like 2102,
2391; dul 916; dwaen 1460; ghedochte 540; gheloove, uitgeput 1599;
1) A.w. 222-3.
2) Zie b.v. 1901-29 (bov. biz. 114-7).
3) A.w. 223. - Zie over het geheel ook Inl. 23-4, 29.
4) Zie ook den lof van Martin, Kalff, Te Winkel, Walch, V. Mierlo, V.
Ginneken e. a.
5) Uit een kommapunt en de verscijfers voor of (en) na 1900 blijkt telkens, of de
toewijzing voor R. I A of B, dan wel voor beide geldt.
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gherochte, znw. 737; 1533, 3350; gherochte, praet. v. gheraken,
988; 2649 e.e.; ghestille 2204; goom 657; 2010, 2148; gram 843,
1170 e.e.; heede 3185; hiden 2614; kerre (kar) 203 (?) ; cume 766,
2141 e.e.; -pit 2598, 2615; sachte 3246 (zie ald.) X sochte 619,
sochten 3459; soe 30, 241; 2310-4 e.e. (zie V. VII 1457, Cc. 101,
De Bo2 1247 c) ; steet: Feet 2685 (?) ; tooghen 372, 1090; 2129, 2705;
up 282, 458; 2289, 2843 e.e., verde 164; verscroven 923 (zie De
Vooys, Tschr. LX 236); visse 1868; hem wachten 481; 1359; 3067;
wulf 1579; 1983, 3444; wulvinne 2921.
Het ww. tien komt slechts eenmaal, alleen in het (Brabantsche) hs.
F 2331 voor X A 2368 (bier 2383) : trac. En onbekend zijn (als bijzonder Brugsch ?) klanken en vormen als ei iplv. e (aldus geregeld
b.v. bij Corn. Everaert), ou (integendeel steeds au = oostvl. ou, zie
Franck 62) , i- = ghe- in ppp. van ww., jou, cam = quam, Olente
iplv. Alente (zie op 293). En cloet schijnt veeleer „Noordneder-

landsch" (Hollandsch: zie op 782).
Ziedaar een en ander ter nadere geographisch-dialectische klanken woordonderscheiding; hetgeen, in verband met de nog steeds ietwat „dubbelzinnige" Hollandsche en Zeeuwsche plaatsnamen Portaengen, Pollanen, Portegael en Scouden, Babilonien(broek ?) naast
de echt-Vlaamsche (zie de Naamlijst, blz. 121-6), met het behooren
(ressorteeren) der Vlaamsche „Vier Ambachten" (waarin ook Hulsterloo gelegen is) onder de dioecese Utrecht (zie S. Muller Hz., Kerkelij ke indeeling) zou kunnen leiden tot verrestrekkende, doch gewaagde gissingen omtrent een tijdelijk verblijf van Aernout (en
ook Willem ?) in een of ander kerkelijk („klerkelijk") officie in het
Sticht, Holland of Zeeland, te vergelijken met Maerlant's tijdelijk
wonen aldaar en op Voorne 1 ) en het enkele eeuwen latere verblij f
van den Luikenaar Jan van Stye[n]voort als vicaris te Utrecht 2).
Doch ... genoeg over al deze vermoedens !
1) Zie Verwijs, Inl. op Dei Nat. Bloeme, IX; Te Winkel, Maerlant's Werken2, 43.
2) Zie den Refereinenbunidel 1524 II 269-70.
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(Cursief gedrukt zijn de t.a.p. naar beteekenis of vorm verklaarde of besproken w o o rd e n; romeinsch gedrukt zijn de benamingen van verklaarde z a k e n. - De nummers
verwijzen naar die der versregels, waaronder de betrokken woorden enz. besproken zijn.)
aanklacht door „maghe"
281-7
aanspreekvorm („hovesche")
66-72, 1368-1404, 257380, 2623
abt 943
aem 617
aerme ende rike 2345
aerminc 1821, 2087
aex 699
aflaet 833
al 2452
alleene 1067, 2782
alles 793
alliteratie in rechtsformules
1998-2000, 2804-5
als (nagenoeg betr. vnw.)
2399
als die „utpote qui" 3234
also als 504
also wel 2924
ander 1442
aneganc 1049
anthropomorphisme 62, 228,
1162, 2707, 3118-9
apeert 197-8
apo koinou 2055-6, 2158-61,
2176-8, 2527, 3389
Ardennen 2265
arts, R. als - 41-462
auteurschap 1-40,
1901-3500, 1901-2154
avonture 4
Babilonien 23
baerde 699

baert 1996, 3222
bake 211-25, 1522, 2137
ban 260-1, 2744
barbecane 520
beesten 49
begheven 263-4, 352
beghinnen (hulpww.) 144
beiaert 1270
beloken nacht 2283
berch, van berghe to dale
280; over' die berghe 2898
berenvleesch 922
bersen 1597
beste 86
best gheboren 794
bevers 124-67
biecht, „openbare" - 20772717, 2080
bier 1965-71, 2190
binnen 3486
blanden 2193
blare 2510
blase 244
blenden 1846
blijde inkomst v. d. zomer
2467
bliven 5, 77
bloedverwantschap v. dieren
62, 175, 1485-6, 2112
boelschap v. R. en Hersint
72-3
boom als galg 182, 2851,
3176-7
borch 2384, 2472
borne 2598

botch 42, 2384
Botsaert = Bouchard v. Ayesnes 3298-3301, 3393
braden 1846
braeuwen 2914
breken up eenen rade 529
brief (sonder -) 2238
bringhen, voor hem - 526
Brune als koning der dieren
2255-2503
burse sonder naet 1269
busant 1151
buten 2513
coelibaat 729
dach 80; den scoonen 2406
daer hi stoet 75, - hi vant
2827
daerne 2391-3; daernelike
2102

daghes 731
dagvaarding 463-1014, 1337
-1900
dame 1859
dan, na compar. enz., gevolgd door indic. 2996-7
dat 1739; - (al, gesteld
dat) 3229; - (zoodat)
2743; constructie van met „aanloop" 3499
deelen an 2938-9
der (=--- die heere) 3490
dichten 26
diet 183, 1417, 1907, 2017
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dienen van 1598
„dierbare" termen
2885, 3011
49, X
361-2
dinc 1267

dieren

1684,

voghelen

doen (wel - ende)

Fransch 99-100, 935,
fransquillons 99-100

1461

galghe 1931, 2067, 3176-7
2514,

3428

donisdach 3474
doodvonnissen 1921
dorper 13, 720; oploop van
- s 708-844
drie 2827, - maal 13371900, 1971, 2030-3, 28078 ; - voete 1923
druut 923

dubbelzinnigheden

flume 2661
Forcadent 1865

140-6,

1413, 1267, 1270, 1537,
1628-9, 1658-9
dudij nen 66-72, 560-624,
1368-1404, 1441, 1972-5,
2582, 2641-2, 2900-3
dus (= dit) 976, 2460
dusent 1092

eene onbep. vnw. 27, 1390
eere 35
ellips v. huus 644; v. ww.
1556

Elmare 371
Elve ende Somme 2462
ende adversatief 1566, 2652,
2946; - aan 't hoofd van
uitroepen enz. 3237, 3355,
3477; - van nazin 2531;
constr. met - = dat
2268, 2280; gaen 1626, wel doen - 2514;
sin soo quaet - 498-9;
zesmaal 3308-20. Zie ook
Toev. en Verb., biz. 234-5
enjambement 2213-4, 23034, 3010-3
epitheton v. R. 60 , van beer
852; van kippen 327
Ermerijc 2257; - s schat
2155-2778

gevaderschap van dieren 62,
1485-6
ghe- perfectief 558; aoristisch 1501
ghebuur 339; - bure ende
gaste 1991
ghedeghen 411
ghedichte 3286-8
ghedoen 3223
gheestelijc 3091

gheleede (des coninx
139

gheles 2974
gheluut 1575
ghenent 2551-3
ghenesen 241
ghenouch 3057
gherecht deel 3075
ghereeden (die galghe) 2026
gherne 29
gherochte 305-9, 714, 3350
gheselle 611, 2827
gheselscap 1485-6
ghestille, een - maken 2204
gheval, een - van 820
ghetelen 1692
ghetiden 382-3
ghetrauwe 3286-8
gheval 46
ghewande 1281
ghewennet toter hant 1540
ghewilleghelike 3477
ghewone sin 35, 918
ghi 66-72, 560-624, 1957
gode volen 3346
gods houde 2267
goet man 3206
grane(kine) 1414
grijs 60, 2278
groet 1068-9
grongaerde 32
groot 1532

189
haghe 42, 384, 2440
haghedochte 539, 3118-9
half ghenade 2003
„halminghe" 2562-5
hanghen 1846
hantscoen 943, 947
hebben met praed. attr.
232-3, 903, 1808-11 ?, 2960

heden 925
heede (heide) 3185
heere, her 65, 780-99, 3134;
die meeste -n 464

heide 2306; an der -n
heil, al - 1049
he(i)lighe 83
hellinc 2457
hennetaster 1628-9
her (heere) 3134
here 478

877

heremiet (R. als -) 259-74,
263-4
herhalingen 138-9, 2338-9,
2351
hiden 2614
hie 1859
hinderwaert 2028
hoe 1591, 2322

hoe ghedane was 2320
hof, -houden 45
hofgeding 41-462, 17591900

hol 3118-9
hand en worst 98-105
hondekijn 99-100
honden bij erf enz. 333-4
hoo 441
hooch, hooghe borghe 2472,
hoochste strate 1768, hooghe hanghen 1976
hoofsche minne 234, - tad
3158, 3190-3

horen, den - blasen 2066

horten 1639
Hulsterloo 2595
huus, des coninx -

41-462,

2081

huwelijk van geestelijken
729, 1171

190
is ende ghi 2136
in 2425
ingane, ten - 318
ironische beeldspraak voor
strijd, gevecht 703-4, 860,
1598

isingrijn 62, zijn rol op R.
overgegaan 259-77
Baer 422, - ende dach 832
jonghelinc 1911
jonghen ende ouden 437
joncheere 2050
capelaen maken 141-3
capoen 1537
kat en hond 98-105
kele 183
kennen 86
claeuwen 748
claghen aen God 313
claren 2770, 2988
clerc 247
clippel 1295
cloet 782
clocke 1270
klokkenluiden 1487-1502
clusenare 352
cnecht 2968
Colne, van - tote Meye
2659
koningsoorkonden 354-6
connen 1961, 3331, 3396
consecutio temporum 493,
704, 968-9
Coppe 278-462, 283
cort 2001
korte verzen 91-3, 1859,
2555, 3307
crayieren 45
creature 2608
crede 140
Criekepit 2598
in de
critiek, literaire
ME. 11-39, 32
crom 2598, - no recht 2990
croone 1788
„crune scheren" 945, 1503-7
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lakennering 92
Latijn (kwaad -) 253,
1548, 1826
leede doen 859
leekenbiecht 1432-1758
leeuwe 44
lettere, die - 54; een paer
-n 3283
licht 3332
lidwoord, zonder - 50, 776,
1703; - bij namen v.
maanden 318; - in vocatief 419
liede 2207, 3281, 3443
lief (met lieve) 2790
lieve 3379
lijf ende lede 2804-5
linde 451
line 1080-1
lioen 44, 1843
lit (ten tienden lede) 2556
loete 788
lof (te wel grooten - ye) 47
looghe (scerpe -) 784
los maken 1475
lubaert 3422
maagschap 62, 281-7, 305-9,
1485-6, 1901-2154, 19017, 1909-29, 1978, 2294,
2449, 2480-2

Madoc 1
maelstaf 785
maken 1, 3319; valsch
20
male (koe) 785, 1872 en
ben., blz. 234-5
male (buidel) 398
malsch 19
man (leenman) 165
mangieren 702
mare 290
mede 2193
met 1858
micke 285, 3176-7
moghen 3431
molenman 117

mont (met widen - den)
2482
muur 1164
nacht (bi -e bi daghe)
2813

na dat (causaal) 2763
na min oom 3226
naken 399
natuurgevoel 42-3, 318-21,
2467, 2609
ne 1927
nemen 1550, 1552, 2562,
2581
neve 1073
nichten ende neven 1989
niemare 1577
niet (genegenheid) 19982000
nit 913
no 129; no - no 3225-7
„nootsin" 552-7
nu hoort 40
omtrent 1611
onbescaven 17
onghereede 2186
onsculde 81-2
ontweghet 2534
onvulmaket 5
ooc 2123
oom en neve 62, 1485-6
oor afsnii den 743
oorscalc 1793
oostende 2594
ophangen (hooghe) 1976
orientatie (0 = NO enz.)
2594
orconde 1885
orlof, .yonder - 707; uwen
-- 3036-7
ouden (seniores) 464
outmakigghe 800
overlevering van dierenverhalen 98-105, 202-25,
1939, 2696, 2700
over, - die berghe 2898,
-se
2747, 2986, - linen
staert 973; zie ook 3446-7
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paerc 330
paerlement 2282
palster 370, 2819, 3053
palsterkiin 3011
page 724-8, 1515; -n kinder 1171, 1280; -n wijf
729
pardoen 833
parodie 1-40, 25-32, 27, 50,
66-72, 259-77, 290, 339,
430-62, 729, 961-97,
1432-1758, 1487-1502,
1552, 1639, 1882, 2034,
2446, 2881, 3134
passieprediker, R. als 134-61
past 2702
paternooster 1745
peel grin 2881; R. als 259-77
pelgrimage van dieren 27793102, 3004
pit 2598
placebo domino 442
plecht 2885
pleghen 35
pluralis v. abstracta 2245;
hoofsche - 3158
porren 2034
Portegale 597
priore 943
prioreit 1700
„pude", fabel van de 232050
puten sone 917
quansijs 2587
quiten 2992
raden 1846
raet, des - hebben 565, den
nausten - 2508, in rade
3207
rangorde van aanzitting
2786
raven 18, 2825
recht 2886; het es - 3441
redene, die beste -1890

reinaerdije 2054
reise 2752, 2779-3102, 2889
recken hare lede 2840
rentvleesch 1522
rime ende woort 15
rinc 107
riseren: iseren 3495-6
rivier als grensbepaling 2462
rocke 730-1
root als epith. 60, 937;
roode hantscoen 943; caproen 942
rouwmisbaar 288, 305-9
sachte 3246
saghe 133
saluut 2446
samenzwering van beer, wolf
en vas 2255-2503, 2257
Sassen 2473
scade - scande 1282; - X
vrome 471
scadeloos quiten 2992
scaven 17, 2838
schatten (begraven) - 2155,
2623
sceeden 3082
scel 2156
scoien 2889
scoonen dach 2406
seghele ende brief 354-6
sente Martins voghel 1047
seven 236, 602, 2624, 2738,
2994, 3174
sibbe tellen 2112
sieden 1846
sies 2696
siet bier 160, 1417
sin 2611-3
singhen ende lesen 145-6,
446-7, 3003
zitten in rechtzitting 2783
slaken 3429
soendinc 181-90
soene 3443
sonne, ter -n upganc 2956
soo 3231; - langhe dat
2094; - verre 3401
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sorghe draghen 2348-9
spade 1480 ; - ende vroe
2088
spel 155
spiker 1516
spille 730-1, 830
spreekwoorden 180, 253,
254-8, 562, 670
sta2anin rechtzitting 63,
2783
staen 2599
staatkundige gebeurtenissen
(toespeling op -) 22552503
stage 2781
stallecht 299
slap 764
stoel 2292
stole 376
strate 1707
strophen 138-9
stupe 858
saver up 2108
swarte nonnen 1700
zweren op reliquieen 83,
2289
tafelmes 1550
tale ende wedertale 1009
taverne 1289
tautologieen 5, 13, 2064,
2291
tebroken 2499
telen, siere sielen - 1692
terechtstelling 1918
Tibeert 106-23
tit, diere -, goede -,
quade - 1113
trauwe 237, 2673-5
trekere 127
.trecken 1664
tsinxen 41
tsout 2449
tuun 1164, 1920, 2035-7
uitgeleide van een pelgrim
3038-40
upganc (ter sonnen -)
2956
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880
uutwaert leeden 2067

nut

vader (erdsche —) 2244
vaert, die langhe — 2171,
2222-3; die rechte
1698
valdore 1619
vanden 858
vanc, slach 1544
vast (e) 2904
veete 2187
vele 3204; so
doen dal
2953-4
velt 877
ver (vrauwe) 3109
verbinden 1588-9
verdrouven 851
vergheven 2562-5
verhoornt 782
verkrachting van Hersint
229-42
verliesen 250
verloren 3198-9, 3205
verre 3401
versoenen 2849, 3443
verspien 3195
verstormen 1379
verwaten 851
voete 85
vieren 1685
vierrijm 263-6, 1737-40
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viertich 1680, — daghe
(rechtstermijn) 2489
vighelie 429-47
villen 2870-2954
vinden 2827
vischvangst, I.'s — op het ijs
1508-11
visse 1867
vile 7
volc 2071
voordere voete 2910-3
voortzetten van andermans
geschrift 3-9, 5
voren, hem — maker enz.
1955; voete — 2910-3;
te — 2953-4; hem —
doen 793
vorevoet 2910-3
vraet als epitheton 2738
vragen in epischen stijI
645-6
vrauwe 729, 780-99, 1859
vrede, des coninx — 138,
260-1; — broken 245-8,
260-1; — te broken 164
vredebrekers 1880
vri 1341, 2321; — gheven
2804-5 ; te vrijen leene
3485
vrient 1977; 2802
vriheden 3483
vroet 327
vromen 962
vuurstergat 1646

Waes 2273
waken 2
walsce bouke 8
walscen 1461
„wandelinghe" met „ballinghen" 2728-31
wanen 1824, 3464
wanconst 905
wapens, geimproviseerde
724-8, 728, 730-1, 830
wat holpe 2500
watermale 1872, en ben., blz.
234-5

wech, te weghe waert 1686;
buten weghe 1687
weder 2127
weech 1164
wel doen ende 2514, 3438
wel gheboren 2356
wesen 1161, 1567, 2611-3
wildernesse 2265, 2602,
3184
wilen 2584
wille 633, 1148, 3381, 3477;
linen — lien 2945
willen 34, 1190, 3338
wilen 165; — ende leeren
2086
wisse 218
woerhoen 3188
woestine 2602, 3360
wonden, versche — als „lijctekijn" 160
wont 2310

CONCORDANTIEN
bijeenverzameld door Dr. D. C.

