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Woord vooraf
Zonder twijfel kan Ernst Martin (1841-1910) een van de meest vooraanstaande
vossenjagers van de negentiende eeuw genoemd worden. Deze Duitse mediëvist,
afkomstig uit de Elzas, heeft zich voor de romanistiek onder meer verdienstelijk
gemaakt door zijn monumentale editie van de Roman de Renart, die tussen 1882 en
1887 in drie delen verscheen. Martin was bovendien grondig vertrouwd met de beide
Middelnederlandse Reynaertteksten. Reeds in 1874 had hij een uitgave van Van den
vos Reynaerde en Reynaerts historie in één band bezorgd. Het is de enige keer in het
verleden geweest dat de twee werken samen volledig uitgegeven werden. Zowel
vanwege de tekstbezorging als vanwege de inleiding en de uitgebreide aantekeningen
is Martins Reinaert. Willems Gedicht Van den vos Reinaerde und die Umarbeitung
und Fortsetzung Reinaerts Historie een bewonderenswaardige uitgave, die nog altijd
met vrucht geraadpleegd kan worden.
Zo'n 125 jaar later zijn wij in de voetsporen van Ernst Martin getreden. Voor een
algemener publiek dan de Duitse geleerde destijds bereiken kon, willen wij Van den
vos Reynaerde en Reynaerts historie gezamenlijk presenteren. Meer nog dan Martin
beschouwen wij beide teksten als gelijkwaardige literaire producten met een eigen
betekenis. We hebben gekozen voor een tweedelige uitgave, die het de lezer mogelijk
maakt de Middelnederlandse romans zonder heen en weer bladeren te vergelijken.
Zoveel als wenselijk en doenlijk was, zijn de delen op elkaar afgestemd. Verder
hebben we voor het gemak van de lezer de twee Nawoorden op identieke wijze
opgebouwd. De ‘Aanwijzingen bij het lezen van Middelnederlands’, die alleen in
deel 1 afgedrukt zijn, zijn bestemd voor beide delen.
Als de gezamenlijke presentatie van Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie
geslaagd mag worden genoemd, is dat in niet geringe mate te danken aan de
inspirerende werking die van onze samenwerking bleek uit te gaan. Bovendien werden
wij op bepaalde punten bijgestaan door behulpzame collega's. Lia van Gemert heeft
ons op een beslissend moment de goede richting gewezen. Amand Berteloot gaf een
aantal taalkundige adviezen. Daarvoor willen wij hen graag bedanken. Tevens
betuigen wij aan de instellingen en particulieren die de Reynaertbronnen beheren
onze dank voor hun toestemming om deze schatten af te beelden.
De editeurs van deel 1 zijn bij het maken van de leestekst van Van den
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vos Reynaerde ondersteund door Rik van Daele. Zij hebben verder hun voordeel
gedaan met het uitvoerige commentaar van Roel Zemel bij een eerdere versie van
het Nawoord en de Aantekeningen. De editeurs zijn beide collega's zeer erkentelijk
voor hun betrokkenheid bij de onderneming.
De editeur van deel 2 heeft de uitgave van Reynaerts historie grotendeels
vervaardigd tijdens een jaar onderzoeksverlof dat mogelijk is gemaakt door een
vervangingssubsidie van het Gebied Geesteswetenschappen van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zonder deze steun zou dit
deel niet tot stand gekomen zijn. Mariken Goris heeft hem dat jaar zo bekwaam
vervangen dat hij in staat was het onderwijs tijdelijk volledig te vergeten. Ook bij
anderen staat hij in het krijt. Jan Goossens heeft de leestekst van deel 2 van
gedetailleerd commentaar voorzien. Geert Claassens heeft de eerste versie van dit
deel becommentarieerd en Marja Quik en Merlijn Wackers hebben het als eerste
vertegenwoordigers van een ‘breed publiek’ willen beoordelen.
A.B., B.B., P.W.
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Reynaerts historie
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Proloog aant.

5

10

15

20

Willam die Madock maecte,1
Dair hi dicke om waecte,2
Hem jamerde zeer haerde3 aant.
Dat die geeste van Reynaerde4 aant.
Niet te recht en is gescreven.5
Een deel is dair after gebleven.6
Daer om dede hy die vite zoeken7
Ende heeftse uutten Walschen boeken8
In Duutsche aldus begonnen.9
God wil ons sijn hulpe gonnen.10
Nu keer ic dair toe mynen synne,11
Dat ic bidde in dit begynne12
Beide den dorpers ende den doren13
Off sy comen dair zijt horen,14
Dese rijm ende dese woort,
Off sy hem duncken niet goet gehoort,16
Dat sy die ongelastert laten.17
Mer so wie die doget haten,18
Die maken mitter logen malsch19
Ende oordelen mennige rijme valsch,20
Dair sy niet meer of en weten21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21

Madock: zie aantekeningen
dicke: dikwijls; waecte: wakker bleef
Hij betreurde het zeer
geeste: levensverhaal
te recht: op de juiste manier, correct
after gebleven: achterwege gebleven, niet geschreven
dede: liet; vite: (tekst van) een (heiligen)leven
heeftse: heeft het (verhaal); uutten: (uut den) vanuit de; Walschen: Franse
Duutsche: het Nederlands
wil: moge; gonnen: gunnen, verlenen
nu richt ik mijn gemoed er op
bidde: verzoek
dorpers: boerenkinkels; doren: dwazen
Off: indien; dair: waar; zijt: zij het (nl. het verhaal, vgl. 15)
(ook) indien zij denken iets slechts gehoord te hebben
ongelastert laten: niet bekritiseren, niet afkeuren
Mer so wie: maar zij die; doget: deugd
die stellen (iets) met leugens als dwaas voor
en veroordelen menig gedicht als verkeerd
of en weten: van af weten
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Hofdag (correspondeert met open ruimte a tussen v. 44-5; zie p. 348-50)
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25

30

35

40

Dan sy doen hoe sy alle heten22
Die nu woenen bynnen Pavijen.23 aant.
Deden sy wel, si soudens vertijen24
Ende laten begaen elcken man
Mit sulken kunsten als hi can.
Dit en seg ic niet om mynen wil.
Mijn gedicht wair gebleven stil28
En hads my niet een gebeden29
Die in groter heuscheden30
Gerne keert al hair zaken.31
Si bad my dat ic woude maken
Die aventuer van Reynaerde.33
Al berisp ic die musaerde34
Ende die dorpers ende die doren,
Ic wil wel dat die geen diet horen,36
Die gerne plegen der eren37
Ende haren syn dair toe keren,38
Dat sy leven in heuscheiden.
Nu hoort, ic sel u voort besceiden40 aant.
Den syn des woorts na dit prologe.41
Mer ic bid u: so wat ic toge,42
Hoort die woorden ende merct den syn.43
Onthout, dair leit veel wijsheit in.

22
23
24
28
29
30
31
33
34
36
37
38
40
41
42
43

dan dat ze weten hoe alle (mensen) heten
woenen: wonen; Pavijen: Pavia, stad in Italië
als ze goed handelden, zouden ze het nalaten
wair: zou zijn
als mij er niet iemand (een dame) om gevraagd had
heuscheden: hoofsheid, welgemanierdheid
Gerne: graag; keert: inricht
aventuer: verhaal over de lotgevallen
musaerde: sukkels
die geen diet: degenen die het
die (precisering van die geen in 36) graag de eer beoefenen, eervol leven
en zich daarop richten
voort: later (wrsch. is de epiloog bedoeld); besceiden: verduidelijken
de betekenis van het verhaal (dat) na deze proloog (volgt)
so wat ic toge: wat ik ook presenteer
syn: betekenis
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Hofdag aant.
45 Het was op enen Pijnxster dach aant.
Dat men woude ende velde sach
Groen staen myt lover ende grass,
Ende menich vogel blide wass
Mit sange in hagen ende in bomen.
50 Die crude sproten uut ende die bloemen50
Die wel roken hier ende daer,
Ende die dach was schoon ende claer.
Nobel, die coninc van allen dieren,53
Had sijn hoff doen kreygiren54
55 Sijn lant al door ende over al,
Om dat hi waende, had hijs geval,56
Vol hoff te houden myt groten love.57
Doe quamen tot des conincs hove58 aant.
Alle dieren groot ende cleyn,
60 Sonder voss Reynaert alleyn.60
Hi had in thoff so veel misdaen,
Dat hi dair niet en dorst comen gaen.
Wie quaet doet, die scuwet dat licht,63
Dat seit die scrift al over richt.64
65 Also dede Reynaert dat hoff65
Dair hi in hadde krancken loff.66
Doe al dit hoff versament was,67
En was dair nyement dan die das
Hy en had te clagen oever Reynaert,69

50
53
54
56
57
58
60
63
64
65
66
67
69

crude: planten
claer: helder
had laten afkondigen dat hij hof zou houden
waende: verwachtte; had hijs (< hij es) geval: als hij geluk had, als alles goed ging
Vol hoff: een volledig hof, een hof met alle statie; myt groten love: waardoor hij veel lof zou
verwerven
Doe: toen
Sonder: behalve
scuwet: schuwt, vermijdt
die scrift: de bijbel; al over richt: volkomen terecht
Also dede: zo deed (R.) ook met
krancken loff: een slechte naam
versament: verzameld, bijeengekomen; dan: behalve
Hy en had: of hij had; oever: over
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70 Den fellen mitten roden baert.70
Nu gatet hier op een clagen.71
Isegrym ende sijn magen72 aant.
Ghingen voor den coninck staen.
Isegrim begonde zaen74 aant.
75 Ende sprac: ‘Her coninck, lieve heer,
Door u edelheit ende door u eer,76
Beide door recht ende door genaden,
Ontfermt u der groter scaden78
Die my Reynaert heeft gedaen,
80 Dair ic dick off heb ontfaen80
Grote scande, swaer verlies.
Voor alle saken ontfermt u dies,82
Dat hi mijn goede wijff heeft verdoort83
Ende mijn kijnder so vermoort84 aant.
85 Dat hi die beseycte dair sy lagen,85
Datter geen synt nye en sagen86
Ende sijn al gader staer blynt.87
Nochtant hoende hi my noch synt.88 aant.
Want het was so ver gecomen,
90 Datter een dach was op genomen90
Ende Reynaert soude hebben gedaen91Sijn onscout. Ende also zaen92
Als die heiligen waren voort gebrocht,93

70
71
72
74
76
78
80
82
83
84
85
86
87
88
90
9192
93

fellen: boosaardige, valse
Nu barsten de aanklachten los
magen: verwanten
zaen: meteen
Door: omwille van
Ontfermt u (+2e nv.): heb medelijden (vanwege...) en maak daarom in orde (rechtsterm)
Dair ic dick off: door wie ik dikwijls; ontfaen: ontvangen
dies: (2e nv. van dat): hierover
verdoort: bedrogen, bespot
vermoort: schandelijk behandeld
beseycte: bepiste
Zodat geen ervan sindsdien nog kon zien
al gader: helemaal; staer blynt: steke blind
Bovendien hoonde hij mij sindsdien nog meer
op genomen: vastgesteld
gedaen Sijn onscout: een onschulds-eed gezworen
also zaen: zodra
die heiligen: de relieken (waarop gezworen moest worden); gebrocht: gebracht
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Aanklacht van Ysegrim (correspondeert met open ruimte b tussen v. 106-7)
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95

100

105

110

115

Was Reynaert anders syns bedocht94
Ende ontvoer ons in sijn veste.95
Heer, dat weten noch die beste96
Die tot uwen hove sijn al hier.97
My heeft Reynaert, dat felle dier,
So veel gedaen te leide,99
Hy en leeft niet, diet u seide.100
Ja, al waert al perkement101
Dat laken dat men maect te Ghent,
Men zouts dair in niet connen scryven.103
Dit laet ic noch al after bliven,104
Mer mijns wijfs laster105
En mach niet bliven after,
Noch ongebetert off ongewroken.’107
Als Ysegrim dese woord had gesproken, aant.
Stont op een hondekijn ende hiet Corttoys109
Ende claechde den coninc in Fransoys,110
Hoe dat so arm was wilen eer111
Dattet alles goets en had niet meer,112
In enen winter, in enen vorst,113
Dan alleen een cleyne worst
Ende hem Reynaert die selve nam.
Tybert, die cater, doe voort quam,116
Al toornich, ende spranc inden rynck117

94
95
96
97
99
100
101
103
104
105
107
109
110
111
112
113
116
117

veranderde Reynaert van gedachte
ontvoer: ontsnapte; veste: burcht
noch: nog wel; die beste: de voornaamsten
tot (...) sijn: aanwezig zijn aan
gedaen te leide: leed aangedaan
diet: die het (De regel betekent: “Niemand kan dat verwoorden.”)
waert: was het
zouts: zou het; scryven: schrijven
laet (...) after bliven: laat rusten
laster: schande
noch onuitgewist of onbestraft (blijven)
Corttoys: ‘De hoofse’, ‘Hoveling’
in Fransoys: in het Frans
dat: dat het; wilen eer: eertijds
alles goets: van alle goederen
vorst: vorstperiode
doe voort quam: kwam toen naar voren
rynck: kring (die de dieren gevormd hebben opdat iedereen de aanklagers kan zien)
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120

125

130

135

140

Ende seide: ‘Lieve heer coninck,
Om dat gi Reynaert zijt so hout,119 aant.
So en is hier nyement, jonc off out,
Hy en heeft te wroegen voor u.121
Dat Cortoys hier claget nu,122
Dats over mennich jaer gesciet.123
Die worst was mijn, al en clach ic niet.124
Ic hadze by mijnre list gewonnen
Dair ic by nacht quam geronnen126
Om mijn bejach in eenre molen.127
Dair had ic die worst gestolen
Enen slapende molen man.129
Mer had dair Corttoys yet an,130
Dat en was by nyemen dan by my.131
Het is best dat ontboren sy132
Der clagen die Cortoys nu doet.’
Panther sprac: ‘Dochtet u nu goet,134 aant.
Tybert, dat men der dagen ontbaer?135
Reynaert die is een mordenaer
Ende een treker ende een dief.137
Hy en heeft nyement also lief,
Noch selve den coninc, onse heer,139
Hy en woude dat hi goet ende eer140Verloor, mocht hi dair aen wynnen

119
121
122
123
124
126
127
129
130
131
132
134
135
137
139
140-

so hout: zo goed gezind (ironisch)
Hy en heeft: of hij heeft; wroegen: klagen
Dat: Wat
over mennich jaer: vele jaren geleden
clach: klaag
geronnen: gelopen
bejach: buit
molen man: molenaar
Dus voor zover Corttoys hiervan kon profiteren
was by: kwam door; nyemen: niemand
ontboren: niet ontvankelijk verklaard
Dochtet: dunkt het
ontbaer: afvoert, niet ontvankelijk verklaart
treker: bedrieger
Noch selve: zelfs niet
of hij (R.) wilde dat die ander bezit en eer verloor, als hij (R.) daardoor kon verwerven

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

19

145

150

155

160

Een vet morseel van eenre hennen.142
Wat seg di van eenre sagen?143
Hi dede gisteren aenden dagen144
Een die meeste overdaet145
Aen Kuwart, den haess, die daer staet,146
Dat nye enich dier en gedede,147
Want hi hem bynnen des conincs vrede148
Ende bynnen des conincs geleide149
Geloofde te leren synen crede150 aant.
En souden maken goet cappellaen,151
Ende deden voor hem sytten gaen
Ende hielten vast tusschen sijn been.153
Doe begonnen sy al in een154
Te lesen ende te syngen bede155
Ende riepen beide lude: “Credo, crede.”156
Ende my geviel ten selven tiden157
Dat ic dair verby soude liden,158
Dair hoorde ic haerre beider sanck.159
Doe maecte ic derwaert mynen ganck160
Mit eenre herder snelre vaert.161
Dair so vandic meyster Reynaert162
Die sijn lesse had begeven163

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

morseel: stuk, bout
van eenre sagen: van het volgende relaas
aenden dagen: op klaarlichte dag
een van de grootste misdaden
Kuwart: “Lafaard”
Dat nye: die ooit
vrede: gebod tot vrede, wapenstilstand
geleide: vrijgeleide, bescherming
Geloofde: beloofde; crede: het “Credo”, de twaalf artikelen van het geloof
souden: zou hem
hielten: hield hem; been: benen, poten
Doe: toen; al in een: samen, tegelijk
bede: beide, tesamen
Credo, crede: “Ik geloof, geloof!” (Lat.)
my geviel: (mij overkwam), toevallig was het zo
verby soude liden: voorbij moest gaan
Dair: waar (ik hoorde)
toen ging ik daarheen
herder: zeer
vandic: vond ik
begeven: beëindigd
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Verdediging van Reynaert door Grymbaert (correspondeert met open ruimte c tussen v. 184-5)
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165

170

175

180

185

Dat hi vanden eersten had opgeheven,164
Ende diende van synen ouden speel:165
Want hi had Kuwart bider keel
En soude hem tlijff hebben genomen,167
Wair ic hem niet te hulp gecomen
By aventueren ten selven stonden.169
Aensiet hier noch die versche wonden
Van Kuwart, den eellynck.171
Ic segge u wel, heer coninck,
Laet gi dit nu ongewroken,
Dat u vrede dus is gebroken,
Gy en rechtet als u mannen wisen,175 aant.
Men en selt uwen kijnderen niet prisen176
Hier na over mennich jaer.’
‘Seker, Panther, gi segt my waer’,
Sprac Ysegrim dair hi stoet,
‘Wair Reynaert doot, het waer ons goet,180
Ons allen die gern in vreden leven.181
Mer wart hem dit nu dus vergeven,182
Hy sel noch honen bynnen deser maent
Sulken dies nu luttel waent.’184
Doe spranc op Grymbaert, die das, aant.
Die Reynaerts brueders zoen was,186
Ende sprac myt eenre grymmender tale:187
‘Heer Ysegrim, gi en segt nyet wale.188 aant.
Mer doch, het is een out bispel189

164
165
167
169
171
175
176
180
181
182
184
186
187
188
189

die hij eerst/eerder begonnen was
en gedroeg zich als vanouds
tlijff: het leven
By aventueren: toevallig; ten selven stonden: precies op dat moment
eellynck: iemand uit een adellijk geslacht
(en) spreekt gij geen recht zoals uw leenmannen beslissen
selt (...) niet prisen: zal daarom niet prijzen (ironisch)
het waer ons goed: het zou goed voor ons zijn
gern: graag
wart: wordt
velen die dat nu niet verwachten
zoen: zoon
myt eenre grymmender tale: op toornige wijze
en segt nyet wale: spreekt op onterechte wijze
bispel: spreekwoord
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190 Dat viants mont sprect selden wel.190
Wat wijt gi Reynaert, mynen oom?191
Ic wil, hi henge aen enen boom192
By sijnre kelen als een dieff Her Ysegrim, waert u selver lieff194
195 Ende ghijt dorst also aen gaen -195
Die den anderen meest had mysdaen196
Van mynen oom ende van u,
Al en claecht hi niet over u.
Mer wair hi also wel te hove199
200 Ende stonde hi so wel in sconincs love,200
Her Ysegrim, als gi doet,
Ten soude hem niet duncken goet202
Ende gi en bleeft niet ongewroken,203
Dat gi mynen oom dus hebt beropen204
205 Dicke over u felle tanden205
Ende hem gedaen hebt dick veel scanden,
Dat hijs niet en conde verandwoorden207
Sinen vrienden dies nyet gern en hoorden.208
Gi hebten mennich werff bedrogen,209 aant.
210 Meer dan ic seggen soude mogen,
Mer doch wil ic u zommich punt bewisen.211
Gi mysdeilde hem aen der pladyzen212
Die hi u werp al vander kerren,213

190
191
192
194
195
196
199
200
202
203
204
205
207
208
209
211
212
213

wel: positief
wijt: verwijt
hi henge: dat hij (nl. Y. óf R.) zou hangen
waert (...) lief: als u dat goed vond
en u ook zo'n “test” zou durven ondergaan
Die: degene die
wair hi also wel: stond hij evenzeer in aanzien
love: gunst, achting
Ten (< het en): het
bleeft: zou blijven; ongewroken: onbestraft
Dat: omdat; beropen: belasterd
dikwijls met uw gemene mond
Dat: zodat; hijs: hij het; verandwoorden: uitleggen (aan)
dies: die het; gern: graag
hebten: hebt hem (nl. R.)
zommich: een enkel; bewisen: aanwijzen, aan de orde stellen
U benadeelde hem bij het delen van de schol
werp: toewierp; kerren: kar
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Doe gi hem navolchde van verren
215 Ende die goede pladizen op laset,215
Dair gi selve mede aset,216
En gaeft hem dair off groot noch cleyn
Dan der pladisen graet alleyn,
Die gi hem tegen brocht219
220 Om dat gijs selver niet en mocht.220
Ende also dedi oec vanden baeck221
Die vet was ende van goeden smaeck.
Dien scoot gi al in u buuckzeel.223
Doe Reynaert eyschde u sijn deel224
225 Ende oec had gegeten gern,
Andwoorde gi hem tot uwen schern:226
“Reynaert, scone jongelinck,
Die wisse dair den baec aen hynck228
Becnaget die, si es wel vet.”229
230 Reynaert was des lutel te bet230
Dat hi den goeden baeck wan,231
In sulker wijs datter een man232
Quam, dien werp in enen zack,233
Dair hi en myt groten anxt uut brack,234
235 Ende was wel na op die doot.235
Dit mysval ende desen noot236
Heeft Reynaert geleden door Ysegrim,
Ende twee warff noch in meerre pijn.238

215
216
219
220
221
223
224
226
228
229
230
231
232
233
234
235
236
238

pladizen: schol; op laset: opraapte
waarmee u uzelf voedde
tegen brocht: tegemoet bracht
gijs: gij die; mocht: lustte
baeck: zij spek
die vrat u helemaal op (buuckzeel: pens, buik)
u: van u
tot uwen schern: waarmee u zich belachelijk maakte
wisse: stuk touw
Becnaget die: knaag daarop
Reynaert had er dus weinig voordeel van
wan: won, verwierf
wijs: manier
dien werp: die hem stopte
hi en (...) uut brack: hij zich... uit bevrijdde
en was bijna doodgebleven
mysval: ellende
en nog tweemaal meer, met meer leed
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Ghi heren, dunct u dit genoech?
240 Nochtant ist meerre ongevoech240 aant.
Dat gi laet clagen over sijn wijff,241
Die Reynaert al hair lijff242
Heeft gemynt, so doet hi haer.243
Ja, het is langer dan zeven jaer
245 Dat mijn oom heeft hair trouwe.245
Off dan vrouwe Ersswijn, die vrouwe,246
Door minne ende door huescheide247
Reynaert synen wille dede;248
Wats dan? Sy was te vreden ende cort genesen.249 aant.
250 Wat clage soude dair meer off wesen?250
Wair Ysegrim wijs, hi souds ontberen.251
Hy doet hem selve luttel eren
Dat hi sijn wijff aldus bedraecht253
Ende sy selve niet en claecht.254
255 Nu maect hier Kuwaert, die haze,
Een clage ende een vijsvase.256
Off hi sijn less niet wel en lass,257
Reynaert die sijn meyster wass,
Most hi sijn scolier niet slaen -259
260 Dat wair onrecht ende mysdaen -260
Ende wennen hem van sijn tuusscherien?261

240
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
253
254
256
257
259
260
261

Nochtant: nochtans; meerre ongevoech: een grotere ongepastheid
sijn wijff: de vrouw van Ysegrim
al hair lijff: heel haar leven (en: met heel haar lichaam)
so doet hi haer: en hij houdt ook van haar
trouwe: belofte van trouw
Off: indien; Ersswijn (meestal Erswijnd(e)): Aarswind
heuscheide: hoofsheid, welgemanierdheid
synen wille dede: (lett.) ter wille was, (fig.) seksueel verkeer met hem had
Wats dan: wat zou dat; cort: snel; genesen: hersteld (en: voorspoedig bevallen; zie
aantekening)
wat valt daar nog meer over te klagen
ontberen: achterwege laten
bedraecht: beschuldigt
Ende: terwijl
een klacht van niets (een wissewasje)
Off: als, indien; wel en lass: goed las
Most: moest; niet: dan niet
Dat wair: dat (nl. niet slaan) zou zijn; mysdaen: verkeerd gedrag
en hem (K.) zijn fouten afleren
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265

270

275

280

285

Ic segt openbair, ic wilt wel lyen:262
Nummer en leerden sy te degen.263
Nu claecht Cortoys dat hi had vercregen
Myt pinen een goede worst.
Die clage die wair best gevorst.266
Ja, hoordi wel? Sy was gestolen.
Hi en hads geleert in geenre scolen:268
Male quesijt, male perdijt.269
Mit recht so wartmens qualic quijt,270
Dat men qualic heeft gewonnen.
Wie sel Reynaert des vergonnen272
Dat hi gestolen goet vanct an?273
Nyement die recht sceiden can.274
Tis reden, die hem rechts verstaet,275
Dat hi dieflic goet aen vaet,276
Ja, dyent van edelre hoger geboort277
Also wel alst mynen oom toebehoort.278
Al had hi Cortoys gehangen,
Doe hi hem myt diefte had bevangen,
Hi en had daer niet veel aen mysdaen
Dan tegen die croon had gegaen282
Te rechten buten oorlofs ons heren.283
Dair om liet hijt den coninck teren.284
Al heeft hijs crancken danck bejaget,285 aant.

262
263
266
268
269
270
272
273
274
275
276
277
278
282
283
284
285

lyen: bekennen, beweren
Nummer: nooit; te degen: fatsoenlijk, terdege
gevorst: geseponeerd
hads: had het (nl. de spreuk in de volgende regels)
Latijns spreekwoord: “zo gewonnen, zo geronnen”
wartmens: raakt men het; qualic: op een verkeerde manier
des: daarom; vergonnen: kwalijk nemen
vanct an: in beslag neemt
recht sceiden: correct beslissen
het is redelijk voor wie verstand heeft van het recht
dieflic: gestolen; aen vaet: in beslag neemt
Ja, dyent: vooral als zo iemand... is
wat bij mijn oom het geval is
dan dat het inbreuk had gemaakt op de rechten van de kroon
te oordelen zonder toestemming van onze heer (de koning)
liet hijt: deed hij het niet; teren: ter ere van
crancken: slechte, weinig; bejaget: verkregen
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290

295

300

305

Wat scaet hem? Al is hier beclaget,286
Reynaert is een gerechtich man
Die geen onrecht gedogen en kan.288
Ende dair om haet hi die quade
Ende hi leeft bij sijns meysters rade.290
Want synt die coninck dede291
Roepen ende kundigen mede292
Synen vrede, socht hi op nyement geen bejach.293
Hy en et mer eens op enen dach294
Ende leeft recht als een clusenaer.295
Naest synen live draecht hi een haer296
Ende castijt sijn lichaem seer.297
In enen jaer off in meer298
En had hi vleysch, wilt ofte tam.299
Dat seide een die gisteren van hem quam.
Mapertuus heeft hi begeven,301
Sijn casteel, ende heeft verheven302
Een cluse dair hi licht in.303
Dander bejach noch anders gewyn304
Waen ic wel dat hi niet en heeft,305
Dan caritate dair hi of leeft.306
Bleeck ende mager is hi van pinen.307
Honger ende dorst ende swaer termynen308

286
288
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
301
302
303
304
305
306
307
308

is: lees: is hij
gedogen: verdragen
sijns meysters rade: de raad van zijn biechtvader
synt: sinds
afkondigen
socht... bejach: probeerde hij van niemand voordeel te behalen
et: eet
recht als: net als
Naest sinen live: op zijn blote huid; haer: haren kleed, boetekleed
castijt: straft, tuchtigt
gedurende meer dan een jaar
En had hi: at hij geen, of: had hij niet de beschikking over; wilt ofte tam: van wilde of tamme
dieren
Mapertuus: slecht of kwaad hol; begeven: opgegeven, verlaten
verheven: gesticht, gebouwd
cluse: kluizenaarswoning; licht in: in verblijft
bejach: buit; gewyn: inkomsten
Waen ic wel: meen ik wel te weten
caritate: liefdadigheid, giften; of (= af): van
pinen: ontbering
termynen: (zelf gekozen) lijden
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310

315

320

325

330

Doget hi voor sijn sonden.’309
Recht in desen selven stonden310
Dat Grymbaert stont in deser talen,311
Sagen sy neder wart ten dalen312Cantecleer comen gevaren,
Ende brochte op eenre baren314
Een dode henne ende hiet Coppe,315 aant.
Die Reynaert had biden croppe316
Den hals ende hooft off gebeten.
Dit most nu die coninck weten.
Cantecleer die quam voor gaende319
Mit synen vederen zeer slaende.320
Aen elliker zide vander baren321
Gyngen twee hanen die droevich waren.
Die een haen heet Cantecleer aant.
Dair na geheten wart wilen eer324
Vrou Alente hair goede haen.325
Die ander hiet na mynen waen
Die goede haen Craeyant,327
Die stoutste die men vant328
Tusschen Hollant ende Ordanen.329
Ellic van desen voorseiden hanen
Droech wyeroock ende stallicht331
Die beide lanck waren ende richt.332
Die waren Coppens brueders twee

309
310
311
312314
315
316
319
320
321
324
325
327
328
329
331
332

Doget: verdraagt, ondergaat
juist op dit moment
stont in deser talen: dit relaas deed
zagen zij Cantecleer naar beneden het dal in komen
baren: lijkbaar
ende hiet Coppe: die Coppe heette (zie ook de aantekeningen)
croppe: keel
quam voor gaende: liep voorop (voor de baar)
heftig klapwiekend met zijn vleugels
elliker: elke
waarnaar eertijds vernoemd werd
Alente: de betekenis van de naam is onbekend
Crayant: ‘Kraaier’
stoutste: dapperste
Ordanen: de Ardennen
stallicht: een kaars op een kandelaar
richt: recht

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

28

Lijkstoet van Coppe (correspondeert met open ruimte d tussen v. 318-9)
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Ende riepen wach ende wee
335 Om haerre zuster Coppens doot.
Sy dreven rouwe ende droefheit groot.
Pijnte ende Sproete drogen die baer.337
Hem was te moede herde swaer338
Om Coppen die sy hadden verloren.
340 Men mochtse herde ver horen,340
Haerre beider kermynge.341
Aldus quamen sy in tgedynge.342
Cantecleer spranck inden rijnck343
Ende seide: ‘Lieve heer coninck,
345 Hoort na my door u genaden,345
Ende ontfermt u der groter scaden
Die my Reynaert heeft gedaen
Ende mynen kijnderen die hier staen,
Dies zeer hebben haren onwille.349
350 Ten inganck van Aprille,350 aant.
Als die wijnter leden was351
Ende men sach lover ende gras
Scoon bloeyen ende staen groen,
Doe was ic fier ende harde coen354
355 Van mynen groten geslachte.355
Ic hadde der jonger sonen achte
Ende dochteren schoon, zeven,
Die al wel lusten te leven,358
Die mijn wijff Coppen, die vroede,359

337
338
340
341
342
343
345
349
350
351
354
355
358
359

Pinte: ‘Kleurig geschilderde’; Sproete: ‘Gevlekte’; drogen: droegen
zij waren diepbedroefd
mochtse: kon hen; herde: heel
kermynge: geweeklaag
tgedynge: het rechtsgeding, de vergadering
rijnck: de kring der dieren (vgl. 117)
door: omwille van
onwille: verdriet - die er zeer ongelukkig om zijn
Ten inganck van: in het begin van
Als: toen; leden: voorbij
coen: trots
Van: op; geslachte: (na)geslacht
lusten: het fijn vonden om
mijn wijff Coppen: zie aantekening bij 315; vroede: verstandige
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360 Herde wijsselic opvoede.360
Sy waren vet ende sterck
Ende gyngen te samen in een perck
Dat was besloten myt eenre mueren.363
Dair bynnen stont eens monics scuere364
365 Dair sess stercke hond toe hoorden
Die mennige dieren den pels scoorden.366
Des waren mijn kijnder onvervaert.367
Dit benyde die dieff, vos Reynaert,368
Dat sy so vast waren dair bynnen;369
370 Ende haerre geen en const hi gewynnen.370
Reynaert, die felle gebuere,371
Hoe dick ghinc hi om die muere
Ende leide om ons sijn lagen.373
Ende als hem dan die honde zagen,
375 Setten sy hem aen myt alre cracht.375
Ende eens doe was hi op die gracht376
By aventueren after lopen.377
Dair zach ic hem een deel becopen378
Sijnre dieften ende synen rooff,379
380 So dat hem synen pels stooff.380
Nochtant ontquam hi bi beraet381
Van danen. Datten Goede verwaet!382
Daer mede waren wijss lange quijt.383

360
363
364
366
367
368
369
370
371
373
375
376
377
378
379
380
381
382
383

Herde: zeer
besloten met: omsloten door
eens monincs scuere: een schuur van een monnik
scoorden: verscheurden
Des: daarom; onvervaert: onbevreesd
benyde: kon niet hebben
vast: veilig
haerre geen: geen van hen; gewynnen: te pakken krijgen
gebuere: buurman
leide (...) lagen: legde hinderlagen
setten sy hem aen: achtervolgden zij hem
op: bij
bij toeval ingehaald/gegrepen
een deel becopen: een gedeeltelijke straf krijgen (voor)
Sijnre: van zijn
zodat zijn haren in het rond stoven
beraet: list
Datten Goede verwaet: moge God hem verdoemen
wijss: (< wij es) wij daarvan (nl. Reynaerts bedreiging); quijt: vrij, bevrijd
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385

390

395

400

405

Synt quam hi als een heremijt,384
Reynaert, die moordadige dieff,
Ende bracht myt hem enen brieff
Te lesen, lieve heer coninck,
Daer u selfs zegel aen hynck.388
Doe ic den brief had gelesen,
Docht my dair in gescreven wesen390
Dat gi had koenlike391
Over al u conincrike
Alle dieren gegeven vrede
Ende oec allen vogelen mede.
Oec brocht hi my een ander maer395
Ende seide ons dat hi waer
Een begeven clusenaer397
Ende leefde in penitentien swaer,398
Hi had ontfaen om die sonden sijn.399
Hi toonde my pelse ende slavijn400
Die hi brochte van Elemaer,401 aant.
En dair onder had hi een scerpe haer.402
Doe sprac hi dus: “Her Cantecleer,
Nu mochdi wel voort aen meer404
Van my sonder sorge leven,
Want ic heb voort aen begeven
Alle versch vleysch ende smout,407
Want ic bin worden so out
Dat ic mijnre zielen moet telen.409

384
388
390
391
395
397
398
399
400
401
402
404
407
409

Synt: sindsdien (echter); heremyt: kluizenaar
u selfs: uw eigen
Docht my: leek mij
koenlike: dapper, stoutmoedig
maer: mare, boodschap
een kluizenaar die zich uit de wereld had teruggetrokken
penitentien: boetedoening
Hi had ontfaen: (die) hij op zich had genomen
pelse ende slavijn: een uit een dierenvacht gemaakte pelgrimsmantel
Elemaer: naam van een priorij
scerpe haer: ruw haren hemd
Mochdi (mooght ghi): kunt u
smout: vet, reuzel
telen: verzorgen
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410 Ende ic wil u God bevelen.410
Ic ga dair ic heb te doen:411
Ic heb noch sext ende noen412Ende vesper te lesen vanden dage.”413
Doe nam hi onder enen hage414
415 Synen wech; te dien gesceyde415
Ghinck hi al lesende synen crede.416
Doe was ic blyde ende onverveert
Ende ghinc tot mynen kinderen weert418
Ende was so wel sonder hoede419
420 Dat ic alle myt mynen broede420
Wanderen ghinck buten der mueren,421 aant.
Dair ons gevielen quaed aventueren.422
Want Reynaert had geleit sijn lage423
Ende quam gecropen uut eenre hage
425 Ende heeft ons die poorte onder gaen,425
So dat hi mijnre kijnderen zaen426
Een heeft geprijnt uutten getale.427
Dat leide hi doe in sijn male.428
Dair ons groot mysval doe naecte,429
430 Want synt dat hi der een smaecte430

410 God bevelen: in Gods hoede aanbevelen
411 ik ga waar mijn plicht mij roept
412- heb noch (...) te: moet nog; sext: gebedsdienst van het zesde uur van de dag; noen:
gebedsdienst van het negende uur
413 vesper: avonddienst; vanden dage: zoals die voor vandaag zijn voorgeschreven
414 onder: onderdoor (zodat hij onzichtbaar werd)
415 te dien gesceyde: bij dat afscheid
416 ging hij weg, terwijl hij zijn Credo (= geloofsbelijdenis) las
418 tot (...) weert: naar... toe
419 wel: zeer, in hoge mate; sonder hoede: onbezorgd
420 alle: zomaar; broede: nageslacht, gebroed
421 Wanderen: rondlopen
422 gevielen: overkwamen; quaed aventueren: rampen
423 lage: hinderlaag
425 en sneed ons de weg naar de poort af
426 mijnre: van mijn; zaen: snel
427 geprijnt: gepikt; uutten getale: uit de massa
428 dat stopte hij toen in zijn tas, d.w.z.: dat vrat hij op
429 daarom brak toen grote ellende voor ons aan
430 smaecte: proefde
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435

440

445

450

455

In synen gierigen, vuylen mont,
En konde jager noch hont
Ons bewaren noch bescermen.433
Heer coninc, laet u dit ontfermen!434
Reynaert leide sijn lagen
Beide bi nachte ende bi dage
Ende beroofde mijn kijnder
So veel, dat tgetal is te mynder
Dan tgewoen was te sijn,
Dat die vijftien kijnder mijn440
Sijn gedegen al op vier;441
So na heeftse die valsche gier,442
Reynaert, in synen beck verslonden.
Noch gisteren was hi mitten honden444
Mijn dochter ontjaget, Coppen, die mare,445
Die hier doot leit op die bare.
Dit clage ic u myt groten zeer.447
Ontfermt u mijns, her coninc, heer.’
Die coninc sprac: ‘Hoordi hier, her das?
U oom die een clusenaer was,
Heeft gevast sulke karynen,451
Leef ic een jaer, het sel hem aenschinen.452
Nu hoort, heer Cantecleer,
Wat sel deser talen meer?454
U dochter leit hier verslegen.455
Dair willen wy eens doden recht me plegen,456

433
434
440
441
442
444
445
447
451
452
454
455
456

bewaren: behoeden
laet u dit ontfermen: heb hier medelijden mee en maak het in orde (rechtsterm)
Dat: zodat
gedegen: gereduceerd tot
na: gretig; gier: schrokop
mitten (< mit den): door de
ontjaget: weggejaagd van; die mare: de vermaarde
zeer: droefheid
karynen: vasten
aenschinen: duidelijk worden (nl. dat het de koning niet bevalt)
wat valt er nog meer te zeggen?
verslegen: vermoord
eens doden recht me plegen: mee handelen zoals het met een dode betaamt
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Lijkdienst voor Coppe (correspondeert met open ruimte e tussen v. 450-1)
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460

465

470

475

480

Want wi en mogense niet langer houwen,457
Want wi willent Gode laten gewouwen458
Ende doen vigelie voor haer ziel singen.459
Dair na willen wise brengen460
Ter eerden, myt groten eren.
Dan zel wi ons myt desen heren
Beraden ende ons bespreken,
Hoe dat wi ons best mogen wreken
Op Reynaert van desen moort.’
Doe hi geseit had dese woort aant.
Geboot hi jongen ende ouden
Dat sy vigelie singen souden.
Sijn gebod was schier gedaen.469
Doe ginck men dair aen slaen470
Dat Placebo domino471
Ende die veerss dair toe also -472
Ic seide u meer, mer twair te lanck -473
Ende die responsen die dair toe hoorden.474
Dair om cort ic desen worden.475
Doe die lessen ten eynden strecten476
Ende die psalmen mitten collecten,477
Was die commendatie gelesen myt besceit478
Ende sy was in dat graff geleit;
Dair op een mermer steen die was

457
458
459
460
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

mogense: kunnen haar
Gode laten gewouwen: aan God overlaten
doen: laten; vigelie: nachtwake met gebeden voor de overledene
wise: wij haar
schier: snel, spoedig
ginck: begon; aen slaen: aan te heffen
Placebo domino: De eerste twee woorden van Ps. 114,9 in de Vulgaatnummering, waarmee
de vespers voor de overledene begint.
veerss: (lett. verzen) hier wrsch. de regels die de voorzanger(s) tijdens de dienst zingen
twair: het zou zijn
responsen: de liedgedeelten van het hele koor als ‘antwoord’ op de voorzanger(s)
cort: bekort
toen de lezingen beëindigd waren
collecten: (slot)gebed
commendatie: gebed voor de overledene; myt besceit: op correcte wijze
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485

490

495

500

505

Gepolijst als een gelass,481
Mit letteren groot dair in gehouwen,
Dat men claerlic mocht aenscouwen483
Wie dair onder lach begraven.
Dus spraken die boecstaven:485
Coppe, Cantecleers dochter, die beste
Die ye eyer leide op neste,487
Off die myt voeten const gescraven,488
Die leit onder desen serck begraven.
Reynaert, die fel, diese verbeet490
Sonder bescheit, myt valschen lagen.491
Sy willen dat alle die werelt weet,492
Op datmense te meer mach beclagen.
Aldus nam dit gescrift een eynde.
Die coninck ontboot alle die hi kende495 aant.
Wijs van rade, om hem te bespreken496
Op Reynaert van deser ondaet.497
Doe andwoorde also die raet
Dat sy den coninc voor tbeste rieden,
Dat hi Reynaert soud ontbieden500
Dat hi door scade noch door vrome501
Des niet en laet ten hove hi come502
Totten coninck tsyne gedynge,503
Ende men hier off sonderlinge504
Bruun die boodscap soud doen laden.505

481
483
485
487
488
490
491
492
495
496
497
500
501
502
503
504
505

als een gelass: alsof het glas was
Dat: zodat
boecstaven: letters
ye eyer leide: ooit eieren legde
gescraven: krabben, scharrelen
diese verbeet: die beet haar dood
Sonder bescheit: onrechtmatig; lagen: listen
Sy willen: het is gewenst
die hi kende: van wie hij wist dat ze ... waren
hem te bespreken: een dagvaarding op te stellen
Op: gericht aan
ontbieden: opdragen
dat hij noch vanwege schade noch vanwege voordeel
zou nalaten om naar het hof te komen
gedynge: rechtsgeding, vergadering
en bovendien dat men hierover
soud doen laden: zou belasten met

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

37
506/7 Des was die coninc wel beraden506/7 aant.
Ende sprac tot Brunen, den beer:
‘Her Bruun, ic zegge u als een heer509
510 Dat gi dese boodscap doet.
Mer ummer ziet dat gi u hoet,511
Want Reynaert is fel ende quaet
Ende weet mennigen losen raet.513
Hi sel u smeken ende liegen.514
515 Mach hi, hi sel u bedriegen515
Ende honen of te schern driven.’516
‘Ay, lieve heer, laet dat bliven!517 aant.
So geeff my God ongeval,518
Off my Reynaert yet honen sal,519
520 Ic en sel hem weder dat in wriven,520
Dat hi aen tkortste eynd sel bliven.’521
Dus schiet hi blide ende vro van daen,522
Mer eer hij keert, selt anders gaen.

Eerste indaging aant.
Nu is Bruun op die vaert,524 aant.
525 Stout van moede ende onvervaert
Datten Reynaert honen soude.
Door dat doncker vanden woude527
Quam hi gelopen in eenre woestijn528
Dair Reynaert die pade sijn529
530 Dick had gehouden om sijn bejach.530

506/7
509
511
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
524
527
528
529
530

wel beraden: goed geadviseerd
zegge: draag op
ummer: altijd; u hoet: oppast
losen: arglistige
smeken: vleien; liegen: misleiden
mach hi: als hij de kans krijgt
honen: te schande maken; te schern driven: bespottelijk maken
bliven: achterwege blijven (nl. de raadgevingen)
So geeff: dan moge geven; ongeval: rampspoed
Off: als
en ik hem dat niet zal vergelden
Dat: zodat
schiet: vertrekt snel; vro: opgewekt
op die vaert: onderweg
door een donker bos
woestijn: wildernis
die pade sijn: zijn paden
vaak gegaan was om te jagen
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Daging van Reynaert door Bruun (correspondeert met open ruimte f tussen v. 583-4)
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535

540

545

550

555

Besiden der woestynen lach531
Een berch hooch ende lanck.
Dair most Bruun synen ganck
Te mydde duer recht over maken,534
Soude hi tot Mapertuus geraken.535
Reynaert die had mennich huus,
Mer dat casteel tot Mapertuus
Was dat beste van synen borgen.538
Dair lach hi in, als hi was in zorgen
Off myt eniger noot bevaen.540
Nu is Bruun so lang gegaen
Dat hi tot Mapertuus is comen
Ende heeft die poort gesloten vonden,
Dair Reynaert uut plach te gaen.
Doe ginck hi voor die barbecaen545
Neder sitten op sinen stert
Ende riep: ‘Si di in huus, Reynert? aant.
Ic bin Bruun, des conincs bode.
Hi heeft my gesworen bi sinen gode,
En coomt gi niet totten gedynge550
End ic u niet myt my en brynge
Recht te nemen en te geven,
Dattet u costen sel u leven.
Ende men sel u hangen ende setten op een rat.554
Reynaert, ic rade u dat:
Trect myt my te hovewaert.’
Dit verhoorde wel Reynaert, aant.
Die bynnen voor die poorte lach,
Dair hi dicke te leggen plach559

531
534
535
538
540
545
550
554
559

Besiden: hier: achter, na
in het midden recht overheen gaan
geraken: aankomen
borgen: burchten
bevaen: bevangen, belast
barbecaen: verdedigingswerk, voormuur
gedynge: rechtszitting
setten op een rat: radbraken
leggen: liggen
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560 Om die warmte vander sonnen.
Als Bruun die tael had begonnen,
Hoordse ten eersten wel Reynaert562
Ende hi trat bet in sijn hol waert.563
Want Mapertuus dat was al vol,564
565 Hier een gat, ginder een hol,
Nau, crom ende lanck,
Ende had mennigen uutganck,
Die hi ondede, sloot ende ontsloot,568
Als hi vernam dats hem was noot,569
570 Wanneer hi enige proy brochte,
Off als hi wiste datmen hem sochte
Om ondaet die hi had mysdaen.
So ontliep hi sijn vianden saen573
In sijn heymelike hagedochte,574
575 Dat hem nyement vinden en mochte.575
Ende dier had hi gemaect so veel576
Dattet mennigen dieren ginck uutten speel,577
Dier in verdwaelden dair hise beliep.578
Mennich pensen hooch ende diep579
580 Docht nu Reynert hoe hi den beer,
Dien myt woorden overliep so zeer,581
Alre best tot spotte dreve
Ende selve in die eer bleve.
Na desen gedochten hi uut trat
585 Tot Brunen den beer ende sprac:
‘Bruun, oom, wellecoom moet ghi wesen.