TINBERGEN

In den loop der jaren zijn door velen, die zich met de studie van den
Reinaert bezighielden, overeenkomsten opgemerkt niet alleen met
Le Plaid, maar ook met andere branches; overeenkomsten die een
heele gamma doorloopen van treffende, letterlijke overeenstemming
tot nauwelijks waar te nemen gelijkenis in situatie of uitdrukking. Ook de directe verwantschap tusschen Reinaert en Ysengrimus,
de indirecte met Reinhart Fuchs worden door overeenkomende plaatsen met grooter of kleiner waarschijnlijkheid zoo goed als bewezen,
in ieder geval aannemelijk gemaakt. Zoowel wat den Reinhart Fuchs,
als wat de jongere Fransche branches betreft, houdt men bij het wijzen op parallelplaatsen rekening met de mogelijkheid dat die uit
oudere, verloren gegane redacties stammen, dit geldt ook voor de
„Italiaansche" branche XXVII 1 ). Gaat het hier om de bronnen, door
den Vlaamschen dichter of dichters gebruikt, overeenkomsten met
Middelnederlandsche teksten wijzen eer op parodieerende navolging.
Bij het opsporen van parallelplaatsen is men echter op een hellend
vlak, men loops gevaar of te glij den naar het aanwijzen van zulke
futiele gelijkenissen, dat alle bewijskracht schijnt te ontbreken: „qui
prouve trop ne prouve rien!" Ook zijn er overeenstemmingen — en dit
geldt zoowel voor de vergelijking met de Middellatijnsche, Middelhoogduitsche en Oudfransche teksten als met de Middelnederlandsche — die eerder uit den middeleeuwschen epischen stijl in het algemeen of zelfs uit opvattingen van den tijd zullen zijn te verklaren,
dan dat ze op nauwere verwantschap met den Reinaert wijzen, waarbij, wat het Oudfransch aangaat, niet mag vergeten worden, dat de
neiging tot parodieeren ook aan de trouveres niet vreemd was.
1) Zie Inl. 15, met Aant. I 41 (1. ald. 158-9) en F. de Sanctis, Storia dells litteratura Italians (Milano 1940) I 147, 311-9.
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar
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Op de hier volgende lijsten zijn overeenkomsten vermeld tusschen plaatsen van den
Middelnederlandschen Reinaert en resp. I° Middellatijnsche dierengedichten, II° den.
Reinhart Fuchs, III° den Oudfranschen Roman de Renart en IV° Middelnederlandsche dichtwerken. Dat hierbij, zonder bronvermelding, gebruik is gemaakt van de
bevindingen, in de eerste plaats van Grimm, Jonckbloet, Van Helten, Martin, Buitenrust, Hettema, Van Mierlo en van wat bijeengebracht is door Muller in Taal en Letteren XIV (1904) 481-94, Tschr. LII (1933) 217-63 en LIII (1934) 43-53, maar
ook door vele anderen en mij zelf, behoeft wel niet afzonderlijk te worden gezegd.
Evenmin dat tal van plaatsen naast elkander worden gesteld, waarvan de overeenkomst velen slechts toevallig of ook weinig sprekend of slechts problematisch zal lijken.
Wat de Middelnederlandsche parallelplaatsen betreft, wordt in de lijst de kwestie van
de prioriteit ten opzichte van onzen Reinaert-tekst in het midden gelaten, terwijl ook
onzeker blijft wat als algemeene stijleigenaardigheid, c.q. zelfs van Middelnederlandsche en Oudfransche epische gedichten kan worden aangemerkt. Slechts woorden en
uitdrukkingen, waarin men wel Bens een opmerkelijke overeenkomst heeft willen zien,
doch die later, bij het voortgezet onderzoek van Middelnederlandsche teksten, toch -sours ook naar het getuigenis van het Mnl. Wdb. — minder bijzonder bleken, zijn
niet vermeld.
Bij de samenstelling der lijsten is zoo gehandeld, dat waar bij verschillende plaatsen
van den Reinaert idezelfde plaats of plaatsen uit andere teksten als vergelijkbaar
werden aangemerkt, de vermelding geschiedde bij de naar rangorde het eerst voorkomende Middelnederlandsche plaats. Hier werden dan tegelijk de overige in aanmerking komende Middelnederlandsche plaatsen vermeld en tevens werd bij ieder van
deze naar de eerste vermelding verwezen. Deze eerste vermelding wil dus niet zeggen
dat juist de daar het eerst genoemde plaats allereerst voor vergelijking in aanmerking
komt.
De versnummers zijn die van den tekst van 1939, aangeduid als Mu.2, en wijken dus
veelal of van de in vroegere publicaties gebruikte. Door de aangewende teekens wordt
aangeduid : door = letterlijke gelijkheid, door // overeenkomst, door X verschil. In
bijna alle gevallen waar geen letterlijke gelijkheid bestaat, is er naast overeenkomst
ook verschil, terwijl het om de overeenkomst is te doen; het teeken X komt daarom
zelden voor. Soms moest worden aangegeven dat een passage in een der vergeleken
teksten ontbrak, wat dan door 0 wordt uitgedrukt. Enkcle keeren is het teeken -Igebruikt om te kennen te geven dat de genoemde verzen te zamen genomen met de er

tegenover aangeduide moeten worden vergeleken.
Herhaaldelijk wordt, waar daartoe aanleiding bestond, eerst een grooter gedeelte als
overeenkomend met een passage in den vergeleken tekst aangewezen, terwijl daarop
een meer nauwkeurige vergelijking van de samenstellende onderdeelen volgt. De tusschen haakj es geplaatste woorden dienen of om den inhoud van een passage kort samen
te vatten of om de aandacht op een bepaald woord te vestigen; dit laatste ook wanneer
de overeenkomst niet uitsluitend dit woord betreft. In overeenstemming hiermee zijn
in de lijst van Middelnederlandsche overeenkomsten gelijke rijmen meegedeeld, waarbij dus al dan niet een nadere overeenkomst zal kunnen worden opgemerkt.
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I. Mnl.-Mlat.
Mnl.: R. I (Mu.2)
18-9 (malsch)
54 (lettere)

Mlat. : Ysengr. I Ecb. en Kl. lat. Denkm. der Tiersage
(ed. Voigt)
11 Ys. I 20, noot: „perfida avis" ; Guidrinus, Apol. 2:
fallaci corvo?
// Ys. Einl. LXXXV-VI en noot (scriptura) (vgl.
Gloss.)

60, zie 937, 1958
fi Ys. I 51-2
68-77
// Ys. V 739-40
74-5
// Fs. I 529 ? V 1101?
80-2
/f Ys. VI 486; 510 vlgg.
83
II Ys. Einl. XCV
100
if Egbert v. Luik, Fecunda ratis 1311-27; Ys. I 181-442
211-25
II Ys. I 181, 183 e.e., V 1124 (baco)
211 (bake)
II Ys. I 355 vlgg.
218 vlgg.
1/ Ys. I 357; 366, 379 e.e. ; 455
218 (wisse)
11 Ecb. Einl. 57 noot
278 vlgg., 428 vlgg.
/f Ys. I 920
318 (april)
// Ys. Einl. LXXIX
322-8
324-5, 1616
// Ys. IV 936 met noot, Brunellus 127
333, 342
II Odo de Ciringtonia Parab. 19
ii Ys. V 133-8, VII 427-31, 435
35462
11 Ys. IV 144 vlgg., 857-8
364 vlgg., 374 vlgg.
/f Ys. IV 141 vlgg.
365-9
11 Ys. IV 911
370
II Ys. IV 851-66
374 vlgg.
427-62
11 Ys. Einl. LXXXIV; Odo de Ciringt. Parab. 15
428 vlgg., zie 278 vlgg.
440 vlgg.
H Ys. IV 679 vlgg.
454-62 (grafschrift)
// Ys. VII 417-22, Ecb. 1112
II Ys. I 607-15
573 vlgg., 1130 vlgg.
612-6, 632-5
if Ys. II 654, 663-6 vlgg., 681
630 vlgg.
II Ys. I 616 vlgg.
656-70
ff Ys. I 717 vlgg.
670
II Ys. I 686, 807, 809
ii Ys. IV 468
687
716-9, 759-61, 808 vlgg., 1544 ii Ys. I 760 vlgg.
vlgg., 1557 vlgg.
// Ys. IV 468-9
756 ?
// Ys. II 3-10
765-6, 784-5
779 (vgl. A 781-3), 807-14
ii Ys. II 208, IV 642
808 vlgg., zie 716-9
825-34, 1560 vlgg.
11 Ys. I 735-8, 753-5
835-6 ?
ii Ys. II 1-2
875-6
ii Ys. I 729-30
886-7
ff Ys. II 233
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Mnl. : R. I (Mu. 2)

Mlat.: Ys., Ecb. en Kl. lat. Denkm. der Tiers. (Voigt)

II Ys. II 163-4
907-13
937, 1958 (rood, vgl. 60, 3222) II Ys. V 202 (ruff), Brunellus 201
II Ys. III 524-5
942
II Ys. I 653-6
1082, 1105 vlgg.
// Ys. III 680
1100-3
1130 vlgg., zie 573 vlgg.
// Ys. I 737 vlgg.
1168-9, 1535 vlgg.
1282
II Ys. I 175 (met foot), 805
1/ Ecb. Einl. 40: der Parder; 58-9
1337 vlgg. (Grimbert)
1/ Ys. I 11-2, 125 vlgg., III 1115 (1030, 1087, 1089),
1485-6, 2114-5
1143, 1145 ?; 1166-7, IV 418-32, 446, 463, 695
II De Lupo 53-63
1503-7
II Odoniana Parab. 4
1508-11
II Odoniana Parab. 8
1530-1
II Ys. I 735-8, 753-64, 811-2
1535-59
1544 vlgg., 1557 vlgg., zie
716-9
II Ys. I 811-2, 855-7, 930-2
1572-99
II Ecb. Einl. 44
1684
1700 (swarte nonnen)
II Ys. V 197
II Ys. III 339-60
1775-1801
II Ys. III 361-2
1802 vlgg.
II Ecb. Einl. 60, 43 noot, Ecb. 642
1867 (otter)
11 Ecb. Einl. 60-i
1871 (eencoren)
1939 (Rume e. Widelanke)
// Ys. IV 742 (Gripo, Triventer)
1958, zie 937
2013 vlgg.?, 3078 vlgg.
// Ys. IV 447
H Ys. IV 611, V 559 (met foot)
2030-3
II Ys. I 62, III 709
2055-6, 3028-9
2114-5, zie 1485-6
// Ys. VI 169 (vitula)
2126 (calf)
// Ys. 470 (foot blz. 221), 560-6, 620-36
2190-4
H Ys. III 335 vlgg.
2227-32 ?
H Ys. I 941-6 (met foot)
2392 (vaerne)
II Brunellus 181-4
2472 vlgg.
// Ys. IV 930
2562, 2581 (festucatio)
// Ys. III 688, VII 422
2659 (v. Colne t. Meie)
H Ys. III 281-2, 673-9
2664-83
H Ys. III 675 vlgg.
2776 vlgg.
2705-7
II Ys. III 537, 645, 701
g Ys. I 555 (fuisti), 634 (fui), 638-50
2734 vlgg.
H Ys. V 424-6 (en noten op 406 en 429), 591 vlgg.,
2737-9
615 vlgg.
II Ecb. 481, zie Graf 108
2745 vlgg.
II Ys. I 417 noot
2761
II Ys. III 103-4
2784-6
2819 (palster, scerpe)
H Ys. IV 911

CONCORDANTIEN I MNL.-MLAT.
Mnl. : R. I (Mu.2)
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Mlat. : Ys., Ecb. en K!. lat. Denkm. der Tiers. (Voigt)
// Ys. III 105-6
// Ys. III 895 (I 208), 919, 923, 957-62? Ecb. Einl. 57
// Ys. III 312 vlgg.
H Ys. IV 589-91, Einl. XV noot 2, Odo de Citingtonia, Parab. 15
fi Ys. I 521-2 ?

2854 vlgg.
2910-13, 2921-5
2957
2970 vlgg.
3018-23
3028-9, zie 2055-6
3094-7
3149-50 (ondergaan)
3222-30
3222, zie 937
3279 vlgg.
3417-20
3421-3

Ys. II 359-62
// Ys. IV 846, V 766 (anticipare)
H Ys. I 71-2
II

// Odo de Ciringt., Parab. 14
// Ys. III 99-100
7/ Ecb. 765 ? Einl. 42, 58-9, 60

II Mnl.-Mhd.
Mhd.: RF. (Baesecke)

Mnl.: R. I (Mu.2)
44-7
48-60
50
60, 3222 (roode baert) (vgl.
937)
61 vlgg. (I. aanklager), 100
(Cortois), 125 vlgg. (Pancer), 417 (Cant.) ; 1860-1,
1891-3 (alle dieren), vgl.
ook 57-60
62 (I.'s maghe)
64 (I. klaagt zelf)

1321-3
1331-62
// 1362
// 69 (roten belliz)

11
//

(Brun voor I.), 1847-64 (Is., Brun, Dieprecht,
Schant., Diezelin)

11 1366

/f 1099-1120
X 1366-9 (Brun vorspreche) ; vgl. Ren. I 29 vlgg., 55
vlgg.
72-3, 95-7 vgl., 1652-9 (I.' s ii 1093-4, 1198-1200, 1410-2; vgl. 1155-1200
klacht)
79-85 (dach ghenomen, on- 11 1077-84, 1096-8; 1124-5, 1138-45
sculde)
11 1149-53
82-5
H 1122 (Reize)
83 (heleghe)
95-7, zie 72-3
100, zie 61 vlgg.
X 1765-7 (Diepr. is R. vijandig, zegt Kr.)
108-23 (Tib. pro R.)
124 (Pancer de bever), 1867 // 1350, 1623, 1985 (biber), 1333 (pantyr)
(Pancer)
125 vlgg., zie 61 vlgg.
// 1239-41, 1383-4
138, 361 (vrede)
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Mnl. : R. I (Mu.2)

175 vlgg., 1337 vlgg. (Grimbeert pro R.)
182-7
184-7, vgl. A 186-92
202-10
211-25
213
214
217 (scoone jonghelinc) (vgl.
1413 vlgg., 1911)
220-5
230-58 (vgl. 243 vlgg., 249
vlgg., 1826-42)
232-3, 2934-5
238-42

Mhd. : RF (Baesecke)
// 1113-6, 1386-1408, (Krimel pro R.)
if 1841-2 (?)
if 1083-4, 1208 (?)
II

677-81

11 449-98
11

473-4

/1 490

g 1400(schone jungelinge)
/J 466-7 ?
JJ 1761 vlgg.
/1 423-8; 435-8 ?