562
563
564
568
569
573
574
575
576
577
578
579
581

Hoordse: hoorde ze (de woorden van B.)
trat bet in (...) waert: ging dieper in
al vol: hier: perfect
ondede: opende
Als hi vernam: wanneer hij inzag
saen: spoedig, snel
heymelike: geheime; hagedochte: hol, schuilplaats
Dat: zodat
dier: daarvan
ginck uutten speel: slecht afliep met
Dier: die er; dair hise beliep: waar hij ze overviel
pensen: gedachten, overwegingen
die zo breedsprakig was
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590

595

600

605

610

Ic heb ter stont vesper gelesen.587
Dat dedet dat ic vluchts niet en quam588
Doe ic u tale eerst vernam.589
Sijt wellecoom, oom, lieve vrient.
Hy en heeft u niet wel gedient
Ende ic en weets hem genen danck,592
Die u desen berch lanck
Dede over comen; dats my leet.
Want gi zijt so muede, dat u sweet595
Uut uwen lijff loopt, ic ziet.596
Ende al en waerdi hier comen niet,
Ic wair te hove comen morgen.598
Mer nu bin ic myn in zorgen,599
Dat ic u weet hier so by:600
Want uwen vroeden raet die sal my601
Te hove, hoop ic, helpen zeer.
Ende vant die coninc, onse heer,603
Ghenen mynderen bode dan u?
Want naest den coninck zi di nu
Die edelste ende die meeste van love606
Van alden lande. Ic wilde wi te hove
Nu waren, want my ducht mijn waen608
Dat ic niet en sel mogen gaen,
Want ic heb gegeten so veel
Dat mijn buuck en mijn keel
My duncken spliten; ic bin so sat.612
Het was nywe spise die ic at.613
Dair om nam icker veel te meer.’614

587
588
589
592
595
596
598
599
600
601
603
606
608
612
613
614

vesper: avonddienst
vluchts: meteen
tale: taal, woorden
en ik ben hem niet dankbaar
muede: moe
ziet: zie het
wair: zou... zijn
myn: minder
so by: aanwezig
vroeden: verstandige, slimme
vant: vond, kon vinden
meeste van love: meest geprezene
my ducht mijn waen: ik vrees
spliten: barsten; sat: volgevreten
nywe: nieuwe
veel te meer: veel te veel van

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

42
615 ‘Wat aet gi, Reynaert’, seid die beer,
‘Dat u so zade?’ ‘Oom, wat ic at?616 aant.
Wat holp u dat, al seid ic u dat?
Ic at een cranck have.618
Een arm man en is geen grave,
620 Dat moechdi aen my wel weten.
Wi arme lude, wi moeten eten,
Wisten wi raet, dat wi nootste aten:622
Grote, varssche honich raten,623
Die moet ic eten door den noot;
625 Mer si maken my den buuc so groot,
Als ic se in heb, en can gedueren.’626
Bruun sprac in corter uren:627
‘Help, doer die doot, Reynaert,628
Maect gi den honich so onwaert?629
630 Honich is een zuete spise
Die ic voor allen gerechten prise
Ende voor allen spise mynne.
Lieve neve, help my dats ics gewynne.633
Reinaert, wel lieve zuete neve,
635 Also lange als ic leve,
Wil ic sijn u getruwe vrient,
Ist dat gi my vanden honych dient.’637
‘Bruun, oom, ic waen gi hout u spot.’638
‘Ic en doe, neve, so help my Got.
640 Ic soude myt u spotten node.’640
‘Ist u eernst’, sprac die rode,

616
618
622
623
626
627
628
629
633
637
638
640

zade: verzadigde
cranck have: slecht spul
nootste: het allerminst
varssche: verse
in heb: opgegeten heb; en can gedueren: (dat ik ze) niet kan verdragen
in corter uren: meteen
doer die doot: krachtterm (“in doods naam”)
Maect: beschouwt als; onwaert: waardeloos, vies
ics (< ic es): ik die; gewynne: verwerf
van (...) dient: voorziet van
waen: denk, vermoed; gi hout u spot: u spot met mij
node: niet graag
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645

650

655

660

665

‘Dat segt my; mooch di honich eten?642
Ic sels u so vol doen meten,643
Gi en aets nye so veel bi uwen tienen,644
Waen ic u huld dair meed verdienen.’645
‘Mit my tienden, hoe soud dat wesen?
Reynaert, hout uwen mont van desen,
Ende zijt des seker ende gewis:
Al dat honich dat nu is
Tusschen hier ende Portegael,
Aet ic wel tot enen mael.’651
Reynaert sprac: ‘Oom wat seg di?
Een kerl, heet Lantfreit, woent hier bi.653
Hy heeft honichs so veel, twaren,654
Ghi en aets niet op in drien jaren.655
Dat sel di hebben in u gewout,656
Wil di my helpen end wesen hout657
Tegens mijn vianden in sconincs hoff.’
Des dede hi hem een zeker geloff659
Ende swoer bi sijnre truwen dat,660
Woude hi hem honichs maken sat661
Des hi en koene ontbieden sal,662
Hy soude hem wesen over al
Getruwe vrient ende goet geselle.664
Hier om loech Reynaert, die felle,665

642
643
644
645
651
653
654
655
656
657
659
660
661
662
664
665

mooch di: wilt u
ik zal u zo'n grote portie bezorgen
als u (zelfs) met uw tienen nog nooit gegeten hebt
Waen ic: als ik kan verwachten; huld: bondgenootschap, (belofte van) steun
tot enen mael: in een keer
kerl: vrij man van lage geboorte, dorpeling
twaren: echt waar
aets: < aet es
in u gewout: tot uw beschikking
wesen hout: mijn bondgenoot zijn
Des: daarom (vanwege R's woorden); seker geloff: vaste belofte
bi sijnre truwen: op zijn erewoord
Woude hi: als hij zou
die hij (R.) hem (B.) zeker zal aanbieden
Getruwe: trouwe; geselle: makker, ‘maatje’
felle: boosaardige
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670

675

680

685

Ende sprac: ‘Oom, wair u also na by666Dusent nobel als die honich sy,
Al woudijs hebben zeven amen.’
Dese woorde Bruun zeer wel bequamen
End loech dat hi wel na screyde.670
Doe docht Reynaert ende seide:671
‘Valt my, ic sal u noch huden laten672 aant.
Dair gi lachen sult te maten.’673
Reynaert sprac, ‘Hier en dooch geen langer staen.674
Hoe qualic dat ic oec mach gaen,675
Ic moet door uwen wil pinen.676
Rechte truwe moet ummer schinen677
Die ic myt gunsten tot u drage.678
Ic en weet onder alle myne mage679
Nyement dair ic my dus om moyde.’680
Dess dancte hem Bruun, want hem vernoyde681
Dat hijt maecte also lanck.682
‘Nu ga wi, oom, enen snellen ganck
Ende volcht my na al desen pat.684
Ic sel u dess honychs maken zat
Van also veel als gi moget dragen.’
Mer Reynaert meende van groten slagen.
Dit was dat hi hem behiet.688

666- en sprak: “Oom, had u even makkelijk de beschikking over duizend nobels (=muntstukken
van hoge waarde) als over de honing, (dan zou u daar niet zoveel aan hebben), al wilde u
zeven vaten hebben.
670 hi wel na screyde: hem bijna de tranen in de ogen sprongen
671 seide: zei (in zichzelf)
672 als het me lukt, zal ik je nog vandaag achterlaten
673 te maten: met mate (ironisch)
674 dooch: past; staen: wachten
675 qualic: moeizaam; mach: kan
676 pinen: mij inspanning getroosten
677 Rechte: oprechte; schinen: blijken
678 gunsten: genegenheid; tot u drage: aan u laat blijken
679 mage: verwanten
680 om moyde: voor inspande
681 hem vernoyde: hij vond het onaange naam
682 hijt: hij het
684 al desen pat: dit hele pad af
688 dat was wat hij (echt) bedoelde
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690

695

700

705

710

715

Mer die katijff en versyndes niet689
Wair Reynaert die tael weynde.690
Hi volchde na, recht als die blynde
Die hem inden put laet leyden.
So lang gingen si onder hem beiden
Dat sy tot Lantfreits bynnen den tuun694
Quamen. Doe verblide hem Bruun,
Mer het is dic also gesciet,696
Dat hem die mennich verblijt om niet.
Nu mochedy horen van Lantfreit.
Hi was - ist wair dat men my seit Een tymmerman van groten love
Ende had bynnen synen hove701
Een eyck gebrocht uutten woude,
Die hi des anderen dages cloven soude;
Ende dair had hi twe beitelen in geslagen,704
Als tymmerlude gerne plegen,
Ende had een eynd ondaen wide.706
Des was Reynaert harde blide,
Want dat was recht na sijn begeer.
Al lachende sprac hi totten beer:
‘Merct nau toe ende neems wel goom.710
Al hier in desen selven boom
Is honichs uutter maten veel.
Prueft, mocht dijs in uwe keel713
Ende in uwen buuck yet brengen.714
Nochtan sel di u selven dwingen.715
Al duncken u goet die honich raten,

689
690
694
696
701
704
706
710
713
714
715

katijff: stumper; versyndes: begreep het
wat Reynaert bedoelde
tot Lantfreits: bij Lanfreits (huis); tuun: omheining
dic: vaak
hove: erf
beitelen: wiggen
en had (de boom) al gedeeltelijk gespleten
let goed op
Prueft: probeer het; mocht dijs: indien gij zou kunnen
yet: iets (ervan)
dwingen: in bedwang houden
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Bruun gevangen in de boom (correspondeert met open ruimte g tussen v. 739-40)
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720

725

730

735

740

Neemter ummer niet boven maten,717
So dattet uwen live yet deert,718
Want ic wair dair mede onteert,
Wel lieve oom, mysquaem u yet.’720
‘Reynaert, neve, en sorcht niet.721
Waendi dat ic bin onvroet?722
Maet is tot alle spele goet.’723 aant.
‘Ghi segt wair’, sprac Reynaert,
‘Wair om bin ic oec vervaert?725
Gaet toe gereet ende crupet in.’726
Bruun die docht om sijn gewin
Ende liet hem also verdoren,728
Dat hi thooft al over die oren729
Ende sijn vorste twe voeten in stack.
Reynaert pijnde hem dat hi track731
Die beitelen beide uutter eken.732
Dair en halp Bruun scelden noch smeken.733
Hi bleeff geclemmet inden boom.
Aldus hevet die neve den oom
Gebrocht myt loosheit in sulker achten,736
Dat hi myt konsten noch myt crachten737
Uutten boom en const ontgaen,
Want mitten hoofde stont hi gevaen.
Wat raedi Brunen nu te doen?
Dat hi sterck is ende koen,
Ten sel hem niet helpen mogen.742

717
718
720
721
722
723
725
726
728
729
731
732
733
736
737
742

ummer niet: in geen geval
live yet deert: lichaam enige schade berokkent
mysquaem u yet: als u iets slechts overkwam
en sorcht niet: ben niet bezorgd
onvroet: dwaas, dom
maat is altijd goed (spreekwoord)
vervaert: bang
gereet: vlug
verdoren: bedriegen
al: tot
pijnde hem: spande zich in
eken: eik
halp: hielp
loosheit: sluwheid; achten: ellende
konsten: geestelijke inspanningen, trucs
Ten (< Het en): dat
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Bruun door dorpers mishandeld (correspondeert met open ruimte h tussen v. 763-4)
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745

750

755

760

765

Hy siet wel dat hi is bedrogen.
Hi began te hulsen en te hulen744
Ende mitten afstersten voet te trappen;745
Ende maecte so groot geluut
Dat Lantfreit mitter haest quam uut.
Ende hem had wonder wat wesen mochte.748
Enen scerpen haec hi myt hem brochte,749
Op aventuer oft wair noot.750
Bruun lach in anxte groot
Ende die clove die hem so neep.752
Hi tooch, hi worstelde ende peep,753
Mer dat was pijn om niet gedaen.754
Hi en waende nummer meer tontgaen.
Reynaert die sach van verre toe
Lantfreit comen ende sprac doe:
‘Bruun, ist honich goet, hoe staet?758
Etes niet te veel, het wair u quaet;759
Gi en soud te hove niet mogen gaen.
Hier coomt Lantfreit, hi sal u slaen761 aant.
Saen nu schencken, had dijs gegeten bet.762
Het is goet dat men die spise wel net.’763
Mit deser talen ghinc Reynaert
Weder tot synen castele waert.
Doe quam Lantfreit ende vant den beer
Gevaen. Doe ginck hi lopen zeer
Dair hi wist sijn gebueren naest,768

744
745
748
749
750
752
753
754
758
759
761
762
763
768

hulsen: schreeuwen; hulen: huilen
aftersten: achterste
hem had wonder: hij vroeg zich af
haec: bijl
voor het geval dat nodig was
en (zat vast in) de spleet die hem zeer beklemde (het werkwoord blijft lach in)
tooch: trok; peep: gilde
pijn: inspanning
hoe stoet: hoe is het
Etes (< eet es): eet ervan
slaen: slagen
Saen: vlug; schencken: zowel “geven” als “inschenken”; had dijs gegeten bet: opdat uw
maaltijd des te beter zou zijn
spise: spijs, voedsel; net: nat maakt, bevochtigt
Dair: waar; gebueren: buren; naest: het dichtst bij
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770

775

780

785

790

Ende riep aldoe mitter haest:769
‘In mijn hoff is een beer gevaen!’
Dese maer spranc uut wel saen.771
Int dorp en bleef oec wijf noch man. aant.
Ellic liep aldat hi lopen can
Ende droegen myt hem haer weer.774
Lantfreit volchde een groot heer.775
Sulc droech een loet, sulc een raeck,776
Sulc een besom, sulc een twij staeck,777
Ende sulc een vlegel uut sijn werck;778
Selve die paep vander kerck,779
Die droech selfs enen cruus staff780
Die hem die coster node gaff.781
Selve die coster droech een vaen782
Den armen Bruun mede te slaen.
Des papen wijff, vrou Julocke,
Quam myt haren spinrocke785
Dair si des daechs om had gesponnen.786
Dair quamen sulcke quenen geronnen787
Die nau van ouder hadden twee tande.788
Nu nakede Bruun veel scande,789
Dair hi stoet in ongeval.790
Doch sette hi al tegen al,791
Doe hi tgeruft so groot hoorde,792

769
771
774
775
776
777
778
779
780
781
782
785
786
787
788
789
790
791
792

aldoe: toen
deze boodschap verspreidde zich razendsnel
weer: wapens
heer: leger
loet: schop, schraper; raeck: riek
besom: bezem; twij staeck: gaffel, hooivork
vlegel: dorsvlegel
paep: priester
cruus staff: staf met een kruis er bovenop
node: met tegenzin
vaen: vaandel
spinrocke: stok om het te spinnen materiaal op vast te zetten
des daechs: overdag; om: mee
quenen: oude wijven; geronnen: gehold
nau: nauwelijks nog; ouder: ouderdom
nakede: naderde
ongeval: ellende, ongelukkige toestand
al tegen al: alles op alles
tgeruft: het gedruis, de herrie
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795

800

805

808a
810

815

Ende tooch so dat hi scoorde793
Van synen aengesicht die huut.
Dus brocht hi thooft myt pinen uut.795
Dair bleven die oren ende beide die lier.796 aant.
Nyeman en sach leliker dier.
Dat bloet hem over die oren ran.798
Al brocht hi thooft uut nochtan,
Eer hi die voeten uut cond gewynnen,800
Bleven alle sijn clawen dair bynnen801
Ende sijn ruge hantscoen beide.802
Die vaert quam hem tot groten leyde,803
Want hi en waende te gaen nemmermeer,
Want die voeten deden hem so zeer
Ende hi en mocht vanden bloede niet sien.806
Ende Lantfreit quam tot hem mittien,807
Die paep myt alle sijn prochiaen,808
Ende begonden hem te slaen
Ende te steken wel gedichte809
Op dat hooft ende bi sijn aensichte.810
Hi ontfenck mennigen steeck ende slach
Dair bi wachte hem wie so mach.812
Heeft een scande ende ongeval,813
Over hem so wil dat volc al.814
Dit scheen aen Brunen wel.815
Si waren hem alle had en fel,816

793
795
796
798
800
801
802
803
806
807
808
809
810
812
813
814
815
816

tooch: rukte; scoorde: (los)trok
Dus: op die manier; brocht: haalde, trok
bleven: bleven achter (in de spleet); lier: (huid van de) wangen
ran: liep
uut (...) gewynnen: bevrijden
alle sijn clawen: heel zijn klauwen
ruge hantscoen: ruige handschoenen, hier het vel van zijn voorpoten
vaert: tocht; leyde: leed, verdriet
mocht: kon
mittien: toen, op dat moment
prochiaen: parochianen
wel gedichte: onophoudelijk
bi: op, in
moge wie dat kan, hier een voorbeeld aan nemen
een: iemand
iedereen wil hem lastigvallen
scheen: bleek
had: haatdragend; fel: gemeen, agressief
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820

825

830

835

840

Dair wasser geen so cleen.817
Huge mitten crommen been aant.
Ende Ludolf mitter breder nese,
Seer wreet waren hem al dese.
Die een had enen verheven cloot,821
Die ander een lootwerper groot,822
Dair hi al om mede ghinc slingeren.823
Her Bertout mitten langen vingeren,
Lantfreit ende Oterum Langtee,825
Dese deden Brunen seer wee
Ende meer pijn dan dander deden.827
Deen had een haec van scerpen sneden828
Ende dander had een lange loete.829
Baerdeloge ende Avesoete,830Abelquack ende vrou Bave,
Ende die paep myt synen cruus stave
Ende vrou Julocke, sijn wijff,833
Dese stonden al na Brunen lijff.834
Ellic stac en sloech al dat hi conde.
Bruun suchte ende stan myt gronde836
Ende nam dat men hem gaff.
Die paep liet den cruus staff
Dicke gaen omtrent sijn hals.839
Die coster maecte hem oec zeer mals840
Mitter vanen die hi myt hem brachte.841
Mer Lantfreit maecte tmeeste crachte,842

817
821
822
823
825
827
828
829
830833
834
836
839
840
841
842

de kleinste niet uitgezonderd
verheven cloot: hoog opgeheven stok
lootwerper: aan een riem bevestigde loden kogel
al om: overal om zich heen
Lang tee: Langteen
dander: de anderen
Deen: de ene; haec: bijl
loete: schop, schraapwerktuig
zie aantekening bij 814-47
Julocke: ‘Jou lok ik’
probeerden B. van zijn leven te beroven
stan: kreunde; myt gronde: hartgrondig
gaen omtrent: neerkomen op
maecte (...) mals: mishandelde
vanen: vaandel
maecte tmeeste crachte: was het gewelddadigst
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845

850

855

860

865

Want hi was die edelste van geboorten.
Vrou Julocke vander after poorten844
Was sijn moeder; ende sijn vader
Was Macop die stoppel mader,846
Een stout man dair hi was alleen.847
Bruun most van mennigen steen
Een worp gemueten ende ontstaen.849
Voor hem allen spranc doe saen850
Lantfreits brueder myt eenre ameyde851
Dien hi Brunen opt hooft leyde,
Ende gaff hem enen groten slach,
Dat hi en hoorde noch en sach,854
Ende verspranck vanden groten slagen855
Tusschen der ryvieren en der hagen856
In een trop van ouden wyven,857
Ende werpper een getal van vyven858
In een ryvier die dair liep,
Die beide wijdt was ende diep.860
Deess papen wijff wasser een.861
Des was des papen bliscap cleen,862 aant.
Doe hi sijn wijff sach in die vliet.863
Hem en luste langer niet864
Bruun te steken off te slaen.
Hy riep: ‘Edel prochiaen,
Ghinder drijfft vrou Julocke

844
846
847
849
850
851
854
855
856
857
858
860
861
862
863
864

after poorten: achterpoort, anus
stoppel mader: stoppelmaaier. Zie aantekeningen.
stout: dapper; dair: hier: wanneer
gemueten ende ontstaen: ontvangen en verdragen
saen: vlug
ameyde: sluitpaal
Dat: zodat
verspranck: sprong weg; vanden: vanwege de
hagen: omheining (van het dorp of van Lamfreits erf)
trop: troep
werpper: wierp er
beide: zowel
Deess papen wijff: de vrouw van de priester van het dorp
Des: daarom
die vliet: het water
hij had niet langer zin
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870

875

880

885

890

Beide myt pelse ende myt rocke.868
Nu toe, dien hair helpen mach,869
Ic geef hem jaer ende dach870
Vol paerdoen ende recht oflaet871
Van alle sondeliker daet.’872
Beide man ende wijff
Lieten Brunen, den catijff,874
Leggen mat ende over doot875
Ende gingen dair die paep geboot.
Als Bruun sach dat die lieden
Altemael van hem scieden
Ende trecken gingen over dat oude wijff,879
Spranc hi in twater; heen ginc hi driven
Ende swymmen mitten live.881
Doe maecten die dorpers groot geruchte.882
Hi dreef heen myt crancker luste,883
Ende liepen hem na seer gram.884
Dat was om niet, want hi ontquam.885
Des waren die dorpers tongemake.886
Sy riepen hem na myt leliker sprake:887
‘Coomt heer, keer weder, oorloos dieff.’888
Bruun swam dair hi besief889
Den meesten stroom, ende lietse kallen.890
Tot dien dat hem was gevallen,891

868
869
870
871
872
874
875
879
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

met haar onderkleed en haar spinrokken (zie 785)
Nu toe: schiet op; dien: degene die; mach: kan
jaer ende dach: een vol jaar (juridische term)
volledige vergeving en kwijtschelding
sondeliker: zondige
catijff: stumper
mat: krachteloos; over doot: voor dood
trecken... over: uit het water halen
mitten live: uit alle macht
geruchte: rumoer, herrie
myt crancker luste: ongelukkig
liepen: (zij) liepen; gram: boos
om niet: tevergeefs
tongemake: woedend
myt leliker sprake: scheldend
Coomt heer: kom hier; oorloos: zonder oren
besief: bemerkte
kallen: kletsen
na alles wat hem overkomen was
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895

900

905

910

915

Was hi blide dat hi ontginck.
Hi vloecte den boom die hem so vinck,
Dat hi dair beide sijn oren liet,
En Reynaert mede, dien verriet895
En so diep in dede crupen,
Dair hem Lantfreit vant ter stupen,897
Dien so zeer mishandelen dede.898
In aldustaniger gebede899
Is hi wel een mijl gedreven
Van dair die dorpers waren bleven.
Doe wart hi moede ende seer beswaert,902
Dat hi croop te lande wart903
Ende ginck leggen rusten opten oever.
Nye en saech di enen droever.
Hi croonde seer ende stan.906
Dat bloet hem over die oren ran,
Wanneer hi thooft yet verdroech.908
Hi lach mitten lancken ende sloech909
Als een die den eynde wacht.910
Nu hoort wes Reynaert was bedacht.911
Eer hi van Lantfreit was gegaen,
Had hi een vet hoen gevaen
Dat hi heymelic myt hem droech
Buten weechs, daert eenlic was genoech,915
Dat hi voor nyement dorste rumen.916
Doe hi dat hoen al totten plumen

895
897
898
899
902
903
906
908
909
910
911
915
916

dien: die hem
ter stupen: aan de schandpaal (nl. de boom)
Dien (< Die en): die hem
terwijl hij dergelijke gebeden zei (ironisch)
beswaert: bedroefd
Dat: zodat; te lande wart: het land op
croonde: kreunde; stan: steunde
verdroech: bewoog
Hij lag met zijn zijden te schokken
als iemand die op het punt staat te sterven
wes R. was bedacht: wat R. had bedacht
eenlic: eenzaam, stil
zodat hij voor niemand hoefde weg te gaan
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Reynaert bespot Bruun in de rivier (correspondeert met open ruimte i tussen v. 931-2.)
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920

925

930

935

940

Had geleit al in sijn mael,918
Ghinc hi neder waert ten dael,919
Want hi begeerde die ryvier.920
Dat sweet liep hem over die lier921
Van lopen; dat weder was heet.
Hi was so blide dat hi en weet aant.
Hoe geberen van bliscap groot,924
Van hope dat die beer wair doot.
Hi sprac: ‘Nu heb ic wel gevaren.926
Die my te hooff meest soude deren,
Die heb ic doot in desen dage.
Nochtant waen ic des sonder clage929
Ende sonder wan gunsten bliven.930
Ic mach myt recht wel bliscap driven.’
Recht myt desen sach Reynaert
Neder ter rivieren waert,
Ende sach wair Bruun lach, die beer.
Doe bedroefde hi hem alte zeer,
Dat hi te voren was verblijt.936
Nu heeft hi toorn, had ende nijt937
Dair eerst genuecht ende bliscap was.938
‘Och, onbekende, onsalich dwas,939
Vuyl keerl, Lantfreyt’, sprac hy,940
‘So wair du biste, God scheyn di,941
Dattu dus goede spise, dus vet,942
Die mennige man so gern et,943
Di aldus hebs laten ontgaen,

918
919
920
921
924
926
929
930
936
937
938
939
940
941
942
943

had opgevreten (mael: tas)
ten dael: het dal in
want hij had zin om te drinken
lier: wangen
geberen: zich gedragen
Nu heb ic wel gevaren: nu is het mij goed gegaan
clage: aanklacht
wan gunsten: nijd, woede
Dat; hier: terwijl
had: haat
genuecht: vreugde
och, stomme, ellendige dwaas
keerl: lomperd
waar je ook bent, God bestraffe je
dus: zo
et: eet
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945 Die di te voren was gevaen.
O wi, Lantfreit, verscoven druut,946
Hoe rikelic eens beren huut947
Hebste verloren in desen dage.’
Dus sceldende ende myt deser clage
950 Is Reynaert ter rivieren comen,
Dair hi Brunen heeft vernomen
Gewont, bebloeyt, sieck ende cranck.
Dess mocht hi Reynaert weten danck953
Dien in dier droefheit sach gern.954
955 Doe sprac hi aldus tot sinen schern:955
‘Sire priestere, Dieux vous saut!956
Wildi Reynaert, den rybaut,957
Den roden scalc, dat felle dier,958
Bescouwen, so ziet en hier.959
960 Hebdi tot Lantfreits yet vergeten?960
Ic wilt hem gern laten weten.
Heb di hem oec niet wel betaelt
Sijn honich roten, die gi hem staelt?963
Dat is u een lelike saeck.
965 Wast honich oec van goede smaeck?
Ic weets noch meer inden selven coop.966
Lieve oom, segt my, eer ick loop, aant.
In wat oorden wil di u doen,968
Dat gi draecht dat rode caproen?969
970 Wair si di monick, of si di abt?
Hi heeft al na uwen oren gehapt

946
947
953
954
955
956
957
958
959
960
963
966
968
969

verscoven druut: verdoemde kerel
wat een kostbare berenhuid
daarvoor moest hij R. dankbaar zijn (ironisch)
Dien: die hem
tot sinen schern: om hem te bespotten
heer priester, God behoede u
rybaut: bandiet
scalc: sluwe misdadiger
en: hem
yet: iets
roten: raten; hem staelt: van hem stal
inden selven coop: in dezelfde koop (inbegrepen)
oorden: religieuze orde; u doen: intreden
caproen: kap
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975

980

985

990

995

Die u die crune heeft gescoren.972
Ghi hebt uwe top verloren973
Ende uwe hantscoen of gedaen;974
Ic waen gi wilt singen gaen
Van uwer complete dat getide.’976
Dit hoorde Bruun ende was onblide.977
Wat mocht hi doen; hi en konds niet wreken.
Hi liet hem synen wille spreken
Ende sloech weder in dat ryvier.980
Hy en wilde van desen fellen dier
Niet meer horen die over tael.982
Hi swam neder wart ten dael
Mitten stroom an dat ander lant.984
Nu ist hem zeer zorchelic bewant985
Hoe hi te hove comen sal,986
Want hi had verloren al
Dat vel van beiden voeten voren
Ende die claeuwen ende die oren.
Al sloech men doot, hi en cond niet gaen.990
Doch most hi die vaert bestaen991
Ende al en wist hi niet wel hoe.992
Nu hoort hoe hi hem eerst ginc toe.993
Hy zat over sijn hammen994
Ende began myt groten scanden
Te rutselen over synen stert.996

972
973
974
976
977
980
982
984
985
986
990
991
992
993
994
996

crune: tonsuur, kaalgeschoren plek boven op het hoofd
top: hoofdhaar, hoofdhuid
of: uit
het laatste gebed van de dag (hier ook: je laatste gebedje)
onblide: boos
sloech weder in: liet zich weer vallen in
over tael: beledigingen
lant: oever
nu weet hij nauwelijks raad
sal: moet
men: men hem
vaert bestaen: tocht volbrengen
Ende: ook
hi hem (...) ginc toe: hij het probeerde
hij ging op zijn achterste zitten
rutselen: schuiven
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1000

1005

1010

1015

1020

Ende als hi des moede wart997
Doe weyntelde hi licht voort twee mylen.998
Dit dede hi so lange wilen999
Mit pinen, dat hi te hove quam.
Ende alsmen Bruun dair vernam
Also berecht van verre comen,1002
Wart dair getwivelt vanden vromen1003
Wat dair geweyntelt quam also.
Die coninck verkenden ende was vro1005
Ende sprac: ‘Dits Bruun, mijn sergant.1006
Deus, wie heeften dus gescant?1007
Wie heeft hem thooft gemaect so root?
Hi is gewont al totter doot!
In wat gelage is hi geraect?’1010
Mit desen is Bruun bi geraect1011
Voorden coninc ende sprack:
‘Ic clage u, heer, dit ongemack
En bid u dat gi my wreket hier
Over Reynaert, dat felle dier,
Die my beide mijn voeten voren
Ende mijn wangen ende mijn oren
Verliesen dede bi synen rade.’
Die coninc sprac: ‘Heer God, genade! aant.
Hoe dorst dit doen die felle Reynaert?
Nummermeer en moet ic sweert
Gorden aen my, noch dragen croon,
Heer Bruun, ic en sel u schoon1023
Wreken. Gi sels my weten danck.’

997
998
999
1002
1003
1005
1006
1007
1010
1011
1023

als: toen
toen wentelde hij zich ongeveer twee mijlen voort
wilen: tijd
berecht: toegetakeld
vromen: voortreffelijken (hier: de hovelingen)
verkenden: herkende hem; vro: blij
sergant: dienaar
Deus: God (Lat.), uitroep; gescant: te schande gemaakt
gelage: ellendige toestand
bi geraect: gekomen
ic en sel: als ik niet zal
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1025 Doe ghinc hi wilen lanck1025
Te rade myt alle sijn baroen1026
Te wreken Reynaerts grote ondaet.1027
Doe droech over een die raet,1028
Beide jonck ende oud,
1030 Dat men anderwerff ontbieden soud,1030
Dat hi ummer te hove quame
Ende recht gave ende name
Van allen eyssche ende van alre clage,1033
Ende Tybaert, die cater, die boodscap drage
1035 Tot Reynaert, want hi is vroet.1035
Desen raet docht den coninck goet.
Lioen, die coninck, sprac: ‘Her Tybaert, aant.
Gaet ende eer gi weder keert,
Segt Reynaert dat hi com.
1040 Dese heren seggen zom:1040
Al is hi anderen dieren fel,
Hy gelooft u herde wel1042
Ende doet gerne dat gi hem raet.
En doet hijs niet, het is hem quaet,
1045 Ende men sellen derdewarff dagen aant.
Te scanden alle sijn magen1046
Ende over hem rechten myt ongenaden.’1047
‘Ay, heer coninck, die u dit raden,
En hebben niet lieff mijn vrome.1049
1050 Wat sal ic doen, alsic dair come?
Door my en doet men of en laet.1051

1025
1026
1027
1028
1030
1033
1035
1040
1042
1046
1047
1049
1051

wilen lanck: een lange tijd
baroen: leenmannen, edelen
Te: (om) te
droech over een: besloot eenstemmig
anderwerff: een tweede maal
eyssche: gerechtelijke vorderingen
vroet: verstandig, slim
zom: sommige van
herde: zeer
Te schanden: tot schande van; magen: verwanten
myt ongenaden: hardvochtig
zijn mij niet welgezind
vrij: ik heb geen invloed
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Wegzending van Tybeert door de koning (correspondeert met open ruimte k tussen v. 1036-7)
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Seynt dair een ander, dats mijn raet,1052
Want ic bin een cleyn dier.
Bruun die sterc is ende fier,
1055 En conste Reynaert niet verwynnen.
In welker wijs sel ics begynnen?’
‘Neen, wats dan, her Tybeert?1057
Ghi sijt wijs ende wel geleert.
Al en si di niet groot, wats dan?
1060 Het is mennich die myt listen can1060
Meer dan sulc myt crachten doet.’
Tybert sprac: ‘Na dat wesen moet,1062
Heer, so moetics bestaen.1063
Te goede so moetet my vergaen,
1065 Mer my is harde swair te moede.’

Tweede indaging aant.
Tybert maecte hem wech myt spoede
Ende tooch te Mapertuus waert,1067
Dair hi sel vijnden Reynaert.
Hy zach van verre ende vernam
1070 Wair Sinte Mertens vogel quam.1070 aant.
So riep hi: ‘Al heyl, edel vogel.
Keer herwaert dinen vlogel
Ende vliecht tot mijnre rechter zide.’
Die vogel vlooch ende nam sijn lijde1074
1075 Op enen boom die hi dair vant,
Ende vlooch Tybert ter luchter hant.1076
Dit maecte Tybaert quaet gemoet1077
Ende hi ducht te hebben ontspoet.1078

1052
1057
1060
1062
1063
1067
1070
1074
1076
1077
1078

Seynt: stuurt
wats dan: wat zou dat
mennich: menigeen
Na: aangezien
bestaen: ondernemen, proberen
tooch: trok
Sinte Mertens vogel: zie aantekeningen
lijde: route
luchter: linker
quaet gemoet: verontrust
ducht: vreest; ontspoet: ongeluk
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Mer had die vogel ter rechter side
1080 Gevlogen, so wair hi blide1080
Ende van goeden geluc in waen,1081
Des hi nu is al ontgaen.1082
Nochtans dede hi als die mennich doet,
Ende maecte hem selver beteren moet
1085 Dan hem dat hert van bynnen was.
So lang liep hi den draff -1086
Den wech en was hem niet een caff -1087
Dat hi quam te Mapertuus1088
Ende vant Reynaert voor sijn huus
1090 Alleen staende verweendelike.1090
Doe sprac Tybert: ‘God, die rike,
Moet u goeden avont geven.
Die coninck dreiget u van tleven
En coomdi niet te hooff myt my.’1094
1095 Reynaert sprac: ‘Wellecome gi, aant.
Tybert, neve, recht wellecome.
God geeff u geluc ende vrome.
Seker des gan ic u wael.’1098
Wat coste Reynaert scone tael!1099 aant.
1100 Al seyt sijn tonge wel,
Sijn hert dat is van bynnen fel.
Dat sel wel schinen eer si sceiden.1102
Reynaert sprac: ‘Neve, onder ons beiden
Willen wi beide te hove waert,
1105 Mer tavont wil ic sijn u weert1105
Tot morgen, dan ga wi mitten dage.1106

1080
1081
1082
1086
1087
1088
1090
1094
1098
1099
1102
1105
1106

wair: zou zijn
in waen: in de verwachting van
wat hij nu helemaal niet heeft
den draff: hollend
de weg interesseerde hem geen zier
Dat: totdat
verweendelike: zelfverzekerd
En coomdi niet: als u niet komt
gan: gun
coste: kon
schinen: blijken
tavont: vanavond; weert: gastheer
mitten dage: overdag
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1110

1115

1120

1125

1130

Ic en heb onder alle myne mage1107
Nyement dair ic my toe verlaet nu1108
Also wel als ic doe tot u.
Hier quam Bruun, die vraet.1110
Hy toonde my so quaet gelaet1111
Ende hi docht my so sterck,
Dat ic niet om dusent merck1113
Den wech myt hem oec had bestaen.1114
Mer, neve, ic wil wel myt u gaen
Morgen mitter dageraet.
Dat dunct my den besten raet.’
Tybert sprac: ‘Twair beter dat wi1118
Nu te hant gaen, dat duncket my,1119
Te hove waert onder ons beiden,
Want die maend schijnd aender heiden1121
Also licht oft wair schoon dach.
Ic waen dat nyement en sach
Beter weer tot onser vaert.’
‘Neen, lieve neve’, sprac Reynaert,
‘Sulc mocht ons bi dage moeten,1126
Hi soude ons herde scoon groeten,
Quaem hi bi nacht in ons gemoet,1128
Hi en dede ons nummer goet.
Dair om blijft te nacht myt my.’
Tybert sprac: ‘Wat soud wy aant.
Eten, off ic hier bleve,1132
Reynaert, wel lieve neve?’

1107
1108
1110
1111
1113
1114
1118
1119
1121
1126
1128
1132

mage: verwanten
toe verlaet: op vertrouw
vraet: vreetzak
gelaet: gezicht, “smoelwerk”
merck: goudstuk
bestaen: aangedurfd
Twair: het zou zijn
te hant: meteen
maend: maan; aender heiden: over het veld
Sulc: iemand, de een of ander; moeten: ontmoeten
maar ontmoette hij ons 's nachts
off: als
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1135

1140

1145

1150

1155

1160

‘Hier is goede spise quaden tijt.1134
Gi moget eten, begeer dijt,1135
Goede vette honich raten,
Versch ende goet boven maten.
Wat seg di, Tybert, moechdise yet?’1138
Tybert sprac: ‘Ic en machse niet.
Hebdi anders niet in thuus?
Gaef di my een vette muus,
Dair mede wair ic wel bewaert.’1142
‘Een vette muys’, sprac Reynaert.
‘Goede Tybert, wat seg dy?
Hier woont een paep vaste by.1145
Dair staet een schuer aen sijn huus.
Dair in sijn so veel muuys
Dat si niet dragen soude een wagen.
Hoe dick hoor ic den paep clagen,
Dat si hem doen so groten scade.’
‘Och, Reynaert, neve, op genade1151Ende op truwen, leit my daer.’1152
‘Ja, Tybert, seg di my waer?
Wildi musen myt goeden wille?’1154
‘Reynaert, maect des een gestille.1155
Ic myn muse boven alle saken.
En weet gi niet dat muse smaken
Bet dan enich venysoen?1158
Ende wildi mynen wil doen,
So leid my dair die musen sijn.

1134
1135
1138
1142
1145
11511152
1154
1155
1158

hier is het een slechte tijd voor goed eten
begeer dijt (< dij et) als u er zin in hebt
moechdise yet: lust u die
bewaert: verzorgd, voorzien
paep: priester; vaste by: vlak bij
op genade Ende op truwen: alstublieft
leit: breng... heen
myt goeden wille: graag
R., zwijg
venysoen: wildbraad
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1165

1170

1175

1180

1185

Dair bi mocht gi die hulde mijn1161 aant.
Hebben, al haddi mynen vader
Doot ende mijn geslacht algader.’1163
Reynaert sprac: ‘Gi hout u spot.’1164
‘Ic en doe, neve, so help my Got!’
‘Seker, Tybert, wist ic dat,
Ic maecte u musen tavont sat.’1167
‘Wat, Reynaert, neve, dat wair veel!’
‘Tybert, ic waen gi segt in speel.’1169
‘Ic en doe Reynaert, bi mijn wet.1170
Had ic een muus en sy wair vet,
Ic en gaefse niet om een bisant.’1172
‘So ga wy, Tybert, alte hant.1173
Ic wil u leiden tot eenre stat
Ende maken u van musen sat,
Eer ic tavont van u sceide.’
‘Reynaert, neve, op u geleide1177
Ga ic myt u, al waert te Mompelier.’1178 aant.
‘So ga wi dan; wi sijn nu hier
Alte lanck’, sprac Reynaert.
Dus deden sy hem op die vaert1181
Ende gingen, eer si op hilden,1182
Ter stat dair sy wesen wilden.1183
Dat was tot des papen scuuyer1184
Die myt eenre steenre muuyr
Al om ende om was beloken,1186
Dair Reynaert in was te broken1187

1161
1163
1164
1167
1169
1170
1172
1173
1177
1178
1181
1182
1183
1184
1186
1187

die hulde mijn: mijn diensten, mijn hulp
doot: gedood
Gi hout u spot: u spot met mij
sat: verzadigd
gi segt in speel: u maakt een grapje
bi mijn wet: bij mijn geloof (krachtterm)
bisant: (Byzantijnse) gouden munt
alte hant: meteen
op u geleide: onder uw bescherming
Mompelier: zie aantekening
zo begonnen zij hun tocht
eer si op hilden: zonder te stoppen
Ter stat: naar de plaats
scuuyer: schuur
beloken: omsloten
in was te broken: ingebroken had
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1190

1195

1200

1205

1210

1215

Opten anderen nacht te voren,
Doe die paep had verloren
Enen haen die hi hem nam.
Hier om was toornich ende gram
Des papen soon, Mertynet,
Ende had voor dat gat geset
Een strick den voss mede te vaen.
Dus gern wrake hy sinen haen.1195
Dit wiste Reynaert wel, dit felle dier.
‘Het is beter’, sprac hi, ‘neve, al hier1197
Cruupt in dit selve gat1198
Ende en weest traech noch mat.
Ghi selt dair musen bi hopen gripen.
Hoort hoe si van welicheit pipen.1201
Keert weder, als gi sijt zat.
Ic sel uwes verbeiden voor dit gat.1203
Wi en mogen tavont meer niet sceiden.1204
Mergen ga wi onder ons beiden
Te samen, gi ende ic, te hove waert.
Tybert, hoe coomt dat gi spaert?1207
Coomt des off ende laet ons keren1208
Tot mynen wive die ons myt eren
Ende myt bliscap sel ontfaen.’
‘Wil ic tot desen gaet in gaen?1211
Reynaert, neve, ist u raet?1212
Dees papen konnen mennigen quaet.1213
Ic bestaets nu herde node.’1214
‘Waen, Tybert, gi en waert nye blode.1215

1195
1197
1198
1201
1203
1204
1207
1208
1211
1212
1213
1214
1215

Dus: zo; wrake hy: wilde hij zich wreken (wegens)
beter: het beste
Cruupt: om te kruipen
welicheit: welbehagen
uwes verbeiden: wachten op u
mogen: moeten
spaert: aarzelt, niet begint
Coomt des off: doe het dan maar niet
Wil: moet; gaet: gat
ist: is dat
quaet: kwaadheid, gemene truc
ik durf het nu niet goed aan
Waen: wat is dat nu; nye: nooit; blode: bang
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1220

1225

1230

1235

1240

Waen mach u comen desen wanck?’1216
Tybert scaemde hem ende spranck,
Dair hi in vant seer groot verdriet,
Want eer hijt wist, was hi int strick
Gevaen biden hals al vast.
Dus huufde Reynaert synen gast.1221
Als Tybart wart gewaer
Van desen strick, was hi in vaer.1223
Hi spranc voort, die stric ghinc toe.1224
Tybart most roepen doe
Ende wroegede hem selven door den noot.1226
Hy maude ende maecte gescal groot1227
Mit enen herden droeven gelaet.1228
Dat Reynaert hoorde buten gaet1229
Die in sijn hert dreef groot spel
Ende sprac: ‘Tybert, mochdise wel,1231
Die muse, sijn sy goet ende vet?
Wist die paep of Mertynet,
Dat gi sijn wilbraet aet also,1234
Hi soude u saus brengen dair toe;
So huefschen man is Mertynet.1236
Tybert, my dunct gi singt als gi et.1237
Doet men ter heren hooff des?1238
Vergave God die aelmachtich es,
Dat Ysegrim dair bi u waer,
Die felle dieff, die moordenaer,

1216
1221
1223
1224
1226
1227
1228
1229
1231
1234
1236
1237
1238

Waen: van waar; mach: kan; wanck: aarzeling
huufde: misleidde (lett.: zette een kap op)
in vaer: bevreesd
ghinc toe: snoerde zich vaster
wroegede hem selven: maakte zijn aanwezigheid kenbaar (lett.: klaagde zichzelf aan)
gescal: lawaai
herden: zeer
buten gaet: buiten het gat
mochdise: lust je ze
wilbraet: wild(braad)
huefschen: welgemanierde
als gi et: terwijl gij eet
is dat gebruikelijk aan het koninklijke hof

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

70

Tybeert in de val (correspondeert met open ruimte l tussen v. 1221-2)
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1245

1250

1255

1260

1265

1270

In sulc gemack als gi nu zijt,1242
So wair mijn hert zeer verblijt.
So dic heft hi my lede gedaen.’1244
Tybart die niet en kan ontgaen
Mauwede so lude ende gal,1246
Dat hi thuus verstoorde al
Ende Mertynet dair by ontspranck,1248
Die wel lude riep: ‘God danck.
Ter goeder tijt so heeft gestaen
Mijn strick, want nu dair is gevaen
Die hoenre dieff na mynen waen.1252
Nu toe, vergelden wi hem onsen haen.’1253
Mit dien woorden scoot hi ten viere
Ende ontstac een stroowisch scyere.1255
Hi wecte moeder ende vader
Ende die kijnder alle gader.
‘Staet op, die dieff is gevaen.’
Doe liepen sy derwaert wel zaen,1259
Alle die inden huse waren.
Selve die paep is op gevaren
Vanden bedde, al moeder naect. aant.
Ende Meertynet die is geraect1263
Tot Tybart ende seide: ‘Hi is hier.’
Die paep spranc after tvier1265 aant.
Ende greep sijns wijffs rocken.1266
Een offerkeers nam vrou Julocken
En deedse barnen mitter haest.1268
Die paep liep Tybart alre naest1269
Ende ghinc hem mitten rocken slaen.

1242
1244
1246
1248
1252
1253
1255
1259
1263
1265
1266
1268
1269

gemack: aangename toestand
lede: leed
gal: gilde
ontspranck: wakker schoot
na mynen waen: denk ik
Nu toe: vooruit
stroowisch: bos stro; scyere: vlug
wel zaen: heel vlug
geraect: gekomen
after: naar toe
rocken: spinrokken (zie 785)
barnen: branden
alre naest: tot vlak bij
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1275

1280

1285

1290

1295

Dair most Tybart doe ontfaen
Grote slage op elker syden.1272
Mertinet spranc toe myt nyden1273
Ende sloech Tibart een oge uut.
Die paep stont al mitter naecter huut
Ende hieff op enen groten slach;
Ende doe Tybart dat zach,
Dat hi ummer sterven soude,
Dede hi eens deels als die boude,1279
Datten paep verghinc te scanden.1280
Beide myt clawen ende myt tanden aant.
Scoot hi den paep tusschen die been
Ende haelde hem dat een1283
Vanden tween dat ronde dinck
Dat tusschen sijn been hinck
In dat budelkijn sonder naet.1286
Desen spronc was den paep quaet.1287
Dat dinck viel neder op die vloer.
Vrou Julocke seide ende swoer1289 aant.
Bider zielen haers vader,
Sy woude dattet hair gecost wair algader1291
Die offerhande van enen jaer,1292
Ende dat dit niet gesciet en waer1293
Den paep, die scande ende die blame.1294
Sy sprac: ‘In des duvels name
Most dat strick hier sijn geset.
Sich, lieve soen, Martinet:1297
Dit is van dijns vaders gewade.1298

1272
1273
1279
1280
1283
1286
1287
1289
1291
1292
1293
1294
1297
1298

op elker syden: op beide zijden van zijn lichaam
myt nyden: woedend
deed hij een beetje dapper
Datten: zodat het de
haelde: ontnam
budelkijn: buideltje; sonder naet: zonder naad, uit één stuk
was (...) quaet: bekwam slecht
seide ende swoer: zei vloekend
wair: had; algader: geheel
offerhande: het offergeld
Ende dat: als, indien
blame: blaam, schande
Sich: zie
gewade: uitrusting, gereedschap
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Dit is sijn scande ende scade.
1300 Al genase hi vanden wonden,1300
Ummermeer tot enigen stonden1301
Blijft hi ten sueten spele mat.’1302
Reynaert stont buten voor dat gat,
Dair hi alle dese tael hoorde.
1305 Hy loech volna dat hi scoorde,1305
Dat hem achter craecte sijn taverne.1306
Hy sprac aldus tot synen scherne:1307
‘Swiget stille, Julocke, vrouwe. aant.
Laet sincken uwen groten rouwe.
1310 Al heeft hi een kul verloren, u heer,1310
Dat en scaet hem myn noch meer.
Hy sel wel dienen van achter.1312
Ten is der cappellen geen lachter1313
Dat men luut myt eenre clocken.’
1315 Dus trooste Reynaert vrou Julocken
Die hair alte zeer myshielt.1316
Die paep en mochte langer nyet
Staen, hi viel al in onmachte.
Sy hieffen op ende heften gebracht1319
1320 Te bedde. Doe ginck Reynaert
Weder tot sinen castele waert
Ende liet Tybert in groter noot.
Hy was in vresen vander doot,
Mer doe hi se al onledich sach1324
1325 Over den paep die dair lach,
Doe ghinc hi knagen myt groter pynen,

1300
1301
1302
1305
1306
1307
1310
1312
1313
1316
1319
1324

genase hi: zou hij genezen
altijd
heeft hij geen zin in het liefdesspel
hij bescheurde zich van het lachen
Dat: zodat; taverne: herberg, hier gat (hij liet een krakende wind)
tot sinen scherne: spottend
kul: teelbal
hij is nog wel bruikbaar hierna
Ten: het en; lachter: schande
die te veel misbaar maakte
Sy hieffen: zij hief hem; heften: heeft hem
onledich: bezig
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1330

1335

1340

1345

1350

So dat hi mitten tanden synen
Dat strick te midden brac ontwee.
Doe en wilde hi dair niet letten mee.1329
Hy spranc gereet al uutten gaet1330
Ende dede hem wech al sijnre straet1331
Die tot des conincs hoff lach.1332
Eer hi dair quam, so wast scoon dach
Ende die son began te rysen
Na haerre ouder wisen.1335
In eens arms wichts wise1336
Quam hi in dat hoff geronnen.1337
Tes papen huus had hi gewonnen1338
By Reynaerts hulp veel scanden.
Hem was te broken al sijn lenden1340
Van slagen, mitten enen oge blint.
Doene die coninck vernam gescint,1342
Dat Tybart berecht quam also,1343
Doe was hi toornich ende onvro.1344
Hy dreichde seer den dief Reynaert.
Die coninck langer niet en spaert1346
Ende ontboot te rade sine baroen,
Wat sy hem best rieden te doen,
Dat men Reynaert ten rechte brochte1349
Die dus grote ondaet wrochte.1350
Doe spranc voort Grymbaert, die dass,
Die Reynaerts brueders sone wass.

1329
1330
1331
1332
1335
1336
1337
1338
1340
1342
1343
1344
1346
1349
1350

letten: blijven, talmen; mee: meer
gereet: meteen
en koos de route
tot (...) lach: naar... leidde
zoals zij gewoon was (de zon is hier vrouwelijk)
als een arme stakker
Quam geronnen: kwam binnen
Tes papen huus: bij het huis van de priester
te broken: gebroken
toen de koning vernam dat hij zo geschonden was
Dat: (en) dat; berecht: toegetakeld
onvro: bedroefd
de koning wacht niet langer
te rechte brochte: voor het gerecht bracht
ondaet wrochte: misdaden beging
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1355

1360

1365

1370

1375

‘Ghi heren’, sprac hi, ‘hier is mennich raet.1353
Al wair mijn oom noch so quaet Selmen nochtan vri recht voort dragen -1355
So selmen derdewerff oec dagen,
Alsmen doet enen vryen man;1357
Ende en coomt hi niet nochtan1358
So is hi sculdich alle dinck,
Die men voorscreven den coninck1360
Te hove op hem beclaecht.’1361
‘Wi wil di, Grymbart, datten daecht?’,1362
Sprac die coninck, ‘wie is hier
Die een oge, off een lier,1364
Off sijn lijff set ter aventuer1365
Om enen fellen creatuer?
Want ic waen hier nyement is so sot.’
Grymbart sprac: ‘So help my Got.
Ic bin so sot wel ende so coen
Dese boodscap aen Reynaert te doen,
Heer coninck, heer, gebie dijt.’1371
‘Nu gaet, Grymbert, ende sijt
Wel verhoet tegen verraet.
Reynaert is loos, fel ende quaet.1374
Ghi behoeft u te wachten wel.’1375
Grymbart sprac: ‘Heer, ic sel.’

Derde indaging aant.
Doe ghinc Grymbart te Maperthuus
Ende vant Reynaert in sijn huus,

1353
1355
1357
1358
1360
1361
1362
1364
1365
1371
1374
1375

hier is mennich raet: vele adviezen zijn mogelijk
vri: correct; voort dragen: toepassen
Alsmen: zoals men
niet nochtan: dan nog niet
voorscreven: tegenover
op hem beclaecht: als aanklacht tegen hem heeft ingediend
datten: dat hem
lier: wang
lijff: lichaam, leven; ter avontuer: op het spel
gebie dijt: als u het beveelt
loos: sluw
u moet goed oppassen
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Ende sijn wijff vrou Ermelijn
1380 Die sat al bi hair wiegelijn
En lach in die doncker hagedochte.1381
Teerst dat hy spreken mochte,
Gruete hi sijn oom ende sijn moyen:1383
‘Laet u niet vernoyen’,1384
1385 Sprac hi, ‘vanden geruft dair gi in zijt.1385
Mer docht u goet, so waert wel tijt,
Dat gi te hove myt my woud comen.
Te vertrecken en mach u niet vromen.1388
Dair is so veel over u geclaecht.
1390 Hier om sy di voor den coninck gedaecht.
Ende verbeiden wi mergen dien dach,1391
So seg ic dat u niet en mach1392Geen aventuer meer gescien.
Ghi selt in drien dagen sien
1395 Al om end om beleit u huus,1395
Ende voort casteel van Mapertuus1396
Een galge gerecht ende een rat.1397
Voorwair seg ic u dat:
Beide u kijnders ende u wijff1399
1400 Sel die coninc doen nemen tlijff,
Ende selve en moechdi niet ontgaen.1401
Dair om ist nu best gedaen,
Dat gi te hove myt my gaet.
Ghi cond doch so mennich quaet1404

1381
1383
1384
1385
1388
1391
13921395
1396
1397
1399
1401
1404

hagedochte: hol, spelonk
moyen: tante
vernoyen: verontrusten
sprak hij, over de slechte opinie die men over u heeft
vertrecken: uitstellen, talmen; vromen: baten
verbeiden: verzuimen (te komen)
dan zeg ik dat u geen toekomst meer hebt
uw huis volledig omsingeld
voort: voor het
gerecht: opgericht; rat: martelinstrument, vgl. 554
Beide: zowel
moechdi: kunt u (ook)
cond: kunt, bent in staat tot
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1405 Dat u licht wel baten mach.1405
Het is dick op enen dach1406
So veel aventueren gevallen1407Dan off gi quijt ghinct voor hem allen
Ende si alleen in die scande bleven.
1410 Ghi hebt doch dit meer bedreven.’1410
Reynaert sprac: ‘Gi segt waer. aant.
Tis best dat ic myt u ga daer,
Want dair is gebrec van mynen rade.1413
Die coninc sel my doch doen genade,
1415 Can ic hem onder die ogen zien1415
Ende ic mijnre talen mach plien,1416
Al had ic noch meer mysdaen,
Want thoff en mach buten my niet staen.1418
Dat bedect die coninc wel.1419
1420 Al sijn my nu die zommich fel,1420
Dat en gaet hem niet ter herten in,1421
Want sy en weten raet noch syn.1422
Al die raet sluut meest in my.1423
In wat hove oec dattet sy,
1425 Dair coningen ofte heren versamen,1425
Dair men subtijl raet sel ramen,1426
Dair moet Reynaert die vonde vijnden.1427
Al sijn dair ander dies hem bewijnden,1428

1405
1406
14071410
1413
1415
1416
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1425
1426
1427
1428

licht: waarschijnlijk
dick: dikwijls
zo veel gebeurd, dat u ontsnapte aan hen allen
u hebt toch vaker met dit bijltje gehakt
dair: nl. aan het hof; gebrec van: behoefte aan; rade: raad, advies
onder: hier: recht in
talen: woordkunst, spreekvermogen; plien: plegen, benutten
mach... staen: kan niet buiten mij
bedect: beseft
fel: slecht gezind, vijandig
zo denkt hij er niet over
syn: plan, advies
sluut: berust, ligt
Dair: waar; versamen: samenkomen
ramen: bedenken
vonde: vondsten, slimmigheden
dies hem bewijnden: die het proberen

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

78

1430

1435

1440

1445

1450

1455

Dat mijn ist best ende tgaet voren.1429
Nochtant heeft er veel gesworen
Mijn quaetste te doen, die nu dair sijn.1431
Dit maect bedruct dat herte mijn,
Want dair veel sijn gemeen,1433
Die mogen meer dan ic alleen.1434
Dit, heb ic anxt, sel my dair deren.
Nochtant is beter dat ic dair mitter eren
Te hove myt u trecke, neve,
Ende reden voor my selven geve,1438
Dan dat ic wijff ende kijnder liet
In anxt, in sorgen ende in verdriet
Dat al verloren soude wesen.
Ic genese so ics mach genesen.1442
Wanneer gi wilt, so porren wy.1443
Die coninc is te machtich my.
Wanneert wesen soude,1445
So most ic doen al dat hi woude.
Ende want ic dan niet bet en mach,1447
So en is niet beter dan verdrach.’1448
Reynaert sprac: ‘Vrou Ermelijn, aant.
Ic beveel u die kijnde mijn,1450
Dat gise wel bewaret nu.1451
Ende boven al so beveel ic u
Mynen joncsten soen Reynaerdijn.
Hem staen so wel sijn granekijn1454
Om synen mulekijn over al.1455

1429
1431
1433
1434
1438
1442
1443
1445
1447
1448
1450
1451
1454
1455

tgaet voren: die domineert, wint
dair: nl. aan het hof
gemeen: gemeenschappelijk, samen
mogen: kunnen
reden... geve: verantwoording afleg
ik red me zo goed en zo kwaad als het kan
porren: op weg gaan
als het erop aan kwam
want: als; niet bet en mach: niets beters kan doen
verdrach: het ondergaan
bevele u: beveel in uw zorg aan
bewaret: verzorgt, behoedt
granekijn: snorhaartjes
mulekijn: muiltje
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1460

1465

1470

1475

1480

Ic hoop hi my wel sclachten sal.1456
Ende hier is Roseel, een schoon dieff.
Desen heb ic wel also lieff
Als yement sijn kijnder doet.1459
Doe dy mynen kijnderen goet
Ende gans my God dat ic ontga,1461
So selt my gangen also na1462
Dat ict u weder sel lonen.’
Mit sueten woorden ende sconen
Nam Reynaert aldus oorloff1465
Ende ruumde sijns selfs hoff.1466
Seer droef bleef Ermelijn
Mit haren cleynen kijnderlijn
Om dat hi sceide van Mapertuus
Ende liet sijns selfs casteel ende huus
Also onberaden staen.1471
Ende als sy een stuck waren gegaen,
Reynaert ende Grymbart onder hem beiden,
Sprac Reynaert aldus ende seyde:
‘Hoort na my, lieve neve, aant.
Van anxte sorch ic ende beve,1476
Want ic in vrese ga vander doot,
Ende mijn berouwenisse is so groot
Van sonden die ic heb mysdaen.
Lieve neve, ic wil nu gaen
Te biechte hier tot u;
Hier en is geen ander paep nu.
Byn ic gebiecht van mynen mysdaen -1483
Misselic hoet myt my wil gaen -1484

1456
1459
1461
1462
1465
1466
1471
1476
1483
1484

sclachten: lijken op
yement: hier: wie dan ook
gans: gunt; ontga: ontkom
dan zal ik mijn uiterste best doen
oorloff: afscheid
ruumde: verliet
onberaden: onbeschermd
sorch: ben bezorgd
mysdaen: misdaden
hoe het ook met mij zal gaan
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1485 Mijn ziel sel te claerre wesen.’1485
Grymbart andwoorde na desen:
‘Oom, wil di te biechte gaen,
So moet gi verloven saen1488
Alre dieverie ende rooff,
1490 Ende des so sel di hebben groot looff.’1490
‘Dat weet ic wel’, sprac Reynaert.
‘Nu hoort na my, neve Grymbaert.
Confiteor tibi pater mater,1493 aant.
Dat ic den otter ende den cater
1495 Ende alle dieren heb mysdaen.
Des wilic gern in boete gaen.’1496
Grymbaert sprac: ‘Wat segdi?
Wildi biechten, dat segget my
In duutsche, so mach ict verstaen.’
1500 Reynaert sprac: ‘Ic heb misdaen aant.
Tegen allen dieren die nu leven.
Bidt hem dat sijt my vergeven.1502
Ende want ic mynen oom Bruun1503
Al bloedich maecte syne cruun,
1505 Ende Tybart leerdic muse vaen
Dair icken seer dede slaen,1506
Want icken int strick lopen dede.
Oeck heb ic sere misdaen mede
Cantecleer ende sijn kijndere.
1510 Waren sy meerre ofte mynre,1510
Ummer maecte icse hem loss.1511
Mit recht claecht hi over die voss.

1485
1488
1490
1493
1496
1502
1503
1506
1510
1511

te claere: des te zuiverder
verloven: afzweren; saen: vlug
des: om die reden
(potjeslatijn): ik beken u, vader, moeder
in boete gaen: boete doen
hem: hen
Ende want: vooral omdat
icken: ik hem; slaen: slaan, mishandelen
of ze nu met meer of met minder waren
altijd pakte ik ze hem af
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1515

1520

1525

1530

1535

Die coninc en is my niet ontgaen.
Ic heb hem dicke scand gedaen
Ende synen wyve, der coningynnen,
Dat sy spaede sel verwynnen.1516
Sy sijn gescandaliseert bi my.
Noch heb ic, dat seg ic dy,
Isegrym meer bedrogen
Dan ic soude seggen mogen.
Dat icken oom hiet, dat was verraet,1521 aant.
Isegrym die my niet en bestaet.1522
Ic maecten monick ter Elmaren,1523
Dair wi beide begeven waren.1524
Dat hem seer quam te pynen.
Ic dede hem aen die cloc lynen1526
Bijnden beide syne voeten.1527
Dat docht hem wesen seer soete,
Dat hijt ummer woude leren,1529
Mer dat was luttel tsijnre eren,
Want hi lude so uuttermaten1531
Dat alle die lude bider straten1532
Diet hoorden, worden dair off in vaer1533
Ende waenden dat die duvel waer.1534
Sy liepen dair sijt luden hoorden
Ende eer hy conde in corten woorden
Geseggen: “Ic wil my begeven”,1537
Was hem wel na genomen tleven.1538

1516
1521
1522
1523
1524
1526
1527
1529
1531
1532
1533
1534
1537
1538

spaede: pas na lange tijd; verwynnen: overheen komen
hiet: noemde
I. die geen verwant van me is
maecten: maakte hem; ter Elmaren: in het klooster Elmare
begeven: ingetreden
cloc lynen: klokkentouwen
bijnden: binden
Dat: omdat; ummer: absoluut
lude: luidde; uuttermaten: buitensporig
bider straten: op straat (dus buiten de kerk)
worden... vaer: daar bang van werden
waenden; dachten; dat (< dat et): dat het
my begeven: intreden in het klooster
wel na: bijna
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1540

1545

1550

1555

1560

Ic dede hem off bernen thaer1539
So na der vel, dattet wel naer1540Die swaerde aenden live cramp.
Synt leyd ic hem, dat was sijn ramp,1542
Visschen vangen op enen dach
Dair hi ontfenck mennigen slach.
Oec leid icken tes papen van Vyanoys.1545 aant.
In al dat lant van Vermedoys1546
En woonde geen pape riker.
Dese paep had enen spiker1548
Dair mennich goet baec in lach,1549
Dair ic my dicke op te saden plach.1550
Aenden kelre had ic een gat1551
Selve gemaect, ende in dat
Dede ic Ysegrim gaen crupen,
Dair hi runtvleisch vant in cupen1554
Ende vetter vercken also veel.
Die liet hi gaen al door sijn keel,
So groten hoop boven den mate,
Dat hi uutten selven gate
Niet uut en mocht dair hi in quam,
Dat hem sijn groten buuck benam.1560
Doe most hi clagen sulck gewyn,
Want dair hi hongerich quam yn
En mocht hi sat niet comen uut.1563
Ic ghinc ende maecte groot geluut1564

1539
15401542
1545
1546
1548
1549
1550
1551
1554
1560
1563
1564

off bernen: afbranden
zo dicht op de huid, dat zijn vel tot strak om zijn lijf samenkromp
Daarna bracht ik hem ertoe, tot zijn ellende
tes (< te des): naar de; Vyanoys: plaatsnaam
Vermedoys: Vermandois in Noord-Frankrijk
spiker: voorraadschuur
baec: zij spek
op te saden plach: mee verzadigde
kelre: kelder (van de schuur)
in cupen: in kuipen (nl. gepekeld)
Dat: omdat; hem (...) benam: hem dat onmogelijk maakte
sat: verzadigd, volgevreten
maecte: veroorzaakte; geluut: (hulp)geroep
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1565 In dat dorp ende groot geruchte.1565
Nu hoort, hoe ict dair toe brochte.1566
Ic liep dair die paep sat
Over die tafel ende at.1568
Ende voor hem stont een scoon cappoen.1569
1570 Dat was een dat beste hoen1570
Dat men wist in enich lant.
Dat hoen ic ter vaert prant1572
Ende liep heen al dat ic mochte.
Doe maecte die paep groot geruchte
1575 Ende riep lude: “Vanck ende slach.1575
Ic waen nye man sulc wonder sach,1576
Dat my een vos roofft van mijn cappoen
In mijn huus. Waer zach ye man so koen1578
Dieff, ende ic zach selve oec toe.”1579
1580 Sijn tafelmes greep hi doe
Ende werp na my, mer ic ontvoer.1581
Dat mess bleeff steken in die vloer.
Hi stiet die tafel dat sy vlooch,1583
Ende volchde my myt stemmen hooch1584
1585 Roepende: “Slach ende va!”1585
Ic liep voor ende hi my na
Ende myt hem luden een groot getal
Die mijn quaetste meenden al.1588
So lange liep ic, dat ic quam
1590 Dair ic Ysegrim vernam.1590

1565
1566
1568
1569
1570
1572
1575
1576
1578
1579
1581
1583
1584
1585
1588
1590

geruchte: alarm
hoe... brochte: hoe ik dat voor elkaar bracht
Over: aan
cappoen: gecastreerde (dus extra vette) haan
een dat: een van de
ter vaert: snel; prant: greep
slach: sla dood
waen: denk; nye man: nooit iemand
ye man: ooit iemand
ende... toe: en nog wel onder mijn eigen ogen
ontvoer: ontsnapte
stiet: stootte tegen; vlooch: omviel
myt stemmen hooch: luidkeels
va: vang
die het slechtste met mij voor hadden
vernam: zag, bemerkte

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

84

1595

1600

1605

1610

1615

Dat hoen liet ic vallen dair,
Want het was my alte swair.
Des most ics mijns ondanx laten1593
Ende ic liep henen mijnre straten1594
Doort gat dair ic wesen woude.1595
Ende doe hi thoen op boren soude,1596
Heeften die paep gerynck vernomen.1597
Tot allen die myt hem waren comen
Riep hi: “Lieve vrienden, slaet!
Hier is die wolff, een dieff quaet.
Siet dat hi u niet ontgaet.”
Doe scoten sy hem alle na,1602
Sulc myt stocken, sulc myt staven.
Mennigen slach dat sy hem gaven
Ende maecten so groot geluut
Dat alle die gebuer quamen uut,1606
Ende maecten cont over al geheel.1607
Dair most hi van mennigen steen
Den worp ontfaen ende mennigen slach,
So dat hi neder viel ende lach
In onmacht ende overdoot.1611
Daer wasser mennich die aen hem scoot1612
Ende sleepten myt groten geruchte1613
Over steen ende over struuck
Buten den dorp in een graft.1615
Dair lach hi alle die nacht
In onmacht ende overdoot

1593
1594
1595
1596
1597
1602
1606
1607
1611
1612
1613
1615

daarom moest ik het tegen mijn zin achterlaten
mijnre straten: mijns weegs
dair: waar
boren: tillen, rapen
Heeften: heeft hem (Y.); gerynck: snel
toen wierpen zij zich allemaal op hem
gebuer: buren
cont: bekend
overdoot: schijndood
aen hem scoot: op hem toesnelde
sleepten: sleepte hem
graft: greppel
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1620

1625

1630

1635

1640

Ende ic en weet hoe hi ontvoer.1618
Synt verwerff ic dat hy my swoer1619
Sijn hulp te doen een jaer omtrent,1620
Mer dat was op een convent1621
Dat icken hoenre soud maken sat.1622
Doe leyd icken teenre stat,
Dair ic hem dede verstaen
Dat seven hennen ende enen haen
Op die haenbalc zaten
Die vet waren uutermaten,
Ende dair stont een valduer by.1628
Op dat huus so clommen wy,
Isegrym end ic, dair boven.
Ic seide hem, woude hi my geloven,
Dat hi croop al in die duer.1632
Al dair so soud hi vinden vuer1633
Van vetten hoenre sijn gevoech.1634
Ter dueren ghinc hi ende loech.1635
Een deel croop hi in myt vaer1636
Ende ghinc tasten haer en daer.1637
Doe sprac hi: “Reynaert, wi sijn vermelt1638
Off het is boert dat gi my telt,1639
Want wat ic zueck, ic en vijnd niet.”1640
Ic sprac: “Oom, wats gesciet?1641
Cruupt een luttel bet in.1642
Men moet wel pinen om gewyn.1643

1618
1619
1620
1621
1622
1628
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643

ontvoer: ontkwam
Synt: daarna; verwerff: kreeg gedaan
een jaer omtrent: een vol jaar
convent: voorwaarde
hoenre: kippen
en daar was een luik (klep) vlak bij
croop: zou kruipen
vuer: voor zich
sijn gevoech: naar wens, voldoende
ende loech: lachend
vaer: vrees
haer en daer: hier en daar, om zich heen
vermelt: foutief ingelicht
boert: leugen; telt: vertelt
want wat ik ook zoek, ik vind niks
wats gesciet: wat is er aan de hand
kruip een beetje verder naar binnen
pinen: zich inspannen; gewyn: winst
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1645

1650

1655

1660

1665

Ic hebse wech die dair saten voren.”1644
Dus liet hem Ysegrim verdoren,1645
Dat hi die hoenre te veer in sochte.
Ic zach dat ic hem honen mochte
En stieten, dat hi over voer1648
En quam gevallen op die vloer;
Want die haenbalc was zeer smal,
So dat hi viel enen groten val,
Dat si ontsprongen, al die dair sliepen.1652
Die zommich totten vierwart liepen1653
Om te weten wat duer dat gat
Gevallen wair, si en wisten wat.
Si stonden ende onstaken lucht.1656
Een ygelic die was beducht1657
Doe sy en sagen. Doe wart hi oeck1658
Geslegen, gewont, al totter doot.
Ic hebben gebrocht in menniger noot,
Meer dan ic kan genoemen.
Ic souder noch wel door comen,1662
Waert dat ic dair wat om dochte,1663
Veel meer dan icker voort brochte.1664
Ic selse u efter wel ontbijnden.1665
Ende oec heb ic myt vrou Eerswijnden,
Syne wive, dat bedreven,1667
Ic woudet achter wair gebleven -1668

1644
1645
1648
1652
1653
1656
1657
1658
1662
1663
1664
1665
1667
1668

ik heb (de kippen) die vooraan (nl. dicht bij de klep) zaten, al weggehaald
hem (...) verdoren: zich voor de gek houden
en duwde hem, zodat hij voorover viel
Dat: zodat; ontsprongen: wakker schrokken
sommigen liepen naar het vuur toe
onstaken lucht: maakten licht, staken fakkels aan
iedereen was bevreesd
en: hem
door comen: meer aan toe (kunnen) voegen
Waert dat: indien
voort brochte: al vertelde
ik zal het u later nog wel eens vertellen
dat: datgene
ik wilde dat het niet gebeurd was
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Het is my leet, mer tiss gedaen 1670 Want si dair scande off had ontfaen
So veel, dats my seer verdriet.’
‘Oom, dit en versta ic nyet:
“Ic heb mysdaen myt synen wive.”
Ghi biecht recht of gi een scyve16741675 In die hant hielt after meed aen te gaen.
Het is al buten mijn verstaen.1676
Ic en weet waer gi die tale keert.’1677
‘Kyr, lieve neve, her Grymbeert,1678
Wair dat niet scande groot,
1680 Dat ic die reden seide al bloot?1680
Ic heb geslapen bi mijnre moeyen.
Ic bin u oom, u souds vernoeyen,1682
Spraeckic van vrouwen dorperheit.1683
Neve, ic heb u nu geseit
1685 Al dat ic kan gedencken nu.
Absolveert my nu, dat ic bidic u,1686
Ende set my dat u duncket goet.’1687
Grymbert was listich ende vroet1688 aant.
Ende brac een rijs van eenre hage1689
1690 Ende sprac: ‘Oom, nu slaet drie slage
Op u huut myt deser gheerde.1691
Dair na legt se neder op die eerde
Ende sprinct dair driewarff over aen een1693

1674- of... gaen: lett.: of u een schijf in de hand houdt om er achteraan te gaan (vgl. knikkeren);
fig.: alsof u iets achterhoudt
1676 verstaen: begrip
1677 waer... keert: waar u het over heeft
1678 Kyr: (uitroep) o Heer (van “Kyrie”)
1680 dat ik onverbloemd sprak
1682 u souds vernoeyen: het zou u moeten ergeren
1683 van vrouwen dorperheit: dubbelzinnig: zowel “over de grofheid van vrouwen” als “grof over
vrouwen”
1686 Absolveert my: geef mij de absolutie (= vergiffenis)
1687 set my: leg mij een penitentie (= boetedoening) op
1688 vroet: verstandig
1689 rijs: tak; hage: struik
1691 gheerde: tak
1693 driewarff over aen een: driemaal achter elkaar overheen
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1695

1700

1705

1710

1715

Sonder snevelen off bugen been.1694
Dan kuste se vriendelic, sonder nijt,
In teiken dat gi gehoorsam zijt.
Dese penitencie ic u set.1697
Hier mede sidi van alre smet
Quijt ende van allen sonden
Die gi ye gedeed voor dese stonde,1700
Want ic vergeefse u altemael.’
Reynaert was blide van deser tael
Ende dede dat hem sijn neve riet.1703
Doe sprac Grymbert: ‘Oom, nu siet
Dat gi voort aen doet goede werken.
Leest u salmen ende gaet te kerken.1706
Vast ende viert die heilige dagen
Ende wijst die wegen die u vragen.1708
Aelmissen sel di geven1709
Ende versweren u bose leven,1710
Roven, stelen ende verraden,
So suldi comen tot genaden.’
Dit geloofde hem al Reynaert.1713
Doe gingen si te hove waert.
Besiden den wech dair sy ronnen17151715 aant.
Stont een clooster van swarten nonnen,1716
Dair mennich ganss ende hoen
Ende mennige hen ende cappoen
Dair plagen te wesen bynnen mueren.

1694
1697
1700
1703
1706
1708
1709
1710
1713
1715
1715
1716

snevelen: struikelen; bugen: buigen, krommen
set: opleg
ye: ooit; stonde: uur
riet: aanraadde
salmen: psalmen, gebeden
die u vragen: aan degenen die het u vragen
Aelmissen: aalmoezen, giften
versweren: afzweren
geloofde: beloofde; al: allemaal
Besiden: naast, terzijde van
ronnen: (hard) liepen
swarten nonnen: nonnen met zwarte habijten (Benedictinessen of Augustinessen)
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1720 Dit wiste die felle creature.1720
Reynaert sprac totten dass:
‘Hier besiden over dit pass1722
Dair leit onse rechte straet.’
Ende myt dusdanigen beraet1724
1725 Leide hi hem neven der mueren,1725
Dair die hoenre bider schueren
Ghingen weiden haer ende daer.1727
Der hoenre wart Reynaert gewaer.
Sijn ogen begonden al om te gaen.
1730 Buten hem allen ginck een haen
Die vet was, groot ende jonck.
Dair na gaff Reynaert enen spronck
So dat hem die plumen stoven.
Grymbert sprac: ‘Gi dunct my doven.1734
1735 Onsalich oom, wat wildi doen?1735
Wildi weder om een hoen
In alle die grote sonden slaen,1737
Dair gi u biecht off hebt gedaen?
Dat mach u zeer wel rouwen.’
1740 Reynaert sprac: ‘In rechter trouwen,
Ic hads vergeten, wel lieve neve.
Bidt God dat hijt my vergeve.
Ic en doet voort nemmermeer.’1743
Doe deden sy weder enen keer1744
1745 Over ene smale brugge.
Hoe dicke sach Reynaert over rugge1746
Weder dair die hoenre gingen.1747
Hy en conde hem selven niet bedwingen.

1720
1722
1724
1725
1727
1734
1735
1737
1743
1744
1746
1747

creature: schepsel
pass: weg
beraet: misleiding
neven: langs
weiden: scharrelen, voedsel zoeken
doven: krankzinnig zijn
Onsalich: verdorven
slaen: terugvallen
doet: doe het
toen keerden ze weer terug
over rugge: achterom
Weder dair: terug naar waar

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

90

1750

1755

1760

1765

1770

Hy en most sijn oude sede plegen:1749
Al had men hem thooft off geslegen, aant.
Het had ten hoenre wart gevlogen1751
Also verre alst had gemogen.1752
Grymbaert zach wel dat gelaet1753
Ende hi sprac: ‘Vuyl, onreyne vraet,1754
Hoe laet gi u ogen ommegaen.’
Reynaert sprac: ‘Neve, tis mysdaen
Dat gi myt uwen overlopende woord1757
My uut mynen gebede dus stoort.1758
Laet my lesen een pater noster te trooster1759
Voor der hoenre zielen vanden clooster
Ende gansen ter genaden
Die ic dicke heb verraden,
Doe icse desen nonnen
Mit mijnre listen off heb gewonnen.’
Grymbert balch hem, mer Reynaert1765
Had altijt thooft ten hoenre waert
Tent sy quamen ter rechter straten1767
Die sy te voren hadden gelaten.1768
Dair keerden sy ten hove waert.
Och hoe zeer beefde Reynaert,
Doe hi ten hove began te naken,1771
Dair hi zeer in waende mysraken.1772

1749
1751
1752
1753
1754
1757
1758
1759
1765
1767
1768
1771
1772

hij moest zich wel op zijn oude manier gedragen
had: zou... zijn
gemogen: gekund
gelaet; gedrag
vraet: vraatzuchtige
overlopende woord: overdadige woordenvloed
uut (...) stoort: afleidt van
pater noster: onzevader (gebed); te trooster: tot troost
balch hem: was boos
Tent: tot
gelaten: verlaten
naken: naderen
mysraken: slecht vergaan
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Veroordeling en verzoening aant.

1775

1780

1785

1790

1795

Dat eerst dat in thoff was vernomen,1773 aant.
Dat Reynaert dair in was comen
Mit Grymbaert, synen neve, die das,
Ic waen wel datter nyement en was
So arm off so cranck van magen,1777
Sy en keerden hem ter clagen,1778
Ende altemael tegen Reynaert.1779
Nochtan dede hi als die onvervaert1780
Ende geliet hem bet dan hem was,1781
Ende hi ginck myt synen neve, den das,
Herde fierlic door die hoge straet1783
Also moedich van gelaet
Als off hijs conincs zoen wair1785
Ende hi oec van enen hair1786
Tegens nyement en had misdaen.
Voor Nobel den coninck ginck hi staen, aant.
Midden inder heren rynck,1789
Ende seide: ‘God gruet u, heer coninck.
Ic gruet u gerne, ic hebs recht.1791
Ten had nye coninc enen knecht
So getruwe tegen hem,1793
Als ic u ye was ende noch ben,1794
Tis dicwil worden aenschijn.1795
Nochtan die sulc die hier sijn,1796
Souden my gern u hulde roven1797

1773
1777
1778
1779
1780
1781
1783
1785
1786
1789
1791
1793
1794
1795
1796
1797

Dat eerst dat: zodra
so cranck van magen: met zo weinig verwanten
of zij bereidden zich voor op een aanklacht
ye: ooit
Nochtan: toch; onvervaert: onverschrokkene, dappere
geliet hem: gedroeg zich; bet: beter, opgewekter
Herde: zeer; hoge straet: hoofdstraat
hijs conincs zoen wair: hij de zoon van de koning was
van enen hair: geheel niets
rynck: kring
Ten had nye: er had nooit (een)
getruwe: trouw
u ye was: voor u vroeger was
dat is dikwijls gebleken
die sulc: sommigen
hulde: steun, genegenheid
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1800

1805

1810

1815

1820

Mit logen, woudijs hem geloven.1798
Mer neen, gi niet, God moets u lonen.1799
Het en betaemt oec niet der cronen,1800
Dat gi den scalcken en den fellen1801
Te licht gelooft van dat si tellen.1802
Nochtan wil ic Gode clagen:1803
Dair isser te veel in onsen dagen
Die myt boosheit die sy connen,
Die vorder hant hebben gewonnen1806
Over al in heren hoven,
Dat sy so ver sijn comen boven.1808
Die scalke sijn in dien geboren,1809
Dat sy den goeden beraden thoren.1810
Dat wil God wreken aen hair leven
Ende moet sulken loon des geven1812
Als sy van recht wel sijn waert.’
Die coninck sprac: ‘Ay, Reynaert,
O vuyle, onreyn, bose druut,1815
Hoe wel condi u saluut,1816
Mer ten baet u niet een caff.1817
Coomt uwes smekens aff.1818
Ic en ward bi smeken niet u vrient.
Dat gi my dicwijl heb gedient,
Dat wart u nu te recht gegouden.1821
Gy hebt den vrede wel gehouden1822

1798
1799
1800
1801
1802
1803
1806
1808
1809
1810
1812
1815
1816
1817
1818
1821
1822

logen: leugens, woudijs: als u zou willen
gi niet: dat doet u niet
der cronen: aan de kroon (d.w.z. de koning)
scalcken: sluwe misdadigers
licht: gemakkelijk; tellen: vertellen, beweren
Nochtan: toch
de overhand hebben gekregen
zodat zij een zeer sterke machtspositie hebben verworven
in dien: met een zodanige aanleg/neiging
beraden thoren: schade berokkenen
moet; hopelijk zal hij; des: daarom
druut: kornuit, schooier
saluut: begroeting
niet een caff: helemaal niets
hou op met uw gevlei
wart: zal worden; gegouden: vergolden
het vers is ironisch
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1825

1830

1835

1840

1845

Dien ic geboot ende had gesworen.’
‘O wi, wat heb ic verloren’,
Sprac Cantecleer die dair stont.
Die coninck sprac: ‘Hout uwen mont,
Her Cantecleer, laet my spreken.
Ic moet andwoorden op sijn treken.1828
Quaet dieff’, sprac hi, ‘fel Reyneert,
Dat gi my lief hebt ende weert,1830
Dat heb di inden lachter mijn1831
Mynen boden gedaen aenschijn,1832
Aen arm man Tybaert ende Bruun
Die noch al bloedich is die cruun.
Ic en wil niet veel scelden,1835
Mer ic denck u dies te gelden1836
Noch huden op een wile.’1837
‘Nomen Pater Christe file’,1838 aant.
Sprac Reynaert, ‘heer, of Brune
Noch al bloedich wair die crune,
Heer coninc, wat bestaet my dat,1841
Off hi Lantfreits honich at
Ende hem die keerl lachter dede?1843
Noch heeft Bruun so stercke lede:1844
Was hi geslegen of versproken,1845
Wair hi goet, hi had gewroken,
Eer hi quam in dat water.
Efter van Tybert, die cater,1848
Die ic herberchde ende wel ontfinck,1849

1828
1830
1831
1832
1835
1836
1837
1838
1841
1843
1844
1845
1848
1849

andwoorden op: afrekenen met; treken: kwade streken
(hebt) weert: hoogacht
inden lachter mijn: tot mijn schande
aan mijn boden laten blijken
scelden: verwijten, er woorden aan besteden
gelden: vergelden
vandaag nog, zeer binnenkort
(potjeslatijn) in de naam van de Vader en de zoon Christus
wat bestaet my dat: wat heb ik daar mee te maken
keerl: pummel; lachter: schande
leden: ledematen
versproken: belasterd
Efter van: wat vervolgens betreft
herberchde: gastvrijheid verleende
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1850 Ende off hi uut om stelen ghinck1850
Tot des papen huus, sonder raet,
Ende hem die paep dede quaet,
Bi lode, soud ic des ontgelden,1853
So mocht ic mijn geluc wel scelden.1854
1855 Niet dair bi, heer coninc Lyoen,1855
Wat gi wilt, dat moechdi doen,
Ende gebieden over my.
Hoe groot, hoe goet mijn sake sy,
Ghi moecht my vromen ende scaden.1859
1860 Wildi my zieden, ofte braden,1860
Ofte hangen, ofte blenden,1861
Ic en mach u niet ontwenden.1862
Wi sijn al in u bedwanck.1863
Ghi zijt sterc ende ic bin cranck.1864
1865 Mijn hulp is cleyn, die u is groot.1865
Twaren, al sloech di my doot,1866
Dat wair een crancke wrake.’1867
Recht in deser selver sprake1868 aant.
Spranc op Bellijn, die ram,
1870 Ende sijn oey die myt hem quam,1870
Dat was vrou Olewi.1871
Bellijn sprac: ‘Nu toe, gawi1872 aant.
Al voort myt onser clagen.’1872Ende Bruun spranc op myt sinen magen1874

1850
1853
1854
1855
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1872
18721874

Ende off: indien
verdomme, zou ik daarvoor moeten boeten
scelden: verwensen
Niet dair bi: dit is niet als kritiek bedoeld
vromen: weldoen
zieden: koken
blenden: blind maken
mach: kan; ontwenden: ontkomen
bedwanck: macht
cranck: zwak
hulp: macht
Twaren: waarlijk
dat zou een armzalige wraakneming zijn
nog tijdens deze woorden
oey: ooi, echtgenote
Olewi: de betekenis is onbekend
Nu toe: vooruit
gawi Al voort: laten wij presenteren; clagen: aanklachten
magen: verwanten
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1875 Ende Tybert, sijn geselle,1875
Ende Ysegrim, die snelle,
Die haze en dat everswijn,
Ellic wilde in die clage sijn,
Pantheer, die kemel ende dat bruneel,1879
1880 Die ganss, dat tijtsel ende tlampreel,1880
Herri die ezel, Boreel die stier,
Dat hermel, die wesel waren oec hier.1882
Ende Cantecleer ende sijn kijnder,
Die claechden zeer haren hijnder1884
1885 Ende maecten groot veder slach.
Dat knoesel ende een cleyn bejach1886 aant.
Die liepen oec mede in dese scaer.1887
Al dese gingen openbaer1888
Voor haren heer den coninc staen
1890 Ende deden voss Reynaert vaen.1890
Nu ginct hier op een perlement.1891
Die dieren die Reynaert stonden omtrent,1892
Willen hem sijn lijff off wynnen.1893
Wat talen dat sy op hem begynnen,1894
1895 Dair gaff hi elken op andwoort.
Nye en quam man die ye hoord1896Scoonre ontscout ende meerre clage
Dan men en dede in dien dage,
Ja, van sulken wilden dieren.
1900 Van nauwen rade ende subtijl visieren1900

geselle: makker
Pantheer: eerder ‘Panther’ (vgl. 134+178); kemel: kameel; bruneel: niet geïdentificeerde
diernaam, ezel?, visotter?
1880 tijtsel: kuiken?; tlampreel: het konijn
1882 hermel: hermelijn
1884 hijnder: schade
1886 zie aantekening
1887 scaer: schare, menigte
1888 openbaer: publiekelijk
1890 deden (...) vaen: namen gevangen
1891 nu begon hier een woordenstrijd
1892 omtrent: om... heen
1893 lijff off wynnen: leven ontnemen
1894 welke redevoeringen ze ook tegen hem hielden
1896- nooit hoorde iemand een mooiere verdediging en meer aanklachten dan die toen werden
uitgesproken
1900 nauwen rade: goed doordachte strategieën; visieren: bedenksels
1875
1879
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Proces tegen Reynaert (correspondeert met open ruimte m tussen v. 1890-1)
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1905

1910

1915

1920

1925

Wart dair gevonden op dien dach
In orconde diet hoorde ende sach.1902
So wie een zaeck ziet off hoort,
Mach wel geloven ende seggen voort,1904
Ende also geviel aldaer.1905
Ic wilt u corten ende seggen twaer
Hoet myt Reynaert dair verginck.
Des conincs raet ende die coninck
Die hoorden getuge van sijnre misdaet.1909
Het ginck myt hem, alst dicwil gaet:
Die crancste heeft die mynste crode.1911
Sy gaven oordel dat men dode1912
Ende hangen soud by sijnre kelen.
Doe ginct myt hem al uutten spele.1914
Hem en mochten helpen gene treken,1915
Hoe scoon hi oec conde spreken.
Dat oordel dat dair gewijst was,1917
Dat most wesen. Grymbaert, die das,1918 aant.
Ende een groot deel van Reynaert magen
En mochten niet zien oft verdragen,
Datmen doden soude also.1921
Si namen oorloff ende waren onvro1922
Ende ruumden des conincs hoff.1923
Die coninc bedocht hem wel dair off.1924
Hy mercte hoe mennich jongelinck
Al screyende van dane ghinck,1926