1392-8, 1405-7 (Hersant geen letsel) ( X Ren. I 119
vlgg.)
239 (dor minne)
// 1393 (dturch minne)
242
X 1408 (Kr. belooft vergoeding) (// Ren. I 119-22)
Na 242 (R. : 0.; L 111-2, R. X 1396-8, vgl. 628-31 (// Ren. I 125-9)
II 251-4; zie Cc. 171)
243, 249, vgl. 230-58
278-462
11 1458-1510
280-6
// 1458-63
299 (stallecht), 1246 (offer- 1/ 979 (kerzstal)
keerse)
305 (Pinte, C.'s dochter)
X 39, 54, 1938, 1945 (Pinte, Sc.'s vrouw; H Ren. I
279 vlgg. : zie Cc. 176)
311 vlgg. (C. klaagt)
Il 1467-73 (Sc. klaagt) (X Ren. I 299 vlgg. Pinte
klaagt)
330-1 (paerc ... beloken), 644 // 24-5 (niht bezunt), 37, 43, 47, (zun), 64, (bezunt),
tuun)
830 (mure)
333, 342 (honde)
287, 289-90 (jeger mit hunden)
334 (pelse)
// 69 (belliz)
335, 387-91
// 62-4
340
1/ 831
342, zie 333
361, zie 138
384, 394
// 51 (verg. 37, 47)
387-91, zie 335
417, zie 61 vlgg.
422
X 1474 vlgg. (II Ren. I 351-8)
Na 422 R. I: 0 (doch vgl. X 1484 haas heeft koorts (// Ren. I 359-60)
2668-71)
429, 436-8 (vigelièn singhen) X 1485-7 opdracht aan kappelan Brun
436 vlgg. (indir. rede)
// 1485 vlgg. ; X Ren. I 398 vlgg. (directe rede)
441
11 1501
Na 462 R. I : 0
X 1489-92 mirakel, vgl. 1506-10 (ll Ren. I 451-8)
11

CONCORDANTIEN II MNL.-MHD.
Mnl.: R. I (Mu. 2)
464-1014
464-7, 1330-3
476-9
510-3 (Maupertuus)
514-5
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Mhd.: RF (Baesecke)
if 1511-1646
// 1413, 1442-52, 1622-3, 1746-50
if 1511-2
// 1519-22 (Ubelloch)
ff 1519-20

1/ 1201, 1518, 1595
533
573-82
11 1533-8
f/ 19 (Lanczelin)
600 (Lamfreit)
/1 502-4
606-11
if 329 (enges phedelin) (// Ren. II 724)
631 (crommen pat)
644, zie 330-1
646-52
// 1541-3
1/ 1696
652
/1 690-3
656-77
662-7 (vgl. 702?)
// 1547, 1557, 1559, 1603-4 (X Ren. : 0)
666-7, 3276-8
// 1602-4 (X Ren. : 0)
703 (schinken), 1970 (cloos- 11 519-21
terbier), 2190-5 (bier ghebrouwen)
705-6
1/ 2217-8
708-834
11 516 vlg., 997-9, 1564-92
708 (Lanfreit) (// Ren. I 625-7 X 1567 der wagenman (doch vgl. 19 Lanczelin)
Lanfroi)
714-5, 1228 vlgg., 1574 vlgg. // 1570-9, vgl. 514-5, 971-3
(wolfs gheruchte)
722 (stake), 725 (cruusstaf), 7/ 517, 977, 1586 stangen; 979 kerzstal, 1720 schit
727, 761, (vane), 785 (maelstave), 1245 (rocke), 1573
(staven)
729 (des papen wijf), vgl. g 1701, 1722
1235, 1245 enz.
// 1587
737
I/ 1590-1, vgl. 820-1
742-3
// 1564
757-8
// 370-1
812-4, 858, 1257
877, 1100, 1433, 2306 e.e. X 138, 312, 469, 638, 641, 859, 1033, 1515, 1658,
1830, 2061, 2066, 2198 (walt), (ll Ys. I 1 silva,
(heide) ; 280, 507, 550, 879,
V 822, 893 silvigena)
2898 (berch) ; 504, 2100,
2310, 2385, 2898, 3475
(wout)
908 (vgl. 879) (van een berch) X 1595 (vOOr zijn „burc-) (vgl. Ren. I 696-9: uit
zijn burcht)
910- 3
/1 173-5
/f 1594-1604, 2201-12
934-49
937 (rooden scalc), 1958 (fel- /1 69 (roten belliz), 1463 (rote R.), 2172 (ubele unde
rot)
len rooden) (vgl. 60)
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Mnl.: R. I (Mu.2)

Mhd.: RF (Baesecke)

942 (rooden capproen)
// 1611, 1674-5
950-5, 2942-3, 2946-7 (vgl. H 1605, 2213-6
195-6)
// 1607-21
978-99
982, 1328-9, 3412-3, 3430-41 // 1619-20, 2231 vlgg.
1006-9, 1023, 1342-3 (driemaal H 1447-51, 1640-1, 1774-5 (X Ren. : 0)
dagen)
1015-1336
// 1647-1742
/1 1647-8
1015-7
1023, zie 1006-9
1026-44 (vgl. 1048 vlgg.)
// 1650-6 (vgl. 331-3) ( X Ren. I 737-41)
1038
II 332-3
1065-7
X 1658-9, 1201
1070, 1368 vlgg.
II 1670-1, 1801-6
1072-3
II 1661-3
1073, 1082 e.e. (neve, R. tot H 315 (vgl. 327), 1662, vgl. 1659, 1663 (R. tot D.),
T.)
232 (R. tot Dizelin) X 178 (gevater, tot mees) Of
Ren.: compere)
1089
X 1676-8 (X Ren. : 0)
1100-1 (vgl. 1069, 1082) // 1687 (vgl. 1731) ( X Ren. : 0)
(lichte nacht)
1124-6
// 1683-5 (vgl. ook 326)
1170-5
// 1695 (vgl. 1690 vlgg.)
1175
H 331
1196-1207, 1226-7
H 1699-1700, 1710-1 (X Ren. : 0)
1226-32
if 1701-4
1228 vlgg., zie 714-5
1235, zie 729
1245, zie 722, 729
1246, zie 299
1257, zie 812-4
1272-85
fi 1057-60, vgl. 530 (en 1013, 1021, 1043, 1090
zagel ?)
1310-5 (// Ren. I 885-6)
X 1712-3
1316-25 (vgl. 1950-4, 1979, // 1729-34
2040-2)

1328-9, zie 982
1330-3, zie 464-7
1337 vlgg., zie 175 vlgg.
1337-1431
// 1760-1834
1339-47
// 1443-51, 1760-75
1342-3, zie 1006-9
1354-7
// 1776-83 (X Ren. I 922-45)
1368 vlgg., zie 1070
Na 1431 R.I : 0 (maar vgl. X 1831-4 (// Ren. I 1129 vlgg., 1440-2)
1756-8, 1784-6)
1432 vlgg. (biecht)
X0
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Mnl.: R. I (Mu. 2 )
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Mhd.: RF (Baesecke)

// 2168 vlgg. (?)
1477
1487-1502
/1 499 - 533
1487
// 686
1503-7
// 694-6
1508-11
ff 721-822
1521
1/ 690 (?)
1558 vlgg.
II 465 vlgg.
1560-3
1/ 802-3
1572 - 3 (si sehse ... met staven), 11 516-7 (sehse man ... iglicher eine stange), 977
(zie ook 722, 785)
1574 vlgg., zie 714-5
// 1006
1601
1652-9, zie 72-3
// 1205-6 (?)
1658-9
1756-8, vgl. 1784-6
X 1831-4
1760
// 1835
1780-2
/1 1144-5
1784-6, zie 1756-8
1788-1801 (R. moraliseert)
H 2069-74, 2157-62, 2175-86 (dichter moraliseert)
1826-42, zie 230-258
1826 (R.'s Latijn)
11 738 (I. 's Latijn)
1856-80 (opsomming van die- // 1331 60, 1847-64, vgl. 1099 - 1120
ren) (vgl. bij 62)
1860-1, zie 61 vlgg.
1867, zie 124
1891-3, zie 61 vlgg.
1902-3
Jf 1946
1911, zie 217
1918-27, 1942
// 1429-31
1920, 2037
// 526 (vgl. 334)
1942, zie 1918-27
1950-4, 1979, 2040-2 (vgl, // 1734
1316-25)
1958, zie 937
1970, zie 703
1972-80
// 1851 - 6
1979, zie 1950-4
2037, zie 1920
2040-2, zie 1950-4
2111-20 (ghesellen)
// 385-96, 672 (geselle) (405 gevater)
2122
// 712-4
2125
/1 490
2190-5, zie 703
2668-71 (vgl. bij Na 422)
// 1481-4 (// Ren. I 359-60) ( ?)
2700 (Rijn)
/f 1122 (Reizen)
2842 (vgl. 50-2 en 2950-1)
II 1926-9 (?)
2859-69, 3496
// 1215-6
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Mn1.: R. I (Mu.2)
2871 vlgg., 3045-57 (R's uitrusting als pelgrim)
2871-5 (velspot), 2878 vlgg.,
2910-8
2881-9 (vgl. 2789-90)
2910-8, zie 2871-5
2929-41
2942-3, zie 950-5
2946-7, zie 950-5
2950-4
2970-1 (Belijn kapelaan)
2980
3045-57, zie 2871 vlgg.
3149-50
3178 vlgg., 3352-60
3222, zie 60
3276-8, zie 666-7
3352-60, zie 3178 vlgg.
3412-3, zie 982
3422 (lubaert)
3430-41, zie 982
3455 (het recht)
3496, zie 2859-69

Mhd.: RF (Baesecke)
// 1817-30 (als arts)
II

1951, 1948, 1968, vgl. 1897-9 (en 564, 593 ?)

7/ 2122-5
H

1177-80

1902-3
X 1486, 1511 e.e. (Brun kappelan)
1 1619-20
H

// 527
//

2192-8

// 2006 (lewarte)
// 1633, 1645

III Mn1.-Ofr.

Mill.: R. I (Mu.2)
1-10
7

41-494 (hofdag)
41-60
41 (tsinxen)
44-5
48-60
48-9, 2794
50 (vgl. 188)
51-6
56 (vgl. 855)
57-60, 1759-64
60, 3222, vgl. 937
61-89 (Isingrijns claghe)
62-3
64
70-1, 88-9

Ofr.: Ren. (Martin)
// I 1-7
// XVII 1686-7
7/ I 11-444
// I 11-26, XXVII 1-20
7/ X 14 BCHILM (pantecoste) X I 15, XXVII 1
(asencions)
// Ib 2205, XXVII 2-3, 7
71 I 19-26
/7 V 303-4, XXVII 5-6
II I 22, XXVII 72 vgl. 68
XI:0
H XXVII 17-20
/7 I 24-6, 1201-3, XXVII 9-10
ii I 27-43, 240-54, XXVII 12, 21-8
H Ia 1911
// I 27-8
/1 I 43

CONCORDANTIEN III MNL.-OFR.
MnI, : R. I (Mu.2)

Ofr.: Ren. (Martin)
// I 30-6; vgl. Ib 3087-94, II 1027-1150
// I 30-4, 1030-4 + 1036, XXVII, 12, 25, 209
H I 35, II 1122
XI:0
1/ I 37-42, II 1006, Va 1101 vlgg. (Foulet 177)
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72-7
73, 95-7, 1652-73
74-5
76-7 (blindheid)
79-85 (onscout)
88-9, zie 70-1
95-7, zie 73
98-105 (Cortois) 106-23 (Ti- X I : 0
beert) 124-67 (Pancer) 16874 (Isingrijn)
Na 97 : 0
X I 44-54 (Ii. rois) 55-78 (Brun) 79-102 (Bruianz)
99 (stont up) 106 (spranc), /f I 379, 206 BH 7-9, 1315, X 64, 122, 923
175, 311, 1337, 1857
// XV 1-364, XXVI 27-131, 34 vlgg., 64 vlgg. ( ?)
104-5, 112-21 (worst)
106-23 (Tibeert pro R.) // I 473, X 116-94 (Tybert pro R. ; Foulet 361, 364,
369) ; vgl. I 1318 BH 27-39, X 922-48 (Belin
pro R.)
112-21, zie 104-5
138-40, 357-62, 1810-1 (des H I 110, 396, 438, 1693-4, II 469 vlgg., 492-7, XXVII
coninx vrede)
371
170
II I 85-7
172-4
II I 1347-50, Ia 1701-2, X I 85-7, 104-8
175-277, 1337-47 (Grimbeert H I 103-33, 206 BH 7-9, 1318 BH 89-101, 1397-1404,
pro R.)
XXVII 61-80
175, zie 99
176 (R.'s broeder sone), 1338, 11 Va 1154 (vies) X I 206 BH 9, X 1179, 1189 (cosin
2248
germain) XXVII 61 (compagnon)
182-7, 193
11 I 70-4, 210-8, 237-9, XXVII 134-5
188, vgl. 50
202-10 (pladise)
// I 1061-2, III 1-138 (176), VI 745-66, IX 524-44 X
XIV 537-676, 537 CHM 330 vlgg.
II V 61-140
211-25, 2137 (bake)
// I 352 (baceler)
217, 1911 (jonghelinc)
217, (1435), 2704 (scoone) 11 I 55, 499, 1381
218-9
// V 132-6
223
/J XIII (Foulet 476)
228 vgl. A 232 F 220
X 1 1063
// I 109-16, Ib 2787-90, II 1100 vlgg. (Foulet 175)
230-42, 2006-8, 2929-31
230-1
H I 116, vgl. 111-2, 233
243 (heere C.), 423, 1015 e.e. // I 22 (dan R.), 151, 1873 e.e. ; 79 (sire B.), 103 e.e.
(vgl. 1363)
259-77
// XXVII i 104-7
262-8 (vgl. 352-86)
XI:0
269 (Malcrois)
// Va 954 BCMn, 1147 BCKLMn 318 (Malcrues)
(Foulet 492)
Na 277 : 0
X I 134-266 (Hersint, Bernars enz.)
278-310 (aankomst v. Cante- /f I 279-98
deer)
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Ofr.: Ren. (Martin)

Mnl. : R. I (Mu.2)
280
282
286 + 304
287-8
301-9
301, 303
304
308-9
311-418 (Cantecleers claghe)
311, zie 99
312-5

II I 1197-9
H Ia 2107-8
H Ia 2116

// I 297-8
H I 429-32
H Ia 2115

// Ia 2116
H Ia 2047-8

/f I 299-337 (Pinte) X 300 L. (Chantecler) ; XXVII
11, 33-52, 299-314 (un Chantader) ; vgl. II 111
vlgg. (Foulet 166-7)