1902
1904
1905
1909
1911
1912
1914
1915
1917
1918
1921
1922
1923
1924
1926

In orconde: als getuigenis, als bewijs; diet: voor wie het
Mach: Kan (die)
geviel: gebeurde het
getuge: getuigenissen
crancste: zwakste; crode: steun, hulp
men: men hem; dode: doden zou
toen was het spelletje uit, toen werd het menens voor hem
mochten: konden; treken: trucjes, streken
gewijst: uitgesproken, geveld
wesen: doorgaan, plaatsvinden
Datmen: dat men hem
namen oorloff: kregen toestemming om te vertrekken; onvro: ongelukkig
ruumden: vertrokken uit
bedocht... off: dacht hier goed over na
van dane: weg
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1930

1935

1940

1945

1950

Die Reynaert al na bestonden.1927
Doe dochte hi myt vroeden gronde:1928
Hier toe hoorde wel ander raet.
Al is Reynaert fel ende quaet,
Hy heeft mennigen goeden maech.1931
Tybert sprac: ‘Hoe si di dus traech,1932 aant.
Her Ysegrim ende her Bruun?
Hier is mennich haech ende tuun1934
Ende het is den avont by.1935
Hier is Reynert, ontsprinct hi1936
Ende hi ontcoomt uut desen noot,
Sijn listen die sijn so groot
Ende hi weet so mennigen keer,1939
Hy en wart gevangen nemmermeer.
Selmen hangen, wat beyd di dan?1941
Ende eer men bereiden can1942
Een galge, so ist nacht.’
Isegrim die was zaen bedacht1944 aant.
Ende sprac: ‘Hier is een galge bi.’1945
Ende myt desen woorden versuchte hi,
So dattet Tybert wart ghewaer
Ende sprac: ‘Gi zijt in vaer,1948
Her Ysegrim, ofs u gedochte.1949
Gedenct u niet dat dair toe brochte1950Reynaert - ende selve mede ginck -

1927
1928
1931
1932
1934
1935
1936
1939
1941
1942
1944
1945
1948
1949
1950-

na bestonden: nauw verwant waren met
myt vroeden gronde: op verstandige wijze
maech: verwant
dus traech: zo langzaam
tuun: heg
en het wordt al avond
ontsprinct: ontsnapt
keer: uitweg, streek
Selmen: als men hem zal; beyd di: treuzelen jullie
Ende: want
Isegrim wist een oplossing
bi: in de buurt
vaer: benauwenis
ofs u gedochte: door uw herinneringen
herinnert u het zich niet dat Reynaert het voor elkaar kreeg, en zelf meeging,
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1955

1960

1965

1970

1975

Dat men beide u brueders hinck,1952
Rumen en Widelancken?1953
Het wair wel tijt, soud gijs hem dancken.1954
Wair di oec goet, het wair geschiet.1955
Hij en wair oec noch ontgangen niet.’1956
Isegrim balch hem ende sprac:1957
‘Gi maect ons allen groot getrac,1958
Her Tybert. Hadden wi een strop,
Het wist lange Reynaerts crop1960
Wat sijn lijff mochte wegen.’
Reynaert, die lange had geswegen,
Sprac: ‘Ysegrim, cort mijn pijn.
Tybert heeft een sterke lijn,1964
Die hem omtrent die keel neep1965
Tot des papen huus, dair hi so peep,1966
Doe hi den paep sijn cul of beet.1967
Hi can wel clymmen, hi sel gereet
Die lijnde op dragen, hi is so snel.1969
Her Ysegrim, het voecht u wel1970
Ende Bruun, dat gi doet u neve.1971
Het is my leet dat ic so lange leve.
Haest uwer, gi zijt dair toe geset.1973
Tis quaet dat gi so lange let.1974
Bruun, gaet voor ende leyt my.
Tybert, west hem vaste by.1976

1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1960
1964
1965
1966
1967
1969
1970
1971
1973
1974
1976

hinck: ophing
“Ruimmaag” en “Wijdflank” (sprekende namen)
dat gij hem uw dankbaarheid betuigt (ironisch)
als u iets voorstelde, was het (= de dankbaarheid betuigen) al gebeurd
noch: tot nu toe; ontgangen: ontkomen
balch hem: werd boos
getrac: herrie
lange: al lang; crop: nek, hals
lijn: stuk touw
neep: snoerde, knelde
peep: piepte
cul: teelbal
lijnde: touw; op: omhoog
voecht: past
doet: aandoet
geset: aangewezen
let: talmt
west... by: blijf dicht bij hem in de buurt
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1980

1985

1990

1995

2000

Wacht wel dat hi u niet ontgaet.’1977
Bruun sprac, ‘Dat is die beste raet
Die ic ye gehoorde, die Reyer seit.’1979 aant.
Ende Ysegrim beval gereit1980
Al synen vrienden ende magen,
Dat sy wel tot Reynaert zagen1982
Ende dat sy hem traden also na,1983
Dat hi hem ummer niet ontga;1984
Ende sonderlinge sinen wive1985
Hiet hi als bi haren live,1986
Dat sy en vaste hielde biden baerde
Ende sijns wel zeker namen waerde,1988
Dat hi hem ummer niet ontspringe.1989
Reynaert hoorde al dese dinge.
Het dede hem zeer, nochtan sprac hi:
‘Och, lieve oom, my duncket dat gi
U seer pijnt om myne scade.1993
Dorst ic, ic bade halver genade,1994Al is u lief tot mijnre armoede.
Ic weet wel, soude u wijf, mijn moeye,
Na recht dencken om oude daet,1997
Sy en dede my nummer quaet.1998
Doch ic bynt dairt nu over gaen moet,1999
Ende off gi niet al u quaeste en doet2000

1977
1979
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
1993
19941997
1998
1999
2000

let op, dat hij niet van u verwijderd raakt
ye: ooit; Reyer: Reynaert, zie aantekening
gereit: meteen
tot Reynaert zagen: op R. letten
traden also na: zo dicht op de huid zaten
dat hij hen in geen ge val kon ontsnappen
sonderlinge: met name
hiet: beval; live: dubbelzinnig: leven, lichaam + geliefde
en: hem
zeker namen waerde: in verzekerde bewaring hield
pijnt: inspant
durfde ik, ik vroeg om een beetje mededogen, al vindt u mijn ellende fijn
op de juiste manier terugdenken aan vroegere gebeurtenissen
nummer: nimmer, in het geheel geen
dairt... moet: die het ongunstige lot moet ondergaan
off: als
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2005

2010

2015

2020

2025

Aen my, gi Bruun ende Tybeert,
So moet gi sijn van Gode onteert.
Ic bins getroost te dese werve,2003
Doch ic en mach mer eens sterven,2004
Ende dat woudic dattet wair gesciet,2005
Want doe mijn vader sijn leven liet,2006
Doe wast kort myt hem gedaen.’
Doe sprac Ysegrim: ‘So laet ons gaen.
Ghi vluect ons, off wi u langer sparen,2009
Ende qualic so moet wi varen,2010
Off wijt langer maken beide2011Aen Reyer.’ Als hi dit seide,
Scoot hi myt enen groten nyde2013
Ende Bruun ter ander zyde,
End leiden vast ter galgen waert.2015
Tybert liep voor ongespaert2016
Ende droech tot Reyers behoef dat strop.2017
Hem was al wee in synen crop2018
Van den stric dat hem vynck
Tot des papen huus daert hem qualic ginck.2020
Dat laet hi sonder cronen,2021
Want hijt nu Reyer meent te lonen.
Si sprongen over mennigen tuun,2023 aant.
Tybert, Ysegrim ende Bruun
Mit Reynaert, den scalcken roden,
Eer sy quamen dair men soude doden,2026

2003
2004
2005
2006
2009
2010
20112013
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2023
2026

te desen werve: voor dit moment
mach: kan
dattet wair gesciet: dat het al achter de rug was
doe: toen
vluect: vervloekt
moet wi varen: moet het ons vergaan
Off... Reynaert: als wij beiden (wordt Tybeert genegeerd?) R. nog langer laten leven
scoot: rende weg
leiden vast: leidde hem doelbewust
voor: voorop; ongespaert: zonder dralen
behoef: behoefte, nood
zijn hele hals deed pijn
Tot: bij; daert... ginck: waar het hem slecht verging
laet: negeert; cronen: jammeren
tuun: heg
men: men hem
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2030

2035

2040

2045

2050

Dair men plach den bosen te nemen tlijff.2027
Die coninck Nobel ende sijn wijff
Ende alle die inden hove waren,
Volchden na myt groten scaren
Om teynde dair off te sien.2031
Reynaert die hem van mysschien20322032
Seer ontsach, bedocht hem dick2033
Hoe hi by enigen stick2034
Mocht vander doot verdingen,2035
Ende die geen die dair so springen
Ende sijn scand sagen so gern,
Verscalken mocht ende driven tschern,2038
Ende den coninc myt verraet2039
Te hulpe crege tot sijnre baet.2040
Hier op was al sijn studeren.
Hy sprac tot hem selven: ic moet sweren2042 aant.
En helpen myt loosheit off ic kan,2043
Want die noot die gaet my an.2044
Al is die coninc gram op my2045
Ende mennich die hier is by,
Wats dan, dat heb ic wel verdient.2047
Ic ward noch licht hair liefste vrient,2048
Nochtan en deed ic hem nemmer goet.2049
Die coninc is sterc, sijn raet is vroet.2050
Nochtant soud ic se wel behalen,2051

2027
2031
2032
2032
2033
2034
2035
2038
2039
2040
2042
2043
2044
2045
2047
2048
2049
2050
2051

bosen: misdadigers; te nemen tlijff: het leven te ontnemen
teynde: het einde; dair off: daarvan
hem (...) ontsach: bang was
mysschien: een slecht lot
bedocht hem: probeerde te bedenken
stick: truc, list
verdingen: ontkomen
driven tschern: tot schande brengen
Ende: en (hoe hij)
Te hulpe crege: aan zijn kant kon krijgen
sweren: hier: fantastisch liegen
helpen: (mijzelf) helpen; loosheit: sluwheid
want ik ben in grote nood
gram: boos
Wats dan: wat zou dat
ik word wel weer gemakkelijk hun beste vriend
Nochtan: ook al
raet: gedachten; vroet: verstandig
behalen: in mijn macht krijgen
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2055

2060

2065

2070

2075

Mocht ic gebruken mijnre talen.2052
Ic weet so mennigen losen vont.2053
Nu quamen sy dair die galge stont.
Doe sprac Ysegrim: ‘Her Bruun,
Denct nu om die rode cruun2056
Die gi ontfenct bi Reyers scout.2057
Twair tijt dat ghijs hem nu vergout,2058
Die quaetheit die hi u ye gedede.
Wy hebbens nu wel onss tijt ende stede.2060
Tybert, haest u ende clymt op.
Knoopt aen die lijnde ende maect den strop.2062
Ghi zijt die lichtste van ons drien.
Ghi sult uwen wil noch huden zien2064
Van hem dien gi so zeer haet.
Bruun, wacht dat hi u niet en ontgaet.2066
Hout hem vast ende ziet wel toe.
Ic moet pinen dat ic doe2068Die leder op rechten hem op te gaen.’
Bruun sprac: ‘Dats wel gedaen.
Doet dat, ic sel hem wel bewaren.’2071
Reynaert sprac: ‘My mach wel verswaren2072 aant.
Mijn hert, mijn syn van anxte groot,2073
Want ic sie voor mijn ogen die doot
Dien ic niet en mach ontgaen.
Heer coninc ende alle die hier staen,
U allen bid ic een bede,
Eer ic vander werelt scede:2078

2052
2053
2056
2057
2058
2060
2062
2064
2066
20682071
2072
2073
2078

als ik mijn spreekvaardigheid goed weet te benutten
losen vont: sluwe truc
cruun: kruin
ontfenct: ontving; scout: schuld
vergout: betaald zette
we hebben daar nu de gelegenheid voor
lijnde: touw
zien: (gerealiseerd) zien
wacht: let op
ik moet mij inspannen om de ladder rechtop te zetten die hij op moet klimmen
bewaren: bewaken
verswaren: zwaar worden
syn: geest
scede: afscheid moet nemen
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Reynaert bij de galg (correspondeert met open ruimte n tussen v. 2088-9)
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Dat ic mijn biecht doch mach spreken
2080 Ende voor u allen mach mijn gebreken
Claerlic vertrecken, op dat dair by2081
Min ziel des onbecommert sy
Ende men mijn diefte ende verraet2083
Enen anderen, dies niet en bestaet,2084
2085 Niet en betije na desen tiden.2085
Ic sal den doot te sachter liden.2086
Ende bid alle dan voor my,
Dat God mijnre zielen genadich sy.’
Alle die geen die dese tael hoorden,
2090 Dien jamerden van synen woorden2090
Ende seiden het wair een cleyn bede,
Ende baden den coninck dat hi dede,
So dats hem die coninck gaff oorloff.2093
Reynaert die blide was hier off,
2095 Docht: het mocht noch beter vallen.2095
Doe sprac hi aldus voor hem allen:
‘Nu helpt my, Spiritus Domini,2097
Want ic en zie hier nyement by,2098
Ic en bin dair mysdadich tegen.2099
2100 Nochtant was ic in allen wegen2100 aant.
Dat goedertierentste jonge kijnt
Dat men vant off noch vijnt,2102
Tot datmen my spaende vander mammen.2103
Doe ginck ic spelen mitten lammen
2105 Om te horen dat gebleet,

2081
2083
2084
2085
2086
2090
2093
2095
2097
2098
2099
2100
2102
2103

vertrecken: uiteen zetten
diefte: diefstallen
dies niet en bestaet: die er niets mee te maken heeft
betije: aanrekent
liden: ondergaan
jamerden: kregen medelijden
oorloff: toestemming
dacht: het kan nog wel beter gaan
Spiritus Domini: Geest van de Heer, H. Geest
by: aanwezig
Ic en bin: of ik ben
in allen wegen: overal
vant: kon vinden
tot ik geen moedermelk meer kreeg
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2106a

2110

2115

2120

2125

2130

So lange dat ic dair een verbeet.2106
Ten eersten lapedic dat bloet.2106a
Het smaecte wel, het docht my goet,
So dat ic tvleisch oec meed ontgan.2108
Dair leerd ic leckerny eerst an,2109
So veel dat ic liep totten geiten
Int wout, dair icse hoorde bleten.
Dair verbeet ic haerre twee.
Doe tast ic voort ende deed meer,2113
Ende ic wart boude ende koenre2114
Ende ic verbeet vogel ende hoenre
Ende ganse dair ic se vant,
So dat my bloedich wart mijn tant.
Doe wart ic so fel ende so wreet,
Dat icket dair al op beet,2119
Al dat ic vant ende dat my dochte
Dat my wel bequam dat ic mochte.2121
Dair na quam ic aen Ysegrim2122 aant.
Te wijnter aen den Ouden Rijn, aant.
Ende scuulde onder enen boom
Ende rekende dat hi waer mijn oom.2125
Als ic hem dus maesscap hoorde tellen,2126
So worden wi al dair gesellen,2127
Dat my wel myt recht mach rouwen.
Dair geloofden wi myt trouwen
Goet geselscap malcander te doen,2130
Ende gingen tsamen myt herten koen.

2106
2106a
2108
2109
2113
2114
2119
2121
2122
2125
2126
2127
2130

verbeet: doodbeet
Ten eersten: eerst; lapedic: likte ik
ontgan: verkende, bewerkte
daardoor werd mijn vraatzucht pas echt aangewakkerd
Doe tast ik voort: toen ging ik door met aanvallen
boude: stoutmoedig; koenre: dapperder
dat ik alles dood beet
dat mij wel zou bekomen en dat ik te pakken kon krijgen
quam ic aen: ontmoette ik
rekende: (Y.) legde mij uit
maesscap: (de graad van) verwantschap; tellen: uitrekenen, bepalen
gesellen: makkers, bondgenoten
Goet geselscap: oprechte steun
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2135

2140

2145

2150

2155

Hy stal dat groot ende ic dat cleen.
Dat wi cregen dat was gemeen,2133
Ende oec niet gemeen also.2134
Hi en was in huegen ende vro,2135
Mer ic en had mijn deel niet halff.
Als Ysegrim had een calff,
Off een weder off een ram,2138
So grymde hi ende maecte hem gram2139
Op my, op dat hi my van hem dreeff2140
Ende hem mijn deel alleen bleeff.2141
Doch was dit vanden mynsten al.2142
Mer als wi hadden al sulc geval2143
Dat wi een oss off een koe
Gevangen hadden, so quam dair toe2145
Sijn wijff ende haers seven kijnder,
So en mocht my nau warden ghijnder2147
Een vanden mynsten rebben.2148
Nochtan eer ic dat mochte hebben,2149
Hadden sy tvleysch al off geknagen.2150
Hier op mostic my doe bedragen.2151
Nochtan, God danck, ic en hads geen noot,2152
Want ic heb noch den scat so groot,
Beide aen silver ende aen goude,
Dattet een wagen niet en soude2155Mit seven reysen niet wech vueren.’

2133
2134
2135
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2145
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2155-

gemeen: gemeenschappelijk (bezit)
maar toch niet helemaal gemeenschappelijk
hij was verheugd en blij
weder: (gecastreerde) ram
dan gromde hij en maakte zich boos
op dat: om te...
en hij mijn portie ook kon houden
en dat was nog maar het minste
Mer: want; al sulc geval: het geluk
dair toe: er bij
dan kreeg ik maar nauwelijks te pakken
mynsten rebben: kleinste ribben
mochte hebben: te pakken kon krijgen
al off geknagen: er helemaal afgeknaagd
bedragen: in leven houden
ic... noot: was ik daar niet echt op aangewezen
dat een wagen die nog niet in zeven reizen zou kunnen wegvoeren
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2160

2165

2170

2175

2180

Die coninck began sijn bloet te rueren2157
Als hi den groten scat hoorde noemen
Ende sprac: ‘Waen is hi u gecomen,2159
Reynaert, die scat? Dat segt my zaen.’2160
‘Edel heer, het wart gedaen.2161
Ic salt u seggen, synt gi my hiet.2162
Noch door lief noch door leet2163
En salt door my sijn verholen.2164
Heer, die scat die was gestolen,
Ende en wair hi oec gestolen nyet,
Dair wair groot moort off gesciet
Aen u selfs edel lijff.’
Doe dit die coninghinne, sijn wijff,
Hoorde, wart sy seer vervaert
Ende ‘Wopen’, riep sy, ‘Reynaert!2171
O wi, Reynaert, o wach, o wy!
Wee my, Reynaert, wat seg dy?
Ic vermaen u, Reynaert,
Op die lange henevaert2175
Die u ziel varen sal,
Dat gi die wairheit segget al
Ende openbaer brengt voort
Al dat u cont is vanden moort2179
Die tiegen mijn heer ende my gaet,2180
Ende gi des ummer niet en laet,2181
So dat wijt alle mogen horen.’2182
Nu hoort hoe Reynaert sel verdoren2183 aant.
Den coninck en die coninghynne

2157
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2171
2175
2179
2180
2181
2182
2183

rueren: bewegen, ‘koken’
Waen: waar vandaan
zaen: vlug
het wart gedaen: ik zal het doen
synt... hiet: aangezien u het mij beveelt
door: omwille van
verholen: verborgen gehouden
Wopen: Verschrikkelijk!
henevaert: reis
cont: bekend; moort: moordaanslag
gaet: gericht is tegen
ummer niet: absoluut niet
wijt: wij het
verdoren: bedriegen
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2185 Ende haerre beider hulde gewynnen,2185
Ende nochtan dair toe verwerven,2186
Dat hi die geen sel verderven2187
Die nu so staen na synen doot.2188
Nu ist hem gecomen inden scoot2189
2190 Ende wil nu synen sack ontbijnden2190
Ende sien off hi dair in can vijnden,
Dat hem mach comen te baten.
Nu wil hi so liegen uuttermaten
Ende dat so schoon brengen voort,2194
2195 Dat ellic sel wanen waers diet hoort.2195
In enen gelaet van droeven syn2196
Sprac Reynaert: ‘Vrou, edel coninghin,
Al en had di my niet so hooch vermaent,2198
Ic bynt die nu sterven waent,2199 aant.
2200 Ic en laet niet staen op mijn ziel,2200
Want licht dat my geviel2201In die hel dair om te sijn,
Dair torment is ende ewich pijn.2203
In dien dat my die coninc mylde2204
2205 Een gestil nu maken wilde,2205
Ic soud hem seggen al myt staden,2206
Hoe jamerlic dat hi was verraden2207

2185
2186
2187
2188
2189
2190
2194
2195
2196
2198
2199
2200
22012203
2204
2205
2206
2207

hulde: steun, vertrouwen
nochtan: bovendien
verderven: in het ongeluk storten
so staen na: zozeer nastreven
nu heeft hij zijn kans gekregen
sack: zak (van een goochelaar); ontbijnden: openmaken
brengen voort: presenteren
sel wanen waers: voor waarheid zal houden
gelaet: houding; van droeven syn: alsof hij diep bedroefd was
hooch: dringend
bynt: ben het; waent: meent (te moeten)
niet: niets; staen op: bezwaren, bevlekken
want wellicht zou ik daarom in de hel moeten verblijven
torment: marteling
In dien: indien, wanneer; mylde: milde
gestil: stilte; maken: bevelen
al myt staden: op betrouwbare wijze
jamerlic: afschuwelijk
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Reynaerts openbare biecht (correspondeert met open ruimte o tussen v. 2195-6)
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2210

2215

2220

2225

2230

Te moorden van sijns selfs lieden.2208
Nochtan diet alre meest berieden,2209
Sijn zom van mynen liefsten magen2210
Die ic zeer node soud bedragen,2211
En dede my die zorge vander hellen,2212
Dair men seit dat si in quellen2213
Die hier weten verraet off moort,
Ende dat niet en brengen voort.’2215
Den coninck die wart dat hert zeer swaer,2216
Ende sprac: ‘Segstu my waer?’
‘O wi’, sprac Reynaert, ‘waendi des?2218
Ghi ziet doch wel hoet myt my es.
Wat waendi des, edel heer,
Al bin ic anders besundicht zeer,2221
Dat ic mijn ziel wil verdoemen?
Wat soud my te baten comen,
Dat ic anders seide dan het waer?2224
Mijn doot die is my also swaer,
My en mach helpen bede noch goet.’2226
Doe beefde Reynaert dair hi stoet
In enen geveysden schijn van vresen.2228
Der coninghinne jammerde van desen2229
Ende bat den coninc op genaden,2230
Om te scutten meerre scaden,2231
Dat hi den volc bode sylency2232

2208
2209
2210
2211
2212
2213
2215
2216
2218
2221
2224
2226
2228
2229
2230
2231
2232

om hem te vermoorden door zijn eigen mensen (bep. bij verraden)
diet alre meest berieden: de ergste samenzweerders
zom: sommige; liefste magen: dierbaarste verwanten
zeer node: liever niet; bedragen: beschuldigen
En dede my: als mij niet aanspoorde; zorge vander hellen: angst voor de hel
quellen: lijden
brengen voort: openbaar maken
het werd de koning zwaar te moede
waendi des: wat denkt u wel
anders: verder ook; besundicht: met zonden bevlekt
Dat: als
bede: smeekbeden; goet: bezit
met een geveinsd bevreesd uiterlijk
jammerde: was bedroefd
op genaden: met klem
scutten: voorkomen
bode sylency: stilte gebood
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2235

2240

2245

2250

2255

Ende Reynaert gave audiency2233
Sijn tael te spreken al uut.2234
Doe dede die coninc overluut
Gebieden dat ellic swege al stille
Ende liet Reynaert synen wille
Onberispt ten eynde spreken.2238
Reynaert die vol was loser treken,2239
Hem dochte beteren sijn geval.2240
‘Nu swijcht’, seit hi, ‘over al.
Synt dat mijn heer, die coninc, is lief,2242
Ic selt u lesen sonder brief,2243
Die verradenisse openbaer,
Dair ic nyement in en spaer
Dien ic sculdich te wroegen ben.2246
Dies laster heeft, die scaems hem.’2247
Nu hoort hoe Reynaert des began, aant.
Dat hi den vader die hem wan,2249
In verradenissen wil bedragen2250
Ende een van synen liefsten magen.
Dat was Grymbert, die dass,
Die hout van herten hem altijt wass.2253
Dit dede hi al om dat,
Dat men sijnre woorden te bat2255
Geloven soude die hi sprake,
Ende hi dan die selve sake
Op sijn vyande te bet mocht leggen.2258
Aldus began teerst van synen zeggen.

2233
2234
2238
2239
2240
2242
2243
2246
2247
2249
2250
2253
2255
2258

audiency: toestemming, gelegenheid
zijn hele verhaal te vertellen
Onberispt: zonder aanmerkingen
loser treken: van sluwe trucs
dacht dat zijn situatie beter werd
Synt dat: aangezien het
lesen: presenteren, vertellen; sonder brief: zonder aantekeningen (nodig te hebben), precies
wroegen: aanklagen
wie de schande betreft, die moet zich schamen
wan: verwekte
van verraad wil beschuldigen
hout van herten: hartelijk toegenegen
te bat: des te beter
Op (...) leggen: toeschrijven aan
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2260 Hy sprac: ‘Wileneer tot enen stonden2260
Had mijn heer, mijn vader, vonden
Des conincs heymelicste scat2262
In enen verholentliken pat.2263
Ende doe hi had aldus groot goet,2264
2265 Wart hi so fier, so hooch gemoet,2265
Dat hi myt sijnre groter hoveerde2266
Alle dieren veronweerde2267
Die sijn gesellen te voren waren.
Hi dede Tybert, den cater, varen aant.
2270 In Ardennen, dat wilde lant,
Dair hi Bruun, den beer, vant.
Hy ontboot hem sine houde2272
Ende dat hi in Vlaenderen varen soude,2273
Ende off hi coninc wilde wesen.2274
2275 Bruun wart zeer blide van desen,
Want hi hads lange tijt begeert.2276
Ende hi maecte hem te Vlaenderen weert,2277
Dair hi mynen vader vant,
Dien wel ontfenck. Doe te hant2279
2280 Seynde hi om Grymbert, den wisen,2280
Ende om Ysegrim, den grysen,
Ende Tybert, die cater, dat was die vijfte,
Ende quamen bi een dorp, heet Hijfte. aant.
Tusschen Risel ende Ghent2284
2285 Hielden sy haer perlement2285

2260
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2272
2273
2274
2276
2277
2279
2280
2284
2285

Wileneer (...) stonden: vroeger eens
heymelicste: meest geheime
op een verborgen plaats
aldus groot goet: zo veel bezit
fier: trots; hooch gemoet: hoogmoedig
hoveerde: hoogmoed
veronweerde: minachtte
hij bood hem zijn steun aan
Ende dat: en (vroeg) of; soude: wilde
Ende off: als
hads: had dat
maecte hem: trok
Dien: die hem; Doe te hant: Toen meteen
Seynde hi om: liet hij komen
Risel: Rijssel, Lille
perlement: vergadering
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2290

2295

2300

2305

2310

In enen donckeren, langen nacht. aant.
Overmits des viant cracht2287
Ende mijn vaders gewelde,2288
Dien dwanc myt synen gelde,2289
Swoeren si dair des conincs doot.
Nu hoort hier een wonder groot!
Sy zwoeren op Ysegrims cruun
Alle vive, datse Bruun
Coninck ende heer souden maken
Ende setten hem inden stoel tAken, aant.
Op sijn hooft die croon van goude.
Ende wair yement diet keren woude2297
Van des conincs vriende ende magen,
Mijn vader soudze al verjagen2299
Mit synen scat ende steken achter,2300
Dat sijs bliven souden inden lachter.2301
Dit weet ic wel ende seg u hoe.
Het geviel op enen morgen vroe,2303
Dat mijn neve Grymbart, die dass,
Van wijn een deel droncken wass,2305
So dat hi vrou Sloppelkaerde,2306
Synen wive, seide in rade2307
Ende hiet hair dat sijt zoude helen.2308
Ende sy vergat al sijn bevelen,
Want sijt voort in biechte seide
Myne wive op eenre heide
Dair sy bedevaert gingen tsamen.2312

2287
2288
2289
2297
2299
2300
2301
2303
2305
2306
2307
2308
2312

vanwege de macht van de duivel
gewelde: aandrang
Dien dwanc: die ze overhaalde
keren: tegenhouden, beletten
verjagen: onschadelijk maken
steken achter: tegenwerken, verhinderen
zodat zij daardoor onteerd zouden zijn
geviel: gebeurde
een deel: een beetje
Sloppelkaerde: de betekenis is onbekend
in rade: in het geheim, onder vier ogen
hiet: beval; helen: geheim houden
bedevaert: (tijdens een) bedevaart
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2315

2320

2325

2330

2335

Mer si most bider drie coningen namen
Eerst sweren ende bi haerre trouwe,
Dat zijt door lieve noch door rouwe2315
Nemmermeer zoud seggen voort.
Mer mijn wijff en hielt nye hair woort,
Want teerst dat si bi my quam,2318
Seide sy my wat sy vernam,2319
Mer si seit my in stillre teyken.2320
Mede seide si my sulck litteyken,2321
Dat ic kende also waer,
So dat my alle mijn haer
Opwaert stonden van vare groot.2324
Mijn hert wart swaerre dan een loot2325
Ende veel couder dan een ijss.
Ic sels u maken merkelic wijss:2327
Die puden voormaels waren vry.2328 aant.
Ende hoe dat si claechden dat sy2329
Te veel waren onbedwongen,2330
Ende riepen op Gode myt luden tongen2331
Dat hi hem gave enen heer,
Diese bedwonge na sijnre geer.2333
Want ten dooch geen meent sonder dwanck.2334
Dit was alder puden sanck.2335
Ende God die dede hair begeer2336
Ende sette hem enen heer
End seynde hem enen oudevader.2338

2315
2318
2319
2320
2321
2324
2325
2327
2328
2329
2330
2331
2333
2334
2335
2336
2338

dat zij het om geen enkele reden
teerst: zodra
vernam: gehoord had
in stillre teyken: heel omzichtig
litteyken: bewijzen, aanwijzingen
opwaert: overeind; vare: vrees
dan een loot: dan lood
ik zal het (nl. R's toestand) u op een duidelijke manier bekend maken (via een fabel nl.)
puden: kikkers; voormaels: vroeger
Ende hoe dat: och hoezeer
helemaal niet onder gezag stonden
myt luden tongen: luidkeels
se bedwonge: over hen heerste; geer: wens
want een gemeenschap zonder gezag is niet passend
sanck: gezang
dede hair begeer: vervulde hun wens
seynde: stuurde; oudevader: ooievaar
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Reynaert op de loer naar zijn vader (correspondeert met open ruimte p tussen v. 2353-4)
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2340

2345

2350

2355

2360

2365

Die verslant ende verbeetse algader2339
In allen steden dair hi se vant,
Wast te water off opt lant.2341
Altijt deed hi hem ongenade.2342
Doe claechden sy; doe wast te spade.2343
Het was te spade te seggen: o wy.
Sy die te voren waren vry
Ende niet en achten op yements dreigen,2346
Sijn ewelic scalc ende eygen2347
Ende moeten bliven onselinck2348
Onder horen oudenvader, den coninck.2349
Dair om, gi arm ende gi rike,
Ic ducht dattet aldes gelike2351
Mit ons oec mocht gevallen.2352
Dus droech ic zorch voor u allen.
Heer, dus sorchdic voor u,
Des gi my luttel dancket nu.2355
Ic ken Bruun scalck ende quaet2356
Ende vol van groter overdaet.2357
Dair om onsach ic hem zeer2358
Ende peynsde, worde hi ons heer,
Dat wi alle waren verloren.
Ic kende den coninc wel geboren,
Mogende ende goedertieren2362
Ende genadich allen dieren.
Dus docht ic by veel dingen,2364
Dattet wair quade wisselingen,2365

2339
2341
2342
2343
2346
2347
2348
2349
2351
2352
2355
2356
2357
2358
2362
2364
2365

verbeetse: vrat ze op; algader: allemaal
Wast: of het nu was
hij spaarde hen nooit
te spade: te laat
achten op: letten op
zijn voor eeuwig onderworpen
onselinck: ongelukkigen, stumperds
horen: hun
ik vreesde dat iets dergelijks
gevallen: gebeuren
Des: waarvoor; luttel: weinig
ken: ken (als); scalck: misdadig
overdaet: gewelddadigheid
onsach: vreesde
Mogende: machtig
by veel dingen: in veel opzichten
wisselingen: ruil
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2370

2375

2380

2385

2390

Dair ons altoos off soude comen
Veel pinen ende veel onvromen.2367
Mennige zorch mijn herte doochde.
Nauwe pijnde ic ende poochde,2369
Hoe ic gedede enige zake
Dair bi ic scoorde ende brake2371
Mijns vaders bosen raet,
Die enen dorper ende enen vraet2373
Coninc ende heer maken waende.
Altoos bad ic Gode ende maende,2375
Dat hi den coninc, mynen heer,
Behielde sijn weerlike eer.2377
Mer wel bevroede ic altijt dat,2378
Behelde mijn vader sijn scat,2379
Hy soude myt synen valschen gespelen2380
Den raet vijnden ende telen,2381
Dat die coninc worde verstoten.
In diepen penzen ende in groten2383
Was ic dicke hoe ic dat
Weten soude wair die scat2385
Lach die mijn vader had gevonden.
Ic wachte nauwe tallen stonden2387
In bosch, in hage, in veld, in woude,
Wanneer mijn vader, die listige oude,
Henen tooch off liep.2390
Wast heet, cout, nat ofte diep,

2367
2369
2371
2373
2375
2377
2378
2379
2380
2381
2383
2385
2387
2390

onvromen: leed
ingespannen probeerde ik een oplossing te bedenken
scoorde ende brake: te niet zou doen
dorper: lomperd; vraet: vraatzuchtige
maende: smeekte (Hem)
zijn wereldlijke waardigheid zou laten behouden
bevroede: besefte
Behelde: als behield
gespelen: makkers
telen: ten uitvoer brengen
penzen: gedachten
Weten: te weten komen
ik hield (hem) voortdurend scherp in het oog
ergens heen ging

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

119

2395

2400

2405

2410

2415

Wast bi nachte off bi dage,
Ummer was ic in sijn lage.2393
Tenen tiden lach ic in die eerde2394
Ende wachte als die zeer begeerde2395
Hoe ic best weten conde,
Wair ic den scat gevonde,
Dair ic ghern off had vernomen.2398
Doe zach ic mynen vader comen
Uut enen hool gelopen,
So dat ic dair des scats in hopen2401Was by dien doene dat ic zach
Hem driven, als ic u zeggen mach.
Want ic aen hem dit vernam2404
Doe hi uutten hole quam:
Al om ziende mercte hy
Off hem yement wair by,2407
Ende als hi nergent nyement en zach,
So beide hi went opten dach2409
Ende stopte sijn hol weder myt zande2410
Ende maecte weder gelijc de lande.2411
Dat ic dat zach en wist hi niet.
Oec zach ic eer hi van dane sciet,2413
Dat hi sijn stert dair over liet gaen
Dair sijn voeten hadden gestaen,
Ende decte sijn voetstappen mitten monde.2416 aant.
Dit leerd ic dair tot dier stonde2417
Aen mynen valschen ouden vader,

2393
2394
2395
2398
24012404
2407
2409
2410
2411
2413
2416
2417

altijd hield ik hem heimelijk in het oog
in die eerde: plat op de grond
als die: als (iemand) die
ghern: graag; off: (iets) van
So ...driven: zodat ik hoopte de schat te pakken te krijgen, door het gedrag dat ik hem zag
vertonen
want ik zag hem het volgende doen
of er iemand in zijn buurt was
toen wachtte hij tot het dag geworden was
stopte: verstopte
de lande: de grond (om het hol)
van dane: daarvandaan; sciet; weg ging
decte: wiste uit
tot dier stonde: op dat moment
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2420

2425

2430

2435

2440

Die dese liste cond alle gader2419
Dair ic te voren off en wist niet.
Mittien hi van dane schiet
Ende liep ten dorp waert om sijn generen.2422
Om dies ic niet en woud ontberen,2423
Spranc ic op die vaert ende liep ten holle.2424
Oec so en was ic doe niet dolle,2425
Ic en genaecte doe te hant2426
Dair ic scraefde op dat sant2427
Myt mynen voeten ende croop dair in,
Dair ic vant een groot gewyn,2429
Fijn silver ende root gout.
Hier en is nyement so out
Dies ye so veel te gader zach.
Doe en spaerde ic nacht noch dach,
Ic en ghinc slepen ende dragen2434
Sonder kerre ende sonder wagen.2435
My halp mijn wijff, vrou Ermelijn.2436
Dus doochden wy grote pijn,2437
Eer dat wi den groten scat
Brochten op een ander stat,2439
Dair hi bet lach tot onsen gelage.2440
Wy droegen onder enen hage2441
In een hol in die eerde wel diep.
Bynnen deser tijt mijn vader liep
Tottien den coninc wouden verraden.2444

2419
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2429
2434
2435
2436
2437
2439
2440
2441
2444

cond: kende; alle gader: volledig
om sijn generen: om voedsel te verwerven
omdat ik deze kans niet voorbij wilde laten gaan
Spranc... vaert: sprong ik snel op
ik gedroeg me toen ook heel verstandig
genaecte: kwam er aan; te hant: meteen
scraefde: wroette, krabbelde
gewyn: vermogen
Ic en: maar ik
kerre: kar
halp: hielp
zo leverden wij een grote inspanning
stat: plaats
bet: beter; gelage: beschikking
droegen: droegen hem
Tottien: tot degenen die
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2445 Nu mogedi horen wat sy daden.
Bruun ende Ysegrim seynden uut2446
Hair brieve ende groot saluut2447
Aen allen die soudi wouden wynnen.2448
Bruun, die beer, soudse scryven ynne,2449
2450 Ende dat si scier tot hem quamen2450
Ende hair soudi te voren namen,2451
Hy soud hem geven myt mylder hant.
Doe liep mijn vader al door dat lant
Ende droech haerre tweer brieve.2454
2455 Hoe luttel wist hi dat die dieve
Hem synen scat hadden genomen.
Ja, al had hem mogen vromen2457Al die werlt uutten gronde,
Hy en had dair niet een penninck vonden.
2460
Doe mijn vader al om end om2460
Tusschen der Elven en der Som2461
Hadde gelopen al door tlant
Ende mennigen sergant2463
Had gewonnen myt sinen goude
2465 Die Brunen te hulpe comen soude
Als die zomer quaem in tlant,
Doe keerde hi weder dair hi vant
Brunen mitten gesellen sijn,
Ende hi seide hem hoe groot pijn
2470 Ende die menichfoudige zorge2470
Die hi voor die hoge borge2471

2446
2447
2448
2449
2450
2451
2454
24572460
2461
2463
2470
2471

seynden: zonden
saluut: heilwens, begroeting (aan het begin van een brief)
soudi: soldij
scryven ynne: in zijn rangen opnemen
scier: spoedig; quamen: moesten komen
namen: zouden kunnen nemen
haerre tweer brieve: de brieven van hun tweeën
ja, al had hij de volledige wereld kunnen benutten
al om end om: overal
Elven: Elbe; Som: Somme
sergant: krijgsman
menichfoudige zorge: vele angsten
borge: burchten
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2475

2480

2485

2490

2495

In tlant van Zassen had geleden2472
Dair die jagers na hem reden
Mit haren honden alle dage,
So dat hi nau ondroech die crage.2475
Dit telde hi den vier felle verrader.2476
Dair na toende hi hem al gader
Brieve die Brunen wel bequamen,2478
Daer twalef hondert al by namen2479
Van Ysegrims magen al in stonden,
Mit scerpen tanden, myt widen monden,
Sonder die katers ende die beren2482
Die al in Brunen hulpe weren,2483
Ende die vossen mytten dassen
Beide van Dooryngen ende van Zassen.2485
Dese hadden al myt hem gesworen,2486
In dien dat men hem gaeff te voren
Van drien weken hoor soudi,
Si souden comen geweldelic by2489
Tot Brunen mitten eersten bode.
Dit benam ic al, des danck ic Gode.2491
Mijn vader ghinc na deser tale
Totten hole na desen male,2493
Dair sijn scat hi woud bescouwen.
Mer doe ghinct tot groten rouwe,
Want wat hi socht, hi en vant niet,
Ende sijn hol hi al te broken ziet2497
Ende sijn scat al wech gedragen.
Doe dede hi dat ic lange mach clagen,

2472
2475
2476
2478
2479
2482
2483
2485
2486
2489
2491
2493
2497

Zassen: Saksen
zodat hij er ternauwernood levend af kwam
telde: vertelde
bequamen: bevielen
al by namen: allen met name
Sonder: nog afgezien van
die Bruun allemaal zouden helpen
Dooryngen: Thüringen
myt hem: tegenover hem
geweldelic: tot de tanden gewapend
benam: maakte onmogelijk
na desen male: hierna
te broken: open gebroken
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2500 Want hi van toorn hem selven hynck.2500
Dus bleef achter Brunen dinck2501
By mijnre behendicheit al.
Nu merct hier mijn ongeval.
Isegrym ende Bruun, die quade vraet,
2505 Hebben nu al den nausten raet2505
Biden coninc ter hoochster banck.2506
Erm man Reynaert is sonder danck.
Ende ic heb mijn vader begeven2508
Om den coninc te behouden sijn leven.
2510 Wair sijn sy hier die dat doen souden
Hem selven te verderven om hem te houden?’2511
Die coninck ende die coninghinne aant.
Die beide hoopten van gewynne,2513
Leyden Reynaert buten rade2514
2515 En baden hem dat hi wel dade2515
Ende hem wijsde sinen scat.2516
Als Reynaert verhoorde dat,
Sprac hi: ‘Soud ic wisen mijn goet2518
Den coninck die my hangen doet,
2520 Om dat verraders ende mordenaren
Mit langen tongen my willen beswaren,2521
So wair ic ummer uut mijn syn.’2522
‘Neen, Reynaert’, sprac die conincyn,
‘Mijn heer sal u laten dat leven
2525 Ende u vriendelic vergeven

2500
2501
2505
2506
2508
2511
2513
2514
2515
2516
2518
2521
2522

hem selven hynck: zichzelf ophing
op die manier ging de coup voor Bruun niet door
hebben nu de eerste stem
ter hoochster banck: waar hij in majesteit zetelt
begeven: in de steek gelaten
verderven: in het ongeluk te storten; hem te houden: hem (nl. de koning) te beschermen
gewynne: voordeel, winst
namen Reynaert apart (buiten het gehoor van de raad)
wel dade: zo goed zou zijn
hem: hen
goet: bezit
langen tongen: leugenachtige praatjes; beswaren: in moeilijkheden brengen
uut mijn sin: mijn verstand kwijt
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2530

2535

2540

2545

2550

Al gader synen evelen moet,2526
Ende gi selt voort aen wesen vroet
Ende mijn heer wesen altoos getrouwe.’
Reynaert andwoorde: ‘Lieve vrouwe,
In dien dat my die coninc nu
Dit vast geloven wil voor u2531
Ende hi my geeft sijn hulde
Ende alle brueken ende alle sculde2533
Ende alle aenticht wil vergeven,2534
So wart nye coninck in sinen leven
So rijck als ic hem maken sal,
Want die scat is sonder getal2537
Die ic hem wisen sel al dair hi leit.
Dair toe so bin ic al bereit.’
Die coninc sprac: ‘Wil di Reynaert geloven?
Hem is dat stelen en dat roven
Ende dat liegen geboren int been.’2542
Die conincyn sprac: ‘Heer, neen.
Ghi muecht hem nu geloven wel.
Al was hi tevoren loos en fel,
Hy en is niet dat hi was.
Ghi hebt gehoort dat hi den dass
Ende sinen vader heeft bedregen2548
Met morde die hi wel betegen2549
Mocht hebben ander dieren,
Woud hi wesen quadertieren,2551
Ofte fel off ongetrou.’
Die coninck sprac: ‘Wildijt dan, vrou,2553
Ende wildijt voor u beste raden,2554

2526
2531
2533
2534
2537
2542
2548
2549
2551
2553
2554

alles waar hij boos om is
vast geloven: stellig beloven
brueken: misdrijven
aenticht: aanklachten
sonder getal: onmetelijk
geboren int been: aangeboren
bedregen: beschuldigd
morde: moordplannen; betegen: aangewreven
quadertieren: kwaadaardig
Wildijt: als u het wilt
en als u dit het beste advies vindt
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2555 Al waendic dat my soude scaden,
Ic wil dese broken ende getwi2556
Van Reynaert nemen al op my2557
Ende gelovens sijnre woorden schoon.
Mer ic sweer hem dat by mijnre croon:
2560 Waert dat hi ummermeer mysdede,
Alle die hem ten tyenden lede2561
Aen gaen, die soudent becopen.’
Reynaert sach den coninc belopen.2563
Des wart hi blide in synen moet.
2565 ‘Heer’, sprac hi, ‘ic wair onvroet,
Seide ic waer, ten waer also.’2566
Die coninc nam vander eerd een stro aant.
Ende vergaft Reynaert alle gader
Die ongunst meed van sinen vader2569
2570 End van hem selven oec also.
Al was Reynaert nu blide ende vro,
Dat en docht my geen wonder wesen,
Want hi was van der doot genesen.2573
Reynaert sprac: ‘Wel, heer,
2575 God moet u lonen deser eer,
En mijnre vrouwen, die gi my doet.
Ic sel dair om dencken, bin ic vroet,
Ende u des dancken hogelijck,
Dat gi boven allen heren selt warden rijck,2579
2580 Want hi en leeft niet onder die zonne
Dien ic also wel gonne

2556
2557
2561
2563
2566
2569
2573
2579

broken: misdrijven; getwi: de agressie (tegen)
nemen al op my: de verantwoordelijkheid nemen voor (en dus vergeven)
ten tyenden lede: tot in de tiende graad van verwantschap
den coninc belopen: (dat) de koning overgehaald was
als ik zei dat iets waar was, terwijl dat niet zo was
ongunst: kwaadwilligheid; meed: zowel (... als ...)
genesen: gered
Dat: zodat
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2585

2590

2595

2600

2605

2610

Mijn scat als ic doe u beiden.’
Doe nam hi een stroo op vander heiden
Ende boot dat den coninc zaen.2584
‘Mijn heer’, sprac hi, ‘wilt ontfaen
Min scat hier mede, want icken u vry2586
Ende claerlic dair off verty,2587
Die wilen Ermelinc besat.’
Die coninck namt stro en dancte hem dat
Mit bliden aenschijn ende vro.
Doe loech Reynaert in hem selven so,
So zeer dat ment wel na vernam,
Dat die coninck hem so gehoorzam
Al gader was tot sinen wil.
‘Heer’, sprac hi, ‘nu swiget stil
Ende merct wel wair mijn reden gaet.2596
Int oost van Vlaenderen staet2597
Een bosch dat heet Hulsteloo. aant.
Sijn rechte naem is also.2599
Pijnt u wel tonthouden dit.2600
Een water, heet Kriekenpit,2601
Het staet dair bi, niet ver van dan.
Dair en coomt wijff noch man
Dicke in enen halven jaer So grote wildernis is daer Sonder die uul ende die scuufuut.2606
Heer, dair leit die scat gehuut.2607
Die stede die heet Kriekenpit.
Tis u nut, verstaet wel dit.
Ghi selt dair gaen ende mijn vrou.2610

2584
2586
2587
2596
2597
2599
2600
2601
2606
2607
2610

zaen: vlug
vry: vrijwillig overdraag
claerlic: openlijk; verty: afstand doe (van)
en let goed op wat ik zeg
oost: oostelijk deel
zo heet het echt
Pijnt u: doe uw best
Kriekenpit: Kreekput, ven
scuufuut: nachtuil
gehuut: verborgen
mijn vrou: de koningin
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2615

2620

2625

2630

2635

Ic en weet oec nyement also trou
Die gi moocht kyesen tenen bode,
Want ic u scade sage node.
En gaet dair selve ende als ghi
Kriekenpit coomt bi,
Suldi dair vijnden twee jonge berken.
Heer coninc, dit suldi mercken:
Die alre naest den pit staet,2618
Heer, tot dier berken gaet.
Dair leit die scat onder begraven.
Dair seldi delven ende scraven2621
Een luttel moss aen deen zide.
Dair suldi vijnden mennich gesmyde2623
Van goude rikelic ende schoon.
Ghi suit dair vijnden oec die croon
Die Ermeric droech in sinen dagen.
Die soude Bruun hebben gedragen,
Had synen wil mogen gescien.
Ghi selt dair mennige scierheit zien,2629
Edel steen ende gulden werck2630
Die weert sijn mennich dusent merck.2631
Heer coninc, als gi hebt dit goet,
Hoe dick sel di in uwen moet2633
Dencken: Reynaert, getruwe voss,
Die hier groeves in dit moss2635
Desen scat myt dijnre list,
God geeff di eer so wair du bist.’
‘Ghi moet mede aen onse vaert’,2638

2618
2621
2623
2629
2630
2631
2633
2635
2638

pit: water, meer
schraven: schrapen
gesmyde: sieraad
scierheit: kostbaarheid
gulden werck: voorwerpen van goud
merck: marken (geldstukken van hoge waarde)
in uwen moet: bij uzelf
groeves: begroef
vaert: tocht, reis
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Sprac die coninc, ‘heer Reynaert,
2640 End helpen ons den scat ondelven.2640
Ic en waende by my selven
Daer nummer meer te geraken.
Ic heb gehoort noemen Aken, aant.
Parijs, Kolen ende Duwa,2644
2645 Mer also ic my versta,2645
So spot gi mit my ende u droomt,2646
Want Kriekenpit dat gi ons noomt,
Dat is een gevensde naem.’2648
Dit was Reynaert onbequaem.2649
2650 Hy vensde hem ende sprac: ‘Ja, ja.2650
Gy zijt dair, heer coninc, also na
Als van Romen tot valeye.2652 aant.
Waen di dat ic u die Leye2653
Wisen wil ter fluvie Jordaen?2654
2655 Ic sel u brengen uutten waen2655
Mit goeder orcond openbaer.’2656
Lude riep hi: ‘Kuwaert, nu coomt haer.2657
Coomt voor den coninc, haess Kuwaert.’
Die dieren zagen al derwaert.2659
2660 Hem wonderde wat die coninc woude.2660
Reynaert sprac: ‘Kuwaert hebdi coude?
Hoe beef di so? Hebt genen vaer2662
En segt mynen heer den coninc waer.