// Ia 2139, XXVII 13-4 = 23-4 = 35-6 = 45-6 =
207-8
316 (FB kindren, A sustren)
H I 307 (freres), 310 (serors), 320, 322 (suer) (vgl.
Cc 176)
318
su 1 160
327 (Roode)
// I 285, II 373, VI 475 (Rossete)
330-1 (mure), 384, 394 (ha- III 328 (lices), II 45 (courtilz enclos)
ghe)
// IV 66-7
332 (eens monics score)
// II 608, 652 (Foulet 122)
333 (honden bij klooster)
H I 1587-8
348
349, 481 e.e. (baraet)
// I 474, 815 e.e.
352-86 (R. heremite) (vgl. X I : 0
262-8)
354-6 (brief), 2479, 3279- H I 936-45, 988-1004, Ia 1917 vlgg.
3320, 3396-7
357-62, zie 138-40
361-2
/f XXVII 356
387-91
// II 498
392-5
J/ I 325-8
407
// XXVII 340
408-11
// I 316-8
II I 329-30
414-5
416
II I 319
Na 418 : 0 (maar vgl. 2668- X I 338-96 (bezwijming; toorn, koorts) (j1 RF)
71)
419-62 (Coppes uitvaart)
H I 397-432
419-22
XI :0
419 (vocatief)
// I 729, Ia 1657, X 1627
423-35
H I 367-77
424
H I 397
// I 412 BH 2
426
X I 398-412 (Brun kapelaan enz. 1/ RF) ; // XVII
436-47 (vighelien)
534-644 (Foulet 469-71)
II I 406-8
438 (vgl. 429), 440-3
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443 (verse), 46 (der sielen // I 411 (vers)
vers)
445, vgl. 2500
H I 410 (les trois lecons)
447 (die sevende lesse)
1/ I 413
448
II I 415-22
449-53 (graf)
li I 420
452-3 (maermersteen)
11 I 425-8
454-62 (grafschrift)
460
XI:0
464-1014 (eerste dagvaarding) ii I 433 (476)-728, V 611-750; zie Ec. op 463-1014
464-7, 1000-5, 1330-3 (raad- X I : 0 (/J RF)
pleging)
468-75, 1010-4 (raad)
II I 435-8 (vgl. 219-27)
476-9 (vgl. 1010-4) (opdracht /1 I 439-43
aan B.)
480-6 (waarschuwing)
XI:0
II I 76-8, 444
487-92
Na 494 : 0
X I 448-68 (mirakel) (// RF)
495-510 (B. op weg)
/1 I 445-7 (vgl. 946-7, 950-2)
507 (berch)
II XXVII 92
510 (Maupertuus)
// I 477 (Malpertus), 1318 BH 9 (Maupertuis)
512-3 (casteel)
11 I 953, 961, 1113-21 Ia 1623 vlgg., XXVII 90
516-7 (aankomst)
ii I 476-8, Ib 2483-4
516-7
// I 705-7, Ib 2483-4, X 703-4
517
11 I 952
520-644 (gesprek met R.)
// I 491-623
520-1 (barbecane)
H I 481, X 557, 565
522-3
// I 491-4, 769
522, 1066
// I 769, XXVII 102
523
= I 492 if XXVII 104 + 108
527 (vgl. 1009)
// XXVII 7-8, 78, 87
530
/f XXVII 134-5
536-7 (tale)
// Ib 2335-6 (parler), X I 495-6 (cors, vgl. 479-80)
ii I 483-4
538-9
540-4
11 I 497-8
547 (wel soete vrient), vgl. = I 499 (baus doz amis)
1435
548-51
II I 500-1
552
H I 502
554-6
ii I 503-4
561 (cranke have), 562-5, X I 504, 505-30
568-9
566 (goeder verscer honig- // I 536, 552 (zie Jonckbl. LVIII vlgg., Tschr. LIII
raten)
54-5, Foulet 333)
567 (couver harde groot)
// I 535, 539
573-82
ff I 537-42
586-92, 603-5
ii I 548-53
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II I 554-5, Va 643-5 (Foulet 201, 333)
600-2
II I 555, 579 (Lanfroi) X Va 645 (Costant des Noes)
600 (Lamfreit)
603-5, zie 586-92
// I 568-72
606-11
II I 544, III 226
612, 620, 1288
II I 535
617
H I 770-5, Ia 1455, Ib 2785, 2841, XIV 302-7
621-4, 636-41
ii I 777 (welcomme)
627, 1073 (willecome)
ii II 724 (estroite sente)
631 (crommen pat)
// I 546
638
// I 577-9
642-4
645-874 (Brunes avontuur)
// I 581-683
// I 581-4, II 727-8
645-52
646 (men mi seide)
X I 11, 875 (l'estoire), 346 (en escrit)
// I 585-6, 589
655-6
11 I 852, Ib 2512
672, 1194-5, 1627
if I 831-2, 831a LBH, 851, Ib 2509 (?)
673, 1176-8, 1633
ii Ib 2543
674
II I 590-1
676-7
II I 603-4
678-9
11 I 606-7, 608 BH, vgl. Ib 2545-50
681, 692-4
/f I 612, Ib 2964
696 + 700-1
ii I 624-5
697
H I 641
699
700-1, zie 696
// I 588 ( ?)
703-4
// I 626, 687-8
705-6
/J
I 630-83, Va 697 vlgg.
707-834
// I 627-31, 630 BH
707-15
716-33 + 757-66 + 775-816 H I 632-5 + 636 BH 1-11 + 654-68
(de dorpers)
// I 632-3, Va 699 vlgg.
716-9
720-2 (bessem, vleghel, rake, // I 634-5 (tinel, hache, flael, baston)
stake)
H I 670-6
724-8
XI:0
729-31
H XV 467
729 (des papers wijf), 825
H I 641
732-3
H I 636-45
734-9
// I 647, 650-1
742-3
H I 648
744
H I 683
750
/f I 649 CM, a HL
754-5
// I 206 (B)H 4-6
768-70
II I 1318 BH 83-4 (?)
772-80
II I 655-68
781-99
ff I 659 (Otrans)
781 (Otram)
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782 (verhoornden cloet)
// I 679 (come de buef)
799 (sone vrauwe 0.)
X I 665 (li filz Oger)
800
II I 677
808-9
II I 670-5
817-74 (Julocke ; B. to water) X I : 0
817-22
II I 652-3, 669, Ib 2585-90 (?)
818, 821, 841, 848, 894 (rivie- X I 653 (bois), 669 aBHL (roche)
re)
825, zie 729
841, zie 818
850-9, 914-20
II I 890-1, 899-907 (?)
855, 1705, 2547 (onghetrauwe) II XXVII 17-20
vgl. 56
865-7, 961-77 (Brune)
// X 690-716 (Roonax)
875-926
XI:0
876-90
II I 485-9, 687-9, II 843-7, XII 1466-72 (Foulet 455),
XXVII 96-9
890 (vgl. F 876)
II IV 139 (?)
892-3
II I 948
898-900
X I 684-6
921-2
II IX 1041-52 (Foulet 444)
928-9 (bi der straten)
X I 686-9 (a Malpertuis)
II X 682
927
930
X I 690
934-49
H I 691-9
935 (Dieu vos saut)
// Ib 2353, III 112, XIV 537 CHM 113
936-7
H Ib 2399-2403
937 (rooden scalc), 1958 (fel- H 731 (rox deputere), I 1318 BH 6 (R. li rous)
len rooden) ; vgl. 60, 3222
941-2 (942 rooden capproen)
H I 698-9 (699 rage caperon), IX 1168-70 (Foulet
466)
950-2 (onblide) (vgl. 2942-3) // I 700-1 (amates) B (adolez), 716-7
H I 702
953
961-1042 (B's terugkomst ; op- II I 705-41
dracht aan Tib.)
961-77, zie 865-7
971-7
XI:0
978-81
II 1 712 en H
982-7
-7
II I 713-5
991-7
II I 718-9
996 (luchter oore)
X I 711 (nule oreille)
998-9
II I 726-8
1000-5, zie 464-7
1010-4, zie 468-75
1015-1336 (tweede dagvaar- II I 729-916, VI, XXVI; zie Ec.
ding)
1015-7, 1025, 1037
// I 729-33, 931-2 HLNaBD, X 979-83
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II X 960-1, 975-8
1018-21, 1031-6
II I 734-6, 1000-4, X 984-7
1022-4
1026-30
X I 737-9, maar vgl. I 933
1031-6, zie 1018-21
1038-42
// I 746-52
1043-67 (Tibeert op weg)
// I 742-65
1047 (Sente Martins voghel)
ll I 756 (oisel saint Martin)
1048-51
ii I 757
1054
/1 I 758
II I 760-3
1055-6
1066-7 (vgl. 522)
X I 769
1068-1159 (gesprek met R.)
H I 768-812
1070-1
II I 788
1073 (zie ook 627)
// I 777, 780
1076
1/ I 782
1095
11 I 811
1096-1103 (1100-1 manescijn) X I : 0
11 Ia 2161-4 (?)
1105-8
II I 800-12
1110-59
/1 I 800-3
1110-1
/1 I 820-5, 821 BN
1124-9
ii I 807-9
1132-51
// I 812
1152
// I 810
1153-4
// VI 145, X 1440, XI 527, 1486
1157 (Mompelier)
1160-1319 (Tibeerts avontuur) H I 813-916
1160-3
1/ I 576-9, 813, IV 87
// I 577 (resne tenu), IV 87 (frains tenus) ; vgl. I 580,
1162 (toghel up hilden)
705, 744, 1146, 1190, 1461-2 en Foulet 339-41)
// I 827-30
1168-9
Na 1169 : 0
X I 833-43
// I 844-7
1170-3
// I 671, 839 (Martin d'O.), 844 (Martinet)
1171 (Martinet)
// 1850 BH 1
1175
1176-8, zie 673
// I 853, Ib 2509
1182-3
// IV 103-5
1192
// I 852, lb 2512
1194-5 (vgl. A 1195)
/f I 854-6, 856 aBH 2
1196-9
/1 XII (Foulet 455)
1198-9
H I 856-8, XIV 438 CHM 7-9
1201-3
1206-9, 1226-7
X I : 0, vgl. Ib 2553-60
II I 860-4
1227-32 ± 1235-6
ff I 865-6
1234, 1246-7
1240-1, 1244-5
II I 867-9 en BH
1241 : 0
X I 868 (collie)
1246-7, zie 1234
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1246 (Julocke)
XI:0
ff I 870-3
1248-59
II XV 452-3 (Foulet 253)
1260 vlgg.
1264-70
// I 877-8, Ib 2567-76
1272-7
// I 879-80, Ib 2702-22, VI 207-14
II Ib 2580
1278-9
ii I 879
1282
1286-99
X1:0
1288, zie 612
II lb 3136 (? Jo. X v. H., zie Cc. 234)
1289
1290-1300 (R.)
X I 904-10 (Tybert)
1298-9
II I 909-10
1303
// I 882
1311-7
/./ I 883-6, Ib 2581-6
1320-60 (T 's terugkomst ; op- // I 917-46
dracht aan Grimbeert)
1322-3
if I 917-9
1328-9
// I 721-3
1330-3 (vgl. 464-7) // R.F. X I 922-6
1622, 1746
1337-1431 (derde dagvaarding) g I 927-1004 zie Ec. op 1337-1900
ding)
1337-47, zie 175-277
1337, zie 99
1338, zie 176
1339-43
f/ I 1301-12
1344-7
// I 223-7
1348-60
11 I 927-32
1354-7 + 1360
X I 933-45 (brief, vgl. 995-1004) ; X 967-92 (Brichemer)
1358
H XXVII 84-5
1361-1758 (Grimbeert en R.) // 946-1200
1361
H 946-9, Va 953-4 (Foulet 203), X 1185-8, XXVII
90-1
1363 (vrauwe Herm.), 1655 // 110, 32 (dame Hersent), Ib 3059 e.e. (d. Herm.)
(y r. Hers.), vgl. 243 en 1859
1368-94
// I 975-87
1370-2
/f XXVII 134-5 = 148-9
1375-7, 1395-1408
// I 986, 1008-16, 1018 en BHaL
1378-9
// I 987, X 986 X Ia 1744-64
1380-1
// I 986-7
1390-4
II XXVII 182
Na 1394 : 0
X I 988-1004 (brief)
1395-1408, zie 1375-7
1400
// XXVII 154
1409-23 (afscheidi, vOOr biecht) X I 1108-25 (afscheid, na biecht) ; vgl. Ia 1965-6
1421
ii I 1137
MULLER, Van den Vos Reinaerde, Commentaar

14

210

CONCORDANTIEN III MNL.-OFR.
Mnl. : R. I (Mu. 2)

Ofr. : Ren. (Martin)

1422 A
= I 1008
Na 1423 : 0
X I 1127-42 (gebed)
1432-1758 (hofvaart, en eerste // I 1019-1107
(leeken-) biecht)
1434 + 1440-1 (R.)
X I 1017 + 1020 (Grimb.), Ia 1964
1435 (A 1434 scone wel soete
neve) zie 217 en 547
1436, 1756, vgl. oak 1396-1400 /1 I 990, 1006, 1192-4, 1318 BH 6-8, Ia 1640, XXVI/
181
1438
11 1 1094
1440-1677 (biecht)
H I 1029-96 (Foulet 334 vlgg.)
1440-2
// I 1019-22, V 196-7
1442
=I 1022
H I 1025-8
1443-5
1446-63
XI:0
1452-5
// 11029
1457, 1461
// I 1107
1458-9, 1464-5
// I 1071-2, 1094 BH 1-2
1467-8 (Brune)
XI:0
1469-71 (Tibeert)
H I 1073-4, Ia 1657-60
1472-6 (Cantecleer)
// I 1075-8
Na 1476 : 0
X I 1079-93
1477-81 (zie Aant. II 9)
ii Ia 1765-1802, XI 2301 vlgg.; zie Ec.
1477
II XI 2301 vlgg. ? (Foulet 358), XXIII 975 vlgg. ?
1482-1673 (Isingrijn)
if I 1030-70
1482-4, 1650-1
ii I 1037-8, 1063, 1069-70, Ia 2068-9
Na 1484 : 0
X I 1042-6 (wolfskuil), 1047-9 (modder)
1485-6 (oom)
X I : 0; vgl. V 59, XXIV 132 (Foulet 239)
1487-8, 1501, 2734-43 (I sin- ii I 1064-5 (Foulet 336), VI 741, VII 416-26 (Foulet
grijn monnik)
21), VIII 126, XV 49-50 (Foulet 260)
1487 (Elmare)
XI :0
1490-1502 (klokkenluiden)
/// VI 704-30, VIII 126-34, XII 1038-46, 1108-64,
XIV 409-520, 438 H 13, 470 vlgg.; X I : 0
1501, zie 1487-8
1503-7 (scoudinghe)
11 III 340-54, IX 539-54, XIV 391-9 (Foulet 313) X
I:0
1508-11 (vischvangst op het // I 1055-6, III 377-450, VIII 135-74, IX 517 vlgg.
ijs)
// I 1044-6
1511, 1598
Na 1511 : 0
X I 1057-60 (maan), 1061-2 (pladise)
1512, 1609 (dik gegeten)
ii I 1050-4, 1051 BH(L) ; XIV 665-810
1513-5 (pape van Bola's)
XI :0
1519-20
if XIV 258-9
1521
H XIV 678-9
1526-7
// 11054 B, H
1530-1
g XIV 697 vlgg. (Foulet 314)
1532-1609 (cappoen)
XI:0
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// Va 1147 BCKLMn 136-50
1535-49
1560-3, zie Ec.
// IX 1140 vlgg. (Foulet 446)
1596
// XIV 888-97 (Foulet 314)
1597
1598, zie 1511
XI:0
1610-49 (haenbalke)
1616 (twalef) X A 1613 X I 843 (deus)
(twee) ; vgl. 324-5
if IV 125-6
1618
1627, zie 672, 673
1633, zie 673
1650-1, zie 1482-4
/f I 1030-6
1652-73 (vgl. 73)
if II 1027 vlgg., 1292-4, Va 272 (Foulet 183)
1657-9
1/ I 1035
1657
X I 1079-94 (honden)
Na 1673 ? 0
ff I 1095-1107
1674-94
11 11105
1677
// 11106
1679-81
1695-1758 (R. kiest een om- Jf I 1143-88, X 1073-6
weg)
// I 1143, 1189 (li baron)
1696-7, 1755 (die heeren)
H I 1160 (cort)
1697 (hove)
/1 I 1148-57
1698-1703
1700 (prioreit van swerten non- 1/ I 1152 (grange a noneins)
nen)
H II 68-9, IV 81-3
1701-3
1705, zie 855
// I 1158-61
1706-7, 1753-4
1/ I 1101,1164-7, 1170-9
1718-23, 1738-9
// I 1168
1725
// I 1102-4
1727
// 11144
1729
// 1 1184-8 (X BH)
1730-6
1738-9, zie 1718-23
1740-50
XI:0
1753-4, zie 1706-7
1755, zie 1696-7
1756, zie 1436
f/ XXVII 168
1757
1759-1900 (R. aan het hof; ge- 11 I 1201-1345 (50)
ding)
1759-64 (zie ook 57-9)
/f I 1201-3, XXVII 168-75
1766-7, 1770-4
H I 1209-12
1769
1/ XXVII 183-4
1776 vlgg.
II VI 109 vlgg., XXVII 200-4
1779-82
ii I 1213-5, 1262-3
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1779
1780-2
1784-1801
1784-6
1788-90
1792-8
1797 (A 1792)
1802-11, 1817-25
1802-3 (ai ai R., ai R.), 2168
1803
1804-5
1810-1, zie 138-40
1812-3
1814-6
1817-25, zie 1802-11
1821-2, 1827-8 (vgl. 985 )
1826-42
1826, vgl. F 1808
1827-8, zie 1821-2
1830-4
1832 (Brune)

II
ll
11
II
11
II
II
II
II
II
II

XXVII 201
I 1262-3, XXVII 188
I 1223-37
I 1223-5, XXVII 232
I 1226-8
I 1231-7
I 1231
I 1279-1300, VI 93-106
899, 1097 e.e. (Renart, Renart)
I 1283, XXVII 197
I 1285-6

II
11

I 1327
I 1333-4

11
ll
11

I 1208
I 1238-52
I 537, III 240

II
II

I 1244-8
I 60 (Ysengrin), Ia 2331 (Ys.), XXVII 243 (Li-

sengra)
I 1249-52
1836-42
I 1240-1, 1272-8, VI 113-8
1843-55
I 1273-4
1848-50
I 1261 + 1275
1852-3
I 1276 = 1393
1855
I 1315-28, 1551-66, Va 1030-90 (vgl. Cc. 272)
1856-80 (opsomming
ren)
1856-7
II I 1313-5
1857, zie 99
1859 (dame Hawi, vgl. 1363) // XVI 475 (dame Haouis), IV 314; vgl. I 32 (d. Hersent), 383 (d. Copee) enz.
1876 (Cleenebejach)
11 I 1560 (Petitporchaz)
1878-80
ll I 1318 BH 63-4
1881-1900 ± 2520-68
II XXVII 205-360
1881-93
ll I 1337-44
1894-5
11 I 1318 BH 63, 1340, Ia 1743
1896-9
11 I 1318 BH 65-6, 1341-4, 1352-3, Ia 1379, 1835
1900
11 I 1331
1901-2154 (toebereidselen tot 11 I 1351-8 + 1379-93 + 1415-24
terechtstelling; le ged. tweede, „openbare" biecht)
// X 1245, 1252-3
1902
f/ I 471-2, 1301-12, 1318 BH 89-90, Ia 1885-90
1904-7
ff I 1318 BH 97-101
1910-7
1911, zie 217

CONCORDANTIEN III MNL.-OFR.
Mnl.: R. I (Mu.2)

213

Ofr.: Ren. (Martin)
11 II 299, IV 115, XXVII 438
1914
/J I 228-36
1915
II I 1346-50, Ia 2033-4
1918-27, 1964
1942
// I 1318 BH 51
1948-64, 2001-29 (R.'s galgen- XI :0
humor)
1948, 2044
// III 138
1961 (vgl, 2843
11 XV 183-4 (Foulet 252)
1964, zie 1918-27
1965-80 (R. gehoond)
X I 1355-62, Ia 1855-68
1980, 2043
II 1 1318 BH 77-9
// Ia 2118
1988 (nichten ende neven)
1993-2000
// II 1207-10 (Foulet 174)
1996
H Ia 1855-6
2001-29 (zie ook 1948-64)
// Ia 1650-1706 (?)
2002
= I 1336
2006-8, zie 230-42
2043, zie 1980
11 Ia 1854, 1953
2046
II I 1318 BH 81-8, Ia 1380
2047-54
2052
// I 1421-2
2054 reinaerdije
// I 1290, IX 1617
// I 1375-8 (?)
2058-9
// II 56
2059 (te hoovede brenghen)
2068-72
// I 1379-87, Ia 1964, VI 1363-6
2074
11 I 1385-6 (?)
2077-2154-2717 (tweede,
„openbare" biecht) zie Ec.
H I 1071 - 2, 1094 BH 1-2, Ia 1700
2081-4
// I 1211 (meson)
2081 (des coninx huus)
H II 306 (?)
2115
// VIII 119
2116-9 (gheselscap)
2121
// I 1079-82 (?)
2137, zie 211-25
// Ia 2035-2104, zie Ec.
2150 vlgg. (Ermerijcs schat)
II Ia 2051, 2061
2151-4
H la 2064
2152, 2427
2168-70, zie 1802-3
2195, 3080
I Ib 2417
2203-4
ii I 1381-2
2234, 3308
H I 482, 1475, 1499, Ia 1873, Ib 2403, 2429, IV 240,
XIV 438 CM 14 en H
2248, zie 176
2288
II Ia 1789
// I 135
2316-7
2338-9
II II 11-3, 115-7, 868-9
// II 27-8
2418-9
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2427, zie 2152
11 I 1079-82
2445 vlgg.
H I 1565, XVII 1164-5 (?)
2453 (2435 A baniere)
II III 459-71
2474-5
2479, zie 354-6
1/ Ia 1699
2500, 2955 (vgl. 445)
ii Ia 2063-5
2511-2
1/ I 1384
2518
II XXVII 370-1
2524-5
// Ia 2066-76, 2081-2, XXVII 380-1
2534-7, 2554-7
II Ia 2083
2538-9
// XXVII 376-9
2541
2547, zie 855
ii Ib 2453-4
2548 (Gente)
if Ia 2079-80, XXVII 363-5, 369
2550-3
II I 1414
2552 (covent)
2554-7, zie 2534-7
2560-5, 2581-91 (halminghe) II I 1425-33
/1 Ia 2093-4
2560-1
H I 1318 BH 125, Ia 2087-8
2566, 2570
/1 Ia 2085
2569
2581-91, zie 2560-5
// Ia 2183
2636
// I 359-60, 451-2
2668-71
2704, zie 217
// XVII (Foulet 463)
2734-5
2735-6, vgl. 1487-8
2745-52, 2818-24 (pelgrimage) // 11318 BH 103-4, 1385-90, 1411-2, VIII 1 vlgg.,
158-61 (Foulet 434), X 1380-1
// 1 1402 La
2752
2779-3102, zie Ec.
/1 Va 301-9 (Foulet 198, 386), XXVII 3-7
2779-86
// XXVIIi 43
2780-1
H I 1335-6
2793-4
2794, zie 48-9
2818-24, zie 2745-52
II la 2099-2102
2835-8, 2842-3
2843 (vgl. 1961)
II XV 183 vlgg. (Foulet 252), XXVI 65
ii II 324
2846-9
2849
H X 127 vlgg. (Foulet 361), XXIII 506-76 (Foulet
477)
// Ia 1675-7 (?), X 1569-75 (Foulet 364)
2871-5 (velspot)
2880 vlgg., 2895 vlgg. (3024 // I 1438-46
vlgg., 3070 vlgg. ?)
2929-31, zie 230-42
// I 700-1, 716-7
2942-3, 2946-7
= Ia 1699 e.e.
2955
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Ofr.: Ren. (Martin)

2970-5, 3002-4 (capelaen Be- // VI 1066-7 (capelein ... Bain) ; vgl. I 398-9, 1318
BH 128-9 (Brun), XVII 1013-4 (Bernart)
lijn)
2981 (Jufroot)
II I 555 H (Iofroi), 578 H (Iofroit)
3002-4, zie 2970-5
If 1435-6, Ia 2102-3 (?)
3019-22
ff I 1460
3028, 3036, 3079
ii I 1423, XXVII 699-700
3041
/f XIV 438 CHM 7-9
3045-50
3050
II I 1551
II I 1423-4
3053
II II 332
3058 (vgl. 612)
II I 1547-8 (?)
3066-8
3079, zie 3028
3085
II VIII 175 vlgg. (Foulet 434)
3103
II I 952
1/ I 1508-10
3117-8
II Ia 2095
3119-29
H I 1463-90
3136-57
H fa, 2066, vgl. I 159, 259, 367 e.e., II 110, 216 e.e.
3142-3
II I 1476-8, 1485-9, vgl. 1363-4
3139-45
11 I 1479-83
3146-7
II 1 1484, 1490
3148-51
3150-2
// XXVII 726-9
3160-9, 3167-9
// Ia 1499-1501, vgl. III 166 vlgg.
3178-81
II Ia 1598-1600
f/ IV 269-76 (Foulet 311)
3183-9
3186-9
H la 1719, 1723-4
11 I 1121-2, Ia 1720-2
3192-5
3222-30
II 1 1318 BH 9-16
3226 (na mijn oom)
// Ia 1986 (pres votre cosins), II 326
3230
= lb 2333
3279-3320, zie 354-6
3287-8
II I 548-50
3308, zie 2234
3324
II III 351
// X 704-5
3362 - 3
// 943-4 (?)
3392-3
3396-7, zie 354-6
3403 (Botsaert)
// XXVII 59-60 (Bocha, i : simia)
3412-20
II I 353-8, 361-5, 362 BH, 363 L
II I 1541-4
3432-5
3452-3
// I 1545-6
3453-4
// I 1581-2
3472
H I 1318 BH 23-6
3479-82
/f I 1549-50 (?)
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Mnl.

R. I (Mu.2)
1-10 (IIIe persoon) X 11-40
Ie p.), zie Ec. op 1-40
1 (Madocke)

(Madocs droom) Rijmb. 34846, Couchi (De Pauw
Mnl. Ged. en Fragm. II 35) 74
Wal.
23-4, Maerl. Claus. 14-5, M. v. Torout (Belg.
1-2 (makede; wakede)
II
Mus. III 207) ; vgl. Wal. 3089-91
3-9 (2 auteurs)
// Wal. 2-6, 11177-81, Mor. 23-9, Troyen 12 en vgl.
Ec. op 1-40
Eneide
13441, 13470-5, 13480, Merlijn 10413-5,
5 (onvulmaect)
//
Limb. I 17, III 7, V 5, VI 3, VII 3, VIII 5, IX 7,
X 21
8 (walsce bouke)
// Lorr. J. II 57, Wal. 5, 11141 (11165), Flor. 1357,
Limb. I 1862, 2494 en passim, Troyen 4-6, Mor.
1, 4, 6, 16 en vgl. Ec. op 8
9(12) en 40 (2 X beghinnen) ll Flor. 1, 28 en 88, Heelu 69 en 78
10
// Alex. I 26, Nat. Bl. Prol. 153-8, Rijmb. Prol. 1-8,
Troyen 10-1, 21-6, Sp. Hist. Prol. 73-4, 87-92,
Heelu 78, Limb. I 16-28, Melib. 1-6, Grimb. 1-5,
Theoph. 1-2, Segh. 1-19, M. en Vr. Heiml. 1-24,
Wal. 14-8.
11-24 en 32-9 (begripers)
// Alex. I 4-5, 20, 27, IV 1721, Rijmb. 73-7, Wap. M.
III 1-9, Flor. 1-13, 65-75, M. en Vr. Heiml. 25-34
13, 32-3 (dorpren ende doo- II Flor. 3, 1007, vgl. 66, Alex. I 4
ren)
16, 21-3 (niet begrijpen)
// Alex. I 7, 21, 27, IV 1712-4
17 (onbescaven laten)
ll Wap. M. III 1-9, Alex. I 1402-3 Rijmb. 34834-8
20 (valsch maken)
II Alex. IV 1713, Rijmb. 34841-53
21-3, zie 16
23 (Babilonien), zie Ec. op 23
26-31 (eene)
// Alex. I 24, IV 1719-20, V 1236-8, X 1513-5, Heelu
16, Lutg. III 20-1, Limb. II 11-2, III 8-9, V 5-7,
VI 4-5, IX 6-7, De Pauw Mnl. Ged. en Fragm.
I 198
32-3, zie 13
II Alex. I 8-10
34-8
40 enz. (zie Tschr. LII 230 en // Lorr. J. I 55, 983, 1202, 1351, 1433, II 147, 581,
Alex. I 30, VII 210, Flor. 88
Ec. op 40.
II Ferg. 1-3, Mor. 4661-3, Couchi I 18-20, 687-90,
41 (hof op tsinxen)
Ren. v. Mont. (Jonckbl. Mnl. Dichtk. II 332) ;
Vergi Gentsch fragm. 464-6; Heelu 3961-4,
Loke Versions 62, 127; Hadewijch, Proza blz.
25 vgl. 46? Velthem, Sp. Hist. V3 2, 1-3.
II Ferg. 5128-9
44-5 (crayieren)
//
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45-7 (hof houden to love) // Eleg. 12-4, Wal. 35, Ferg. 1-2, 2811, 5128-9, Mor.
31-2, Vergi Gentsch fragm. 464-6 (doch zie ook
Ren. I 16-8)
Lorr. J. I 1610-6
51-2, 525-7
61-3, 1860-2 (claghe : maghe) // Lorr. J. II 2957-9 (mage: clage)
63, 1878-9 (ghinghen voor den ff Lorr. J. II 2957-9, vgl. I 1626-7
c. staen)
105 A (die felle man)
// Alex. VII 90, Lorr. J. I 114
106-8, 175-7, 311-2, 3421-4 // Lorr. J. I 1750-2, II 3187-8, 3250, 3480, Flor. 3488,
(spranc voort ende seide),
3504
1856-7, 1862 (spranc up) ;
vgl. 63
128-31
ff Eleg. 657-9, W. v. Or. (Mnl. Ep. Fragm. 99) I
48-50
/1 Eleg. 556, 1173
139
166-7
If Ren. v. Mont. ed. Dierm. 967-76
175 vlgg. (Grimbeerts plei- it Flor. 3488-9, 3499-3501, vgl. 3514
dooi)
175-7, zie 106-8
180
= Malegijs 367
182-3, 1898-9, 2995-6 (vele :
Eleg. 103-4 (kelen : vele), 907-8 (vele : kelen),
kele)
1237-9, Lorr. J. I 679
186-7 (vgl. A 191-3)
Lorr. J. I 1656-60, II 2798
229-30 (ghenouch: ongheAlex. II 967-8
vouch)
230-42
f f Lorr. J. I 1761-5, 1772-5 (doch ook Ren. I 111-5)
232-3
Flor. 781-2
238-40
// Mor. 653-4
// Troyen 15870-1
240
// Eleg. 991-2 (wesen: ghenesen)
241-2 (ghenesen: wesen)
Eleg. 589-90 (ghewonnen: veronnen)
255-6 (ghewonnen: wanconnen
260 A verjonnen)
263-4, 276-7, 352, 364-5 (her- // Ren. v. M. 910-2, Mor. 3058-9, Lorr. (Jonckbl. Mnl.
Dichtk. II 73-4)
mite)
// v. Veerd. Perc.-fragm. II 312
267
276-7, zie 263-4
Alex. II 811-13
278-81 (tale: dale)
Alex. X 827, Troyen 23338 (hantgheslach)
288 (vederen slaende)
297, 597, 3047
fJ Alex. V 85
// Alex. II 256-8?
308-10 X Ren. I
308 (men mochte), 440, 1238,
1328 (doe mochte men). zie
Tschr. LII 230
311-2, zie 106-8
312-5, 417-8
II Lorr. J. I 1245-51, 1289-90.
324-6
// Lorr. M. II (6) 39-40
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Mnl.