2640
2644
2645
2646
2648
2649
2650
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2659
2660
2662

ondelven: opgraven
Kolen: Keulen; Duwa: Douai
maar als ik het goed begrijp
u droomt: u spreekt over een fantasiebeeld
gevensde: verzonnen
dit vond Reynaert onaangenaam
Hy vensde hem: (maar) dit liet hij niet merken
valeye: (een of andere) vallei (m.a.w. de afstand is onbepaalbaar)
Leye: Leie, rivier in Vlaanderen
wil aanwijzen als de rivier de Jordaan
ik zal u van uw waandenkbeeld afhelpen
orcond openbaer: duidelijke getuigenis
haer: hier
derwaert: in R's richting
Hem wonderde: zij vroegen zich af
vaer: vrees
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2665

2670

2675

2680

2685

2690

Des maen ic u bider trouwen2664
Die gi mynen heer ende mijnre vrouwen
Sculdich zijt, van des ic vrage.’2666
‘Al soud my gaen aen mijn crage.2667
Dat aventuerde ic, eer ict loge.2668
Ghi hebt my gemaent also hoge2669
Bider truwen die ic hem,2670
Mynen heer, ende mijn vrou sculdich ben’,
Sprac Kuwaert, ‘ist dat ict weet.’
‘So segt hem, weet gi yet wair steet
Kriekenpit, ist u yet cont?’2674
‘Ic wist wel over .xij. jaer waert stont’,2675 aant.
Sprac Kuwart, ‘hoe vraech di so?
Het staet int bosch van Hulsterlo,
Op die warand in die woestijn.2678
Ic heb dair geleden mennige pijn,
So mennigen honger ende dorst,
Hagel, snee ende grote vorst,
Dat ict node soude vergeten.
Dair en was te biten noch te eten.
Hoe mocht ic dan vergeten dies?
Symonet, die rike Vriess,2685
Plach dair tslaen sijn valsche gelt,2686
Dair hi hem altijt op onthelt2687
Ende alle die gesellen sijn.
Mer dat was eer ic myt Rijn
Mijn geselscap maecte vast,2690

2664
2666
2667
2668
2669
2670
2674
2675
2678
2685
2686
2687
2690

Des maen ic u: daartoe spoor ic u aan
van des: over hetgeen
al zou het mij de kop kosten
dat zou ik wagen liever dan te liegen
also hoghe: zo indringend
truwen: trouw
ist u yet cont: weet u daar iets van
ik weet al wel twaalf jaar waar dat ligt
warand: jachtterein; woestijn: wildernis
Vriess: Fries
tslaen: te slaan
op onthelt: mee in leven hield
een vaste omgang had, een nauwe vriendschap sloot
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2695

2700

2705

2710

2715

Die my gequijt heeft uut mennigen last.’2691
‘O wi’, sprac hi, ‘lieve Rijn,2692 aant.
Lieve hont, lieve geselle mijn,
Gave God dat gi waert hier.
Ghi zout hier voor desen dieren fier
Onser beider leven ende spel2696
In sconen rymen vertrecken wel:2697
Dat ic nye in geenre steden
Tegen mijn heer geen zaeck en dede
Anders dan ic doen mocht myt recht.’
‘Gaet weder onder geen knecht.’2701
Sprac Reynaert, ‘Kuwaert, dat seg ic u.
Mijn heer, die coninc en begeert nu
Niet te weten van u meer.’
Doe dede Kuwart enen keer
Tot dair hi was eer hi quam daer.
Reynaert sprac: ‘Heer coninc, ist waer
Dat ic u seide?’ ‘Reynaert, jaet.2708
Vergeeft dat my; ic seide quaet,
Dat ic u mistroude iet.2710
Reynaert, vrient, nu besiet
Den raet dat gi mede gaet
Ten put dair die berck staet,
Dair die scat leit onder.’
Reynaert sprac: ‘Heer, gi zegt wonder.2715 aant.
Waendi ic en ware waerlic vro,2716
Of dat myt my stont also,2717

2691
2692
2696
2697
2701
2708
2710
2715
2716
2717

die mij bevrijd heeft uit menig probleem
hi: waarschijnlijk K., mogelijk echter R. Zie aantekening
spel: gedrag
rymen: verzen; vertrecken: uiteen zetten
ga maar weer terug naar het volk daar
jaet (< ja et) jazeker
mistroude iet: niet helemaal ver trouwde
wonder: iets ongelofelijks
denkt u dat ik niet heel blij zou zijn
indien het zo met mij gesteld was
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2720

2725

2730

2735

2740

Dat ic myt u wanderen mochte2718
Also als ons beide dochte,2719
Ende gijs bleeft al sonder sonde.2720
Neemt wat ic u orconde2721
Ende seggen moet, al ist mijn scame.
Doe Ysegrim in sduvels name
In die oorde ghinc hier te voren2724
Ende hi monick wart bescoren,2725
Doe en conde hem die provende niet genoegen2726
Dair hem sess monicken op bedroegen.2727
Hy claechde altoos ende kermde
So zeer, dats my ontfermde,
Want hi wart cranck ende traech.2730 aant.
Doe halp ic hem als maech2731
En gaff hem raet dat hi ontran.2732
Hier om bin ic in des paeus ban.2733
Morgen als die son op gaet,
Wil ic te Romen om oflaet.2735
Van Romen wil ic overzee
Ende van daen keren nummermeer,
Eer ic so veel heb gedaen,
Dat ic myt eren by u mach gaen.
Want het wair u grote blaem,
Dat men soude seggen wair ic quaem,
Dat gi maket u wandelinge2742
Mit enen verwaten bandelinge.’2743

2718
2719
2720
2721
2724
2725
2726
2727
2730
2731
2732
2733
2735
2742
2743

wanderen: trekken, reizen
dochte: beliefde
gijs (< gij es): u daardoor
hoor wat ik u meedeel
oorde: kloosterorde
en hij als monnik de tonsuur ontving (vgl. 972)
provende: prebende, inkomsten; genoegen: voldoende zijn
op bedroegen: mee in leven hielden
traech: slap
maech: verwant
dat hi ontran: zodat hij weg kon lopen
paeus: paus
oflaet: vergeving, kwijtschelding van de ban
wandelinge: tocht
met een vervloekte banneling
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2745

2750

2755

2760

2765

2770

Die coninc sprac: ‘Na dat gi zijt2744
Te ban, men souts my doen verwijt,2745
Reynaert, liet ic u myt my wanderen.
Ic sel Kuwaert off een anderen
Ten put laten gaen myt my.
Reynaert, ic rade u dat gi
U selven uutten ban doet.’
‘Heer, dair om ist dat ic moet
Te Romen wesen so ic eerst mach.2752
Ic en let nacht noch dach2753
Voor dat ic bin geabsolveert.’2754
‘Reynaert, gi zijt wel bekeert,
Dat dunct my, tot goeden dingen.
God die latet u volbringen.’
Recht als dese tael was gedaen,2758
Ghinc Nobel, die coninc, staen
Op een hoge rootze van steen2760
Ende hiet die dieren al gemeen2761
Swigen ende sitten neder in tgras,
Ellic na dat hi geboren was.2763
Reynaert stont bider conincynnen
Die hi te recht wel mochte mynnen.
Doe sprac die coninc sonder gelijck:2766
‘Hoort, alle gader, arm ende rijck,
Beide cleyn ende groot,
Mijn baroen, mijn huusgenoot:2769
Reynaert staet hier als die boude2770

2744
2745
2752
2753
2754
2758
2760
2761
2763
2766
2769
2770

Na dat: omdat
souts: zou daarom
so ic eerst mach: zo vlug als ik kan
let: rust
geabsolveert: vrijgesproken, van de ban ontslagen
meteen toen dit gesprek was afgelopen
rootze: rots
hiet: beval
in de rangorde van hun (hoge) geboorte
sonder gelijck: zonder gelijke, die boven allen verheven is
huusgenoot: leden van mijn hofhouding
boude: stoutmoedige
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2775

2780

2785

2790

2795

Diemen huden hangen soude.2771
Nu heeft hi hier gedaen te hove
So veel dat ic hem gelove2773
Mijn hulde ende mijn mynne.
Ende mijn wijff, die coninchinne,
Heeft so veel gebeden voor hem,
Dat ic sijn vrient geworden ben
Ende hi gesoent is tegen my.2778
Ende ic heb hem gegeven vry2779
Beide lijff ende lede2780
En dair toe geef ic hem een vollen vrede
Ende gebiede u allen by u live,
Dat gi Reynaert ende synen wyve
Ende synen kijnderen eer doet
So wair si comen in u gemoet,2785
Ist bi nachte, ist by dage.
Ic en wil oec geen meer clage
Van Reynaerts wege horen.2788
Al misdede hi te voren, aant.
Hy wil hem beteren; ic seg u hoe:
Reynaert die wil morgen vroe
Palster ende scerp ontfaen2792
Ende totten paeus te Romen gaen.
Van danen wil hi over zee2794
Ende hier niet comen mee,2795
Eer hi heeft vol offelaet2796
Van sondeliker swaerre daet.’2797

2771
2773
2778
2779
2780
2785
2788
2792
2794
2795
2796
2797

huden: heden
gelove: beloof
gesoent is tegen: verzoend is met
vry: de vrije beschikking
over leven en lichaam
waar u ze ook maar zult ontmoeten
Van (...) wege: over
pelgrimsstaf en pelgrimstas ontvangen
Van danen: daarvandaan
wee: weerom
vol offelaet: volledige vergeving
voor zijn zware zonden
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Reynaerts begenadiging / mishandeling van Reynaerts vijanden
(correspondeert met open ruimte q tussen v. 2807-8)
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Wraak en voorgenomen vlucht aant.

2800

2805

2810

2815

2820

Dese tael hoorde Tyeselijn aant.
Ende liep daer Ysegrim,
Bruun ende Tybaert waren.
‘Vuyl katyve’, sprac hi, ‘hoe ist gevaren?2801
Onsalich volc, wat doe di hier?
Reynaert is meister bottelgier2803 aant.
Int hoff ende mogende uuttermaten.2804
Die coninc heeften quijt gelaten2805
Alle sijn brueken ende misdaden,2806
Ende gi zijt alle drie verraden.’
Isegrim sprac: ‘Hoe mach dat sijn?
Ic waen gi ons lieget, Tyselijn.’
‘Ic en doe seker’, sprac die raven.2810
Doe gingen si derwaert scraven,2811
Die wolf ende Bruun, ten coninc waert.
Tybaert sprac ende was vervaert2813
Ende in zorgen so uuttermaten,
Dat hi ghern wilde laten2815Sijn oge varen om niet,
Dat hi tot des papen huus liet,
Op dat hi Reynaerts vrient waer.2818
Hi en weet wat doen van vaer.2819
Hi claechde Gode sijn ellende,
Dat hi Reynaert ye gekende.
Isegrim quam myt gewelt
Voor den coninc op dat velt
Ende dranck voor die coninghinne2824

2801
2803
2804
2805
2806
2810
2811
2813
28152818
2819
2824

Vuyl katyve: onnozele halzen; hoe ist gevaren: hoe is het gegaan
meister bottelgier: opperschenker
mogende uuttermaten: zeer machtig
heeften quijt gelaten: heeft hem vergeven
brueken: misdrijven
Ic en doe seker: absoluut niet
scraven: hollen
sprac: sprak in zichzelf
dat hij graag afzag van de wraak om zijn oog
Op dat: als maar
vaer: vrees
dranck: drong zich
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2825 Ende sprac myt enen fellen synne2825
Op Reynaert also verre,2826
Dat die coninc wart erre,2827
So dat hi Ysegrim dede vaen2828
Ende Brunen vangen. Also zaen2829
2830 Worden sy gevangen ende gebonden.
Ghi en zaecht nye so verwoede honden2831
Aen doen meer pinen dan men hem dede.2832
Men bantse vast alle bede,
Ja so seer, dat si van alder nacht2834
2835 Aen hand, aen voeten en hadden macht.2835
Sy en mochten niet een lit verroeren.2836
Nu hoort hoe si al voeren.2837 aant.
Reynaert diese al had leet,2838
Hy bewarff dat men sneet2839
2840 Van Brunen rug een vel aff,2840
Dat men hem teenre scerpe gaff,2841
Voets lanck ende voets breet.2842
Nu wair Reynaert al bereet,2843
Had hi vier vaste scoen.2844
2845 Hoort wat hi dair toe sel doen
Om sijn scoen te gewynnen.
Hi sprac totter coninghinnen:
‘Vrou, ic bin hier u pelgerym.
Hier is mijn oom, heer Ysegrim.
2850 Die heeft vier vaste scoen.

2825
2826
2827
2828
2829
2831
2832
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844

en sprak nijdig
also verre: in die mate
erre: woedend
vaen: vangen
Also zaen: meteen
verwoede: dolle
hem: hen
van alder nacht: de hele nacht
geen macht hadden over handen en voeten
mochten: konden
hoe si al voeren: wat er met hen gebeurde
diese al had leet: die de pest aan ze had
bewarf: bewerkte
vel: stuk huid
teenre scerpe: voor een pelgrimstas
Voets: een voet (ca. 30 cm.)
al bereet: geheel reisvaardig
vaste scoen: stevige schoenen
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2855

2860

2865

2870

2875

Woud hi my twee dair off doen,2851
Ic naem u ziel in mijn plecht,2852
Want het is ellic goet pelgryms recht,
Dat hi gedenc in sijn gebede
Alles goets dat men hem dede.
Gi moget u ziel aen my nu scoeyen.2856
Ende doet my Eerswijnde, mijnre moeyen,2857
Geven oec twee van haren scoen.
Ghi moechtet wel myt eren doen,
Want sy blijft thuus in haer gemac.’2860
Mit dien die coninghynne sprac:2861
‘Reynaert, gi en muecht der niet ontberen,2862
Gy en hebt scoen gemaect van eren,2863
Dair gi u voet gans in hout2864
Over die berge menichfout2865
Te treden over struuck, over steen.
Gy en moget hebben schoen en geen
Die u waren bet te maet,2868
Want si sijn vast ende dick, hoet gaet,
Die Ysegrim draget ende sijn wijff.
Al sout hem gaen aen haer lijff,2871
Elker lijck moet u geven twee scoen
U hoge bedevaert mede te doen.’2873
Nu heeft die valsche pelgerym
Beworven dat Ysegrim
Al totten zenen heeft verloren2876

2851
2852
2856
2857
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2868
2871
2873
2876

als hij mij er twee van zou geven
in mijn plecht: onder mijn hoede
aen my: met mijn hulp; scoeyen: van schoenen voorzien (let.), beschermen (fig.)
moeye: tante
in haer gemac: rustig, comfortabel
Mit dien: toen
Reynaert, u hoeft het niet zonder te doen
Gy en hebt: maar u zult hebben; eren: harige huid
gans: heel
over de vele bergen
maet: passend
al zou het hun hun leven kosten
hoge: belangrijke
zenen: pezen
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2880

2885

2890

2895

2900

2905

Van beide sijn voeten voren
Dat vel te samen mytten claeuwen.
Ghi en zaget nye vogel so braeuwen2879 aant.
Die stilre hielt sijn lede,
Dan Ysegrim die sijn en dede.2881
Doemen dus onscoeyde,2882
Dat bloet hem over die voeten vloeyde.
Doe Ysegrim onscoeyt was,
Most gaen leggen in dat gras
Vrou Erswijnde, die wolfynne,
Mit enen zeer droeven synne.
Sy liet hair off doen dat vel
Ende die claeuwen also wel
Achter van haren voeten.
Nu begonde zeer te zoeten
Reynaert synen droeven moet.
Hoort wat clage hi nu noch doet.
‘Moeye’, seit hi, ‘lieve moeye,
In hoe mennige vernoeye2895
Heb di om mynen wille gewesen.
Dats my leet, sonderlinck van desen.2897
So ist my lief, ic seg u twy.2898
Ghi zijt - des gelovet my Een die liefste van mynen magen.2900
Dair om wil ic u schoen dragen
Ende gi sult deylen aen perdoen,2902
Dat ic, moey, myt uwen schoen
Sel bejagen over zee.’2904
Vrou Eerswijn was also wee,2905

2879
2881
2882
2895
2897
2898
2900
2902
2904
2905

so braeuwen: van wie de oogleden aaneengenaaid werden
die sijn: de zijne
Doemen: toen men hem
vernoeye: ellende
sonderlinck: behalve
So ist: deze is; twy: waarom
Een die: een van de
deylen: deel hebben; perdoen: (de) genade
bejagen: verkrijgen
was also wee: had zo'n pijn
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2910

2915

2920

2925

2930

Dat sy nau en conde spreken:2906
‘Ay, Reynaert, God moet ons wreken,
Dat gi dus wel ziet uwen wil.’2908
Isegrim die sweech al stil,
Ende sijn gesel Bruun voorwaer.
Hem beide was te moede swaer,2911
Want si waren gebonden ende gewont.
End had oec dair ter selver stont
Al dair geweest Tybert, die cater,
Hy had hem oec gewarmt een water,2915
So dat hi niet en had ontgaen,2916
Hi en had scand en scaey ontfaen.2917
Wat holpt dat ict maecte lanck?
Des anderen dages na sonnen op ganck
Dede Reynaert sijn scoene smeren2920
Die Ysegrims te voren weren
Ende synen wive, vrou Eerswijnden.
Reynaert die deedse binden
Om sijn voeten ende ghinck
Dair hi vant den coninck
Ende sijn wijff, die coninghinne,
Ende sprac myt bliden synne:
‘Heer, God geeff u goeden dach
Ende mijnre vrouwen die ic mach
Geven prijs myt groten recht.
Nu doet geven Reynaert, uwen knecht,
Een palster ende scerp ende laet my gaen.’2932
Doe dede die coninc vragen saen2933 aant.

2906
2908
2911
2915
2916
2917
2920
2932
2933

nau: nauwelijks
dat u zo zeer uw zin kunt doen
was te moede swaer: voelden zich ellendig
hij (R.) had ook voor hem een bad klaargemaakt (ironisch)
had ontgaen: was ontkomen
scaey: schade
smeren: invetten
palster ende scerp: pelgrimsstaf en -tas
saen: vlug
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Om den paep Bellijn, den ram,
2935 Ende als hi voor den coninc quam,
Sprac die coninc: ‘Bellijn, hier es
Reynaert; doet hem een geles2937
Ende geeft hem scerp ende staff.’
Bellijn den coninc andwoort gaff:
2940 ‘Lieve heer, en derfs doen niet,2940
Want hi seit selve, of ghijs gebiet,2941
Dat hi is in des paeus ban.’
Die coninc sprac: ‘Bellijn, wats dan? aant.
Meister Gelis doet ons verstaen:
2945 Al had een man alleen gedaen
So veel sonden als al die leven,
Ende woud hi ontfaen ende begeven2947
Ende woude dan te biechte gaen
Ende penitencie dair voor ontfaen2949
2950 Ende voldoen bi des priesters rade,2950
God die soude hem doen genade.
Nu wil Reynaert over die zee varen.
Dair mede mach hi hem wel verclaren.’2953
Bellijn sprac ten coninc slecht:2954
2955 ‘Ic en doe Reynaert erom noch recht,2955
Ghi en hout my quijt ende scadeloos2956
Van scadeliker dinck altoes2957
Voor Losevont, den provisoor,2958 aant.
Ende voor den biscop Prendeloor2959

2937
2940
2941
2947
2949
2950
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959

doet hem een geles: spreek een gebed over hem uit
en derfs: ik durf dat
of ghijs gebiet: hier uitdrukking van onderworpenheid
ontfaen ende begeven: zich bekeren
penitencie: boete, straf
voldoen: uitboeten
verclaren: zuiveren
slecht: simpelweg
crom noch recht: verkeerd noch goed (d.w.z. helemaal niets)
als u niet zorgt dat ik niet aansprakelijk word gesteld
scadeliker: onrechtmatige
Losevont: ‘Slimme truc’; provisoor: vicaris-generaal (hoge kerkelijke rang in bisdom)
Prendeloor: ‘Neem het goud’
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2960 Ende Rapiamus, sinen deken.’2960
‘Ic en bid u in acht weken’,
Sprac die coninc, ‘aldus veel.
Oec had ic liever dat u keel2963Henge. Tis my leet dat ic u bat.’
2965 Als Bellijn verhoorde dat,
Dat die coninc toornich wart,
Wart hi alte zeer vervaert,
Dat hi was in groten vaer;2968
Ende ghinc staen voor sijn outaer
2970 In sijn boec singen ende lesen
Sulc als hem goet docht wesen,
Over Reynert dies luttel rochte.2972
Het dude also veel alst mochte.2973
Doe Bellijn, die cappellaen,
2975 Oetmoedelic had gedaen
Die getide vanden dage,2976
Doe henck hi aen Reynaerts crage
Een scerp van Brunen vel.
Nu hoort, den losen gesel
2980 Heeft hem gedaen een cleyn palster dair by2980
Tot synen genuegen. Doe was hi bly
End al bereet tot sijnre vaert.
Doe sach hi ten coninc waert
Ende liet hem ontfallen gevensde tranen
2985 Die liepen over sijn rode granen2985
Als oft hem jamerde in sijn herte.2986
Van rouwen had hi al den smerte.

2960
29632968
2972
2973
2976
2980
2985
2986

Rapiamus: ‘Roven wij’; deken: deken (kerkelijke rang)
dat u keel Henge: dat u aan de galg hing
Dat: zodat
dies luttel rochte: die het niet veel kon schelen
het stelde niet veel voor
de dienst die hoorde bij dat moment van de dag
Heeft hem gedaen: heeft gekregen
granen: snorharen
hem jamerde: bedroefd was
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Bellijn geeft Reynaert de pelgrimsattributen (correspondeert met open ruimte r tussen v. 2973-4)
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2990

2995

3000

3005

3010

Dat was dair om en anders niet,
Dat hi hem allen die hi dair liet,
Niet en mocht beraden alsulke pijn2990
Als hi dede Bruun ende Ysegrijm,
Om dat hem dit niet en mocht gevallen.2992
Nochtans stont hi ende bat hem allen,
Dat sy voor hem bidden souden
Also getrouwe, als sy wouden
Dat hi voor hem allen bade.
Dat oorloff nemen doecht hem te spade,2997
Want hi ghern van danen waer.
Hy was altoos in sulken vaer,
Also hi hem selven sculdich wist.3000
Dus bereide hi hem myt groter list.3001
Die coninc sprac: ‘My is wel leet,
Reynaert, by God diet weet,
Dat gi dus zeer haestich zijt.’
‘Neen, heer, het is groot tijt.3005
Men en sel geen weldaet sparen.3006
Geeft my oorloff, ic wil varen.’3007
Die coninc sprac: ‘Hebt Goods oorlooff.’3008
Doe geboot hi over al dat hoff,
Dat sy myt Reynaert uut souden gaen
Sonder die dair waren gevaen,3011
Isegrim ende Bruun, die beer.
Sy waren gewont also zeer,
Dat sy wenschten om den doot.

2990
2992
2997
3000
3001
3005
3006
3007
3008
3011

beraden: bezorgen; pine: ellende
omdat hij dit niet voor elkaar kon krijgen
het afscheid nemen duurde hem te lang
Also: omdat
bereide hi hem: maakte hij zich gereed
groot: hoog
weldaet: goede daad; sparen: uitstellen
oorloff: toestemming; varen: vertrekken
Hebt Goods oorlooff: ga met God
Sonder: behalve
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3015 Ten heeft nyement rou so groot
Off en mach so droevich sijn,
Had hi Reynaert, den pelgrijm,
Ghesien, hoe vromelic dat hi ghinck
Ende hoe gevensdelic dat hem hinck3019
3020 Scerp ende palster om den hals
Ende sijn scoen als end als,3021
Die hi droech aen sijn voeten,
Hy had lachen moeten.
Nochtan liet hem des genoech.3024
3025 In sijn hert hi sere loech,
Dat si alle myt hem gyngen
Mit so groter zamenyngen,3027
Die hem te voren waren zeer wreet,3028
Ende hi den coninc diene had so leet,
3030 So wel had gebrocht te dwaze.
Het was een pelgryn van deusaze.3031
‘Heer coninc’, sprac hi, ‘nu keert weder.
Door hooch noch door neder3033
En wil ic dat gi vorder gaet.3034
3035 Ic ducht dattet u sel wesen quaet.
Ghi hebt gevangen twee mordenaren;
Gevaltet dat sy u ontvaren,3037
Ghi sout u voort moeten wachten zeer3038Dan gi te voren deed ende meer.
3040 Blijft gesont ende laet my gaen.’
Ende mitter tael ghinc hi staen

3019
3021
3024
3027
3028
3031
3033
3034
3037
3038-

gevensdelic: schijnheilig
als ende als: alles bij elkaar
toch gedroeg hij (R.) zich keurig genoeg
in zo'n groot gezelschap
diene had so leet: die zo'n hekel aan hem hadden
het was een pelgrim van niks (deusaze duidt de twee laagste waarden in het dobbelspel aan)
om geen enkele reden
vorder: verder
Gevaltet: als het gebeurt; ontvaren: ontsnappen
dan zou u voortaan evenzeer op uw hoede moeten zijn als tevoren en zelfs meer
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3045

3050

3055

3060

3065

Op sijn achterste twee voeten
Ende maende hem allen groot ende cleyn myt moeten,3043
Dat sy alle voor hem baden,
Off sy aen sijn weldaden3045
Rechte deylinge hebben wouden.3046
Sy seiden alle dat sy souden
Sijns gedencken in haren gebede.
Nu hoort wat Reynaert dede
Dair hi vanden coninc schiet:
Hoe droeffelic dat hi hem geliet,3051
So dattet haerre zom ontfermde.3052
Op Kuwert, den haze, hi karmde:3053
‘Owi, Kuwert, sellen wi nu sceiden? aant.
Oft God wil, gi selt my geleiden
Ende Bellijn, mijn vrient, de ram.
Ghi twee en maket my niet gram.3057
Ghi twee, gi moet my wel voort brengen.3058
Ghi zijt van sueter wandelingen,3059
Onberoepen ende goedertieren3060
Ende onbeclaecht van allen dieren,3061
Geestelic ende van goede zede.
Ghi leeft beyde als ic dede
Doe ic clusenaer was.
Heb di lover ende gras,3065
Ghi en geeft niet meer om uwen eysch,3066
Noch om broot, noch om vleysch,
Noch om sonderlinge spise.’3068

3043
3045
3046
3051
3052
3053
3057
3058
3059
3060
3061
3065
3066
3068

myt moeten: met aandrang
Off: als
deylinge: aandeel
hem geliet: zich gedroeg
haerre zom: sommigen van hen
Op: tegen
gram: boos
wel voort brengen: nog wat verder meegaan
jullie zijn van goede levenswandel
Onberoepen: onbesproken
en geen dier heeft over jullie te klagen
lover: bladeren
dan stellen jullie geen andere eisen
sonderlinge: bijzondere
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3070

3075

3080

3085

3090

3095

Mit dusdanigen geprise3069
Heeft Reynaert dese twee verdoort,3070
Dat si myt hem gingen voort3071
Tot dat sy quamen voor sijn huus
Aen dat casteel van Maperthuus.
Als Reynaert voor die poort quam
Sprac hi: ‘Neve Bellijn, den ram,
Ghi moet alhier buten staen.
Ic moet in mijn veste gaen.3077
Kuwaert sel in gaen myt my.
Bids hem, Bellijn, ende oec dat hy3079
Wil troosten mijn wijff Ermelijn
Mit haren kijnderen ende die mijn,
Als ic aen haer oorlof bid.’3082
Bellijn sprac: ‘Ic bid hem dit,
Dat hise ummer troost doch wael.’
Ende Reynaert ginc myt schoenre tael,3085
Mit smeken ende myt flatteren,3086
So dat hi tot synen oneren3087
In sijn hol leyde Kuweerd.
Dair vonden sy leggen op die eerd
Vrou Ermelijn by haren jongen.
Die zorge hadse zeer gedwongen
Ende dien anxt van Reynaerts doot,
Mer nu so was hair bliscap groot,
Doe sy hem sach also in comen.
Mer als sy heeft die scerpe vernomen
En die palster ende die scoen,
Dochtet haer een vreemt doen,3097

3069
3070
3071
3077
3079
3082
3085
3086
3087
3097

geprise: lofprijzingen
verdoort: het hoofd op hol gebracht
Dat: zodat
veste: burcht
Bids hem: vraag hem dat
als ik afscheid van haar neem
ginc: ging (aan de slag)
smeken: vleien
oneren: hier: ongeluk
doen: situatie
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3100

3105

3110

3115

3120

3125

Ende sprac: ‘Lieve Reynaert, segget my:
Hoe is u vergaen die vaert?’
‘Ic was’, sprac hi, ‘in thoff gevaen,
Mer die coninc liet my gaen.
Ic moet warden pelgrym
Ende Bruun ende Ysegrim
Sijn borge geworden voor my.3104
Die coninc heeft - danck heb hy Kuwert gegeven in rechter soen3106
Onse wil dair mede te doen.
Die coninc gelidet selver dass,3108 aant.
Dat Kuwart die eerste wass
Die ons verriet tegen hem.
Ende bider trouwen die ic bem
U sculdich, vrou Ermelijn:
Kuwaert genaect nu grote pijn.3113
Ic bin op hem recht gram.’
Als Kuwaert die tael vernam,
Was hi verveert ende wilde vlien,
Mer ten mocht hem niet geschien,
Want Reynaert heeft hem ondergaen3118
Die poort ende greep hem zaen
Bider kelen mordelike.3120
Doe riep hi herde vreeselike:3121
‘Help, Bellijn, wair si di?
Dese pelgrim moort my.’
Mer dat roepen was cort gedaen,
Want Reynaert die hadden saen3125
Sijn keel ontwe gebeten.3126

3104
3106
3108
3113
3118
3120
3121
3125
3126

d.w.z. ‘staan in voor mijn goed gedrag’
in rechter zoen: als rechtmatig zoenoffer
gelidet: erkent; dass: dat (nl.)
genaect: staat te wachten; pijn: straf
ondergaen: de weg afgesneden naar
mordelike: om te doden
herde vreeselike: heel bevreesd
hadden: had hem
ontwe: in tweeën
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3130

3135

3140

3145

3150

Doe sprac hi: ‘Nu ga wi eten
Desen goeden vetten haze.’
Die jonge welpen liepen te aze3129
Ende gingen eten al gemene.3130
Haer feest en was niet clene,
Want Kuwart had een vet lijff.
Ermelijn, Reynaerts wijff,
At dat vleisch ende bloet.
Den coninc bad sy dicke goet,3135
Dat hise so wel had verhuecht.3136
Reynaert sprac: ‘Eet dat gi muecht.
Hy sels genoech voor ons betalen.
Hy en geert niet bet dan wijt halen.’3139
Si sprac: ‘Reynaert, gi spot, ic waen.
Doet my die wairheit verstaen
Hoe gi van daen gecomen zijt.’
‘Vrou, ic heb gehuuft den coninc myt vlijt3143
Ende sijn wijff, die coninghinne,
So dattie vrientscap is zeer dynne
Tusschen ons, dat weet ic wel;
End noch crancker wesen sel,
Als hi van als wet dat waer.3148
Hy sel my haestelic volgen naer
Ende sel my hangen, kan hi my krigen.
Dair om wil ic van hier gaen vigen3151 aant.
In een schoon ander foreest.3152
Dair mogen wi wesen ongevreest3153
Seven jaer ende meer nochtan,

3129
3130
3135
3136
3139
3143
3148
3151
3152
3153

aze: voedsel, buit
al gemene: met elkaar
bad sy dicke goet: wenste zij vaak het beste
Dat: omdat; verhuecht: blij gemaakt
geert niet bet: heeft niets liever; dan; dan dat
gehuuft: bedrogen (lett.: een kap opgezet, zodat hij niets meer ziet)
als: alles
vigen: vertrekken
foreest: bos
ongevreest: onbevreesd
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3155 Eer men ons dair vijnden can.
Dair is planteit van goeder spisen.3156
Dair sijn snyppen ende patrysen3157
Ende veel ander vogelwilt.
Vrou, op dat gi myt mi wilt,
3160 Ic wil myt u bestaen die vaert.3160
Dair sijn fonteyn van zueter aert3161
Ende lopende beken schoen en claer.3162
Deus, wat zueter lucht is daer.3163
Wy hebben dair gemaec en vrede3164
3165 Ende leven in groter weellichede.3165
Want die coninc liet my op dat3166
Gaen, dat ic hem enen scat
Wijsde al gynder op Kryekenpit.
Mer hi en vijnter dat noch dit,
3170 Al zocht hi dair oec ummermeer.
Dit sel hem toornen alte zeer,3171
Als hi hem dus vijnt bedrogen.
Wat waendi hoe mennige scoon logen
Brocht ic voort, eer ic ontginck?
3175 Het was nau dat hi my niet en hynck.3175
Ic en leet nye meerre noot,
Noch en creech ic anxt so groot,
Als ic dair voor mijn ogen zach.
Het verga my hoe dat mach,3179
3180 Ic en laet my niet meer dair toe raden
Te comen in des conincs genaden.3181
Ic heb mijn duum uut synen mont.3182

3156
3157
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3171
3175
3179
3181
3182

planteit: overvloed
snyppen: snippen
bestaen: aanvangen, beginnen
fonteyn: bronnen
lopende: stromende
Deus: God!
gemaec: rust
weellichede: overvloed
op dat: onder die voorwaarde
toornen: vertoornen, boos maken
nau: op het nippertje
wat er ook met mij gebeurt
genaden: hier: macht
d.w.z.: ik ben aan zijn macht ontkomen
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3185

3190

3195

3200

3205

Danck hebben mijn subtilen vont.’
‘Ic en rade ons niet’, sprac Ermelijn,
‘Te varen in een ander woestijn,3185
Dair wi ellendich ende vreemde weren.3186
Wy hebben hier al ons begeren
Ende gi zijt meyster uwer gebueren.3188
Wair om woud dijt dan aventueren
Ende nement quaet ende latent goed?
Wy mogen hier leven in sekerre hoed.3191
Onse borch is goet ende vast.
Al woud ons die coninc doen overlast
Ende hi ons myt machte bezaet,3194
Hier sijn so veel zidel gaet3195
Dat wi wel te tide ontrumen.3196
Wy en mogen myt bliven niet versumen.3197
Wy weten die wege over al:
Eer hi ons dan vangen sal
Mit crachten, dair sel veel toe horen.3200
Mer dat gi hem hebt gesworen,
Dat gi selt varen over zee
Ende dair te bliven ummer mee,
Dats dair ic my aen stoot meest.’
‘Neen, vrou, zijt dair om niet bevreest.
So meer gesworen so meer gelogen
Is my dic gecomen voor dogen.3207
Ic rade dair ic my mede beriet,3208

3185
3186
3188
3191
3194
3195
3196
3197
3200
3207
3208

woestijn: wildernis
waar wij in den vreemde en zonder steun van vrienden en verwanten zouden zijn
gebueren: buren
mogen: kunnen; in sekerre hoed: in veiligheid
machte: legermacht; bezaet: zou belegeren
zidel gaet: zij-uitgangen
te tide: bijtijds; ontrumen: kunnen ontsnappen
door te blijven bezorgen wij onszelf geen nadeel
dair... horen: daar zal veel voor nodig zijn
dat heb ik vaak gezien (ervaren)
ik blijf bij mijn vroegere standpunt
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3210

3215

3220

3225

3230

3235

Dat bedwongen ede en duden niet.3209
Al voldeed ic dese vaert,
Ten bate niet eenen catten staert.3211
Ic wil hier bliven nu gijt my raet.
Ic mochtet wel vijnden also quaet
Dair ic quame, als ict heb hier.
Wil my in verdriet die coninc fier
Brengen, des wilic altemael wachten.3216
Al is hi my te sterck van crachten,
Nochtan waen ic hem wel te vercloeken.3218
Hi en selt hier so quaet niet zoeken,3219Hy en selt dair noch quader vijnden,
Wil ic mynen sack ontbijnden.’3221
Nu balch hem zeer Bellijn, die ram,3222
Dat Kuwaert, sijn gesel, niet en quam
Ende in dat hol so lange merrde.3224
Hy riep lude als die hem errde,3225
En seide: ‘Kuwaert, laet den duvel wouden!3226
Hoe lange sel u Reynaert houden?
Haest u hier uut ende laet ons gaen.’
Als Reynaert dit heeft verstaen,
So gynck hi uut tot Bellijn
Ende sprac tot hem al stillekijn:3231
‘Ay, lieve Bellijn, wair om bellich di3232U? Al sprac Kuwaert tegen my
Ende tegens sijnre liever moeyen,
Dat en sel u billix niet vernoeyen.3235

3209
3211
3216
3218
32193221
3222
3224
3225
3226
3231
32323235

bedwongen: afgedwongen; duden niet: betekenen niets
eenen catten staert: d.w.z. helemaal niets
wachten: afwachten
te vercloeken: te slim af te zijn
hoeveel problemen hij ook verwacht, hij zal er hier meer vinden
als ik mijn trukendoos open doe
balch: werd kwaad
merrde: talmde
als die hem errde: ongeduldig
laet... wouden: laat het aan de duivel over
al stillekijn: heel rustig
bellich di U: wordt u zo boos
billix: redelijkerwijs; vernoeyen: ergeren
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3240

3245

3250

3255

3260

Kuwaert dede my verstaen,3236
Ghi mocht wel zachte voren gaen,3237
Op dat gi hier niet langer en wilt sijn.3238
Hy moet hier bliven een luttelkijn
By sijnre moeyen, vrou Ermelijn,
Ende by haren welpekijn
Die zeer screyen ende misbaren,3242
Om dat ic hem sel ontvaren.’3243
Doe sprac Bellijn: ‘Nu segget my,
Heer Reynaert, wat heb dy
Kuwaert so lede gedaen?3246
Want heb ic te recht verstaen,
So riep hi lude: “helpt my”.’
Reynaert sprac: ‘Wat seg dy?
Bellijn, gi moet u beraden.3250
Ic zegge u wat wi doe daden,
Doe ic int huus gegaen quam
Ende Armelijn aen my vernam,3253
Dat ic woude varen over zee.
Dat hert wart hair doe so wee,
Dat sy lange beswijmt lach,3256
Ende als Kuwaert dat zach,
Riep hi: “Bellijn, heelt vry,3258
Coomt hier ende helpt my
Mijn moeye laven, sy is in onmacht.”3260
Dit riep hi myt felre cracht.’
Do sprac die ram, die niet was fel:3262
‘En trouwen, ic verstont oec wel3263

3236
3237
3238
3242
3243
3246
3250
3253
3256
3258
3260
3262
3263

Kuwaert liet mij weten (dat)
zachte: rustig, op uw gemak; voren: vooruit
Op dat: als
misbaren: jammeren
hem sel ontvaren: van hen weg zal gaan
so lede: voor leed
u beraden: daar nog eens over nadenken
aen my vernam: van mij hoorde
beswijmt: in onmacht
heelt vry: edele held
laven: bijbrengen
Do: toen
En trouwen: zeker
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Dat Kuwaert dreef groot misbaer,
3265 Ic waende wel dat anders waer.’3265
Reynaert sprac: ‘Neent niet.
Ic had liever misquaem hem yet,3267
Mynen kijnderen ende mynen wive,
Dan mynen neve Kuwerts live.’3269
3270
Reynaert sprac: ‘Bellijn, huecht u niet,3270
Dat my die coninc gisteren hiet3271
Voor herde veel sijnre liede,3272
Eer ic uutten lande sciede,
Dat ic hem een paer brieve screve?
3275 Seldise hem dragen, lieve neve?
Sy sijn gescreven ende al gereet.’
Bellijn sprac: ‘Reynaert, ic en weet.3277
Wist ic wel dat u gedichte3278
Goet wair, gi mocht my lichte
3280 Gebieden dat ict den coninc
Droege, had ick enich dinck
Dair ict in mochte steken.’
Reynaert sprac: ‘U en sel niet gebreken3283
In te doen, eer si hier bleven.3284
3285 Ic soude u eer die scerpe geven,3285
Heer Bellijn, die ic selve drage
Ende hangense al aen u crage,3287
Des conincs brieve al dair in.
Ghi selt dair off hebben groot gewyn,
3290 Des conincs danck ende groot eer.
Ghi selt den coninc, mynen heer,

3265
3267
3269
3270
3271
3272
3277
3278
3283
3284
3285
3287

maar ik had toch het idee, dat er iets anders aan de hand was
hem: hen, nl. R's vrouw en kinderen
dan dat het leven van mijn neef K. gevaar zou lopen
huecht u: herinnert u zich
hiet: beval
sijnre: van zijn
ic en weet: dat weet ik nog niet
gedichte: geschrift
niet: niet iets
In: (om ze) in; eer: eerder dan dat
eer: eerder
crage: hals
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3295

3300

3305

3310

3315

3320

Herde wellecoom sijn.’
Op desen troost loofde Bellijn3293
Dat hi die brieve dragen soude.
Doe keerde Reynaert als die boude3295
Weder in sijn hagedochte3296
Ende nam die scerpe die hi brochte
Bellijn. Dair had hi in gesteken
Kuwarts hooft bi valschen treken3299
Dien hi had gebeten doot,
Om Bellijn te brengen in meerre noot
Ende hencse hem vast aen synen hals
Ende beval hem als ende als,3303
Dat hi niet die brieve en zoude
Besien, off hij gern woude
Tot des conincs vrientscap naken.3306
‘Ende wildi dat boven alle saken aant.
Die coninc u sel hebben lieff,
So segget dat gi self den brieff
Gedicht hebt ende oec gescreven
Ende den raet dair toe gegeven.
Ghi selt des hebben groten danck.’
Bellijn wart blide ende spranck
Vander steden dair hi stoet,
Hoger dan anderhalven voet
Ende sprac: ‘Reynaert, neve ende heer,
Nu weet ic dat gi my doet eer.
Ic sel hebben groot loff
By u, als men in dat hoff
Siet dat ic dus wel dichten can
In sconen woorden ende in slichten,3321

3293
3295
3296
3299
3303
3306
3321

troost: aanmoediging; loofde: beloofde
boude: stoutmoedige
hagedochte: hol
treken: streken, misdaden
als ende als: met nadruk
Tot (...) naken: verwerven
slichten: welgeordende

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

155

3325

3330

3335

3340

3345

Al ist dat ics niet en can.
Men seit dic dat mennich man
Eer is gesciet, want hem God goste,3324Van saken die hi selve niet en woste.
So sel my aen deser vaert.3326
Nu wat radi, lieve Reynaert,
Sel Kuwaert mede te hove gaen?’
‘Neen hi’, sprac Reynaert, ‘hi sel u zaen
Volgen bi desen pade.
Hy en heefts nu geen groot scade.
Nu gaet voren myt gemaeck.3332
Ic sel Kuwert sulken zaeck
Ondecken die noch sijn verholen.’3334
‘Reynaert, so blijft Gode bevolen’,
Sprac Bellijn ende ghinc te hove waert
Ende haeste so seer van Reynaert
Mit lopen, dat hi voor middach
Quam dair hi den coninc sach
In sijn hooff myt sijn baroen.
Die coninc wonderde vanden doen,3341
Dat hi die scerpe weder brochte,
Dair Bruun die beer so onsochte3343Te voren om was gedaen.
Die coninc sprac tot Bellijn saen:
‘Segt ons, Bellijn, waen coom dy?3346
Wair is Reynaert; hoe coomt dat hi
Die scerp myt hem niet en draecht?’
Bellijn sprac: ‘Ic maecht

3324- eer heeft gekregen, omdat God hem dat gunde, vanwege zaken waartoe hij zelf niet bekwaam
was
3326 vaert: (bode)tocht
3332 myt gemaeck: op uw gemak, rustig aan
3334 Ondecken: bekend maken; verholen: verborgen
3341 vanden doen: over het feit
3343- so onsochte (...) was gedaen: zo hard was aangepakt
3346 waen: waar vandaan
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3350 Seggen als ic best can ende weet.
Doe Reynaert al was bereet
Ende hi henen sceiden soude,
Vraechde hi my off ic woude
Twee brieve brengen door u lieve.3354
3355 Ic seide: meer dan negen brieve
Soudic dragen door u eer.
Doe brocht hi my gedragen, heer,
Die scerpe dair dese brieve in sijn.
Die sijn mitter konsten mijn
3360 Beide gedicht ende oec gescreven
Ende heb dair den raet off gegeven.3361
Het vergaet myt my hoet mach vergaen.3362
Ic waen men selden heeft verstaen3363
Brieve lesen bet gedicht.’3364
3365 Die coninc dede comen te richt3365
Voor hem Koekaert, synen clerck.
Dat was sijn ambocht ende werck3367
Dat hi die brieve te hove lass
Die men dair seynde, want hi was3369
3370 Subtijl ende verstont veel spraken.3370
Tybaert ende hi die traken
Die scerpe vanden halss Bellijn,
Die hier bider domheit sijn
Heeft gesproken also verre,3374
3375 Dat hijs licht mach warden erre.3375
Die scerpe ondede Koekaert, die clerc.3376
Doe most bliken Reynaerts werc,

3354
3361
3362
3363
3364
3365
3367
3369
3370
3374
3375
3376

door u lieve: om uwentwil
heb: (ik) heb
‘kome wat er komt’
verstaen: hier: horen
lesen: voorlezen
te richt: direct
ambocht: taak
dair seynde: daarheen stuurde
Subtijl: scherpzinnig; spraken: talen
zo veel gezegd heeft
warden erre: spijt van krijgen
ondede: opende
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3380

3385

3390

3395

3400

Als dat hi thooft dair uut track.3378
Doe hijt zach, wel saen hi sprack:
‘Helpe, wat brieve sijn dit?
Heer coninc, by mijnre wit,3381
Dit is dat hooft van Kuwaert!’
‘Och arme, dat ic ye Reynaert
Geloven soude also verre!’3384
Doe moecht men zien droeff ende erre3385
Die coninc en die coninghinne.
Die coninc stont in droeven synne
Ende sloech sijn hooft neder.3388
Overlanck hief hijt op weder3389
Ende begonde te werpen uut3390
Een dat vreesselixste geluut3391
Dat ye van dieren gehoort wart.
Alle dieren worden vervaert.3393
Doe spranc voort her Fyrapeel,3394 aant.
Die lupaert, hi was een deel33953395Des conincs maech, hi dorst wel doen.3396
‘Gadi nu aen, heer coninc, een ongewoen?3397
Heer Lyon, hoe drijfdi dees ongevoech?3398
Ghi mysbaert u sonder gevoech3399
Al ware die coninghinne doot.3400
Laet varen desen rouwe groot
Ende grijp een moed; het is groot scand.
Si di niet heer van alden land?