340 enz., zie Tschr. LII 230 II Lanc. II 44200, III 22582, 22786, IV 5180; vgl.
Jonckbl. Wal. II 322.
(vragende uitroep) vgl. 687
(vraag) en zie bij 2955
341, 393, 405 (laghe legghen) /1 Eleg. 582-3
352, 364-5, zie 263-4
393, zie 341
1/ Sp. Hist. 1113 20, 41-2
405-6 (laghe: daghe)
405, zie 341
417-8, zie 312-5
433-4 (bespreken: ghewreken) // Wal. 1757-8
11 Veld. Serv. II 885-7, Roel. 601-2, 757-9
436-47 (Coppe's uitvaart)
440, zie 308
Lorr. J. II 215, 4309-10 (maar vgl. ook Ren. Ia,
445 (te lanc), vgl. 2955
1699)
449-62 (graf)
// Eneide 2503-19, 8296-8347, Flor. 875, 1027, Alex.
I 1276-84, VII 1811-20, Troyen 25648 vlgg.
454-62 (grafschrift)
// Eneide 2515-9, 8330-9, Alex. I 1278-84, VII 181120, Flor. 1028-36 (doch zie ook Ren. I 425-8)
457
H Alex. I 1280
464-7, 1000-5, 1330-3 (raad- // Eleg. 1071-84, Alex. II 3452-5, IV 233-5, Lorr. J.
pleging)
II 3452-77
468-73 (raad)
H Lorr. J. I 1385-94
// Wal. 7718
471
H Lorr. J. I 1545-52
474-5, 525-31 (indaging)
11 Ferg. 1521-2 (quaet: overdaet)
497-8 (overdaet: quaet)
504-5
// v. Veerd. Perc.-fragm. I 113-4
511-3
J/ Lorr. (Jonckbl. Mnl. Dichtk. II 74)
// Roel. (Mnl. ep. fragm. 95) 984, Lorr. J. II 1266
524 (bi sinen gode)
525-31, zie 474-5
525-7, zie 51-2
540 vlgg.
// Lorr. (Jonckbl. Mnl. Dichtk. II 73)
= Alex. IV 1409, = Wal. 804
540
H Ren. v. Montalb., ed. Diermanse 2532-3
542-4
II Ferg. 1309-12
547-51
// Mor. 69-70
557-8, 963
= Limb. I 1654, Hor. Belg. IX, 22, 338
562
// Flor. 1063
583-4, 1143-9
597, zie 297
// Eleg. 557, 600, 624-5, Flor. 2791-9
610-1
H v. Veerd. Perc.-fragm. II 162
631
// Eleg. 746-50, 823-31 e.e.
640 (vgl. 1838-9)
648 vlgg., 678 vlgg. (wigghe) // Sp. Hist. 115 18 : 19-26
672-3, 1177-8, 1194-5 (vgl. if Eleg. 804-7 (vgl. 751-62) (maar ook Ren. I 851-2)
1626-33)
674
/f Alex. III 212, Stoke VII 1066, Ren. v. Mont. ed.
Diermanse 2168
678 vlgg., zie 648 vlgg.

CONCORDANTIEN IV MNL.-MNL.
R. I (Mu.2)
687-8 (doene: coene)
687 (vgl. Tijdschr. LII 230)
688 (staerc ende coene) X
Ren. I
688-9
699 (aex, baerde)
703 (scinken)
707 (sonder orlof)
716-33, 757-66 (de dorpers)
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Mn1.
// Alex. III 395-6 (coene: doene)
H Lanc. II 44493, Wal. 322-3

= Alex. III 395

// Eleg. 749-50, Lorr. J. II 3494
// Alex. IX 433
// Aiol 16, Troyen 1666-8, Ferg. 3229
H Ferg. 1531
H Lanc. II 38377-87, Troyen 37479-500, Heelu II
6212-4, maar vgl. ook Ren. I 634-5, En. VII 523
716 (een mekel heere)
II Alex. IV 1123, Sp. Hist. 1118 6: 93
720 (sulc was die)
H Lanc. II 38386, Heelu II 6213
723 (also als si quamen)
//' Lanc. II 38384
730 (rocke)
H Lanc. II 38382
733-4 (aex: ghemaex) (734 X H Alex. III 185-6, 203-4
Ren. I)
753-4, 1589-90 (X Ren. I) ii Alex. I 957-8; VIII 251-2, 315-6, 751-2 (oghen:
(ghedooghen: ooghen)
(ghe) doghen)
757-66, zie 716-33
767-70
// Velthem Sp. Hist. V3 51, 8-12
777-8 (beringhet: ghedinghet) ii Alex. IV 691-3
779 (vgl., 782-3 A, 768-9 F)
H Ferg. 2713-4
780
/f Lanc. III 12244
802, 1483-4
/J Lorr. J. II 232, 238, Ferg. 16, Stoke IV 1465
833-4 (aflaet: daet)
// v. Veerd. Perc.-fragm. II 131-2
870, 2862, 2914 (ghi ne saghet
nooint), vgl. 744, 1882, zie
Tschr. LII 230
873
// Alex. III 269
875
if Alex. VII 210 ?
915-26, zie 734-9
935-45 (Bruun bespot)
11 Ferg. 1849-56, 2405-10, Wal. 9788-9
945, 1503
// Ferg. 2405, Wal. 9789
962
H Torec 2827, Mor. 4154, Lanc. III 12182, Troyen
18673, Wap. Mart. II 62, III 141 en aant.
963, zie 557-8
984-7
H Velthem Sp. Hist. V2 17, 52-3
987-8 (mesmaect: gheraect)
// Wal. 721-2 (geraect: rnismaect)
1000-5, zie 464-7
1014
= Eleg. 1101
1076 (wat costte R. scoone
// Lorr. J. IV 60, B. v. S. 775, vgl. Lekensp. III 12,
tale?)
87-8, maar zie ook Ren. I 782
1080
H Lanc. III 22574, Troyen 1009-10
1085-6 (A daghe: saghe: ma- // Alex. VII 33-4 (saghe: daghe), II 393-4 (middaghe:
ghe; F daghe: maghe)
saghe)
1096-1109 X Ren. I 798-803
8 Eleg. 21-31
1096
II Eleg. 1140; Mor. 3215 vlgg.
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fi Eleg. 200-3, 740
1100-1 X Ren. I 813-8
8 Wal. 5270-2, Lanc. II 43848
1141-2
1143-9, zie 583-4
1148
II Eleg. 650
1177-8, zie 672-3
1178
If Wal. 8218
1182-3, 3104-7
Eleg. 751-5, 762 (doch zie reeds Ren. I 853)
1194-5, zie 672-3
1238, zie 308
1257
// Ren. v. Mont. (Jonckbl. Mnl. Dichtk. II 341)
1260-1
ff Alex. III 325-7, VII 32-5
1264
= Wal. 345 = Nat. Bl. II 1914
1292
Alex. I 705
1320-1
// v. Veerd. Perc.-fragm. II 186-7
1328, zie 308
1330-3, zie 464-7
1330 enz. (ic wane), zie Tschr.
LII 231
/f Alex. II 1117
1353
1/ Eleg. 1143
1355-2708
// Wal. 1424
1366-7
1/ Eleg. 982-8
1370-1, 1386, 1390-4, 1400
1390-1, 1512 (op eenen dach), /1 Eleg. 1367-8, Lorr. J. II 3200, 3208, 3432, Stoke IV
1346
2255
1400, zie 1370-1
if Lorr. (Jonckbl. Mnl. Dichtk. II 18)
1409-31
1432, zie 40
// Wal. 3933 vlgg., vooral 3941-5, v. Hamel over Alis1440-1 en 1452-5 (leekencans Gids 1898 II 120-1, Versl. Vla. Acad. 1928,
biecht)
577
= Eleg. 1289-90 = Mor. 197-8 11 v. Veerd. Perc.1454-5
fragm. II 150-1
1483-4, zie 802
Eleg. 278-89, 397-8, Mor. 2427-8 ?
1496-8
1503-7, zie 945
1512, zie 1390-1
1534, zie 40
If L. o. H. 4168-70
1550-3
ff Eleg. 390, 401, 411-2, 429-30, L. o. H. 4169-70;
1551-2 (booch: vlooch)
Ferg. 2351
// Ferg. 4740 (nam), 4741 (stac)
1551 (stac), 1552 (nam)
1567, 1569 (gheluut, niemare) // Eleg. 166, vgl. 120
1589-90, zie 753-4
= Alex. VIII 252 = 316 = 752
1590
1598
// Wal. 8961
1626-33, vgl. 672-3
fi Ren. v. Mont. ed. Dierm. 690
1630-1
Ren, v. Mont. ed. Dierm. 1298
1632
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Flor. 1071
Eleg. 1185-98, Lorr. I 1637-54, II 1201-10, 2590,
3297-3373, V 255 vlgg., Jonckbl. Mnl. Dichtk.
II 28 (doch vgl. Ren. I 1213-27)
1795
// Wap. M. I 6
1802-42 (1802-11 en 1817-25) /J Eleg. 1137-50 (doch vgl. Ren. I 1279-1300)
1806-7
// Lorr. J. II 3362
1807-8 (vrient: ghedient)
If Ferg. 337-8
1808
H Ferg. 338
1811
H Heelu II 6109-10, Velthem Sp. Hist. V2 20, 59-60
1817-25, zie 1802-42
1823-4 (scelden: ontghelden), H Wal. 3789-90 (ontghelden: scelden)
1841-2 (ontghelden: scelden)
1826-42
// Eleg. 1138-50
1838-9, zie 640
1841-2, zie 1823-4
1843-55
// Flor. 3730-2
1848-9 (sieden, braden, han- // Ferg. 2754-5, 2849, 4955, Flor. 3479-84
ghen, blenden)
11 Troyen 23668
1853
1856-79, 2264-7, 2445-7, 2478- 1/ Lorr. J. II 2898-2950, Eleg. 1107-10, Alex. VIII
1082 vlgg.? doch vgl. Ren. 11315-20
91
1856-7, zie 106-8
1859
11 Enklaar Tschr. XLIII 77-9, vgl. echter Ren. IV 314,
XVI 475 en zie Tschr. LII 239
1860-2, zie 61-3
1862, zie 106-8
1878-9, zie 63
1881, zie 61
1885
--== Franc. 9059
1898-9, zie 182-3
1901-7
// Lorr. J. II 1561-94
1909-17
// Eleg. 218-44, 631-9, 1011-2
1914
= Eleg. 632
1924
// Eleg. 266
1949
II Alex. VIII 754, 771
1962
// Ren. v. Mont. ed. Dierm. 1270-1
1964, 3028-9, 3032-3
= Hadewijch Mengelged. ed. v. Mierlo VIII 2611 Eleg.
995-7, Aubri de Borg. (Mnl. ep. fragm. 152) 348,
Mor. 3216-7
1970 (bier), 2190 (mede), H Aiol 16
2193 (cloosterbier)
1977-8 (vrient: verdient)
11 Eleg. 1011-2, 1141-2
2023
// Troyen 3528, 40088, Wap. M. I 948-9 en aant.,
Seghelijn 8870
2028-33 (hinderwaert)
// Wal. 1600
2047
// Wal. 9986
II

/1
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R. 1 (Mu.2 )

ff Wal. 4876-7
2055-6
II Alex. V 196
2087, 2220 (aerminc)
= Flor. 199 = 261, Rijmb. 23548
2089
// Eleg. 223-44, 599-604, 644-5
2116-20
/1 Eleg. 228
2117
If Eleg. 601-4, 761, 1045
2121-43
2122, 2126, 2136 (bejaghen), H Eleg. 225, 243, 597, 601, 645 (bejaghen) 262 (hem
b.)
2144 (hem b.)
ii Eleg. 75-6
2131-2 (verdreef: bleef)
2150-2, 2426-42 (vgl. 3212-3) g Eleg. 583-93, Lorr. J. II 2044-5 (1. scat)
ii Eleg. 588, 1033-4
2153-4
H Lorr. J. I 521, Alex. VI 967-8, VII 120
2158, 2339, 2933, 3183
II Eleg. 589
2 162
H Eleg. 1205-12 vgl. 903-4, 1021; Alex. VIII 755-6
2171-9, vgl. 2213-4
2175-6, 2213-4 (voort: moort) ii Eleg. 903-4, 1207-8, Alex. VIII 755-6 (moort:
voort)
2180, zie 40
2184-8
II Eleg. 337-9
2190, 2193, zie 1970
2196, 2673-5
II Mor. 573-7
2211-2 (hellen: quellen)
ll Wal. 4039-40 (helle: quellen), 4821-2 (qoPlIen:
helle)
2213-4, zie 2171-9
II Flor. 1337
2216
2220, zie 2087
II Lorr, J. I 57-8
2225-35
/1 Wal. 8906, Lekensp. II 25, 20, vgl. Franck op Alex.
2231
biz. 486
ii Lorr. J. I 57-8
2243-53
2255, zie 1390-1
2257, 2583-4, 2632-4 (Ermeri- H Eleg. 613-5, 1033-4 (des coninx scat), 583-4, 675
(Eggerics scat)
kes scat)
// Eleg. 1153-60
2264-7, 2445-51
2264-7, zie 1856-79
H VII Vroeden 3137, Cc 294
2285 (2269 A, 2231 F)
II Eleg. 884-900
2300-13
if Wal. 2558-9
2303-4
-4
ii Eleg. 1073
2283 A
2303,
H Flor. 29, 631, 3307
2320
2339, zie 2158
H Eleg. 619-30
2351-62
ii Eleg. 901-4
2353-5, 2363-7
// Eleg. 1175-80
-2
2370-2
// Eleg. 1179-80 (here: ere), 1083-4 (ere: here)
2371-2 (heere: warelteere)
ii Eleg. 843-6
2378-2442
2382-2425
II Eleg. 723-832
II Hadewijch Stroph. Ged. XXVII 48 ? vgl. Tschr. LII
2414
238
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// Eleg. 761-2 (ghewin : in)
2425-6 (in : ghewin)
ii Eleg. 762
2425
2426-42, zie 2150-2
= Wal. 2848
2433
2445-51, zie 2264-7
2445-7, zie 1856-79
2478-91, zie 1856-79
2500, vgl. 2955
2502, zie 1272
2504-10, zie 1776-81
= Wal. 203
2511 (= 2767 A)
// Lorr. J. II 1087
2540-1
// Flor. 1295-6
2548-53
// Wal. 4056-62
2562-5 (stro)
// Fl. 3843-4
2582-3
2583-4, zie 2257
II Mor. 2461-2, Wal. 265, 8529-30
2606-8
2616, 2624 (vgl. Tschr. LII // Ferg. 4270
230)
/1 St. Amand II 3303-5 (vgl. Cc. 311)
2623-4
2624, zie 2616
2632-4, zie 2257
H Alex. VII 1179, L. o. H. 933
Jor d ane )
(fl
(flume
2661
//
Alex. I 1067 (coene : doene)
2708-9 (doene : coene)
2708, zie 1355
// W. v. Or. (Jonckbl. Mnl. Dichtk. I 327)
2737-8
H Lorr. J. II 66 vlgg.
2745 vlgg.
//
Eleg. 1011-4
2774-8, 2794-2815
2784, zie 107
II H. v. Bord. (Mnl. Ep. Fragm. 241) 471
2790 (met lieve)
2794-2815, zie 2774-8
// Lorr. J. II 1087, 1507-12
2816-7
II Ferg. 507
2826
if Lorr. J. 1660-1 (?)
2830
// Alex. VI 608
2838
( scaven )
if Maleg. 906-14 (T. en Lb. VI 140)
2849
Alex. VIII 815
II
2865 (leede gaste)
11 v. d. Veerd. Perc.-fragm. I 170
2912
// Lutg. II 7192
(b rauwen )
2914
H Eleg. 747-8
2915-6 (lede: dede)
2933, zie 2158
// Ren. v. Montalb., ed. Diermanse, 10577-81
2938-41
// Mor. 3263-4
2955-6
2955 (vgl. 445 en 2500), zie = Mor. 3263 = Lanc. II 22577 = Lanc.-fragm.
(Tschr. XIX) 644 = Ren. 893 = Troyen-fragm.
Tschr. LII 231
A 79111 Alex. II 803, Wal. 1140, Lorr. J. I 2066,
II 215, 2348, V 45, 63

224

CONCORDANTIIN IV MNL. - MNL.
Mnl.

R. I (Mu.2)

2956
2965
2994-7
2995-6, zie 182-3
3011 (palsterkijn)
3015-6 (tranen: granen)
3024-7, 3072-5
3026-7
3028-9, 3032-3, zie 1964
3036-7
3047, zie 297
3072-5, zie 3024-7
3104-7, zie 1182-3
3130
3149, zie 395
3165
3183-96, 3350-60
3190-1, 3220-1, 3350-5
3208
3212-8
3212-3, zie 2150-2
3213
3223
3231-4 (merrede : errede)
3279-85, 3310-5
3298-3301 vgl. 3327-33
3310-5, zie 3279-85
3328
3329-31 (lof: hof)
3350-60, zie 3183-96
3392-7, 3403
3394-5
3403, zie 3392-7
3407 (helpe)
3415-6
3417-20
3421 vlgg.
3421-4, zie 106-8
3428 (doet wel ende)
3443 vlgg., vgl. 3418 A
3449-50 (beghiet, 3421 A ghelyet 3385 F beliet)

H Ferg. 5020, 5313

= Ferg. 4572, Mor. 124, 2904, Esm. 751, Lippijn 64,
Glor. 338
H Eleg. 907-9
H Lutg. II 5732

Wal. 10140-1 (tranen, gernen)
// H. v. Bord. (Mnl. Ep. Fragm. 241) 466-9, Ren. v.
Mont. Guns. Fragm. (ZfdA. XLVIII 129) 8-24,
Lorr. J. V 275-80
ff v. Veerd. Perc.-fragm. I 221-3, Lorr. J. V 278-80

fi

H Seghelijn 3870-2

11

Eleg. 982

// Hadew. Mengelged. ed. v. Mierlo XVI 29, 118 ?
// Lorr. J. II 2029-50, vooral 2032-3, 2044-50
H Lorr. J. II 2032
H Heemsk. 17
11 Eleg. 1029-37
// Eleg. 583-4
H Troyen 3183, 15015, Rijmb. 32407, Vad. Mus. II
196, 25
H Eleg. 937-8 (vererret: ghewerret)
H Hadew. Stroph. Ged. XLIII 22 vlgg. ? Maasstr.
Paaschspel 1070 vlgg.
// Eleg. 1022-8
11
H

Eleg. 1399
Ferg. 653-4

f/ Lorr. (Tschr. III 13) 112 en Hoot
ii Eleg. 749-50

ii Flor. 2933-4
= Couchi II 782-3
H Flor. 2935-6
// Roel. (Mnl. Ep. Fragm. 91) 848 vlgg.
II Flor. 3495, 3656, 3742; 2251 ? Mor. 3626
Flor. 3728 vlgg. ?
Troyen
14957 (lyet)
If
If

TOEVOEGSELS EN VERBETERINGEN
OP DE INLEIDING, AANTEEKENINGEN, NAAMLI JST, TEKST EN EXEGETISCHEN
COMMENTAAR 1 ) .

INLEIDING
Blz.

XII, r. 2 : Martin, 1.: B (uitenrust) H(ettema)-M(uller).
r. 8: 2758-93, 1. 2789-92.

1, r. 14: vermomen, 1.: vermommen.
11, r. 16: Over den wolf-monnik, als voorganger van den vos-kluizenaar, zie
Voigt, voor Ysengr. XC-XCI.
12, r. 9: De Benedictijner St.-Pieters-abdij op den Blanden- (Blandinus-)
berg, finks van de Schelde, in het Fransche-Kroo nVlaanderen, en de Benedictijner St.-Baafs-abdij, rechts van de Schelde, in het D u i t s c h e R ij k s -Vlaanderen. Zie over Nivardus,
den dichter van den Ysengrimus, in den breede Voigt's Einleitung,
p. XCIII—XCVII.
14, r. 10: Lat. vulpecula > of r. goupil; mnl. voskUn (V. IX 1217), nnl.
Reintje de vos, mnd. Rein(e)ke (de) vos, nhd. Reineke Fuchs:
overal in den volksmond het schertsend-vleiend, liefkoozend verkleinwoord voor het populaire dier: het (slimme) vosje! Zie Kern
sr., in Taal- en Letterbode V 22-3; Voigt, voor Ysengr. XCI,
noot 4.
23, r. 11: De eenheid van het werk, schoon van twee dichters afkomstis,
wordt begrijpelijk bid eene vergelijking met andere dergelijke gedichten, als de Mhd. Salman u. Morolf, Rother, Nibelungenlied,
Gudrun. De onderstelling van verschillende oudere trappen of
phasen in de ontwikkeling acht F., 95, onnoodig. De kikvorschfabel, het geheele slot, met het acrostichon, is, volgens hem, van
Willem, den voornaamsten der twee dichters.
24, r. 1 v.o.: Over den „speelschen opzet" van Aernouts R. I A X de „duis1) Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid om hierbij tevens den rijken schat van
nieuwe gegevens en opmerkingen, blijk gevende niet alleen van uitgebreide belezenheid en kennis,
maar ook van juist begrip van en fijn gevoel voor het eigenaardig karakter van ons Nederlandsch
dierenepos, in de even uitvoerige (17 blz. tellende !) als welwillende beoordeeling mijner tekstuitgave, door mijn hooggeachten oud-ambtgenoot en vriend Th. Frings te Leipzig, aan een ruimeren kring van lezers mede te deelen of althans aan te wijzen; zij zijn aangeduid door de enkele
letter „F.".
MULLER, Van den Vas Reinaerde, Commentaar

15
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tere, grimmige, ten slotte volop tragische menschenwereld" in Willems R. I B zie ook Van Ginneken, in Studien CVII (1927, I) 283.
26, r. 17: Zie over een ander, ouder getuigenis over de mime verbreiding en
bekendheid niet alleen van het personage: Reinaert, maar waarschijnlijk ook van o n z e n Reinaert I, een plaats uit het Mhd.
gedicht „Morant and Galie" (b e g i n 13de eeuw), waar sprake is
van „den f ellen Reynarde" en „Reynarde Dem roden vusse"
(F. 98-9, maar ook reeds Ma. XXXIX-XI).
28, r. 9: Zou het voortleven van cloet ( 782) in de ME. en ook nu nog,
in Zuid-H o 11 a n d (zie boy ., blz. 61), in verband met de plaatsnamen Portaengen, Pollanen en Portegale (zie laatstelijk boy., blz.
38, 50, 187) toch ook misschien een aanwijzend spoor kunnen zijn
van een tijdelijk verblig van Aernout, in eene of andere kerkelijke functie, in Holland of het Sticht? Zie trouwens reeds boy.,
blz. 187.
29, r, 15 v.o.: De herhaalde omwerking en voortzetting, van R. I A tot R. I
en van R. I tot R. II, strookt geheel met dezelfde practijken in
middeleeuwsche bewerkingen van kroniekmatige geschiedwerken
door „continuatoren", zie reeds Td. 256.
30, r. 5: De Reinaert is, volgens F. (96), geen „stekje uit Franschen grond"
— Picardie en het heele Noordfransche „randgebied" is ten slotte
oorspronkelijk Germaansch, ja Frankisch, Nederfrankisch, d.i.
„Nederlandsch" van yolk en taal geweest al heeft de vorm, inz.
de dialoog, een waarlijk Gallische levendigheid. Wij mogen rustig
gewagen van eene Frankische „tiersage", uit verschillende bronnen:
in oorsprong een zaak der Germaansche, in hare ontwikkeling een
gemeenschappelijk bezit der Germaansche en der geromaniseerde
Franken; waarbij de laatsten in zekeren zin de leiding hebben gehad: Germaansche en geromaniseerde eigennamen, voor 't eerst in
den Vlaamsch-Latijnschen, Gentschen Ysengrimus (1150-2), kort
na het eerste gewag van dezen naam, als spotnaam, in Picardie
(1112) ! De Reinaert is een, naar inhoud en vorm, echt Nederlandsch werk.
gebleven !
De 4de regel is, helaas, dubbel gezet en gedrukt
31
r.
11
v.o.:
Bij
R.'s
verschillende
geestelijke
„rollers",
alle
naar
het oudere
39,
voorbeeld van den wolf-monnik die de mis leest enz., ontbreekt
ook die van den, natuurlijk geestelijken, leermeester, in R. I niet:
zie 134-61 en 243-9.
40, r. 17: Een der jongste pogingen om Reinaert to maken tot den drager,
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den profeet van politieke — liefst liberale of sociaal-democratische
en anti-kerkelijke denkbeelden en strevingen (zie hierboven, blz.
109, noot en VMVA. 1926, 337-343) is die van C. Huysmans, in
VMVA. 1935, 556-70. En bij de moderne dramatiseeringen in denzelfden geest en stip., op blz. 60 vermeld, kan nu ook nog genoemd worden een „vrijheidsspel" van Anton van de Velde, „Reinaert van „Malpertuis", in De Nieuwe Gids LIV (1939), I 88093. — Laatstgenoemde naam prijkt thans sinds eenigen tijd (naar
Vlaamsch voorbeeld?) op den Bevel van een huis aan het Rapenburg to Leiden: vermoedelijk zetel of vergaderplaats eener hedendaagsche politieke partij ? Zie ook bov., biz. 106, noot, en ben., blz.
229, r. 5 v.o.
AANTEEKENINGEN
Blz.

63, r. 13: Zie ook de, vooral folkloristische, literatuur, opgesomd in Yolkskunde II 68; voorts R. Riegler, Tabu-namen des Fuchses, in Archivum Romanicum, XVII 405-9.
r. 5 v.o.: Over den vos, in de Chineesche en Japansche letterkunde, als
spookbeest (rijstgeest) zie M. W. de Visser, De invloed van China
en Indie op de Japansche taal en literatuur, 14.
64, r. 7 v.o.: de de, 1.: de.
r. 20: Zie ook Voigt, v6Or Ysengr. XCI, noot 4.
65, r. 3 v.o.: Zie ook Guill. le clerc, Le Bestiaire, ed. Reinsch (1890), vs.
1307 en Einl. 98-101.
67 Over verhalen van den wolf in middeleeuwsche Lat. kronieken,
later op den vos overgebracht (gelijk elders van den beer op den
wolf) zie Stracke, in Tschr. XLIV 202-19.
69, r. 14: Over Renard le no(u)vel zie P. Philippeau, Jakemars Gelee (diss.
Rijsel, 1939) en Romania LXV (1939) 138. - Over de 27ste
(Italiaansche) branche zie ook bov., blz. 193, noot.
71, r. 4: Over den juisten tijd der vervaardiging van hs. A zie ook Tinbergen,
in Museum XLVII 236. — Over Martin's uitgave van hs. E zie
Brandes, in ZfdPhil. XXIII (1899) 349-52 en Martin, a.w. 4978. — De dialectische localiseering der fragmenten van dit hs. E 1)
en van F: beide: Oost-Zuid-Brabant 2 ), van A: West-Vlaanderen 3),
1) Frings, in AfdA. LX 108.
2) Frings, in ZfdA. LVI 281-2,
3) Hierboven, blz. 186-7.

AfdA. XL 114.
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van B en c: Zuid-Holland 1 ), en van G: Neder-Rijn, Kleef of
Gelre 2 ), is een heuglijk blijk der wijde verspreiding en populariteit van het gedicht, gedurende de ME., in wellicht alle windstreken en gewesten der (latere) „Nederlanden"; waartegen de
latere vergetelheid, ja doodslaap, droevig afsteekt!
77, r. 10 v.o.: Nh. (VMVA. 1908, 166), noot 1.
78, r. 18: 1929, 1.: 1920.
79, r. 16 v.o. I. Willems, Prof. Vercoullie over den Reinaert-proloog, in
VMVA. 1935, 173-86. — Dez., Het dubbel auteurschap van den
Reinaert, in a.w. 1935, 438.
80, r. 10 v.0.. Over het slot-acrostichon, in hs. A, zie ook LW., in VMVA.
1935, 167-72 en 212.
r.
5:
214,
1.: 213. — r. 9: 100, 1.: 100, 702, 935 enz. — r. 14 v.o.: 26,
81,
1.: 26 en ben., op 2592.
82, r. 8 v.o.: 81. A.w. ... 112-5: to schrappen.
r. 7 v.o.: Over de parodie in R. I zie ook Kalff, Gesch. d. Ned. Lett. 1201,
met aant. 22; V. Mierlo, in Album Teirlinck 220-5; en verg. V.
Moerkerken, De Satire in de Ned. kunst der ME. 38-46.
83, r. 2: 116, 1.: 166. — r. 8: 2351, 1.: 2348-52. — r. 9: 364, 1.: 252.
r. 9 v.o.: Over de „rechtsoudheden" in R. I zie ook: Balau, in Neue
Mittheil. d. thiir.-sachs. Vereins f. Erforsch. d. vaterl. Alterthiimer
IX2 77-100 (mij alleen uit eene Duitsche vermelding bekend).
84, r. 8. In 1384 werden in vijf maanden tijds 200 wolven gevangen nabij
het kasteel Rozendaal voor de leeuwen (? !) van den hertog van
Gelre (uit het Alg. Handelsblad). Over wolven, c. 1600, in
de kasselrij Veurne zie ook Gilliodts-Van Severen, Cout. de Fumes
(Brussel 1897) III 1418 (a. 1600); J. v. d. Vijvere, Chron. v.
Gent, 375 (a°. 1585); en voorts Vinc. v. Wijk, Boerderijnamen,
55-6.
86, r. 14: Over de veelal democratische, en vooral anti-clericale, aan R. opgedragen (opgedrongen) „rollen" zie, behalve hierboven, blz. 109,
met noot, ook Daniels, in De Katholiek CXL 131-9.
r.
14:
Over
Campbell's herdruk van L zie L. Ph. C. van den Bergh, in
88,
Algem. Konst- en Letterbode 1859, 35-6.
89, r. 5: Deze dagteekening is mede, ja vooral, gegrond op de vermelding
van 1° Rome iplv. Avignon (4537, 4592 vlgg.), dus na 1378,
het eindjaar der „pauselijke ballingschap" aldaar (zie Ma. XXIII
1) Tschr. VII 1-85.
2) Zie ook VMVA, 1926, 306-52.
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en LW., in VMVA. 1939, 959); 2° van een „souverein baijuw"
(7587), dus na 1373, waarschijnlijk c. 1390 (zie i.a.w. 960).
r. 17: Over de Westvlaamsche taal en herkomst van R. II, zie behalve het
genoemde ook LW., in VMVA. 1939, 954-66.
r. 10 v.o.: Over de lotgevallen van hs. B zie, behalve VMVA. 1926, 33,
noot 2, nader J. Grimm's brieven aan J. F. Willems, uitgeg. door
W. L. de Vreese in Mittelalterl. HSS., Festgabe fiir H. Degering,
271-3.
92, r. 8: Zie ook: The History of Reynard The Fox, Bruin the Bear etc.
London 1756. (Cat. Kon. Bibl.: 1115 F 27 signatuur), een jongeren druk der in de Aant. 44 genoemde Engelsche bewerking ?
r.
5
v.o.:
De houtsneden zijn door Breul ook gereproduceerd in PBB.
93,
XIV 377-8.
95, r. 15: Over een tweede exemplaar zie H. Teirlinck, in VMVA. 1934,
325-7.
r. 20: Over Luyton zie ook Verdeyen, in zijne uitgave van: Colloquia et
dictionariolum (1926), I xci.
96, r. 7 v.o.: Zie ook P. de Keyser, in Gentsche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis, V (1938) 16-30.
97, r. 2: Zie ook VMVA. 1926, 308 en Graf 8.
99, r. 1: Zie ook: Vleeschouwer's Reinaert de Vos, zondagsblad voor verstandige lieden, aaneengeknoopt door zeven philosophen (waarin
Gezelle, als „Spoker", veel geschreven beef t, zie Scharpe, t.a.p.).
101, r. 9: Zie ook reeds J. Grimm, RF. CXCII, CCXVII-CCXX; Reinaert,
ed. J. F. Willems2, 388; Wackernagel, K1. Schriften, II 309 figg.;
Martin, in AfdA. XXXII 32-3; Tschr. XXIX 219, noot 2; voorts
P. de Keyser, Bijdrage tot de iconographie van den Reinaert, in:
Album philologicum voor Prof. Dr. Th. Baader (1939); dezelfde, A propos de l'iconographie du Reinaert au XVe siecle. Du.
„Dialogus creaturarum" 1480 au „Reinke de Vos" 1498, in Gutenberg-Jahrbuch 1939, 158-64.
r. 16: Van Everdingen's etsen zijn in Engeland „from the original plates"
uitgegeven; zie Buxton and Poynter, German, Flemish and Dutch
painting, p. 210.
r. 1 v.o.: Zie ook de groep: Brune met den kop in den boom geklemd en
R. spottend daarnaast staande, door den beeldhouwer Van der
Wiel te Breda gebeiteld voor den ingang van het „Natuurtheater"
te Oosterwijk; of de afbeelding daarvan in de ed. Tinbergen (9de
en volg. drukken), tegenover blz. 82.
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I. Dieren
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103 B e 1 ij n. F., in AfdA. LX (1941) 102 verwijst naar V. Wartburg,