3378
3381
3384
3385
3388
3389
3390
3391
3393
3394
3395
33953396
3397
3398
3399
3400

Als dat: toen
bi mijnre wit: bij alles wat me heilig is (wit; geloof, wet)
geloven soude: geloofd heb
moecht: kon; erre: verslagen
sloech (...) neder: liet zakken
Overlanck: na een lange tijd
te werpen uut: uit te stoten
een van de vreselijkste geluiden
vervaert: bevreesd
spranc voort: sprong naar voren
lupaert: luipaard
een deel Des conincs maech: enigszins verwant aan de koning
dorst: durfde (te)
wat gedraagt u zich vreemd, heer koning
Heer Leeuw, waarom gedraagt u zich zo onbetamelijk
u maakt op ongepaste wijze misbaar
Al: alsof
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3405

3410

3415

3420

3425

3430

Ist niet onder u al dat hier is?’3404
‘Heer Fyrapeel, wat mach ic dies,3405
Dat ic my dus myslaet?3406
My heeft myt sinen losen beraet3407
Een quaet scalc so veer gebrocht,
Dat hy mijn vriende heeft verwrocht,3409
Den stoutste Bruun ende Ysegrijm.3410
Dat rouwet my in therte mijn.
Het sel my aen mijn eer gaen,
Dat ic so vele hebbe mysdaen
Tegen mijn beste baroene
Ende ic den quaden hoeren sone
Also ver soude betrouwen.3416
Mer het quam toe by mijnre vrouwen.3417
Sy bat dair my so zere voren,3418
Dat ic hair bede moste horen.3419
Dats my leet, al ist te spade.’3420
‘Wats dan, heer coninc, wart anders te rade.3421 aant.
Is dair mysdaen, men salt soenen.
Men sel den wolff ende Bruun doen comen
Ende vrou Eerswijnde also wel:
Over schoen ende over vel3425
Ende over toorn ende over pijn
Gheven den ram Bellijn,3427
Want hijt selve lijt al bloot,3428
Dat hy raet gaff tot Kuwaerts doot.
Hy heeft mysdaen, hi selt becopen.

3404
3405
3406
3407
3409
3410
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3425
3427
3428

onder u: ondergeschikt aan u
wat mach ic dies: wat kan ik er aan doen
my (...) myslaet: zo'n misbaar maak
beraet: arglist
verwrocht: onheil bezorgd
stoutste: zeer dappere
soude betrouwen: heb vertrouwd
quam toe: werd veroorzaakt
voren: om
horen: verhoren
te spade: te laat
wart anders te rade: laat u anders beraden, neem een ander besluit
Over: ter compensatie van
Gheven: (zal men) geven
lijt al bloot: bekent openlijk
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3435

3440

3445

3450

3455

Dair na sellen wi alle lopen
Na Reynaert ende sellen vangen
Ende by sijnre kelen hangen
Sonder vonnisse ende sonder recht.3434
Hier mede so wart alle dinge slecht.’3435
‘Dit doe ic gern’, sprac die coninck.
Fyrapeel, die lupart, ghinck
Dair hi die gevangen vant.
Ic waen hise eerst ontbant.3439
Dair na sprac hi: ‘Gi heren beide,
Ic breng u een vast geleide3441
Ende mijns heren vrientscap nu.
Hem is leet dat hi tegens u
Yet heeft mysproken of mysdaen.
Ende dair voor seldi ontfaen
Schoon soen ende - so wie is gram -3446
Hi sel u geven Bellijn den ram
Ende dair toe alle sine mage3448
Van nu tot aen den doemsdage:3449
Ist int wout off op dat velt
So wair dat gi se vijnden selt,3451
Dat gi se verbijt ende et.3452
Die coninc geeft u dair toe met,3453
Dat gi sonder enige mysdaet
Reynaert toorn doet ende quaet3455
Ende oec alle sijn magen,
So wair gise cont bejagen.3457

3434
3435
3439
3441
3446
3448
3449
3451
3452
3453
3455
3457

recht: rechtszaak
slecht: vereffend
ontbant: losmaakte, van hun boeien bevrijdde
vast geleide: zeker vrijgeleide
soen: compensatie; so wie is gram: wie er ook boos om is
dair toe: bovendien
doemsdage: de dag van het laatste oordeel (dus tot het einde der tijden)
So wair: waar ook maar
verbijt ende et: mag doodbijten en opeten
dair toe met: daarbij nog (het voorrecht)
doet: mag doen
bejagen: te pakken krijgen
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3460

3465

3470

3475

Dese schoon vriheden3458
Wil u die coninc geven heden
Van hem te houden ewelijck,3460
Ende hier bi so wil die coninc rijck,
Dat ghi hem sweert vaste hulde.3462
Hy en wil oec bi sijnre sculde3463
Tiegen u mysdoen nummer meer.
Dit moechdi myt groter eer.3465
Neemt dit, ic raet u wel te doen.’3466
Aldus was gemaect die soen
By Fyrapeel, den lupaert.
Dat moste Bellijns tabbaert3469 aant.
Costen ende sijn crage,3470
Want noch houden Ysegrims mage
Die vete ende die nijt myt crachte3472
Op Bellijn ende al sijn geslachte.
Sy verbitense dair si connen.3474
Die vete was cort begonnen,3475
Want mense nye gesoenen en conde.3476

Verlenging van de hofdag aant.
Die coninc dede op die stonde aant.
Twaleff dage verlengen sijn hoff
Om dair mede eer ende loff
3480 Bruun ende Ysegrim te doen.
Zeer blide was hi van deser zoen.
Tot desen hove quam mennich dier,
Want die coninc deed dair ende hier

3458
3460
3462
3463
3465
3466
3469
3470
3472
3474
3475
3476

vriheden: voorrechten, privileges
om ze onder zijn rechtsmacht eeuwig te genieten
vaste hulde: voortdurende trouw
bi sijnre sculde: moedwillig
moechdi: kunt u (doen)
accepteer dit, dat adviseer ik u
tabbaert: (over)kleed
Costen: bekopen; crage: keel
nijt: tweedracht, ruzie
Sy verbitense: zij (Y. c.s.) bijten ze dood
cort: met heftigheid, in alle heftigheid
mense: men ze (nl. de vete); gesoenen: verzoenen, beëindigen
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3485

3490

3495

3500

3505

3510

Over al te weten dese feest.3484
Dair was bliscap alre meest
Die ye wart gesien van dieren.3486
Men danste den hofdans bi manieren3487
Mit trompen ende myt scalmeyen.3488
Die coninc had so veel doen reyen,3489
Dat ellic vol op ende genoech vant;
Want dair en was in al sijn lant
Geen so cleynen dier, ten was aldair,3492
Ende oec van vogelen mennich paer;
Ja, al dat sijnre vrientscap geerde,
Sonder die felle vos, Reyneerde,
Die rode scalke pelgerijn. aant.
Die lach al op die hoede sijn
En docht hi most dair scuwen den ganck.3498
Die spise vloyde ende die dranck.3499
Men sprac dair sproken ende stampien.3500
Dat hoff was al vol melodien.
Het mocht een lusten die sulken hoff sage.3502
Ende recht doet leden was acht dage,3503
Opten myddach off later een deel,3504
Quam dat conijn, her Lampreel,
Voor des conincs tafel, dair hi zat
Mit synen heren, dranck ende at,
Ende myt synen wive, die coninghinne,
Ende hi sprac myt enen droeven synne:
‘Heer coninc ende al die hier sijn,

3484
3486
3487
3488
3489
3492
3498
3499
3500
3502
3503
3504

te weten: bekend maken
ye: ooit
bi manieren: voortreffelijk
trompen: trompetten; scalmeyen: schalmeien, rietfluiten
reyen: gereed maken
ten: of het
ganck: tocht, reis
vloyde: was overvloedig aanwezig
men droeg teksten voor en zong dansliederen
Het mocht een lusten: het zou ieder kunnen behagen
recht: juist, precies; doet (< doe et) leden was: toen het geduurd had
later een deel: iets later
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3515

3520

3525

3530

3535

Ontfermt u der clagen mijn.3511
Ic waen men selden heeft gehoort
Quader verraet ende arger moort3513
Dan Reynaert aen my heeft gedaen.
Gisteren morgen quam ic gaen
By sijnre borch te Maperthuus.
Dair sat hi buten voor sijn huus
Recht als een pelgrim gedaen.3518
Ic waende myt vreden verbi hem gaen
Ende hier tot uwen hove te comen.
Recht doe hi my had vernomen,
Rechte hi hem op syne voete3522
Ende quam my tegen te gemoete
Al lesende sijn gebede.
My docht recht aen sijn zede3525
Off hi al goet tot my woude.
Ende recht als ic hem liden soude3527
In enen smalen, nauwen pat,
Groete ic hem. Hi en sprac dit noch dat,
Mer hi tooch uut een ruge want3530
Die hi droech aen sijn rechter hant.
Hi duwede sijn claeuwen tusschen mijn oren,
Dat ic waende mijn hoeft hebben verloren,3533
Mer - des so weet ic Gode danck Ic was so licht dat ic ontspranck3535
Uut synen poten ende ic ontquam.
Hy grymde seer als die was gram,3537
Om dat hy my niet houden en mocht.

3511
3513
3518
3522
3525
3527
3530
3533
3535
3537

Ontfermt u: heb medelijden met en maak in orde (rechtsterm)
moort: moordaanslag
Recht: net; gedaen: uitgedost
kwam hij overeind
vanwege zijn gedrag leek het mij
liden: voorbijgaan
maar bracht een ruige handschoen te voorschijn
Dat; zodat
licht: licht van gewicht, lichtvoetig
grymde: was woedend
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3540

3545

3550

3555

3560

3565

Doch hoe lichtelic ic wech rocht,3539
Ic most dair mijn een oor laten
Ende in mijn hooft vier grote gaten
Van synen nagelen scerp ende lanck,
So dat my tbloet zeer licht uut spranck3543
Ende ic welna in ommacht vel.3544
Mer die anxt maecte my so snel,
Die ic had vander doot,
Dat ic altemael onscoot3547
Ende maecte my uut sijn beryde.3548
Siet hier noch die wonden wyde
Die hi my mitten claeuwen sloech.
Laet u ontfermen dit ongevoech,3551
Dat men dus breket u geleide.3552
Dair en sel nyement over die heide
Dorren varen noch oec keren,3554
Sel Reynaert noch dus lang regneren.3555
Hier coomt Corbout ende Scerpenebbe3556 aant.
Die oec zeer grote clage hebbe.’
Recht doe dese tael was vertogen,3558
Quam Corbout, die roeck, gevlogen
Voor den coninck in tgedinge
Ende sprac: ‘Heer, hoort, ic bringe aant.
Een meer, een jamerlic dinck.3562
Huden morgen ic spelen ghinck
Mit Scerpenebbe, mynen wive.
Dair lach gelijc enen doden katyve3565

3539
3543
3544
3547
3548
3551
3552
3554
3555
3556
3558
3562
3565

maar hoe schielijk ik ook trachtte te ontsnappen
zodat ik meteen begon te bloeden
welna: bijna; vel: viel
dat ik op het nippertje ontsnapte
en zorgde uit zijn buurt te komen
ongevoech: schandelijke toestand
geleide: vrijgeleide, bescherming
durven trekken of terugkeren
als Reynaert nog lang op deze manier zal heersen
Corbout: de betekenis is onbekend; Scerpenebbe: ‘Scherpsnavel’
tael was vertogen: toespraak was gehouden
meer: boodschap
katyve: stumper
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Verlenging van de hofdag met de klacht van Corbout (correspondeert met open ruimte s tussen v.
3557-8)
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3570

3575

3580

3585

3590

Reynaert, die voss, op die heide.
Sijn ogen stonden te staer beide.3567
Sijn tonge heync ver uut synen mont
Recht gelijc enen doden hont
Mit op gelokenre wider kele.3570
Wy dreven beide rouwen vele aant.
Om synen doot, mijn wijff en ick.
Wy tasten sijn buuck ende rick,3573 aant.
Mer wy en vonden dair aen geen lijff.3574
Doen gynck staen luusteren mijn wijff
Aen synen mont ende aen sijn kyn
Off hi enigen adem had yn,
Daert hair zeer in mysvel,3578
Want hi die valsch is ende fel,
Wachte wel nauwe synen slach,3580
Want doe hise sonder hoede sach
Aen synen mont also staen mercken,3582
Sloech hi sijn tande tsamen stercken3583
Mit nyde ende beet haer off dat hooft.
Van anxte was ic so berooft3585
Dat ic lude riep: “o wy”.3586
Doe stont hi op ende snaude na my,3587
Mer ic ontvlooch myt anxte groot,
Anders wair ic bleven doot.
Het was oec nau dat ic ontquam.3590
Op enen boom ic mijn vlucht nam
End zach van verre hoe die katijff3592

3567
3570
3573
3574
3578
3580
3582
3583
3585
3586
3587
3590
3592

stonden te staer: staarden zonder iets te zien
met wijd openstaande bek
rick: stok, d.w.z. penis (zie aantekeningen)
lijff: leven
waardoor haar groot ongeluk overkwam
wachtte precies het goede moment af
mercken: luisteren, voelen
stercken: met kracht
berooft: ontsteld
o wy: owee
snaude: hapte, beet
oec nau: op het nippertje
katijff: schurk
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3595

3600

3605

3610

3615

3620

Ghinc staen eten mijn goede wijff.
Hy en liet aen vleisch noch aen been
Niet dan die vederen sommich een.3595
Die cleyn plumen gingen oec op,
So was hem verhongert den crop.3597
Doe en bleef hi dair niet meer.
Hi had wel gegeten zeer.
Hy liep heen sijnre straten jagen.3600
Doe vloochic op myt groten mishagen,
Mit groten rou ende mysbaer
Ende las die vederen op van haer,3603
Om dat ic se u wilde togen.3604
Ic en woud noch sulken anxt niet dogen
Als ic dair leet, om dusent merck.3606
Heer, ziet hier een ontfermelic werck.3607
Dit sijn die vederen van Scerpenebben.
Heer, wildi macht off eer hebben,
So doet hier off sulke wraeck
Dat hem ellic huede van zulker saeck,
Want laet gi dus u geleide breken,3612
So war dy selve in tleste versteken.3613
Wat heer die niet en recht over die quade,3614
Die es mede sculdich haerre misdade,
Ende ellic wil selve dair heer wesen.
Heer coninc, huet u wel van desen.’
Nobel, die coninc, wart zeer ontstelt
Als die roeck had vertelt
Dese tael ende dat conijn.

3595
3597
3600
3603
3604
3606
3607
3612
3613
3614

sommich een: een paar
crop: keel
sijnre straten jagen: waarheen hij maar wilde
las (...) op: verzamelde
togen: tonen
om dusent merck: voor geen geld van de wereld
ontfermelic: deerniswekkend
geleide: vrijgeleide
versteken: verstoten, van uw waardigheid beroofd
Wat: elke
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3625

3630

3635

3640

3645

Hy wart gruwelic in taenschijn.
Sijn ogen barnden als een vier3622
Ende briesscede als een stier,
So lude dat al thooff verstoorde.3624
Ten lesten sprac hi dese woorde:
‘By mijnre cronen, bi mijnre trouwen
Die ic sculdich bin mijnre vrouwen.
Ic sel dese daet so hoge wreken,
Dat men dair off sel spreken,
Dat mijn geleide ende mijn gebot
Dus is te broken. Ic was een zot,3631
Dat ic so lichtelic geloofde
Den scalc die my verdoofde
Mit sijnre gevensder talen.
Ic gaff hem palster ende malen3635
Ende maecte dair off een pelgrijm.
Hy seide, hi wilde te Romen sijn
Ende van daen over meer.3638
Ay my, wat can hi lozer keer.3639
Hoe wel maecte hi ons die mouwe.3640
Mer dit dede al mijn vrouwe.3641 aant.
Bi haren raet ist al gesciet.
Doch ic en byns alleen niet
Die bedrogen is bi vrouwen rade.
Dair heeft mennich ooc groot scade
By geleden ende groten tooren.
Ic gebiede ende bidde te voren3647
Hem allen die geren die hulde mijn,3648

3622
3624
3631
3635
3638
3639
3640
3641
3647
3648

barnden: brandden, fonkelden; vier: vuur
verstoorde: in beroering raakte
te broken: verbroken, veronachtzaamd
palster ende malen: pelgrimsstaf en -tas
daen: daar; meer; zee
lozer keer: sluwe listen
hoezeer heeft hij ons bedrogen
Mer dit dede al: maar het werd volledig veroorzaakt door
te voren: vooral, met name
geren: verlangen naar
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Sijn si hier off wair sy sijn,
3650 Dat sy myt werken ende myt rade
My helpen wreken dese overdade,
So dat ics blive in mijnre eer
Ende ons dat vuyle wicht niet meer
Te spot en drive ende oec te schern.3654
3655 Ic wil dair mitten live ghern
Selve toe helpen al dat ic mach,
Beide over nacht ende over dach.’
Isegrim die behagede wael
Ende Bruun des conincs tael
3660 Ende hoopten noch gesijn te wroken3660
Op Reynaert, conden zijt toe gestoken,3661
Mer sy en dorsten niet spreken een woort Die coninc was so zeer gestoort -3663
Noch nyement die ten hove was ynne.
3665 Ten lesten sprac die coninghynne:
‘Sier, pour dieu, ne croys mye3666Toutes choses que on voys dye
Et ne jures pays legierement,
Want ten sel geen man van eren
3670 Te licht geloven noch hoge sweren,
Eer hi claer wel weet die zake
Ende hoort die weder sprake.
Sulc doet opten anderen clage,
Wair hi by hem ende hy en zage,3674
3675 Het mocht licht dat hijs hem verdroege3675

3654
3660
3661
3663
36663674
3675

bespottelijk en belachelijk maakt
gesijn te wroken: gewroken te worden
toe gestoken: (ertoe) aansporen
gestoort: verstoord
sire, in Godsnaam, geloof niet alles wat men u zegt en oordeel niet lichtvaardig (Fr.)
Wair: ware; en: hem (nl. de aangeklaagde)
hijs hem verdroege: hij zijn aanklacht tegen hem introk
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3680

3685

3690

3695

3700

Ende gaen myt hem al int gevoege.3676
Dair staet oec gescreven me:3677
Alteram partem audite.3678
Die sulc die claecht, hi selve meest misdoet.
Ic hielt Reynaert over goet3680
En dat hi om geen loosheit en dochte,3681
Dair om halp ic hem dair ic mochte.
Dat deed ic, heer, al om u vrome.3683
Mer hoet gaet off hoet so come,3684
Hy is quaet off hi is goet,3685
Hy is wijs ende van rade vroet
Ende dair toe van groten geslachte.
Mer dat ic alre meest achte,3688
Dat gi verhaesten soud u eer3689
Op hem, dat mystond u zeer,3690
Want hi en mach u niet ontbliven.3691
Wil dijen vangen off ontliven,3692
Hy moet hem liden u oordel.’3693
Doe sprac die lupaert Fyrapeel: aant.
‘Heer, mijn vrouwe seit u waer.
Doet wel ende volges haer.
Neemt raet dair off myt u baroen
Ende vijnt men hem sculdich int misdoen,
Als wy nu hebben horen spreken,
So laet ons hoochlic op hem wreken.
Coomt hi niet eer sceit dit hoff
Ende doet al sulc ontscout dair off3702

3676
3677
3678
3680
3681
3683
3684
3685
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3702

en met hem tot een schikking kwam
me: bovendien, nog
hoort de andere partij (Lat.)
over: voor
dat: (dacht) dat
vrome: voordeel, baat
maar wat er ook zal gebeuren
Hy is: of hij (Reynaert) nu is
achte: belangrijk vind
Dat: dat is dat; verhaesten: door overhaasting tekort doen
Op: jegens
ontbliven: ontgaan
dijen: u hem; ontliven: doden
hem liden: ondergaan
doet al sulc ontscout: toont op zo'n manier zijn onschuld aan
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3705

3710

3715

3720

3725

3730

Als hi na recht billix sal,3703
Doet dan dat gi te rade wart al.
Mer wair hi nochtans also quaet,
So en gaaf ic dair toe genen raet,
Dat men boven recht yet dede’,3707
Seide Fyrapeel. ‘Des volgen wi mede3708
Alle gader’, sprac Ysegrim,
‘Die tael mach niet verbetert sijn,
Op dat mijn heer also begeert.3711
Mer wair hier alte hant Reyneert3712
Ende hem ontsculdichde sulker saken3713
Als dese twee nu op hem spraken,
So soudic nochtan brengen voort
Dair hi tlijff aen heeft verboort.3716
Mer ic wil nu swigen des,
Want hi hier niet tegenwoordich en es.
Ende nochtan heeft hi boven al
Den coninc gemaect so mal
Ende heeft hem gewijst den scat,
Dair niet en was dit noch dat,
In Hulsterlo bi Kriekenpit.
Meerre logen dan dit,
Weet ic wel, was nye gelogen.
Dair toe heeft hi ons al bedrogen
Ende Bruun zeer gescent ende my.3727
Dair wil ic mijn lijf setten by,3728 aant.
Dat hi een woort waers niet en seide.
Nu rooft ende moort hi op geen heide3730

3703
3707
3708
3711
3712
3713
3716
3727
3728
3730

billix: billijkerwijs, op correcte wijze
dat men iets onrechtmatigs zou doen
Des volgen wi mede: daarmee stemmen wij in
Op dat: indien
alte hant: thans, nu
hem ontsculdichde: zich vrijpleitte van
(zaken) waardoor hij zijn leven heeft verbeurd
gescent: onteerd, letsel toegebracht
setten by: voor op het spel zetten
geen: gindse
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3735

3740

3745

3750

Al dat coomt op sijn casteel.3731
Niet dair bi, her Firapeel,3732
Wes den coninc ende u dunct goet,3733
Dats billix dat men also doet.
Mer had hi hier willen comen,
Hi heeft die mare wel vernomen
Van des conincs hove by sinen bode.’
‘Nu willen wi hem ontbieden, den rode’,
Sprac die coninc, ‘hier te commen.
Mer hem allen ende myt hem zommen3740
Gebiede ic, die gern mijn eer zagen,
Dat sy gereet sijn bynnen zess dagen
Ende wel voorzien om oorlogen,
Alle die scut hebben off bogen,3744
Donrebussen ende bombaerden,3745
Beide voetgangers ende te peerde,
Als behoort ten besit tot Maperthuus.3747
Ic sal maken Reynaert so confuus,3748
Ist dat ic coninc heet Lyoen.
Wat seg di, gi heren, wildijt doen?’
‘Ja wi’, riepen si gemeenlic zeer,3751
‘Wanneer gi vaert, wi volgen u, heer,
Al sout ons costen lijff ende goet.
Hier op, heer coninc, weest wel gemoet.’

Tweede komst naar het hof aant.
3755

Dit hoorde Grymbaert, die das. aant.
Och hoe toornich dat hi was

3731
3732
3733
3740
3744
3745
3747
3748
3751

op: in de buurt van
Niet dair bi: niet om het een of ander
Wes: wat ook maar
maar hen allen en ook hun (gewapend) gevolg (?)
scut: schiettuig
Donre bussen: donderbussen, kanonnen; bombaerden: werktuigen om stenen te slingeren,
kanonnen
zoals nodig is voor een belegering van M.
maken (...) confuus: in het nauw drijven
gemeenlic: tesamen; zeer: luid
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3760

3765

3770

3775

3780

3785

Ende rouwich, haddet mogen baten.
Hy liep henen die rechte straten
Die te Maperthuus lagen.3759
Hy en spaerde bosch noch hagen.3760
So zeer liep hi dat hem dat zweet
Tot allen leden uut brac gereet,3762
Om synen oom Reynaert, den roden.
‘O wi, lieve oom, in wat noden
Sy di comen; wair seldy bliven?
Sel ic u zien dus ontliven3766
Off uutten lande sien jagen,
So mach ic wel myt rechte clagen.
Ghi zijt thooft van onsen geslachte,
Wijs van rade bi dage en by nachte,
Al uwen vrienden altijt bereit.
So wair gi spreect, dair wyndi die pleit,3772
So schoon kundi u fallacien.’3773
Mit dus groter lamentatien3774
Quam hi tot Maperthuus gegaen
Ende vant Reynaert dair voor staen.
Hy had gevaen twee jonge duven
Al tot synen behoeff te cluven,
Dair sy te haren eerste spronck3779Uut vliegen oeck souden jonck
En prueven off sy ter eren
Hair yet mochte generen.
Inder lucht dair vyelen sy neder
In onmacht: hair vederen waren teder3784
Ende hair vluegelen veel te cort.

3759
3760
3762
3766
3772
3773
3774
37793784

te: in de richting van
spaerde: ontweek
gereet: weldra
ontliven: doden
wyndi: wint u; pleit: pleidooi
fallacien: bedriegerijen
lamentatien: weeklachten
toen zij voor hun eerste vlucht zouden uitvliegen, jong als zij waren, en zouden proberen of
zij op de grond enig voedsel konden vinden
teder: zwak

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

173

3790

3795

3800

3805

3810

Reynaert die des gewaer wort Want uut gegaen was om proye Hy greepse beide myt groten yoie3788
Ende is dair mede te huus gecomen.
Mer nu hi Grymbaert heeft vernomen,
Verbeide hi sijns ende sprac hem an:3791
‘Wellecoom, neve, voor enich man3792
Die ic in onsen geslachte weet.
Ghi loopt so zeer dat gi zweet.
Hebdi yet van my vernomen?’3795
‘Och, oom, het is u qualic becomen.3796
Lijff en goet is al verloren.3797
Die coninc heeft selve gesworen,
Dat hi u scandelic sal doden,
Ende heeft heervaert geboden3800
Alle sijn volc over zess dagen,
Gescut, peerd ende wagen,
Bombaerden ende donrebossen
Hyet hi laden, ende trossen3804
Tenten ende paulyoene.3805
Siet voor u, gi hebts te doene.3806
Want Ysegrim ende Bruun sijn nu3807Bet biden coninc dan ic bi u.
Al dat si willen, dats gedaen.
Ysegrim heeft hem doen verstaen,
Dat gi rooft ende moort tot alre tijt.
Hi draget op u had ende nijt.3812
Hi wart maerscalc int assaut.3813

3788
3791
3792
3795
3796
3797
3800
3804
3805
3806
38073812
3813

yoie: vreugde
Verbeide hi sijns: wachtte hij op hem
voor enich man: boven wie dan ook
van: over, met betrekking tot
het... becomen: u bent in een moeilijk parket geraakt
al: geheel
heervaert: veldtocht
Hyet: beval; trossen: opladen
paulyoene: grote tenten, paviljoenen
wees waakzaam, dat is nodig
sijn nu Bet: staan nu meer in de gunst
had: haat
maerscalc: aanvoerder; assaut: aanval (op M.)

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

174
Dat conijn ende die roeck, Corbaut,
3815 Hebben grote clage op u gedragen.
Ic zorch voor u ende al u magen,3816
Dat my van anxt geen goet en schiet.’3817
‘Och, lieve neve, ist anders niet?
Sy di hier off dus zeer verveert?
3820 Set u te vreden’, sprac Reyneert,3820
‘Al had die coninc selve gesworen3821 aant.
Ende alle die tot sinen hove horen,
Als ic my selven raet wil geven,
Ic word noch boven al verheven.
3825 Si mogen veel raden of sy,3825Mer het hoff en dooch niet buten my.
Laet dat varen, lieve neve.
Coomt in en ziet wat ic geve:
Een paer duven jonc ende vet.
3830 Ic en mach geen spise bet,3830
Want si sijn goet te verduwen.3831
Men machse swelgen sonder kuwen
Ende die beenre smaken so zoet,
Want het is half morch ende bloet.3834
3835 Die laet ic alle mede in gaen dore.3835
Ic vuel in mijn mage humore,3836
Dair om eet ic gern lichte spise.
Mijn wijff Ermelijn, die wise,
Die sel ons herde wel ontfaen.
3840 Mer en laet haer niet verstaen
Van onsen saken oft yet horen,

3816
3817
3820
3821
38253830
3831
3834
3835
3836

zorch: ben bezorgd
zodat mij van angst geen remedie te binnen schiet
Set u te vreden: wees gerust
gesworen: (nl. om R. in het verderf te storten)
zij mogen zich beraden wat ze willen, maar het hof betekent niets zonder mij
bet: liever
verduwen: verteren
morch: merg
die eet ik allemaal mee op
humore: (kwade) sappen
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3845

3850

3855

3860

3865

Want sy soude hair alte zeer verstoren.3842
Sy soud in onmacht vallen van vaer,3843
Want een cleyn dinck gaet hair naer.3844
Sy is zeer teder van herten toe.3845
Morgen ga ic myt u vroe3846
Te hove ende sel mijn zaken
So verandwoorden, mach ic te spraken
Comen, dat sulke te na sel gaen.3849
Neve, sel dy oec bi my staen,3850 aant.
Als een vrient den anderen doet?’
‘Ja ic, lieve oom, lijff ende goet
Dat is tot uwer liefd bereit.’3853
‘Danck hebt, neve, das wel geseit.3854
Mach ic leven het sel u vromen.’3855
‘Oom, ende oec mooch di wel comen3856Voor alle die heren tot ontscouden.
Men sel u niet vangen nochte houden,3858
Also lange als gi sprect u tale.
Dit heeft die coninghinne wale
En die lupert besproken also.’3861
Reynaert sprac: ‘So bin ic vro.3862
So en ducht ic van nyement een haer3863
Ende ic en hoorde nye liever maer.3864
Ic sel mijn recht nu wel bedringen.’3865
Doe zwegen sy van desen dingen

3842
3843
3844
3845
3846
3849
3850
3853
3854
3855
38563858
3861
3862
3863
3864
3865

hair (...) verstoren: zich ongerust maken
vaer: vrees
gaet hair naer: grijpt haar aan
toe: bovendien
vroe: vroeg
dat... gaen: dat het sommigen in het nauw zal brengen
bi my staen: mij helpen
dat staat ter beschikking van UEdele
das (< dat es): dat is
vromen: baten
comen (...) tot ontscouden: uw onschuld bepleiten
houden: (gevangen) houden
besproken: in rechte geëist
vro: blij
dan vrees ik van niemand ook maar iets
maer: boodschap
bedringen: verwerven
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3870

3875

3880

3885

3890

3895

Ende sijn bynnen den berch gecomen.
Dair hebben si Armelijn vernomen
Ende lach bi haren jongen
Ende is ter vaert op gesprongen3870
Ende ontfencse beide wael.
Grymbaert gruetse myt zueter tael,
Sijnre moyen ende hair kijnder.
Men reyde ter maeltijt gijnder
Die duven jonck die Reynaert brochte.
Ellic die at dat hem geboren mochte,3876
Nochtan so en waren si niet zat.3877
Al hadder ellic noch een gehat,
Dair en had niet veel gebleven.
Reynaert sprac: ‘Ziet, lieve neve, aant.
Hoe behagen u die kijnder mijn,
Rossel ende Reynaerdijn?
Sy sellen onse geslachte meren.3883
Sy beghynnen hem vast te generen:3884
Die een vanct een hoen, dander een kuken.
Sy connen oec wel in twater duken
Na kuken en na enden.3887
Ic sou dees dicker om proy uut senden,3888
Mer ic wilse leren eerst bevroeden3889
Hoe sy hem voor die stric sellen hoeden,
Voor die jagers ende voor die honden.
Waert dat si den aert wel conden,3892
So wair ic wel op hem gerust.
Sy souden dic onsen lust
Van mennigerhand spise boeten,3895

3870
3876
3877
3883
3884
3887
3888
3889
3892
3895

ter vaert: meteen
geboren: ten deel vallen
zat: verzadigd
meren: in aanzien doen toenemen
ze beginnen regelmatig voedsel aan te brengen
Na: naar
dicker: vaker
bevroeden: inzien
aert: kunst
boeten: lenigen
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3900

3905

3910

3915

3920

Die wi van node derven moeten.3896
Ende sy slachten my zeer wel,3897
Want grymmende spelen si hair spel3898
Ende gene die sy haten3899
Si hem vriendelic gelaten,3900
Om dat hijs te myn verhoet.3901
So brengen size onder die voet
En biten hem ontwee die keel.3903
Dats den aert van Reynaerts speel.3904
Ende oec sijn si ter grepen snel.3905
Dat behoort ons toe zeer wel.’3906
‘Oom, gi moocht u wel verbliden,
Want het is een scoon toe tiden3908
Te hebben kijnder die sijn so vroom.3909
Ic verblijts hoet so coom3910
Dat icse in mijn geslachte weet.’
‘Grymbert, neve, gi hebt gesweet
Ende zijt moede; het waer wel tijt
Dat gi ginct op u rust.’ ‘Oom, wildijt,
So dunket my goet gedaen.’
Doe ginc hi neder leggen zaen3916
Op een letier gemaect van stroy.3917
Reynaert ende sijn wijf ende al die proy3918 aant.
Ghingen oec slapen, mer niet Reynaert.3919
Hi was myt zorgen zeer beswaert
Hoe hi hem best onsculdigen mocht.

3896
3897
3898
3899
3900
3901
3903
3904
3905
3906
3908
3909
3910
3916
3917
3918
3919

van: uit; derven: missen
slachten: lijken op
grymmende: verbeten, ‘met bittere ernst’
gene: (tegenover) degene
doen zij zich vriendelijk voor
opdat hij helemaal geen wantrouwen koestert
ontwee: doormidden
speel: spel
ter grepen: in het grijpen
dat is echt eigen aan ons
toe tiden: steun, toeverlaat
vroom: flink, moedig
ik ben blij daarover
zaen: vlug
letier: ligplaats
al die proy: alle kinderen
mer niet Reynaert: maar R. (viel) niet (in slaap)
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3925

3930

3935

3940

3945

Alden nacht lach hi en docht
Ende socht in hem selven raet.
Des morgens mitter dageraet
Ruumde hi myt Grymbaert sijn hooff,3925
Mer eerst so nam hi schoon oorloff3926
Aen sijn wijf, vrou Ermelijn,
Ende oock aen die kijnder sijn.
Hy sprac: ‘Laet u niet verlangen.3929
Ic moet ummer te hove gangen3930
Mit Grymbert, mynen neve.
Ende off ic yet te lange bleve,3932
Dair om en zijt niet in vaer.
Al hoordi oec enige lede maer,3934
Die sel di altoos slaen int goede.3935
Mer ummer zijt op u hoede
End verwaert onse veste.3937
Ic sel gynder vorderen dat beste
Nadien dat ict gelegen zie.’3939
‘Och, Reynaert, so en was ic dus droevich nye,3940
Dat gi ummer wilt van desen.3941
Ghi waert dair lest in groter vresen,3942
Dat gi levende nau ontquaemt,3943
Ende gi seit ende had geraemt3944
Dat gi dair niet weder en wout.’3945
‘Vrou, die aventuer is mennichfout.3946
Het gaet bi wilen buten gissen.3947
Sulc die waent hebben, hi moets missen.

3925
3926
3929
3930
3932
3934
3935
3937
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947

ruumde: vertrok uit
oorloff: afscheid
verlangen: verdrieten
ummer: zeker, absoluut
off: als
lede maer: slecht bericht
slaen int goede: goed opnemen
verwaert: bewaakt
naar de mate dat ik daar kans toe zie
so: hoort bij droevich; nye: nooit
desen: hier
vresen: vreeswekkende toestand
zodat u ternauwernood levend ontkwam
geraemt: u voorgenomen
wout: wilde (gaan)
vrouw, het lot is wisselvallig
het gaat soms anders dan men dacht
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Ic moet ummer dair wesen nu.
3950 Weest te vreden, des bid ic u,
Want het is al sonder anxt.3951
Ic coom weder opt alre lanxt
Bynnen vijff dagen, ist dat ic kan.’
Hier mede scieden van dan
3955 Reynaert ende die dass te samen
Ende doe sy op die heide quamen,
Sprac Reynaert: ‘Neve, hoort my nu. aant.
Synt ic lest biechte tegen u,
Heb ic mysdaen, dat moet gi horen.
3960 Men sel die quaetheit brengen voren3960
In biechten, die men heeft gedaen.
Men derff die duecht niet doen verstaen3962
Diemen doet, dat en is geen sonde.
Ic maecte Bruun een grote wonde
3965 Ende een scerp snyden uut sinen live,3965
Ende ic dede den wolf ende synen wive
Die schoen villen van horen voeten.
Ic dede den coninc tot my waert zoeten3968
Sinen toorn ende maecten te vriende,3969
3970 Dat ic mit luegen al verdiende.
Ic seide dat Bruun ende Ysegrim
Stonden na dat leven sijn
Ende dat sy hem verraden souden.
Dus maect ic buten horen scouden3974
3975 Dat hem die coninck wart zeer hat,3975
Ende al myt luegen deed ic dat.
Oeck wijsde ic den coninck enen scat,

3951
3960
3962
3965
3968
3969
3974
3975

want er is niets om bang voor te zijn
sel: moet
derff: hoeft; doen verstaen: vertellen
Ende: en (liet); scerp: pelgrimstas
tot my waert: jegens mij; zoeten: verzachten
maecten: maakte hem
maect: maakte; horen scouden: hun schuld
hat: vijandig gezind
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3980

3985

3990

3995

4000

4005

Des hem nye en wart te bat,3978
Want ic loocht al dat ic seide.
Bellijn, den ram, ic myt my leide
Ende Kuwart die ic tlijff roofde,
Ende seynde Bellijn mitten hoofde
Totten coninc om sinen toren.3983
Ic duwede dat conijn tusschen sijn oren,
Dat ic hem wel na dat leven nam,3985
Ende het was my leet dat hi ontquam,
Mer het was my alte cloeck.3987
Mit recht claecht over my die roeck,
Want ic at sijn wijff Scerpenebbe.
Lieve neve, ende oec so hebbe
Ic my bedocht van enen dinck,
Dat ic vergat doe ic lest ginck
Te biechten; dat moet ic seggen mede.
Het was een hoesheit die ic dede3994
Den wolf; my wair leet deed men my.3995
Wi quamen gaende, ic ende hi,
Tusschen Honthorst ende Everdingen.3997 aant.
Dair zagen wi dat voor ons gingen
Een mery root ende haer vole,3999
Dat so swert was als een cole
Ende vet, vier maende groot.
Isegrim was volna doot4002
Van honger ende bad my dat ic liep
Totter mery ende haer aen riep
Of sy tvolen woude vercopen.