Franz. etym. Wtb. I 37; vergelijkt belin (ouder dan Mier) met mnl.
hoekijn (o.a. R. 2101), „schafbOckchen" ( = geitebokje ?), acht Bell-fin
(als in F en de overige R.-teksten) den oudvlaamschen vorm, en vermeldt
het gewag, in Karimeinet, van een hertog Belifin (zeker wel niet eenzelvig
met den door mij vermelden Britschen vorst). — Verg. voorts voor bethamel Ned. Wdb. II 1723, V 1738, en voor fr. embeliner Huygens,
Scheepspraet, 20 (ed. Worp, II 127) : „en hem (Prins Maurits) leew gemaeckt tot schaep".
103 B 1 a n c a e r t, toch wel zeker r e e bok; zie V. Wartburg, a.w. I 396
(F. 102). - Zie ook Langlois, Table des noms propres etc. 99.
B o t s a e r t. F., t.a.p., zou den, evenals Blancaert, zuiver Picardischen
vorm Bockaert (F) verkozen hebben, wijst op den verkorten vorm Bucco
en Bucca (Ren.: Bocha), en vergelijkt voor het „gezelschap", in R. 3396-8,
van B. en Bruneel, aap en ezel, den anderen naam van den aap (o.a. in
R. II), Martin, naar den (in Frankrijk en in de Nederlanden zoozeer populairen heilige, die op een ezel placht te rijden (Sebillot, Folklore de la
France I 380) ; zie over den naam Martin ook Tschr. XLII (1923) 313
vlgg.
105 B r u n e e 1, ook volgens F. 102 stellig de ezel, zie bov., op 3398; te
vergelijken met Firapeel,Putepeel en Rosseel, en verder met butseel, casteel,
morseel enz.: alle < ofr. el < ram. -ell -, rijmend op wvl. -mnl. è (zie Tv.
12; V. Helten, Mnl. Spraakk., blz. 41); doch morsiel in R. I 132, 921 F is
Brabantsch, overeenkomstig de herkomst van dit hs.
F i n e, volgens F. 107, met verwijzing naar V. Wartburg I 318, een
navolging van of r. belette, „schOntierlein", en dus een taboe-naam voor
de (n) wezel.
F o r c a d e n t. F. 103, verkiest Teirlinck's conjectuur Fortedent, omdat
een (picardisch) forke a dent zinloos ware, daar immers elke „vork" tanden heeft.
106 H a w i < een Fransche vorm < germ. Hadu-w119; maar Heilwijch
< Hathul-wih „ist zu streichen" (F. 103, zonder vermelding der reden).
H e r m eline is, volgens F. 103, niet < Ermin-1 i n t h (FOrstemann),
maar behoort bij den verkorten naamsvorm Ermo en de verkleinvormen
Ermulo, Ermelin(a); het heeft met hermelijn oorspronkelijk nets te maken, maar is daarmede later in vorm samengevallen, homoniem geworden.
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108 Cant;ecleer, de vader, Cantaert en Crayant (debeide zoons),

„fein gestuft nach musikalischer Leistung, tragen mit Cone Familienalliteration wie Gibich, Gunther, Gotrnar, Giselher, Gudrun-Grimhild"
(F. 103, en ook Sigimund, Sivrit enz.).
Copp e, < ofr. Co(u)pee (Ren., zie Ren., ed. Martin, Table alphab.)
< cope, gewelfd, co pee, van vogels: gekuifd, verg. hupe co pee, hop,
l' (aloe) coupee, kuifieeuwerik, prov., osp. copada, waalsch coupille, vogelkuif, kam, vederbos, sp. copo, haarbos. Co pee is dus een gekuifd hoen
(zie reeds Grimm, RF. CCXXXVIII: galling cristata; ook in den Miat.
Brunellus komt een hoen Copp' voor). Mnl. coppe (V. III 1882) dus:
vederbos, kuif, evenals hd. koppe (D. Wtb. V 1782) en wvl. kobbe,
(vogel, hen met) vederbos, kuif (De Bo 479a). Coppe, de gekuifde hen,
was iets bijzonders, de trots barer ouders, Coppe die mare! (415), evenals hare broeders wide mare zijn, met allitereerende namen, beide in den
omtrek beroemd (290-7). En zij krijgt dan ook eene „eerlijke" begrafenis,
met een grafsteen en -schrift; hare moeder en zusters Roode, Pinte, Sproete
zijn slechts, „gemeene", alleen naar hare kleuren genaamde kippen! Aldus, met fijne karakteristiek, F. 104. — Daarnaast verdient echter ook de
vraag eenige aandacht, of er niet eenig „klankverband" — welsprekende,
schoon toevallige „ontmoeting" — bestaat tusschen dezen naam Coppe en
(spinne)cobbe, beide wegens den, bolronden vorm; zie over dergelijke
„verklanking" of „klankschildering" V. Lessen, in Tschr. LV 241-261
(inz. 251 en 271: pogge) en LVII, 1-14; Kruiskamp, in a.w. LXII 1-13. —
Verg. ook nog Refer. J. van Stye(n)voort 1524, LIII (dl. I 100-1):
„coppen mitten eyeren", voorts Kiliaan 315 en Ned. Wdb. VII 5539-42.
C o r t o i s. Verg. ook ofr. „li Cortois d'Arras"; zie Meon, Rec. de
fables I 356.
109 (S e t e) Martins v o g h e 1, volgens F. 103, met Grimm; en
Dreyer, te verstaan als een naam der kraai, t.w. de gewone „westelbische
Rabenkrahe" (zwarte kraai), niet de „Nebelkrahe" (bonte kraai), in deze
streken een herfstvogel, die niet past in het „Pinksterlandschap" van den
R.; verg. voorts De Gubernatis-Hartmann, Die Tiere in der idg. Mythologie, 546 vlg.; Hopf, Thierorakel 146; Schiller-Liibben, Mnd. Wtb. III
339; Handwtb. d.d. Aberglaubens V 362 en BH. 35. — Op den naam
Martin hoop ik, na het in Tschr. XLII 313 vlgg. geschrevene terug te
komen.
Pance r, de Bever, ook door F. 103 verklaard als verlezen of verschreven uit Pance t(u s) < ofr. pance, buik (pens), met dim. -et: „pensje";
aldus genoemd wegens de waarde der weeke, dichte (onder)beharing van
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het in zijn uiterlijk „mollige", „buikige" dier. Ook op dezen naam en zijn
drager, den bever, en de verwarring met den panter of den luipaard hoop
ik terug te komen.
111 Put epee 1, de bunzing, vl.-mnl. visse (V, IX 562), nbrab. fis (Handel. Comm. Topon. en Dial. XI 375), geeft F. (105) aanleiding tot een
uitweidend etymologisch vertoog over visse, veest (en) enz.: zie aid.
112 R ij n, zie ook Germania XXXI 105, Graf 127.
R o s s e el (II), zie ook Bull. Comm. roy. d'hist. LXXXI 75, 76, 83.
Ten slotte mogen hier nog twee algemeene opmerkingen van F. vermeld
worden: 1° dat de dier en namen, behalve Rijn, Ruiiie, Sproete en IV idelanke, meestal van Fransche herkomst zijn; de m e n s c h e nnamen daarentegen goeddeels Vlaamsch; waaruit hij belangrijke gevolgen trekt voor
de kennis der toenmalige sociale betrekkingen tusschen Vlaamsche en
Fransche cultuur (104); 2° dat de „dierencatalogus" een parodie is op
den „heldencatalogus" in het heldenepos (107).
II. Menschen
114 Abelquac wordt ook door F. (100) opgevat als adj. + subst.: „mooipraat", doch met bijgedachte aan het z n w. kwak, speeksel (V. VI 828),
verg. den vrouwennaam Bave; den door mij vergeleken naam van den
kwakzalver Leurequac verklaart hij als „satzname", samengesteld uit den
stam van het ww. leuren, verkoopen en hetzelfde z n w. kwak (Ned. Wdb.
VIII 1697 en 672) (dus te vergelijken, niet met albedil, maar met bedilal).
Verg. ook nog den Mnd. naam Quackeler (bov., biz. 6) ).
Alen t e, volgens F. (101) < bet ger om anis e e r de germ. Athallinth (niet-iinda), vanwaar de „beklemming" der -e- (iplv. i) en de
slot-th, met jongere -e, ter aanwijzing van het vr. gesl.; de o in de door mij
vermelde bijvormen Olint(e) staat in de onbetoonde lettergreep, zie
Franck 63.
115 Heere Bertout metten langhen vingheren: een
blijk van „best gheboren" te zijn (Schultz, HOf. Leben II 217, 219; F.
102) X den dorper „Hughelijn metten crommen beene" (en ook X hedend. lange vingers hebben, als euphemisme voor „diefachtig zijn"!).
116 H u g h e 1 ij n met germ. -lijn ( X rom. -et in Martinet) vergelijkt F.
(101) met Tiecelijn en andere oude, Mnl. en Onl., niet aan 't Mhd. ontleende namen met -lijn (bij Mansion, Oudgentsche Naamk. 83).
J u f r o o t, met picard. o < oi, < of r. fufroi < Gautfrid, niet
< Godafrid, zie verder F. 101.
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J u 1 o c k e vergelijkt F. (101) met het Fr. dimin.-suff. -oche (Ninoche, Fantoche), verwant met het door mij vermelde Germ. suffix -ok?);
hij heeft bezwaar tegen de afleiding uit Judocus (-1- < -di-, -dj-, (Aegidius,
Gels, Gillis enz.).
Ten slotte mist F. (102) ongaarne (niet in den tekst, maar in de Naamlijst) den naam Grindemont (792 F „schurftmond"), met verwijzing naar
dial.-hd. Grindmaul.

117

TEKST
51 medaen, 1.: mesdaen.
87 hier, 1.: hier. Misschien zal trouwens dit in 86 oCTO moivoi) bij het voorafgaande en volgende staan (hetgeen in de hedendaagsche interpunctie
kwalijk is uit te drukken).
122 Wellicht is de lezing van A: „Nets (het es) recht" toch te verkiezen;
verg. 3455.
268 seide die, 1. naar F: seide hi die.
428 willens, 1. naar F: suillens, evenals in 429, 430, 432; verg. op 138-9.
680 Die daer, 1. : Dien hi; verg. 483, waar Nobel, met hetzelfde woord smeeken, voorspelt wat bier geschiedt.
778 Er is eigenlijk geen afdoende reden om hierna de twee in AF staande verzen:
Hem nakede groot onghemac.
Die een slouch, die ander stac.
te schrappen. De herhaling van slouch in 779 behoeft geen bezwaar te
zijn; zie op 138-9. Er worden bier de drie verschillende vechtwijzen genoemd: slaan, steken (mnl. ook: stooten, zie V. VII 2046-8) en werpen;
zie Tschr. LIX 73.
840 vrauwen, 1. naar A: vrauwe, d.i. „vrauwe Julocke, des papen wijf"; verg.
828-30 en zie Tschr. LIX 73.
987 mesmaert, 1.: mesmaect". - 1448 verloren, 1.: verloven (drukfout), afzweren. - 1533. Lees, naar AF: ende maecte groot gerochte; de gelijkenis
met den vorigen regel is geen bezwaar; integendeel, zie op 138-9.
toe sie, 1.: toesie ; verg. toesach (1543). - 1563 leer, 1.: leet.-1546 1673 dorperheit, 1.: dorperheit. - 1963 Ghi, drie, 1.: Ghi drie. - 2156
schelle, 1.: scelle. - 2195 drouwen, 1.: drouven. - 2331 tiden, 1.: tide,
zie Tschr. LIX 188. - 2652 alsoo, 1.: also. - 2757 mi, 1.: mi". - 2902
le, 1.: lc. - 2911 knien, 1.: cnien. - 2971 Beline, 1.: Belijn; zie op 3499.
- 2981 (op den rand): 1965, 1.: 2965. - 2995 Sone, 1.: So ne. - 3020
liet, 1.: liet. - 3339 gaen? 1.: gaen" - 3392 hiet, 1. : hietene, naar F. 3393 Lees: Botsaerde, sinen goeden clerc.
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1 Voor den proloog en in 't algemeen prologen en epilogen van middeleeuwsche gedichten zijn ook vergelijkbaar de Mhd. van Hartmann van
Aue, en inz. die van Eilharts' Tristrant and Isalde. — Het getal verzen van
den proloog, 10 + 30 = 40, blijkt geen toeval, veeleer parodie van middeleeuwsch getallenspel (ook 10 + 20 enz.); zie F. 97, ook voor nog andere
opmerkingen over middeleeuwsche prologen.
124-67 Aangaande den bever kan hier alsnog, naar vriendelijke mededeeling
van prof. dr. K. Martin, gemeld worden dat dit dier, of althans overbligselen of andere sporen van zijn vroeger bestaan ook hier te lande, 't
laatst zijn gevonden bij de mine van Brederode, te Koevorden, te Tegelen, en onlangs ook te Katwijk aan Zee. (zie Martin, in Geologie en
Mijnbouw, Nov. 1941, biz. 285).
730-1 en 830 Zie over het handspingerei ook Diermanse, in Tschr. v. Volkskunde XXXIV 19 - 20, 25.
1872 watermale. Het tweede lid -male blijkt aan F. (106) „van huis uit", in
zijn Nederrijnsch dialect, nog welbekend, als naam voor: jonge koe, die nog
niet gekalfd heeft (vaars) ; de samenstelling als een der vele namen voor
den roerdomp — een dier, welks somber geluid aanleiding heeft gegeven
tot allerlei volksbijgeloof ook wel domphoorn geheeten (Ned. Wdb.
111 2 2802, en synoniem met butseel, in hetzelfde vers 1872 (A), dat F. ook
wil behouden, iplv. scuereel, dat hij, mede om het rijm op Rosseel, verwerpt (107). — 1870-3 zijn dan 4 parallele versregels, waarin telkens
eenzelfde dier, bij wijze van bijstelling, tweemaal genoemd wordt: zie
verder p .'s rijk materiaal en omstandig betoog (106-7).
2026 Gelijksoortige gevallen van het „gereeden" eener galg, waaraan de vero–Oidaide—foch nog ontkomt, uit Duitsche en Fransche twaalfdeeuwsche gedichten, vooral (ook Vlaamsche ?) „speelmansgedichten" — waarin
eveneens sprake geweest zal zijn van een biecht onder de galg, een
schat, een pelgrimage en andere min of meer vaste „requisieten" van
zulk soort van gedichten — worden door F. en Jones vermeld (F. 100,
noot; verg. ook blz. 123, noot).
2531 en 3237 Verg., behalve het aldaar reeds genoemde, ook ofr. et in gelijke
dubbele functie:
a. aan 't hoofd van een nazin: Aucassin et Nicolette, bij Bartsch,
Chrestom. de l'anc. fr. 4 293, 32 „Quoi que li feste estoit plus plaine, et
Aucassin fu apoiies a une pule tos dolans et tos souples; qui que demenast
joie, Aucassin n'en of talent, qu'il ne veoit rien de cou qu'il amoit".
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b. aan 't hoof d van een uitroep, bevel, aanspraak: La farce de Maistre
Pierre Pathelin, bij Bartsch, a.w. 474, 31: „et taisez vous. estez vos nice
(gek) ?"; 475, 38: „et non, mais qu'il vous en souvienne"; 476, 28: „et
fen fera Pen retourner avant que je puisse estre ouy . ?" (in een verhoor,
tusschen rechter en gedaagde).
Eindelijk de volgende drukfouten: Blz. 131, r. 4: 1370 642-9, 1.: 1370,
V. II 642-9. — 136, r. 13 v.o.: „heil dagt", 1.: „heill dagr". — 138, r. 19:
Rijk, 1.: Rijk). — 169, r. 15 v.o.: 2897 (-hat 3222), 1.: 2897, -hat 3222.
— 176, r. 1 v.o.: onverkorte, 1.: Overkorte.