3978
3983
3985
3987
3994
3995
3997
3999
4002

waar hij nooit beter van werd
om sinen toren: om hem schade te berokkenen
Dat: zodat
cloeck: behendig
hoesheit: (daad van) beleefdheid
deed men my: als men het mij zou doen
Honthorst: plaatsje bij Woerden; Everdingen: plaatsje aan de Lek
mery: merrie; vole: veulen
volna: bijna
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4010

4015

4020

4025

4030

Ic haeste my ende ic ginck lopen
Totter mery ende vraechde hair dat,
Ende si seide my, si vercoft my om een scat.4008
Ic vraechde huer hoe zijt woude geven.4009
Sy sprac: “Reynaert, het staet gescreven
Achter onder mynen rechter voet.
Si di van clergien vroet4012
En wildijt zien, ic laet u lesen.”4013
Doe hoordic wair sy woude wesen.4014
Ic seide: “Neen, in goeder trouwen,
Ver mery, het mocht my rouwen.4016
Ic en can lesen niet een veer,4017
En te copen ic niet en geer4018
Dat nu is u enich kijnt.
Isegrim heft my hier gesent
Ende wist gern hier off dat waer.”4021
“So laten selver doen comen haer”,4022
Sprac si, “ic sels hem maken vroet.”4023
Ic seide: “Ic sel”, ende mitter spoet
Liep ic daer Ysegrim sat.4025
Ic seide: “Oom, wil di eten dat4026
Vanden voel, so lopet zeer4027
Totter mery; si verbeit u ter eer.4028
Sy heeft onder hair voet gescreven
Den coop, hoe zijt wil geven.
Si woud my hebben lesen laten,
Mer wat soude my dat baten,

4008
4009
4012
4013
4014
4016
4017
4018
4021
4022
4023
4025
4026
4027
4028

vercoft: verkocht
huer: haer; hoe: voor hoeveel
bent u goed opgeleid
laet: laat het
toen begreep ik waar ze naar toe wilde
Ver: mevrouw
niet een veer: in het geheel niet
geer: begeer
hier off dat waer: hiervan het ware
haer: hierheen
maken vroet: bekend maken
daer: naar daar waar
dat: hier “iets” of “alles”
voel: veulen; zeer: vlug
si verbeit u ter eer: ze staat geheel tot uw dienst

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

182

4035

4040

4045

4050

4055

Want ic een letter en kenne niet.
Des dooch ic in mijn hert verdriet4034
Dat ic nie en ghinc ter scool.
Oom, wil di copen dat vool,
So mochdijt hebben, condi lesen.”
“Ay my, wat zoud my wesen?4038
Ja, ic can Walsch, Duutsch ende Latijn.4039 aant.
Op Vestvalen ende te Provijn4040
Heb ic gegaen tot hoger scolen
Mit ouden wisen sonder folen.4042
Meysters van audientien,4043Questie gegeven ende sentencien,
Ende was in loeyen lycensiert.
So wat scriften dat men visiert,4046
Can ic lesen gelijc mijn naem.
Ic wil tot hair lopen; ic raem4048
Dat ic den coop sel weten ter vaert.4049
Wair toe bistu goet, Reynaert,
Dattu lesen en const noch scryven?”
Doe liep hi heen ende liet my bliven,
Dat ic sijns verbeiden soude,4053
Totter mery ende vraechde off si woude
Hair vuellen geven of dat sijt helde.4055
Sy sprac: “Die som vanden gelde
Staet after aen mijn rechter voet.”4057
“So laet my lesen.” Si sprac: “ic doet”,

4034
4038
4039
4040
4042
40434046
4048
4049
4053
4055
4057

dooch: lijd
wesen: geschieden, gebeuren
Walsch: Frans; Duutsch; Duits
Vestfalen: Westfalen; Provijn: Provins in Champagne
met oude wijzen zonder gekheid te maken
Rechtsgeleerden (heb ik) oplossingen van moeilijke vragen en oordelen gegeven, en heb
bevoegdheid verkregen in de rechten
visiert: bedenkt
raem: denk
ter vaert: snel
opdat ik op hem zou wachten (tussenzin)
helde: wilde houden
after: achter

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

183

4060

4065

4070

4075

4080

4085

Ende heeft haren voet verdragen4059
Die wel myt yser was beslagen
Al nywe, myt hoefnagelen sess,
Ende raemde niet alte mess,4062
Want sy smeten so voor sijn hoofft,4063
Dat hi storte ende was verdoeft
Ende viel overdoot dair neder.4065
Eer hi bequam off op stont weder,4066
Mocht men een mijl hebben gereden.4067
Die mery liep myt groter haesten
Mit haren vuellen haerre straten4069
Ende heeft Ysegrim dair gelaten,
Seer mysmaect ende gewont.
Hy lach en huylde als een hont.
Doe hi bequam, doe bloyde hi zeer.
Ic ghinc tot hem ende seide: “Heer
Ysegrim, lieve oom, hoe staet?40754075
Si di van den vool wel gesaet?4076
Hoe en deildi my niet wat mede
Ende ic doch u bootscap dede?4078
Hebdi geslapen op u mael?
Wair wast, Walsch ofte Vocael,4080
Dat gescrift onder hair voet?
Ic wist wel, gi zijt so vroet
Dat nyement bet lesen en can dan gi.”
“O wi, Reynaert, neve, o wi!
Ic bid u dat gi u spotten laet.
Ic bin so qualiken begaet,4086

4059
4062
4063
4065
4066
4067
4069
4075
4075
4076
4078
4080
4086

verdragen: opgetild
en mikte precies raak
smeten: sloeg deze met kracht
overdoot: alsof hij dood was
bequam: bijkwam
mocht: kon
haerre straten: haars weegs
staet: is het er mee
waarom geeft u er mij niet iets van
gesaet: verzadigd
Ende: terwijl
Wair: wat; Vocael: Latijn
begaet: behandeld

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

184

4090

4095

4100

4105

4110

Het mocht ontfermen herde stenen.4087
Die hoeyr mitten langen benen4088
Had haren voet so hooch op verheven,
Ic waendet hadden geweest letteren gescreven,4090Die nagelen die dair in stonden.
Si sloech my zess groter wonden
Ten eersten slage dat sy smeet,
Dat my thooft wel na spleet4094
Ende mijn herssenbecken al ontwee.4095
Sulc lesen en geer ic niet mee.”4096
“Lieve oom, ist wair dat gi telt? aant.
Dat heeft my wonder, want ic helt
U voor den besten clerc die nu leeft.
Nu hoor ic wel dat men my heeft4100Wel eer geseit ende oec gelesen
In boeken, dat wel wair mach wesen,
Dats dat die beste clercke fijn4103
Dicwijl die wijste lude niet en sijn.
Die leken vervroeden se by wilen.4105Dat doet dat sy so versubtilen
In kunsten, dat sy dair in verdwalen.”
Dus brocht ic Ysegrim in dwalen4108
Dat hi nauwe sijn lijff behelt.4109
Siet, neve, ic heb u nu vertelt
Al dat ic weet van mijnre misdaet.

herde: harde
hoeyr: hoer
dat ik dacht dat de nagels die daarin zaten, geschreven letters waren
Dat: zodat
ontwee: in tweeën
geer: begeer; mee: meer
nu bemerk ik wel, dat wel waar kan zijn wat men mij vroeger heeft gezegd en ook uit boeken
voorgelezen
4103 Dats: namelijk; clercke: geleerden, intellectuelen
4105- de leken (i.t.t. clercke) zijn ze soms te slim af. Dat komt doordat ze (de clercke) zulke subtiele
onderscheidingen aanbrengen in hun kennis, dat ze daardoor de kluts kwijtraken
4108 Dus: zo
4109 nauwe: ternauwernood
4087
4088
40904094
4095
4096
4100-
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4115

4120

4125

4130

4135

Misselic hoet myt my vergaet4112
Te hove, nochtan bin ic sonder vaer,
Want ic bin nu sonder sunde claer4114
Ende ic wil gern bi uwen rade4115
Beteren ende comen te genade.’4116
Grymbaert sprac: ‘Die mysdaet is groot.
Die doot is, moet bliven doot.
Men machs niet weder doen leven.4119
Mer, oom, dit wil ic u al vergeven
Om den anxt die gi dair om liden moet,
Eer gi dair off u ontscout doet,4122
Ende hier op wil ic u absolveren.4123
Mer dat u alre meest sal deren,
Dats dat gi Kuwaerts hooft dair sende
Ende den coninck myt logen verblende.
Doch, oom, dat was zeer mysdaen.’
‘Neef, die door die werelt sel gaen4128
Moet dick horen, sien, vertrecken.4129
Hy moet hem besmytten ende bevlecken.4130
Wie honich handelt, vinger lect.4131
Ic ward dicwil gewect aant.
Van mijnre conscientien bynnen4133
Gode boven al te mynnen
Ende mynen evenkersten als my,4135
Dattet Goods liefste wille sy4136
Ende dat dit wair dat beste recht.4137

4112
4114
4115
4116
4119
4122
4123
4128
4129
4130
4131
4133
4135
4136
4137

Misselic hoet: onzeker over hoe het
claer: zuiver
rade: hier: raad van een biechtvader
beteren: mijn zonden uitboeten
machs: kan hem
voordat gij u daarvan kunt vrijpleiten
absolveren: vergeving schenken
sel: moet
vertrecken: verhullen, verbergen
hem besmytten: zich vies maken
handelt: aanraakt; lect: likt
conscientien: geweten; bynnen: innerlijk
even kersten: naaste, medechristen; my: mijzelf
Dattet: omdat het
dat: omdat
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4140

4145

4150

4155

4160

Wat waendi dat die reden vecht4138
Van bynnen tegens die uterste wille?4139
Dan sta ic in my selven stille
Op mijn eygen vry vernuft4141
En warde van synnen so versuft4142
Dat ic niet en weet wat mijns gesciet.
Ic bin in een bloet niet.4144
Ic heb en bin van allen gelaten.4145
Dat wil ic van my steken ende haten,4146
Al dat mynre is dan Got,
Ende hoge clymmen boven sijn gebot
Ende bescouwen der contemplacien.4149
Mer dese sonderlinge gratien4150 aant.
Gescien my als ic bin alleen,
Mitter werlt noch myt mensch gemeen,4152
Ende ic my selven van bynnen zie claer.
Mer over een corte wijl dair naer,
Als ic der werelt ward gemeen,4155
So vijnd ic so veel steen
In mynen wech achter ende voren
Ende ic zie die voet sporen
Dair dese prelaten in gaen,4159
So ward ic weder vluysch gevaen.4160
So coomt die werelt en wil dat vleisch4161

4138
4139
4141
4142
4144
4145
4146
4149
4150
4152
4155
4159
4160
4161

waendi: meent u; reden: rede, verstand
uterste wille: op het hoogste gerichte verlangen
in mijn eigen, niet door het aardse gehinderde geest
en mijn zintuigen nemen niets meer waar
bloet niet: zuiver, ongevormd niets
ik ben van al het aardse gescheiden
steken: afhouden, verwijderd houden
en (het hogere, God) geestelijk schouwen
sonderlinge gratien: bijzondere genadegaven
gemeen: gemeenzaam
ward gemeen: (weer gewoon) deel word (van)
prelaten: (geestelijke) hoogwaardigheidsbekleders
vluysch: vlug; gevaen: gevangen
vleisch: vlees, lichaam (beheersen)
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4165

4170

4175

4180

4185

Mit groter genuechten sonder eysch,4162
Ende leggen my so veel te voren4163
Dat ic die vriheit heb verloren
End dat leven dair ic eerst in was.
So hoor ic sanck ende pijp geblas,4166
Lachen, spelen end vrolicheit.
Ic hoor dat dese off gene seit,4168
Die anders seggen dan si penzen.4169
Dair leer ic liegen ende venzen,
Sonderlingen in heren hove.4171
Dair sprect meest alte love.4172
Heren, vrouwen, papen, clercken,
Dit sijn die geen die meest die luegen stercken:4174
Men der die heren niet tseggen twair.4175
Lieve neve, hier leer ic naer,4176
Ic moet mede loventuten4177
Ofte men soude my buten sluten.
Ic heb veel lude dic horen spreken aant.
Die reckelic ende wairachtich leken,4180
Als sy een reden vertogen.4181
Viel ontwee enyge logen4182
Die hoor redene mocht geliken,4183
Sy lietense mede door striken,4184
Op dat hair tael wair te scoonre.4185
Nyet dat die luegenaer waeir coenre4186

4162
4163
4166
4168
4169
4171
4172
4174
4175
4176
4177
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186

Mit: door; eysch: verzet
te voren: in de weg
pijp geblas: blaasmuziek
seit: het woord voert
(hoewel het onderwerp meervoud wordt, loopt de zin gewoon door)
Sonderlingen: met name
daar wordt het meest gevleid (en dus gelogen)
stercken: versterken, ondersteunen
der: durft, kan; twair: de waarheid
naer: van (dat)
loventuten: onbeschaamd vleien
reckelic: eerlijk
als zij een toespraak hielden
Viel ontwee: (En als bij hen) opkwam
geliken: passen bij
dan vervlochten zij die in hun woorden
te: des te
waeir coenre: scheutig zou moeten zijn
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4190

4195

4200

4205

4210

Mit verrade inder reden begyn,4187
Mer die reden wil dair in4188
Ymmer sijn ende wantse wel clede,4189
So laet hise dair varen mede.4190
Neve, dus moet men hier ende dair
Nu liegen ende dan zeggen wair,
Dreigen, smeken, bidden ende vloeken
Ende ellic op sijn hooft zoeken.4194
Die die werelt wil hantieren4195
Ende een luegen wil vysieren4196
Ende op hair scoonste dan setten voort4197
Ende so bewympelen dair mense hoort,4198
Mit doeken die hi dair om wijnt,4199
Datmense voor die wairheit mynt,4200
Die en is sijn meyster niet ontlopen.4201
Can hise so subtilic knopen,
Dat hi niet en stamert in sijn tael4203
Ende dan dat hi gehoort is wael,
Neve, dese mach wonder maken.4205
Hy mach bont dragen ende scaerlaken4206
Int geestlic end int weerlic recht.
Hy wint wair hi vecht.
Nochtan en trect hi sweert noch knijff.4209
Nu vijnt men mennigen losen katijff4210 aant.

4187
4188
4189
4190
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4203
4205
4206
4209
4210

verrade: bedrog, leugens; reden begyn: begin van de redevoering; vgl. slot in 4226 (de
leugenaar moet dus niet zomaar wat doen)
reden: verstand, zin
wantse wel clede: wanneer ze (de leugen) er goed in past
varen mede: meegaan (met de rest van het betoog)
en iedereen in zijn zwak aantasten
hantieren: naar zijn hand zetten
vysieren: bedenken
setten voort: presenteren
bewympelen: omwikkelen
wijnt: windt
voor (...) mynt: beschouwt als
die heeft zijn lesje goed geleerd (is niet weggelopen bij zijn leermeester)
stamert: stottert, struikelt
wonder maken: wonderbaarlijke dingen realiseren
scaerlaken: fijne, rode stof (als teken van rang)
knijff: mes
losen katijff: onbetrouwbare pummel
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4215

4220

4225

4230

4235

Diet zeer benijt dat hi ziet
Dat desen dus vordel gesciet,
Ende meent dat hijt wel can,
Liegen, ende grijpt een luegen an
Die hi verschoont ende voort wil setten.4215
Hy aet oec gern vanden vetten,4216
Mer hi en is gelooft noch gehoort.
Ende sulc is so plomp, als hi sijn woort
Ten besten waent seggen ende sluten,4219
Valt hi al sijnre materien buten,4220
Ende en cant so wel niet zalven,4221
Hy en laet sijn reden staen ten halven
Sonder hooft off sonder steert,
So wart hi voor een dwaes vermeert4224
Ende men hout dair mede spot.
Mer die een luegen geeft een slot
Ende seit sijn reden sonder sneven4227
Als oft voor hem stont gescreven,
Ende maectse alle gader dooff,4229
Dat men se bet gelooft4230
Dan die wairheit: dats die man.4231
Wat const ende wijsheit is dair an
Die wairheit te seggen? Dat is goet te doen. aant.
Hoe lachen sy dan onder hair caproen,4234
Die lose scalcken die geven den raet,
Ende die geen die die logen aen gaet,4236
Als hair onrecht gaet te boven4237

4215
4216
4219
4220
4221
4224
4227
4229
4230
4231
4234
4236
4237

verschoont: opsiert; voort wil setten: onder de aandacht wil brengen
d.w.z. hij profiteerde ook graag mee
Ten besten: Op zijn best; sluten: afsluiten, beëindigen
raakt hij de greep op zijn onderwerp kwijt
zalven: genezen, in orde brengen
voor (...) vermeert: bekend als
sneven: vallen, struikelen
maectse (...) dooff: misleidt ze
Dat: zodat; se: de leugen
dats die man: dat is pas iemand
caproen: kap, muts
aen gaet: belang hebben bij
gaet te boven: het wint
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4240

4245

4250

4255

4260

Ende trecht wart afterwaert gescoven.
Doch neve dan sijn sy alte vroe.4239
Scout, scepen raden dair toe4240
Achterbaecs, ende helpent in setten,4241
Off rechters van anderen wetten,4242
Ende leren door die vinger sien,
Op datsi mede genyeten in dien4244
Off in hoore vrienden gonst.4245
Doch, neve, dats een quade const.
Die sprekers die hair tonge verhueren,
Mogen hier in veel verbueren,4248
Logen te spreken myt berade
Dair scand off coomt ende lijfs scade.
Ic en seg niet men moet wel biwilen
Spotten, boerten, liegen, gilen4252
In dingen van mysseliken zake,4253
Want die altoos die wairheit sprake,
En conde die strate nergent houwen.4255
Sulc sweert ende seit by sijnre trouwen
Ende spreket in placebo,4257Dat hi mach doen herde no,
Wil hi leven myt gemake.
Die altoos die waerheit sprake,
Soud dicwil vijnden wederstoot.4261
Men moet wel liegen alst doet noot4262

4239
4240
4241
4242
4244
4245
4248
4252
4253
4255
42574261
4262

vroe: blij
schout en schepenen (stedelijke ambtenaren) adviseren daarbij
Achterbaecs; heimelijk; in setten: organiseren
en ook onrechtvaardige rechters (sluit aan bij Scout, scepen in 4240)
in dien: d.w.z. door het voordeel dat de leugen oplevert
in: door; hoore: van hun
verbueren: misdoen
boerten: schertsen; gilen: bedriegen
van mysseliken zake: wisselvallige, onberekenbare
zou zich nergens vrij kunnen bewegen
en doet toezeggingen die hij nauwelijks kan waarmaken
wederstoot: tegenstand, verzet
alst doet noot: als het nodig is
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En dair na beteren by rade.4263
Tot allen mysdoen staet genade.
4265 Ten is nyement, hi en dwaelt bitiden.’
‘Wat, oom, u en can niet ontgliden.4266
Gi weet dat nauste op alle dingen.4267
Gi soud my wel brengen in dwalingen.
U reden is buten mijn verstaen.
4270 Wat noot is u te biecht te gaen?
Ghi soud selve sijn die paep
Ende laten my ende ander scaep
Tegens u biechten ende nemen raet.
Ghi weet so claer der werelt staet,
4275 Dat nyement en mach voor u gaen manck.’4275
Mit deser talen ende niet lanck4276Quamen sy int hoff gegaen.

Rede over de ontmoeting met Mertijn aant.
Reynaert wart een deel ondaen4278 aant.
Van twyvel in synen moet.4279
4280 Nochtans dede hi dairt hem toe stoet4280
Ende maecte hem int herte coen.
Hy streeck door alle die baroen4282
Tot dair die coninc selve was
Ende het ghinc by hem die dass
4285 Die tot hem seide: ‘Oom Reynaert,
Weest goets moets en onvervaert.
Die blode en dooch tot geenre uur.4287
Den coenen helpt die aventuer.4288

4263
4266
4267
4275
42764278
4279
4280
4282
4287
4288

rade: advies van een biechtvader
ontgliden: ontgaan
u weet alles heel precies
dat niemand zijn gebreken voor u verborgen kan houden
zo sprekende kwamen zij na een poosje aan het hof
ondaen: bevangen
moet: gemoed
dairt hem toe stoet: wat hij wel moest doen
streeck: ging
de bange is nooit ergens goed voor
aventuer: fortuin, lot
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4290

4295

4300

4305

4310

4315

Een dach is beter dan sulc een jaer.’4289
Reynaert sprac: ‘Neve, gi segt waer.
God danck u, gi troost my wael.’
Eer hi began enige tael,
Maecte hi een gelaet so fier
Ende zach dair ende hier
Als: wie wat wil, die come haer.4295
Hy zach dair veel in die scaer4296
Van synen magen die dair stonden,
Die hem nochtan geen goet en gonden,
Ende dat conde hi wel verdienen,4299
Die otter, die bever, myt hem tyenen4300
Die ic hier noch wel sel noemen.
Doch was dair oec sulc comen
Dien mynden ende hadden lieff.4303
Reynaert knyelde ende op hieff4304
Sijn tael, ende voorden coninck
Hy sprac: ‘God die nye en verghinck
Ende alles machtich blijft altoos,4307
Bewair mijn heer den coninc altoos
Ende sijnre vrouwen der coninghin,
En geef hem wijsheit ende syn4310
Wie dat recht off onrecht heeft,
Want dair veel op eerden leeft
Die van buten dragen schijn
Danders dan si van bynnen sijn.
Ic woud God toonde openbaer
Ende voor thooft gescreven waer.4316

4289
4295
4296
4299
4300
4303
4304
4307
4310
4316

soms is een dag beter dan een jaar (soms kan in een dag heel veel bereikt worden)
alsof hij zeggen wilde: wie wat van me wil, die komt maar op
scaer: schare, menigte
en daar had hij het wel naar gemaakt
myt hem tyenen: en met hen tien (anderen)
dien: die hem
op hieff: begon
machtich blijft: beheerst
syn: inzicht
Ende: en (dat het)
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4320

4325

4330

4335

4340

Ic liets my costen een lieff dinck4317
Ende ghijt also wist heer coninck4318
Van allen saken als ic doe.
Ic heb geweest laet ende vroe
Altoos in uwen dienst gevoecht4321
En dair om bin ic dus gewroecht4322
Mit logen voor u vanden quaden
Die my gern souden scaden
Ende doen verliesen u hulde
Mit onrecht ende sonder sculde.
Des roep ic wopen over hair lijff.4327
Doch hoop ic, heer, dat gi ende u goede wijff,
Sijt so wijs ende so besceiden,4329
Dat gi so niet en sijt te verleiden
Mit loosheit off myt logentaelen,
Dat gi trecht yet laet verdwalen,
Want gi en hebs nye geplogen.4333
Dair om, heer, hebt voor ogen
Na den recht alle saken,
Ist in daden of in spraken,
Ende doet ellic gelijc wet.4337
Dats my genoech en geer niet bet.4338
Die sculdich is die scaem hem.
Men sel wel weten wie ic ben.
Ic en can smeken off flatteren.4341
Ic wil mijn hooft ondecken myt eren.’4342
Alle die int pallaes waren,4344
Swegen ende haddens wonder twaren,

4317
4318
4321
4322
4327
4329
4333
4337
4338
4341
4342
4344

het was me heel wat waard
Ende: als
in (...) gevoecht: gericht op
gewroecht: beschuldigd
wopen: wee
besceiden: verstandig, oordeelkundig
geplogen: gedaan
doet: behandel; gelijc wet: zoals de wet het voorschrijft
geer: (ik) begeer
flatteren: vleien
ondecken: ontbloten
twaren: waarlijk
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4345 Dat Reynaert sprac so stoute tael.
Die coninc seide: ‘Och hoe wael, aant.
Reynaert, condi u fallaci.4347
U scone bootsen ende saluaci4348
En sel u niet baten veel.
4350 Ic waen noch huden u keel4350
U wercken sel ontgelden.4351
Ic en wil niet veel myt u scelden,
Mer ic sel corten u pijn.4353
Dat gi ons lief hebt, dat is aenschijn4354
4355 Aent conijn ende aen Corbout.
U scalcke vond, loos ende stout,4356
Sellen u doen sterven sonder zuuct.4357
So lange gaet te water die kruuck,
Dat sy brect ende valt aen sticken.
4360 Ic waen die kruuck die ons so dicken
Heeft bedrogen, haest sel breken.’
Reynaert die was om dit spreken aant.
In groten anxt ende in vaer.
Hy woude dat hi tot Colen waer4364
4365 Ende hi dair niet en wair gecomen.
Doe dochte hi: wat mach my vromen?4366
Ic moet der duer, so hoe ict make.4367
‘Heer coninc’, sprac hi, ‘gi sout mijn sprake aant.
Uut horen, dat wair reden goet.4369
4370 Al wair ic geoordelt totter doet,
Nochtan soud men mijn tael horen.
Ic heb u doch hier te voren

4347
4348
4350
4351
4353
4354
4356
4357
4364
4366
4367
4369

fallaci: bedriegerij
bootsen: grappen; saluaci: groet
huden: heden
ontgelden: betalen voor
pijn: nood (ironisch), misschien: verhoor
aenschijn: zichtbaar
vond: kunstgrepen, bedenksels
zuuct: ziekte
Colen: Keulen (dus ver weg)
vromen: baten
so hoe ict: hoe ik het ook
reden goet: billijkheid, rechtvaardig gedrag
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4375

4380

4385

4390

4395

Mennigen nutten raet gegeven
Ende ic bin ter noot bi u gebleven
Dicke, dair u die ander ontweken.4375
Off my die lose myt valschen treken4376
Tonrecht tegen u hebben belogen,4377
Ende ic des geen onscout en moet togen,4378
So mach ic mijn misval wel clagen.4379
Ic heb gesien in ouden dagen,4380
Dat ic gehoort was voer enen anderen.
Noch mochten die dinc wel verwanderen4382
Ende comen in haren ouden staet.
Men sel gedencken ouder daet4384
Ende myt besceide dair in voort gaen.4385
Ic zie hier noch so veel staen
Mijnre magen ende geslachten4387
Die luttel schinen mijns te achten,
Diet nochtant soude deren,4389
Heer coninc, dat gi my sout ontheren4390
Off verderven myt onrecht.
So deed gijt oec een den getruutsten knecht4392
Die gi hebt in al u lant.
Wat waendi, heer, had ic becant4394
In my enige brueke ofte smette,4395
Dat ic te rechte of te wette4396
In u oge hier gecomen waer,4397
Ende onder mijnre viande scaer?

4375
4376
4377
4378
4379
4380
4382
4384
4385
4387
4389
4390
4392
4394
4395
4396
4397

ontweken: in de steek lieten
Off: als; treken: listen, streken
ten onrechte bij u hebben zwart gemaakt
moet: mag
misval: ongeluk
in ouden dagen: vroeger
verwanderen: veranderen
ouder daet: vroegere daden
besceide: inzicht, onderscheid
Mijnre: van mijn
Diet: (maar) die het
ontheren: onteren, te gronde richten
een den getruutsten knecht: een van de trouwste dienaren
becant: opgemerkt
brueke: ondeugd, gebrek
dat ik naar het rechtsgeding
In: onder
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4400

4405

4410

4415

4420

Neen ic, om een werelt van goude!4399
Ic was dair ic wesen woude:
Op mijn ruumt ende op mijn vry.4401
Mer God danck, ic ken my
So claer sonder enige vlecken,
Dat ic wel openbaer der trecken4404
Int licht en spreken voir die goede.
Mer my was so wee te moede,
Doe my Grymbert brocht die maer,4407
Dat ic al om liep haer en daer,
Bijster als een onvroet man.4409
Ende en wair dat ic was inden ban,4410
Ic wair hier gecomen sonder beiden.4411
Dair ic dus dwaelde aen die heiden,4412
Quam mijn oom Mertijn, die aep, aant.
Die wiser is dan enich paep
Van gramarien inder practiken.4415
Hy was des biscops van Cameriken4416
Advocaet wel negen jaer.
Hy zach my dryven groot misbaer
Ende sprac: “Neve, wat is dat u let?4419
Ghi dunct my wesen al onset.4420
Segt my wiet u heeft gedaen.
Men selt den vrienden doen verstaen,
Swaer saken die gaen ter noot.4423
Een tru vrient is een hulpe groot.4424

4399
4401
4404
4407
4409
4410
4411
4412
4415
4416
4419
4420
4423
4424

om: (nog niet) om
waar ik mij vrij en onbelemmerd kan bewegen
der trecken: mij durf te begeven
maer: boodschap
Bijster: verbijsterd, zonder uitweg te zien; onvroet: dwaas, dom
Ende en wair: en ware het niet
beiden: uitstel
Dair: toen; aen: over
in het gebruik maken (uitbuiten) van geleerdheid
Cameriken: het bisdom Kamerijk
let: hindert, deert
onset: buiten uzelf, verbijsterd
gaen ter: veroorzaken
tru: trouw
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4425 Hy vijnt dicke beteren raet
Ter noot dan diet aen gaet,
Al is hi nochtan niet so vroet.
Dat doet, den man ontgaet den moet4428
En die wijsheit also zeer,
4430 Alst hem aen tlijff gaet off aen deer,4430
Ende is so myt hem begaen,4431
Hy en weet wat doen off eerst bestaen4432
Recht off hi wair sonder syn.”4433
“Och, lieve oom”, seide ic, ‘meer off myn
4435 Also gi my segt, is my gesciet.
Ic coom in groten, swaren verdriet,
Sonder scout ende onverdient
Van hem dien ic so groten vrient
Van herten altoos heb gesijn.
4440 Dat is Lampreel dat conijn,
Dat tot my quam gisteren morgen
Dair ic sat voir mijn borge
Ende soude mijn getide lesen.4443
Hy seide dat hi te hove woude wesen.
4445 Hy gruete my schoon ende ic hem.
Doe seide hi: “Reynaert, ic ben
Moede gelopen ende hongerich mede.
Heb di yet teten door mijnre bede?”4448
Ic seide: “Ja ic, genoech, coomt haer.”
4450 Doe dede ic hem geven een paer
Kersspette dair botter op lach,4451
Want het was op enen woensdach aant.
Dat ic geen vleisch en plach te eten

4428
4430
4431
4432
4433
4443
4448
4451

Dat doet: dat komt (doordat); ontgaet: raakt kwijt
deer: de eer
en (hij) is zo met zichzelf bezig
bestaen: aanpakken
Recht: net; syn: verstand
getide: gebedsdienst, getijde
teten: te eten
Kersspette: pannenkoeken; botter: boter
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Ende oec vaste ic, sel di weten,
4455 Tegens Pijnsteren die ons nu naect:4455
Want wie die hoochste wijsheit smaect
Ende geestelic leven wil leyden,
Die sel hem tegen die hoochtijt bereiden4458
Te vervullen des heren gebot.
4460 Het was: estote parati, seit Got4460
In dat ewangelium, lieve oom.
Ic dede sijns nemen goede goom4462
Van boter ende van sconen brode.
Dats goede have voir hongers node.4464
4465
Ende doe hi sat gegeten was, Lampreel, aant.
Quam mijn jonxste soen geheel
Ende woude wech doen dat relijff,4467
Want jonge kijnder eten lief.4468
Doe hi taste na, dat conijn4469
4470 Slochen voir die tande sijn,4470
Dat hem dat bloed uut ran ten ogen4471
Ende viel in onmacht in swaren dogen.4472
Doe Reynaert, mijn outste zoen,
Dit sach, liep hi ende geerde loen,4474
4475 Ende greep biden hoofde Lampreel.4475
Hi hadden gestuert totten morseel,4476
Ten waer dat ict hem benam.
Dair halp ic hem dat hi ontquam,
En sceidse ende sloech mijn kijnt zeer.4479
4480 Dat conijn liep tot mynen heer,

4455
4458
4460
4462
4464
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4474
4475
4476
4479

Pijnsteren: Pinksteren; naect: nadert
hoochtijt: belangrijk kerkelijk feest
estote parati: weest bereid (Matt. 22, 44; Luk. 12, 40)
ik voorzag hem rijkelijk
have: remedie
dat relijff: de resten
lief: graag
taste na: ernaar greep
slochen: sloeg hem
Dat: zodat
dogen: lijden, smart
loen: vergelding, wraak
‘Hij had gehakt van hem gemaakt’
ware het niet, dat ik hem tegenhield
sceidse: scheidde hen
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4485

4490

4495

4500

4505

Den coninc, ende seide ic wilden moorden.4481
Siet, oom, dus coomtet inden worden.4482
My is groot ongelijc gesciet,
Nochtan claecht hi ende ic niet.
Hier na quam Corbout gevlogen,
Die my een droef gelaet ginc togen.4486
Ic seide: “Wat is dy? Laet dijn kermen.”
Hy sprac: “Mijn wijff is doot, ochermen.
Ghinder leyt een doot aes vol maeden.4489 aant.
Dair mede woud sy hair saden4490
Ende at vanden wormen so veel,
Dat sy hair spleten uutter keel,
Ende sterff, en cond hair niet verbieden.”4493
Ic bad hem dat hi my bedieden
Soude wat dair wair gesciet.
Doe vlooch hi henen ende liet
Mi staen, en conde niet meer van hem weten.4497
Nu seit hi, ic heb die hoer doot gesmeten
Off ic hebse doot gebeten,
Alst niet en is, dat moet God weten.4500
Hoe soud ic comen so na?4501
Want sy vlieget ende ic ga.4502
Siet, oom, dus bin ic bedragen.4503
Ic mach mijn aventuer wel clagen.
Dat geluc is my zeer onhout.4505
Mer licht het is mijnre sonden scout.4506
Het is my goet, cond ict geliden.”4507

4481
4482
4486
4489
4490
4493
4497
4500
4501
4502
4503
4505
4506
4507

wilden: wilde hem
ziet, oom, zo komen de geruchten in de wereld
togen: tonen
aes: kadaver
saden: verzadigen
cond: (ik) kon
conde: (ik, nl. R.) kon
Alst niet en is: wat niet waar is
comen: (kunnen) komen
ga: loop
bedragen: belasterd
onthout: slecht gezind
licht: waarschijnlijk
cond ict geliden: als ik het zou kunnen verdragen
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4510

4515

4520

4525

4530

“Neve, gi sult te hove tiden4508 aant.
Ende doen u ontscout voor den heren.”
“Och, oom, des moet ic al ontberen,4510
Want my heer Herman, die provisoor,4511 aant.
In spaeus ban heeft swaerlic voor,4512
Om dat ic Ysegrim raet gaff
Dat hi sciet ende sijn oorden over gaff,4514Ter Elmaer, dair hi in was begeven.
Hy seide, het was so swaren leven,
Hy soude sterven, soud lange dueren.
My jamerde sijn karmen ende trueren4518
Ende halp hem als een vrient getrouwe,4519
Dat hi uut quam. Des heb ic rouwe,4520
Want hi meent boven alle dinck
My te behangen voor den coninck.4522
Dus loont hi my goet myt quaet.
Siet, oom, dus bin ic teynden mijn raet.
Ic moet te Romen om een absoluci4525
Ende so naect grote persecuci4526
Mynen wive ende mynen kijnderen,
Want dese quadien die my dus hijnderen,4528
Sellen si altemael onteren4529
Ende dit soud ic gerne keren.
Wair ic vanden ban vry,
So ginck ic ende verandwoorde my.
Nu en derfs ic niet bestaen.4533
Dus soud ic onder goede lude gaen,4534

4508
4510
4511
4512
45144518
4519
4520
4522
4525
4526
4528
4529
4533
4534

tiden; gaan
des... ontberen: dat kan ik niet doen
provisoor: vicaris-generaal (hoge kerkelijke rang in bisdom)
heeft gestreng hiervoor in de ban gedaan
dat hij uittrad (uit het klooster) te Elmare
My jamerde: ik had medelijden met
halp: (ik) hielp
Dat: zodat
behangen: beschuldigen
absoluci: vergeving (van zonden)
naect: nadert; persecuci: vervolging
quadien: ellendelingen
si: hen
bestaen: doen
Dus: want; goede lude: mensen/dieren die niet in de ban zijn
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4535 Ic heb anxt, God soud my plagen.”4535
“Neen, neve, laet u niet versagen.4536
Eer ic u dus verdrucken laet!4537
Ic ken te Romen wel den staet
Ende versta my wel opt werck.4539
4540 Ic heet Mertijn, des biscops clerck. aant.
Ic sel den provisoor doen cytiren4541
Te Romen ende tegen hem pleytiren,4542
Neve, ende doen u exsecuci4543
Ende brengen u een absoluci
4545 Sijns ondanckens, al waert hem leet.
Want ic in thoff den loop wel weet,4546 aant.
Wat ic laten sel off doen.
Dair is oec mijn oom Symoen4548
Die machtich is ende seer verheven.
4550 Hi helpt gern die wat geven.
Dair is Prentout ende Luyster-wel,4551
Scalcvont ende Geeft my, Greep-snel.4552
Dat sijn al onss naeste magen.
Ende oec sel ic myt my dragen
4555 Een deel gelts, off ics had te doen.4555
Die bede is mitter giften coen.4556
Men sel den penninck houden leren4557
Ter noot dat onrecht me te keren.
Een trouwe vrient sel lijff en goet aant.

4535
4536
4537
4539
4541
4542
4543
4546
4548
4551
4552
4555
4556
4557

plagen: straffen
versagen: terneer drukken
Eer: (Er moet veel gebeuren) eer
en heb veel verstand van de bezigheden daar
cytiren: voor een geestelijke rechtbank dagen
pleytiren: een pleidooi houden
neef, en uw rechtszaak tot een goed eind brengen
thoff: het (pauselijk) hof; loop: gang van zaken
Symoen: een verwijzing naar simonie
Prentout: Neem-alles; Luyster wel: Luistert-goed (naar aanbiedingen)
Scalcvont: Sluwe-vondst; Greep snel: Snaaier
off ics had te doen: voor het geval ik dat nodig heb
een verzoek, vergezeld van een gift, kan stoutmoedig zijn
houden: gebruiken
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4560 Voor sinen vrient setten alst noot doet.4560
Wel is die vrient ende gelt verdoemt,4561Dair nyement troost off baet off coomt.
Neve, troost u hier wel toe.
Ic en rust niet na morgen vroe
4565 Eer ic te hove bin voor die heren.4565
Ic sel u saken al inpetreren.4566
Gaet te hove als gi eerst moget.4567
Alle die sonde ende ondoget,
Dair u in verswaren mach die ban,4569
4570 Die treck ic my selven an.
Ic laetse u quijt en neemse op my.4571
Als gi te hove coomt, dair seldi aant.
Rukenau, mijn wijff, vijnden4573
Ende hair zuster ende mijn kijnder
4575 Ende uwer magen veel nochtan.4575
Neve, die sprect dan coenlic an.
Mijn wijff is sonderlinge goet
Ende die gern om die vrienden doet.4578
Ghi selt dair aen vijnden vrientscap groot,
4580 Want trecht heeft dicwil hulpe noot.
Die vriend sijn altoos goet besocht,4581
Al had mense oec een deel verwrocht.4582
Waert dat u geen recht schien en mach,4583 aant.
Seynt over nacht ende over dach4584
4585 Int hooff om my ende laet my weten.4585

4560
45614565
4566
4567
4569
4571
4573
4575
4578
4581
4582
4583
4584
4585

setten: inzetten
vriend en geld zijn verdoemd, als ze niemand troost of hulp geven
hove: (pauselijk) hof
inpetreren: winnen
hove: hof (van Nobel); als gi eerst moget: zo snel als u kunt
verswaren: hinderen, kwellen
laetse: scheld ze
Rukenau: Flinke-stank
nochtan: bovendien
om (...) doet: helpt
besocht: om hulp gevraagd
verwrocht: tegen zich ingenomen
schien: geschieden
Seynt: zend
hooff: (pauselijk) hof
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4590

4595

4600

4605

4610

Alle die in tlant sijn geseten,4586
Ist coninck, ist vrou, ist wijff off man,
Sel ic brengen in des paeus ban
Ende seynden een interdict so swaer,4589
Dat men en sel voor noch naer4590
Doden graven, singen noch lesen.4591
Dair en sel oec nyement gedoopt wesen
Noch geen sacrament ontfaen,
Ten is eerst vol recht gedaen.
Neve, dat sal ic u te hant bejagen,4595 aant.
Want die paeus is out van dagen,
Also dat mens niet veel en acht.4597
Mer altemael des hoofs macht4598
Heeft die cardenael van Valoot.4599
Hy is jonc ende van magen groot.
Nu heeft hi een concubijn4601
Ende si is hem oec also in schijn4602
Boven allen dingen lief ende weert.
So wat si aen hem begeert,4604
Dat vercrijcht si alte licht.4605
Siet, neve, dit is mijn nycht
Ende dair bin ic so wael mede,
Dat sy altoos mijn bede
Doet vorderen, so wat ic begeer.4609
Doch, neve, bid ic den coninc, mynen heer,
Om hulp dat u recht gesciet.

4586
4589
4590
4591
4595
4597
4598
4599
4601
4602
4604
4605
4609

sijn geseten: verblijven
Ende: en (ik zal); interdict: door de hoge geestelijkheid uitgevaardigd verbod om kerkelijke
plechtigheden te laten plaatsvinden en de sacramenten toe te dienen
voor noch naer: op geen enkel moment
doden begraven of kerkelijke diensten houden
bejagen: verwerven voor
mens: men hem
altemael: geheel en al
Valoot: ‘Valuta’
concubijn: maîtresse
also in schijn: duidelijk
aen: van
alte licht: heel gemakkelijk
probeert te realiseren, wat ik ook maar begeer
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4615

4620

4625

4630

4635

Ic weet wel, hi en weigert my niet
Ende trecht is elken swair genoech.”4613
Heer coninc, doe ic dit hoorde, ic loech.4614
Mit groter bliscap quam ic haer4615
Ende heb u geseit alt waer.
Mach yement enich ander dingen aant.
Mit goeden tugen op my bringen,4618
Als men billix sel doen enen edelen man,4619
Lat my na recht beteren dan.4620
Off willen sijs my doen geen verdrach,4621Men set my velt ende dach
Ende enen goeden man tegen my
Die my gelijc geboren sy,
Ende laet ellic dair sijn recht bekynnen.4625
Welc die eer wynt, men laetse myt mynnen.4626
Dit recht heeft hier altoos gestaen.
Dair om en latet nu niet vergaen4628Over my. Alst is nu over mijn,4629
Het mach hier namaels een ander sijn.4630
Dat recht en doet nyement ongelijc.’
Sy swegen al, arm ende rijck,
Doe dus coenlic sprac Reynaert.
Dat conijn was zeer vervaert aant.
Ende die roeck; si en dorsten niet spreken
Ende sijn beide uutten hove gestreken,4636

4613
4614
4615
4618
4619
4620
4621-

en het recht is voor iedereen even streng
ic loech: was ik blij
haer: hier
met goede getuigenissen tegen mij inbrengen
Als: zoals; billix: naar recht en billijkheid
Lat: laat het
of, indien zij niet met mij tot overeenstemming willen komen, men bepale voor mij plaats
en tijd (voor een duel)
4625 bekynnen: laten blijken
4626 degene die de overwinning behaalt, die laat men met rust
4628- Dair... my: pas het daarom nu ook op mij toe
4629 Alst... mijn: zoals het nu met mij gaat
4630 Het mach: (zo) kan het; sijn: vergaan
4636 gestreken: vertrokken
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4640

4645

4650

4655

4660

Ende spraken doe sy opt ruum waren:4637
‘God geef dat hy qualic moete varen,4638
Dese valsche moordenaer fel.
Hy can sijn loosheit cleden so wel4640
Recht oft ewangelien waren.
Hier off en weet nyement twaren4642
Dan wi; souden wijt dan betugen?4643
Tis beter dat wi nygen ende bugen
Dan wi dair tegen hem om vochten,4645
Want wi ons niet verweren en mochten.
Hy is so quaet, alwair dair vive
Der onser, hi beroofde ons vanden live.’
Doe was Ysegrim te moede wee
Ende Bruun, doe van toorn sij dese twee4650
Uutten hove ontrumen sagen.
Die coninc sprac: ‘Wil yement clagen,
Die coom voort ende laet ons horen.
Hier quam dair ghister soveel te voren.
Wair sijn sy nu Reynaert is hier?’
‘Heer coninc’, sprac dat felle dier, aant.
‘Sulc claecht, zage hi sijn adversarijs,4657Hy sweech der clage; en dat dit wair is,
Merc ic aen Lampreel ende Carbout
Die my voor u so mennichfout
Belogen hebben dair ic niet en was by;
Mer doe ic quam, doe vlogen sy.
Sy en dorsten by haren worden niet bliven.
Dair om, soudmen loze katyven4664

4637
4638
4640
4642
4643
4645
4650
46574664

opt ruum: in het vrije veld (buiten het hof)
God geve, dat het hem slecht gaat
loosheit: valsheid
twaren: het ware
betugen: getuigen
Dan: dan (dat)
van toorn: verbitterd
Sulc... clage: er zijn er die klagen, maar hun mond zouden houden, als ze hun tegenstander
zagen
katyven: schurken
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4665 Geloven van al datsy spraken,
Dair soude veel misval off laken.4666
Aen my alleen lage cleyn zake.4667
Nochtan, heer coninc, hadden sy
Genade - ic segget sonder twy -4669
4670 By uwen bode aen my begeert,4670
Hoe gern dat sy my hadden gedeert,4671
Ic had hem vriendelic vergeven,
Want ic en wil in haet niet leven,
Noch clage, noch wrake op mijn vianden,4674
4675 Mer ic settet Gode in handen.
Hy selt wel wreken als hem dunct goet.
Dat set ic vast in mynen moet.’4677

Rede van Rukenau aant.
Die coninc sprac: ‘Reynaert, gi zijt aant.
Int herte al verblijt
4680 Ende gi zijt in groter muten.4680
Ist u van bynnen als van buten?
Mer ic waent noch nergent naer4682Also slecht off also claer
In u staet als gi uut met.
4685 Ic moet u seggen wat my let4685
Op u, eer gi enige meerre kijff4686-

misval off laken: onheil uit voort vloeien
lage cleyn zake: zou weinig gelegen zijn
twy: twijfel
By uwen bode: via een door u gestuurde afgezant
hoe graag ze me ook hadden willen kwetsen
clage: grieven
dat houdt ik mijzelf nadrukkelijk voor
en je ziet er verjongd en opgewekt uit (muten = ruien)
maar ik ben er in het geheel nog niet van overtuigd, dat het met u zo onschuldig en zuiver
gesteld is, als u beweert
4685 let: hindert
4686- Op: aan; kijff (...) bewijst: schande aandoet
4666
4667
4669
4670
4671
4674
4677
4680
4682-
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4690

4695

4700

4705

4710

Aen my bewijst myt herten stijff:4687
My te doen noch meerre confuse4688
Doe gi waert uut mynen huse
Ende ict u al had vergeven,
Die quaetheit die gi had bedreven,
Ende ghi scerp ende staff4692
Van my ontfenct die ic u gaff,
Op dat gi over zee sout varen
Ende u van allen sonden zout claren4695
Ende voort aen leven in goeden staet.
Doe gi my seynde, onreyn quaet,4697
Die scerpe weder ende Kuwerts hooft.
Dair in so waerdi so verdooft,4699
Dat gi my dorst doen sulcke scande.
Het was een onbequaem offerhande4701
Enen knecht te seynden synen heer.4702
Hier tegen en weet gi geen weer,4703
Want selve die cappellaen, Bellijn,
Most hier off die bode sijn,
Diet ons al seide hoet verghinck.
Alsullic loon als hi ontfinck,
Om dat hi die boodscap dede,
Seldi oec ontfangen mede,
Off my sel rechts ende wet ontbreken.’4710
Reynaert en weet nu wat spreken,
So doorzeer wart hi vervaert.4712
Hem dunct, het gaet al achterwaert
Ende al sijn raet en baet hem niet.

4687
4688
4692
4695
4697
4699
4701
4702
4703
4710
4712

stijff: ongevoelig
(namelijk) dat u mij een nog grotere vernedering aandeed
scerp: pelgrimstas
zout claren: zou zuiveren
onreyn quaet: gemene schurk
so verdooft: uiterst dwaas
onbequaem offerhande: ongepast geschenk
Enen knecht: voor een knecht om
weer: verweer, weerwoord
tenzij ik geen recht meer kan doen
doorzeer: enorm
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4715 Ontfermelic staet hi ende siet.4715
Bleeck van verwen wart hi gedaen.4716
Hi en weet niet wat bestaen.4717
Hy sach dair veel van sinen magen
Die alle swegen, hoorden en zagen,
4720 Mer nyement en boot hem noch die hant.
Die coninck sprac: ‘Segt, loos calant,4721
Si di nu stom en spreect ghi niet?’
So stont hi in groot verdriet.
Hi had quader dant hem dochte.4724
4725 Hi versuchte hem onsochte,4725
Dat sijt hoorden altemael.4726
Dat behagede Bruun herde wael
Ende Ysegrim, dat sy loegen.4728
Vrou Rukenau en docht niet wel voegen, aant. 4729
4730 Reynaerts moeye, die apynne.4730
Dese was mitter coninghinne
Wel gemynt ende liefgetal.4732
Dat was Reynaert goet geval,4733
Dat sy dair was op die stont,4734
4735 Want hair was mennige wijsheit cont
Ende si dorst wel spreken daert was te doen.
Sy was sterck, cloeck ende coen.
Men ontsachse wair sy quam.
‘Heer coninc’, sprac si, ‘en weest niet gram, aant.
4740 Wanneer dat gi te recht sit,4740
Want uwer edelheit en vuecht niet dit.4741

4715
4716
4717
4721
4724
4725
4726
4728
4729
4730
4732
4733
4734
4740
4741

Ontfermelic: meelijwekkend
verwen: gelaatskleur
bestaen: beproeven
calant: snaak
hij had het moeilijker dan hij (tevoren) verwacht had
onsochte: luid, ook: smartelijk
Dat: zodat
dat: zodat, loegen: lachten
voegen: passen
moeye: tante
liefgetal: bemind, gezien
dat was gunstig voor Reynaert
stont: moment
te recht sit: een rechtszitting houdt
vuecht: past

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

209

4745

4750

4755

4760

4765

So wat heer dat gramscap draecht,4742
Dair ist recht al uut gejaecht.
Een heer sel hebben altoos discrecie,4744
Dats der rechter wijsheit specie.4745
Mi sijn die punten van recht wel cont4746 aant.
Bet dan die sulcken die draget bont,4747
Want ic dair so veel off heb geleert,
Dat ic dair in was gefundeert4749
Ende verheven meyster in loye.4750
Men maecte my een letter van hoeye4751
Int spaeus hoff door mijn weerde,4752
Dair ander beest lagen opt eerde.
Oec had ic altoos die voorsprake,4754
Als ic te doen had enige sake,
Om dattet myt recht my was cont.4756
Senica sprect ons uut synen mont: aant.
Een heer sel recht doen over al.
Nyement hi oec beswaren sal,4759
Dien hi gegeven heeft geleide4760
Buten recht off buten besceide.4761
Men sel trecht door nyement meyncken.4762
Wilde ellic hem selven bedencken
Van den genen die hier staen,
Wat hi bedreven off gedaen4765
Ende noch doet alst valt bi tiden,4766

4742
4744
4745
4746
4747
4749
4750
4751
4752
4754
4756
4759
4760
4761
4762
4765
4766

waar een heer haatdragend is
discrecie: onderscheid, juist inzicht
specie: soort
ik ben bekend met alle details van het recht
bont: ereteken voor verworven academische graad
dat ik daarin geheel thuis was
en verheven werd tot meester in de rechtsgeleerdheid
letter van hoeye: rustplaats van hooi
door: vanwege; weerde: aanzien
voorsprake: recht om het eerst te spreken
cont: bekend
beswaren: in moeilijkheden brengen
geleide: vrijgeleide
besceide: rechtsgeldige beslissing
door: vanwege; meyncken: aantasten
Denk erbij: ‘heeft’
alst valt: als het zo uitkomt
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4770

4775

4780

4785

4790

4795

Hy soude te bet myt Reynaert liden.4767
Ellic ken hem selven, dat is mijn raet.
Wie is hier die altoos vast staet,
Hy en valt zomtijt ende gelijt?4770
Die nye en myste tot geenre tijt,4771
Die is heilich ende zeer goet.
Bi rade te beteren als men mysdoet,4773
Dats menschelic ende is dic geplogen.4774
Mer sonder beteren mysdoen ten wil dogen.4775
Dats duvelic leven en sonderlinc quaet.4776
Merct wat dair gescreven staet
Inder ewangelien less:
Estote misericordes,
Weest ontfermich; noch staet dair meer:
Nolite iudicare
Et non iudicabimini,
Oordelt nyement, so en sel dy
Selve oordel liden geen.4784
Dair staet oec hoe die pharizeen
In overspel vengen een wijff.
Sy wildense stenen ende nemen tlijff.
Onse heer vraechden si wat hy riede.
Hy sprac: “So wie van u lieden
Hem selven kent van sonden reen,
Die warp op hair den eersten steen.”4791
Doe vlogen si alle ende lietense dair,4792
Want sy en waren niet van sonden claer.
Licht mochtet hier sijn also.
Sulc ziet in eens anders oge een stro,

4767
4770
4771
4773
4774
4775
4776
4784
4791
4792

liden: geduld hebben
zomtijt: soms; gelijt: glijdt uit
myste: zondigde
rade: raad van een biechtvader
is dic geplogen: gebeurt vaak
ten wil dogen: dat hoort niet
sonderlinc: uitermate
liden: ondergaan
warp: werpe
vlogen: gingen heen
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4800

4805

4810

4815

Die selve in sijn oge een balc heeft.
Tis mennich die over een ander geeft
Een ordel ende hi is selve die quaetste.
Al valt een dicke ende hi int laetste4799
Opstaet ende te genade coemt,
Dair om en is hi niet verdoemt.4801
God ontfaetse die sijns begeren4802
Ende nyement den anderen condempneren,4803
Al wist hi wat van sijn gebreke,4804Hi en dede eerst off sijns selfs bleke.4805
Reynaert, mijn neef, en hads niet te quader,4806 aant.
Want sijn vader ende sijn oudevader4807
Hebben altoos in meerre love4808Ende bet gedaen te hove
Ende beter geheten dan Ysegrim,4810
Noch Bruun, noch alle die mage sijn.4811
Het was een ongelike snede4812Dair van eren ende van wijshede
Was te besigen mijn neve ende sy.
Mer die werelt duncket my
Nu al verloren; ick en weet hoet gaet.
Die scalcken risen in horen staet4817
Biden heren myt valschen treken4818

4799
4801
4802
4803
48044805
4806
4807
48084810
4811
48124817
4818

al valt (= zondigt) iemand dikwijls, als hij tenslotte maar
Dair om: dan
ontfaetse: ontvangt hen; sijns: Hem
nyement: hier: die niet; condempneren: veroordelen
de bijzin loopt door, maar het onderwerp wordt enkelvoudig
dede off: verwijderde; bleke: smetten
en hads te quader: zou het (dan) niet slechter hebben
oudevader: grootvader
zijn altijd meer geprezen en hebben het beter gedaan aan het hof
beter geheten: (hebben) een betere reputatie gehad
Noch: of
het zou een ongelijke partij zijn, als mijn neef of zij gebruikt moesten worden voor (een zaak
met betrekking tot) eer en wijsheid
risen in horen staet: komen in aan zien
treken: listen

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

212

4820

4825

4830

4835

4840

Ende die goede warden versteken4819
Die dueget, eer ende wijsheit plien.4820
Ic en can niet wel gesien4821
Hoe dattet lange sel mogen staen.’4822
‘Vrou, had hi u so veel misdaen
Als hi my doet, het wair my leet.
Ist wonder dat ic hem bin wreet4825
Dat hi mijn geleide dus dorste breken?4826
En hoordi niet wat clagen sy op hem spreken4827
Van verradery, moort ende dieften?4828
Heb di hem so vercoren in lieften4829
Ende hi dunct u so goet, so claer,4830
So setten op een outaer4831
En doetten voir een sant aenbeden.4832
Mer hi en leeft niet op die werlt heden4833
Die daer enich duecht off wet in waer.4834
Ghi moget dair veel off zeggen nyemaer,4835
Men en selt int eynd so niet vijnden.4836
Hy en heeft oec nyement die sijns bewijnden.4837
Hem en wil helpen maech noch vrient.
Also heeft hijt over al verdient.4839
Dair om so heeft my vreemt van u4840
Ende nye en hoord ic, sonder nu,
Dat hem yement van enich dinck
Bedancte, dair hi mede om ghinck.

4819
4820
4821
4822
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4839
4840

versteken: verstoten
plien: beoefenen
gesien: inzien, begrijpen
staen: in stand blijven
wreet: slechtgezind
breken: verbreken, schenden
op hem spreken: tegen hem inbrengen
dieften: diefstal
lieften: liefde
dunct: lijkt; claer: zuiver
dan zet hem op een altaar
doetten voir een sant: laat hem als een heilige
werlt: wereld
die van hem naar waarheid iets goeds weet
nyemaer: nieuws
Men: (maar) men
sijns bewijnden: zich zijn lot aantrekt
over al: volledig
heeft my vreemt: verbaast het mij
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4845

4850

4855

4860

4865

Hy strijct altoos sinen steert.’4844
‘Heer, ic hebben lieff ende weert4845 aant.
Ende oec weet ic van hem mede
Een grote duecht die hi u dede4847
In uwer tegenwoordicheit onlanck,4848
Des gi hem doe wist groten danck,
Al ist nu myt u aldus om geslegen.4850
Dat swaerste moet noch meeste wegen.
Een sel sijn lieff mynnen te maten4852
Ende sijn leet te zeer niet haten.
Gestedicheit vuecht wel den heren.4854
Tis misselic hoe die zaken verkeren.4855
Men sel den dach te zeer niet
Loven noch laken, eer men ziet
Dat hy ten avont is comen.
Goet raet can dic den genen vromen4859
Die hem myt vlijt dair keret an.4860
Over tween jaren quam een man4861
Hier tot uwen hove ende een serpent4862
Om een oordel dat onbekent
U was ende alle u rade.
Dat serpent stont tot synen scade
Aen enen tuun daert door waende gaen,4866
Ende was biden halse in een strick gevaen,
Daert ummer tlijff soude hebben gelaten,
Mer dat die man tot sijnre baten4869

4844
4845
4847
4848
4850
4852
4854
4855
4859
4860
4861
4862
4866
4869

hij huichelt altijd (striken = strelen met)
hebben: heb hem
duecht: dienst
onlanck: kort geleden
al gedraagt u zich nu volkomen anders
lieff: voorspoed; te maten: met mate
Gestedicheit vuecht: standvastigheid past
misselic: zonderling
vromen: baten
die deze met vlijt opvolgt
Over tween jaren: twee jaar geleden
serpent: slang
tuun: omheining
Mer: ware het niet
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4870 Verbi soud gaen ende zach hoet stoet.4870
Daert zeer op riep, al myt oetmoet,4871
Dat hi hem holp dair uutter noot,
Off het soude dair bliven doot.
Den man verdocht sijn verdriet.4874
4875 “Looft dattu my niet4875
Venijnden en selste, nochte scaden,4876
Ic sel di uutter noot ontladen.”4877
Dat serpent was des bereet4878
Ende swoer hem enen dueren eet
4880 Niet te scadigen in eniger saken.
Doe loste hijt uutten ongemake4881
Ende sijn een stuck te samen gegaen.4882
Doe wart dat serpent bevaen4883
Mit groten honger so beseten,4884
4885 Want het en had in langer tijt niet gegeten,
So dattet waende bliven doot.
Ende mit dien na den man dattet scoot4887
Ende wilden scoeren ende eten dan.4888
Mit groten anxt onspranc die man4889
4890 Uut synen slaep ende sprac: “Wat wilstu
Mi verderven, en hebstu nu4891
Vergeten die trouwe die ic di dede,4892
Dair du my gaves dijn zekerhede4893

4870
4871
4874
4875
4876
4877
4878
4881
4882
4883
4884
4887
4888
4889
4891
4892
4893

Verbi soud gaen: toevallig voorbij kwam; stoet: gesteld was
die riep hij (de slang) heel smekend aan
verdocht: kreeg medelijden met
Looft: beloof
Venijnden: vergiftigen
ontladen: bevrijden
des bereet: daartoe bereid
loste: verloste
Ende: en (zij)
bevaen: bevangen
so beseten: (en) zo vervuld (van honger)
mit dien: meteen; na (...) scoot: zich stortte op
wilden scoeren: wilde hem verscheuren
onspranc: ontsnapte + ontwaakte
verderven: doden
trouwe: hulp
zekerhede: gelofte
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4895

4900

4905

4910

4915

Dattu my niet soudste misbieden?”4894
Dat serpent sprac: “Voor allen lieden
Mach ic verandwoorden dat ic doe,4896
Want hongers noot dwinct my dair toe.
Lijfs noot brect alle wet.”4898
Die man sprac: “Macht niet vallen bet,4899
So geeft my doch so lange vry
Dat wy yement vijnden die wy
Daer of onse reden vertrecken al.4902
Ende wiemen dan wisen sal4903Int recht na onser beider boete,
Dat hijt behoude.” “Ic bins te moete”,4905
Sprac dat serpent. Dus gingen sy te samen
So lang, dat hem te moete quamen4907
Die roeck ende Slijndepier, sijn soen.4908
Hair reden vertogen sy zeer schoon.4909
Carbout wijsde totten man.4910
Hy had dair oec ghern geweest an4911
Mit synen soen ende hem gesaet.4912
Dat serpent sprac ten man: “Hoe staet?
Heb ics niet gewonnen, hoe dunct u?”
Die man sprac: “Hoe soud comen nu4915
Een rover te wisen enich woort?4916
Dat roven hem oec toe behoort.

4894
4896
4898
4899
4902
49034905
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4915
4916

misbieden: kwaad doen
dat: wat
Lijfs noot: dubbelzinnig: zowel ‘levensgevaar’ als ‘de behoefte van het lichaam’
Macht niet vallen bet: als er niets beters opzit
reden vertrecken: argumenten uiteenzetten
en wie men volgens het recht in het gelijk zal stellen, nadat wij beiden onze argumenten
hebben gegeven (de betekenis van boete is onzeker)
te moete: accoord
te moete quamen: tegenkwamen
Slijndepier: Wormenverslinder
vertogen: zetten uiteen
C. stelde de man in het ongelijk
geweest an: van meegegeten
hem gesaet: zich verzadigd
comen: betamen
te wisen enich woort: enig oordeel uit te spreken
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4920

4925

4930

4935

4940

Ende oec en mach een niet wisen alleen.
Laet ons drie off vier gemeen4919
Horen spreken die hem rechts verstaen.4920
Laet dan gaen daert sculdich is te gaen.4921
Ic hebt nochtan quaet genoech.”4922
Dat serpent myt hem des overdroech4923
Ende gingen echter so lange stonden,4924
Dat sy den beer ende den wolf vonden
Die sy alle hair zaeck seiden.
Aldair wijsden sy onder hem beiden
Dat tserpent den man soude doden,4928
Want hongers dwanck ende lijfs noden
Brect alle ede ende alle trouwe.4930
Die man had vaer ende groten rouwe,4931
Doe hi dit hoorde, van sinen live.
Dat serpent spranc na hem zeer ryve.4933
Het scoot uut sijn venijn.4934
Die man ontspranc myt groter pijn4935
Ende sprac: “Gi doet my onrecht groot,
Dat du dus stacs na mynen doot.
Du en hads geen recht dair toe gehat.”4938
Dat serpent sprac: “Wair om segstu dat?
Het is di twewarf gewijst tegen.”4940
“Dats vanden genen die selve plegen
Te moorden, te stelen ende te roven.
Aldat sy sweren off geloven,4943
Dat en houden sy myn noch meer.4944

4919
4920
4921
4922
4923
4924
4928
4930
4931
4933
4934
4935
4938
4940
4943
4944

gemeen: tesamen
hem rechts verstaen: verstand hebben van rechtspraak
daert sculdich is: zoals het dient
ik heb het toch al kwaad genoeg
overdroech: kwam overeen
echter: wederom, opnieuw
onder hem beiden: gezamenlijk
trouwe: belofte van trouw
vaer: angst
ryve: snel
het spuwde zijn vergif uit
myt groter pijn: op het nippertje
stacs na: streeft naar
je bent tweemaal in het ongelijk gesteld
geloven: beloven
myn noch meer: helemaal niet
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4945 Mer voorden coninc, onsen heer,
Leit my dair, in sijn hoff.
Dair beroep ic di hier off4947
Ende dat moochstu weigeren niet.
Ende wat my dair gesciet,
4950 Dat wil ic dulden ende dogen
Ende geen weer dair tegen pogen.”4951
Bruun, die beer, ende Ysegrim
Seiden totten man: “Dit sal sijn.
Dat serpent en sel niet bet geren.”4954
4955 Ende meenden, quaemt int hof ons heren,
Dattet al soude gaen na hare love4956
Voor u. Heer, ist u yet te hoge?4957
Des wolfs kijnder die veel mogen,4958
Ydelbalch ende Seldensat,4959
4960 Quamen myt haren vader om dat
Sy den man meed souden eten,4961
Want si van honger lude creten,
Dat gi hem huus ende hof verboot.4963
Doe stont die man in groter noot
4965 Ende riep om groot genade.
Hy claechde hoe hem tserpent woude scaden,
Dien hi so grote duechd dede,
Ende boven trouwe ende sekerhede4968
Dien hi van hem had ontfaen.
4970 Dat serpent sprac: “Ic en heb niet mysdaen,
Des ga ic aenden coninc al bloot,4971

4947
4951
4954
4956
4957
4958
4959
4961
4963
4968
4971

dat vraag ik van je
weer: verweer
bet geren: meer verlangen
na haren love: volgens hun wens
voor uw rechterstoel. Heer, herinnert u het zich enigszins
mogen: lusten, kunnen verstouwen
Ydelbalch: Leegmaag
meed: mede
Dat: zodat; verboot: de toegang ontzegde tot
boven: in weerwil van; sekerhede: belofte
daarover laat ik de beslissing openlijk aan de koning
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4975

4980

4985

4990

4995

Want dat dede lives noot,
Dat boven allen node gaet.”
Ghi, coninck, ende al u raet
Waert hier zeer mede begaen,4975
Want u coninclike edelhede
Ende oec u rechtveerdichede
Sach aen die trou vanden man,4978
Ende en wout dair niet comen an4979
Dat hi den doot dair om lede,
Want hijt op gelove dede:4981
Want men sel billix houden trouwe.4982
In dander ziden siet men nouwe4983Die noot drijft alst gaet aenden live.
Heer, dus haddi groten kyve.4985
Dair en was nyement int hoff
Diet beste recht wist hier off,
Mer dair waren sulc die myt willen4988
Den man gern hadden helpen villen,4989
Haddet also mogen gaen.
Ic zie noch hier die sulc staen.4991
Ic weet wel wat sy doe seiden.
Ten leste, doet tot genen besceiden4993
En conde comen wat sy rieden,
Dedi Reynaert, mynen neef, ontbieden,
Dat hi die sake soude verclaren.4996
Des was hi boven alle dier waren,4997
Ghehoort ende bet gelooft voor u.4998

4975
4978
4979
4981
4982
49834985
4988
4989
4991
4993
4996
4997
4998

Waert (...) begaen: verkeerde in verlegenheid
Sach aen: overwoog
comen an: toe besluiten
op gelove: vanwege een belofte
billix: billijkerwijs
anderzijds is de behoefte (nooddruft) overduidelijk als het om het leven gaat
kyve: onenigheid
willen: genoegen
gern: graag
die sulc: zulke lieden
doet: toen het; besceiden: beslissing
verclaren: oplossen
Des: daarom; dier: die er
voor: door
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“Reynaert”, sprac gi, “Gi moet ons nu
5000 Dit sceiden na dat beste recht.5000
Wi volgens al hoe dat gi segt,
Want gi weet den rechten gront.”5002
Reynaert sprac: “Heer, my is onkont5003
Hoe ic dit na haren worden dele.5004
5005 Van horen seggen liecht men vele.5005
Mer sage ic dat serpent staen
In sulker noot also gevaen,
Als het stont doet die man vant,5008
Dair hijt loste ende ontbant,5009
5010 So wist ic wat ick seggen soude.
5010a Die dat oeck anders scheyden woude,
Mi dunct dat hi den recht misdede.”
“Reynaert, wi volgens uwe rede.5012
Hier is nyement diet verbeteren kan.”
Dit dedi, heer; doe ginck die man5014
5015 Mit u ende dat serpent mede ter stede
Dair hijt eerst vant in die droefhede.
In allen schijn dat hijt doe bant,5017
Als hijt eerste staende vant,
Also Reynaert had geheten.5019
5020 Doe seit gi: “Reynaert, laet my weten,
Hoe dunct u best dat men dit sceide?”
Reynaert sprac: “Nu sijn sy beyde
Ellic so sy waren te voren.5023
Sy en hebben gewonnen noch verloren.

5000
5002
5003
5004
5005
5008
5009
5012
5014
5017
5019
5023

sceiden: beslissen
rechten gront: ware aard van de zaak
onkont: onbekend
worden: woorden; dele: moet beslissen
(alleen) op basis van horen zeggen doet men vaak de verkeerde uitspraak
doet: toen het (= de slang)
ontbant: vrij maakte
rede: argumentatie
dedi: deed u
hij (= de man) bond het op precies dezelfde manier vast
geheten: bevolen
so: zoals
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5025 Nu wijsic, heer, volcht des my,5025
Dat die man mach, wil hy,
Dat serpent lossen als hi dede,
Ende ontfaen des sekerhede
Dat hi des bleef ongescaet.
5030 Ende meent hy dat hem tegen gaet,5030
So wijs ic, dat hi wel mach gaen
Dair hi wil en latent staen5032
Gebonden so als hi ten eersten mochte,5033
Wantet ontrouwe aen hem sochte5034
5035 Ende hijt halp uut sulker vrese.5035
Nu dunct my recht oordel wesen,
Dat die man heb die koore5037
Also wel als hi had te voren.”
Siet, heer, dit oordel docht u goet,
5040 Ende al u raet die bi u stoet
Volchdens ende prijsdent Reynaert.
Die man ghinc henen sijnre vaert,
Quijt ende vri, ende dancte u zeer.5043
Aldus verwaerde Reynaert u eer5044
5045 Als een trou vrient doet synen heer.5045
Wair heeft Ysegrim of die beer
U so veel eren ye gedaen?
Sy connen wel bulen myt hoy slaen5048
Ende scoon boffen ende blasen,5049
5050 Ende als sy zwellgen mogen ende asen5050

5025
5030
5032
5033
5034
5035
5037
5043
5044
5045
5048
5049
5050

wijsic: beslis ik, spreek ik als oordeel uit; volcht des my: volg mij daarin
Ende: maar; hem tegen gaet: het ongunstig voor hem is
latent: het (= de slang) laten
ten eersten mochte: de eerste keer had kunnen doen
Wantet: want hij (= de slang); sochte: probeerde te doen
Ende: hoewel
koore: keus
Quijt: onbelemmerd
verwaerde: zorgde voor
synen heer: voor zijn heer
bulen: buidels, bundels (wrsch. betekent de uitdrukking ‘dingen zonder risico doen’)
boffen: bluffen; blasen: pochen
zwellgen: schrokken; asen: vreten

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

221

5055

5060

5065

5070

5075

Die vette morseel ende die goede spise,5051
So sijn si vroeder dan die wise
Salomon off Aristotiles;
So is elken eens lewen moet gewes5054
Van coenheit ende van hoger daet.5055
Mer als sy comen dair die noot aen gaet,5056
So sijn sy die eerste die dair wiken.
Die scamele moeten dan voorwart kyken,5058
Ende si verwaren die afterhoede.5059
Och, heer, dit en sijn geen vroede.
Dees verderven volc, steden ende lant.
Sy en rueken niet wes huus dat brant,5062
Des sy hem biden colen wermen.5063
Al dat sy houden ofte schermen,5064
Dats haers selfs baet ende gevoech.5065
Men vijnt deser meer dan genoech.
Mer voor dees en plagen5067
Reynaert niet off sijn magen.
Als ander slapen, so zorgen sy zeer
Om haers heren vordel ende sijn eer,5070
Om wise vonden ende nauwen raet5071
Dat groten heren dicwil baet
Meer dan cracht ende overmoet.
Ende gelijc Reynaert doet,5074
Al en heeft hijs nu genen danck.
Men sel noch vernemen omlanck5076

5051
5054
5055
5056
5058
5059
5062
5063
5064
5065
5067
5070
5071
5074
5076

morseel: lekkere hapjes
dan heeft elk zeker leeuwenmoed
Van: met betrekking tot; hoger: dappere
dair... gaet: waar het moeilijk wordt
scamele: nederigen, eenvoudigen; vorwart kyken: ‘het spits afbijten’
verwaren: beschermen
het kan ze niet schelen wiens huis er brandt
Des: zolang als; colen: vuur
schermen: beschermen
gevoech: voordeel
maar dit zijn (niet) gewoon
vordel: voordeel, belang
vonden: vondsten, ideeën; nauwen: weldoordachte
gelijc: zo
vernemen: bemerken; omlanck: binnenkort
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5080

5085

5090

5095

5100

Wie best vordel weerdich is off sy.5077 aant.
Van synen magen, heer, alsegdi
Dat si en verscuven ende versteken5079
Om sijn loosheit ende sijn treken,5080
Dat woudic dat een ander sprake:
Dair off soude comen sulke wrake
Dat hem soud dencken alle sijn dagen.5083
Mer, heer, u willen wi verdragen.5084
Ghi en moocht ons niet myspreken.5085
Wair yement die tegen u woude steken,5086
Dat wair myt werken of myt talen,5087
Dat wouden wi u so helpen verhalen5088
Dat men soude seggen dat wi dair waren.
Wi en plegen ons niet vervaren5090 aant.
Dair wi campspel hebben mogen.5091
Heer ic moet u ummer togen,5092
By oorlove, Reynaerts mage5093
Die lijff ende goet bi hem souden wagen5094
En lieten sijs niet door u bedwanc.5095
Hem is die mennige na belanc5096
Dies niet en lijt in openbaer.5097
Mi selven maec ic voor een maer.5098
Ic bin sijn moey; al bin ic een wijff,
Ic soude mijn goet end ooc mijn lijff
By hem setten, had hi noot.5101
Dair toe heb ic drie kijnder groot, aant.

5077
5079
5080
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5101

best: het best, het meest; vordel: de hogere rang; off sy: of zal zijn
dat zij hem verstoten en verwerpen
treken: gemene streken
dencken: heugen
verdragen: ontzien
moocht: kunt; myspreken: beledigen
steken: in opstand komen
met woord of daad
verhalen: in orde brengen
ons (...) vervaren: bang te worden
campspel: strijd
togen: tonen
By oorlove: met uw verlof
bi: voor
bedwanc: dwang, druk
belanc: verwant
lijt: toont
voor een maer: tot voorbeeld
By hem setten: voor hem inzetten
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5105

5110

5115

5120

5125

Vol wassen van live, sterc ende coen,
Die ic voor hem set, had hijs te doen,5104
Eer ic hem liet verderven.5105
Nochtan soud ic liever sterven
Dan ic se voor mijn dode sage,5107
So grote liefte ic tot hem drage.
Dat eerste is Biteluus, mijn kijnt.5109
Dien heb ic altoos gemynt,
Want nye en sachmen enen so cloeck5111
Een out vuyl hemd of een broeck
Dat nadich is myt veel knopen,5113
Dat te besien ende over te lopen5114
Ende te zuveren vanden gaudynen.5115
Rybauden, boeven ende cockynen5116
Hebben dair zeer vercoren om.5117
Sy geven hem apel haerre som5118
Die sy gecrigen ter luden huus.5119
So gaet weder Biteluus
Die hairtande dair door steken,5121
Also sise door cloyen ende door beten.5122
Ende si latense rotten ende ongedwogen,5123So groeyen si die dair sitten plogen,
Dat sise mitten nagelen verdriven5125

5104
5105
5107
5109
5111
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5121
5122
51235125

waarvan ik hem de hulp toezeg, als hij er behoefte aan heeft
verderven: ten onder gaan
dan dat ik ze voor mij dood zag (liggen)
Biteluus: Luizenbijter
cloeck: bekwaam om
nadich: vol naden, versteld
Dat: slaat terug op 5112; over te lopen: controleren
gaudynen: ongedierte
Rybauden: vagebonden; cockynen: landlopers
Hebben: hebben hem
apel hare som: sommige van de appels
ter luden huus: langs de deuren
hairtande: scherpe tanden (van een luizenkam) (hier de nagels van B.)
net zoals zij (de vagebonden etc.) ze (hun kleren) krabben en schuren
Omdat zij ze (de kleren) laten rotten en ze ongewassen laten, groeien zij daarin die daar
plegen te zitten (nl. luizen en ongedierte)
Dat: zodat; verdriven: moeten verdrijven
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5130

5135

5140

5145

5150

Ende te sleters ende wel te stucken wriven.5126
Hier kanse mijn soen so wel of claren5127
Dat sy sijns wel ontbaren5128
Ende brengen hem totten meerre baet.5129
Dair crijcht sijn brueder of toeverlaet,5130
Mijn ander soen, heet Vuylromp,
Want hi is van synnen so plomp5132
Ende so slecht van synen doene,5133
Hy en kent nau wit voir groene.5134
Hy soude dick liden groot gebrec,
Mer Biteluus vult hem den beck
Mitter spisen die men hem geeft.
Doch een grote duecht Vuylromp heeft,
Dats dat hi is so vreenthout5139
Ende van herten oec so bout5140
Dat hi bi synen vrient sout bliven doot5141
Eer hi hem ontginck ter noot.5142
Hier om heb icken zeer gemynt.
Een dochter is mijn derde kynt,
Die ic lieff heb, heet Hatenet.5145
Dese weet oeck wel haer wet5146Ende is voortgaende inder neringen
Op hoofd die node dogen scheringe
Mit langen hair ongedwogen.5149
Dese dienst megen des gern plogen5150

5126
5127
5128
5129
5130
5132
5133
5134
5139
5140
5141
5142
5145
51465149
5150

en (hun kleren) aan flarden en kapot wrijven
so wel of claren: zo goed vanaf helpen
dat zij hem erg nodig hebben
en bezorgen hem meer winst
toeverlaet: steun
synnen: verstand, begrip; plomp: dom
slecht: ongeschikt
dat hij nauwelijks wit van groen kan onderscheiden
vreenthout: dienstvaardig
bout: dapper
bi: voor
ontginck: in de steek liet
Hatenet: Netenhaatster
deze weet ook haar weetje en wordt steeds knapper in haar ambacht op hoofden die nodig
geknipt dienen te worden
ongedwogen: ongewassen
dit is vaak het geval bij die dienstmeiden (die)
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5155

5160

5165

5170

5175

Die liever dansen inden nacht
En smorgens slapen lanck en zacht,
Ende tot alre ledicheit hem bet voegen5153
Dan dat sy hem kemden ende dwoegen,5154
Ende latent verwoeyt groeyen vol neten5155
Diet door wroeten ende door steken.
So gaen sy clouwen ende wriven.5157
Nochtan en connen sy se niet verdriven,
Mer sy biten veel te onsochter.5159
So comen sy tot Haetneet, mijn dochter,5160
Ende doen off huve ende caproen.5161
Dese can hem best baet doen,5162
Want sy is myt gripen snel.
Hier om plegen sy ze wel5164
Mit apelen, peren, broot ende noot,5165
Veel meer danss haer is noot.5166
Dat deylt si Vuylromp, haren broeder.
Dit zie ic gern, ic bin hair moeder,
Dat sy malcander sijn dus trouwe.’
Doe riep si tot hair Rukenouwe5170
Ende sy gingen bi hair staen.
Elc was lelic als barlebaen,5172
Groot als hair moeder ende niet mynder.
‘Wellecoom’, seit si, ‘lieve kijnder,
Staet hier bi uwen neeff Reynaert.’
Doe sprac si: ‘Coomt al herwaert5176 aant.

5153
5154
5155
5157
5159
5160
5161
5162
5164
5165
5166
5170
5172
5176

hem bet voegen: zich beter thuisvoelen bij
kemden: kamden; dwoegen: wasten
latent: laten het (haar); verwoeyt: verwilderd, onverzorgd
clouwen: krabben
veel te onsochter: des te feller
Haetneet: op andere plaatsen ‘Hatenet’ gespeld
huve: huif (hoofddeksel); caproen: kap
baet doen: helpen
plegen: verzorgen, belonen
noot: noten
haer is noot: ze nodig heeft
tot hair: (hen) bij zich
barlebaen: de duivel
herwaert: hierheen
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5180

5185

5190

5195

5200

Die Reynaert bestaen ende my.5177
Laet ons den coninc bidden dat hi
Hem trecht vanden land doe hier.’
Tot hair so quam mennich dier:
Die das myt enen snellen trade,5181
Mit synen wive, vrou Sloppelkaerde,
Dat eenkoorn ende dat mushont,5183
Die fluwijn, dat maerter bont,5184
Die bever ende sijn wijff, Oerdegaelle,
Die genette ende die oostraelle,5186
Die bunsing ende dat forreed.5187
Dese twee waren Reynaert eerste leed,5188
Want sy gern hoenre eten.
Die otter soude ic node vergeten5190
Ende Panthecrote, sijn wijff, hem by.
Nochtant waren die bever en sy
Reynaerts vianden dair te voren,
Mer sy en dorsten niet verhoren5194
Vrou Rukenau, want sy ontsagen.5195
Oec was sy thooft van synen magen,
Wijs van rade, ontsiende zeer.5197
Dair quammer twijntich ofte meer
By Reynaert door hair lieve.5199
Vrou Aelcrote ende Quanteskyeve,5200
Hair twee zusteren, quamen mede.
Die wezel, die egel, ellic selve dede,
Dat hermel ende die vledermuys.5203

5177
5181
5183
5184
5186
5187
5188
5190
5194
5195
5197
5199
5200
5203

bestaen: verwant zijn met
trade: gang, tred
de eekhoorn en de wezel
dit vers noemt twee martersoorten
genette: genetkat; oostraelle: martersoort
forreed: fret
eerste leed: naaste verwanten
node: niet graag
verhoren: ongehoorzaam zijn
ontsagen: hadden ontzag (voor haar)
ontsiende: geducht, ontzagwekkend
door hair lieve: om harentwil
de betekenis van de namen is niet duidelijk
hermel: hermelijn
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5205

5210

5215

5220

5225

5230

Hoe wel ontfenckse Biteluus5204
Ende sijn moey, vrou Aelcroot,5205
Want het waren hair speel genoot.
Die water rot ende dat water mael,5207
Dat fories, dat lossen ende nochtan wael5208
Wel veertich die ic niet en can genoemen,
Die sijn al by Reynaert gecomen.
Rukenau sprac: ‘Heer coninck,
Nu moochdi zien op desen rinck
Off Reynaert heeft enige magen.
Heer, gi moget ons node verjagen.5214
Wy sijn u tru ondersaten5215
Die lijff en goet by u soude laten,5216
Wair dat ghijs oec had te doen.5217
Al si di machtich, sterc ende coen,
Ons vrientscap en mach u niet scaden.
Laet Reynaert hem wel beraden
Op die zaeck die gi hem tijt,5221
En can hi hem onsculdigen nijt,5222
So doet hem hoves wet.
Wy en eysschen niet noch en gheren bet.5224
Dit en soud men weygeren nyement.’
Die coninghin sprac: ‘Ic en doets ghiement.5226
Vrou, dit seide ic hem ghisteren wel,
Mer hi was so door fel5228
Dat hi dair na niet horen en woude.’
Die lupaert Fyrapeel, die boude,5230

5204
5205
5207
5208
5214
5215
5216
5217
5221
5222
5224
5226
5228
5230

ontfenckse: ontving hen
Ende: samen met
water rot: waterrat; water mael: de zeehond (?)
fories: fret; lossen: lynx
Heer, u kunt ons beter niet van u vervreemden
tru ondersaten: trouwe onderdanen
by: voor; laten: opgeven
had te doen: behoefte had
tijt: ten laste legt
nijt: niet
wij eisen niet meer en begeren niet meer
ghiement: niemand
door fel: enorm boos
boude: stoutmoedige
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Sprac: ‘Heer, gi moget niet nochtan5231
Veerre rechten dan wisen u man,5232
Want woudi myt gewelt gaen voort
Dat waer als off gi u eer verloort.
5235 Hoort tael ende weder tael5235
Ende dan beraet u selven wael,
Hoe gi recht na tbeste besceit.’5237
Die coninc sprac: ‘Dits al wairheit.
Mer ic was so doer gram5239
5240 Doet my inden mont quam5240
Van Kuwaerts hooft ende sijn doot,
Dat dede my dat ic so verscoot.5242
Doch wil ic Reynaert horen spreken.
Kan hy die ondaet van hem steken5244
5245 Die men seit dat hi heeft gedaen,
Ic laten ghern quijt gaen5246
Ende meest om beden wil van sinen magen.’5247

Rede over de sieraden aant.
Ende hi docht myt herten zere:5248 aant.
God geef mijnre moeyen eere.
5250 Sy heeft mijn rijsgen wel doen bloeyen.5250
Sy heeft wel aen mijn kar gecroegen.5251
Sy heeft my geboden wel die hant.
God danck dat sy den vont so vant.

5231
5232
5235
5237
5239
5240
5242
5244
5246
5247
5248
5250
5251

moget: kunt beter
anders rechtspreken dan de heren van uw raad adviseren
hoor de pleidooien van beide partijen
besceit: oordeelt
doer: enorm
toen ik begon te spreken over
verscoot: uit mijn slof schoot
kan hij zich vrijpleiten van de misdaad
laten; laat hem; quijt: vrijuit
meest om beden wil: vooral omwille van het verzoek
hi: nl. R.
zij heeft mijn zaak tot voorspoed gebracht (rijsgen: takje)
gecroegen: geduwd
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5255

5260

5265

5270

5275

5280

Ic heb nu enen goeden voet5254Op te dansen, bin ic vroet.
Ic wil nu selve zien uut mijn ogen
Ende brengen voort die schoonste logen
Die ye gehoort is overluut,5258
Om my te helpen self hier uut.
Doe sprac hi: ‘Heer coninc, o wy! aant.
Is Kuwart doot, wat zeg dy?
Ende wair is Bellijn, die ram?
Wat bracht hi u hier doe hi quam?
Want ic hem drie juwelen gaff5263
Dair ic dat waer gern wist aff5265
Wair dat sy sijn gebleven.
Dat een soude hi u hebben gegeven
Ende mijnre vrouwen die ander twee.’
‘Bellijn en bracht ons myn noch mee5269
Dan Kuwarts hooft, als ic wilneer sprack.5270
Dat ic vlusch op hem wrack,5271
Want ic hem dede nemen tlijff,
Want hi seide self, die vuyl katijff,
Dat hi den raet dair toe had gegeven
Dat die brieve waren gescreven
Die men in die scerpe vant al dair.’
‘Och arme, heer, ist ummer wair?5277
Tfy katijff, dat ic ye was geboren!5278
Sijn dan die juwelen verloren?
Des claech ic mijnre liever vrouwen.
Ic woude mijn hert brake van rouwe.
Dat ic leve dat is my leet.

52545258
5263
5265
5269
5270
5271
5277
5278

enen goeden... dansen: d.w.z. een goed uitgangspunt
overluut: in het openbaar
juwelen: sieraden
dat waer: de waarheid
myn noch mee: niets anders
wilneer: voorheen
vlusch: snel; wrack: gewroken heb
ummer: echt
Tfy katijff: wee mij
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5285

5290

5295

5300

5305

Wat sel mijn wijff seggen als zijt weet?
Sy sel onvroet wesen op my.5284
Also node hengede sy5285
Dat ic die juwelen hier seynde.
Nummermeer tot mijns levens eynde
En ward ic goet vreent tegens haer.5288
Sy sel, als si weet voor waer,
Driven also groten rauwe.’
‘Wat, neve’, sprac vrou Rukenauwe, aant.
‘Wat baet dat gi droeft dus seer.5292
Noemt ons die juwelen; hebt genen deer.5293
Wy sellense by vrienden raet
Wel crigen, tsy vroe off laet,5295
Des sy boven der eerden sijn,5296
Want onsen meyster Akarijn
Sel dair om lesen in sijn boeken.
Wi sellen te ban doen ende vloeken5299
In allen kerken dier off weet,5300
Tot dat hi dair off doet besceet.5301
Het en mach ons niet ontstaen.’5302
‘Neen, hebt des genen waen.5303 aant.
So wiese heeft en sceit dair niet aeff.5304
Nye en gaff coninck so riken gaeff
Als dese drie juwelen sijn.
Doch dat hert hebdi mijn
So zeer verlicht myt uwen troost.
Mer ist dat my God verloost

5284
5285
5288
5292
5293
5295
5296
5299
5300
5301
5302
5303
5304

onvroet: boos
hengede: stond toe
vreent: vriend
droeft: bedroefd bent
deer: verdriet
tsy: hetzij; vroe: vroeg
des: indien
te: in de; vloeken: vervloeken
dier: degene die er
doet besceet: bericht geeft
Het: nl. de sieraden; ontstaen: ontgaan, buiten bereik blijven
(R. begint te antwoorden); waen: hoop
sceit (...) aeff: geeft weg/terug
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5310 Tot mynen wil uut desen onrecht,5310
Dair om mi dese lose knecht5311
Mit logentael hebben behangen:5312
Al soud ic dese werelt door gangen5313
Ende dair om laten tleven mijn,
5315 Ic sel weten wair dat sy sijn.’
Mit eenre gevensder rouwiger clagen
Sprac Reynaert: ‘Hoort, al mijn magen,
Ic sal u noemen die juwele.
Doch moocgdi seggen dat ic fele5319
5320 Gelucs ende eeren hebben verloren.
Teen was een vingerlijn, noem ic voren.5321 aant.
Van fynen goude was dien rynck
Ende bynnen, dat tegen den vynger ghinck,5323
Stonden letteren geamelgiert,5324
5325 Van sabel ende van azuer vysiert,5325
Ende dat Hebreeusche namen.5326
Ic en condse gespelden noch versamen,5327
Want ic die tael niet en verstont,
Mer een wijs man maecte my des cont.5329
5330 Het was meyster Abrioen van Tryer. aant.
Hier isser veel die sijn manier5331
Wel kennen; hi verstaet alle dingen5332
Tusschen Arkeloos ende Drongelingen5333- aant.
Ende Enam ende Floorsbergen.
5335 In alle die wildernisse nergen

5310
5311
5312
5313
5319
5321
5323
5324
5325
5326
5327
5329
5331
5332
5333-

onrecht: toestand van rechteloosheid
om: in; knecht: slechtaards
behangen: doen belanden
soud: zou moeten
Doch: Dan (waarlijk); fele: veel
het ene was een ring, die noem ik als eerste
en aan de binnenkant
geamelgiert: geëmailleerd, geschilderd
van zwart en blauw vervaardigd
dat: dat (waren)
ik kon ze spellen noch tesamen brengen (dus niet lezen)
des cont: dat bekend
manier: levenswijze, aard
verstaet: begrijpt, weet
zie aantekeningen
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5340

5345

5350

5355

5360

En is geen dier so sterck, so coen,
Ten is van meyster Abrioen5337
Bedwongen als hijt aensiet,
Ende moet al doen dat hy gebiet.
Nochtan en looft hi niet aen Gode,5340
Mer het is die beste Jode
Diemen in der werelt vijnt.
Crude ende gesteente hi wel kynt,5343
Hair virtuten ende wat dat sijn.5344
Ic liet hem sien dit vingerlijn.
Hy seide my dat die drie namen aant.
Eerst uutten paradise quamen5347
En datse Seth synen vader brocht
Doe hi den ontfermigen oly zocht.5349
So wie die namen over hem draecht,5350
Hy blijft altijt ongeplaecht
Vander temptatien ende vanden quaden.5352
Donre, blixom mach hem niet scaden,5353
Tovery noch alfs gedroch.5354
Meerre duecht leytter an noch:5355
Hy en mach niet verderven van coude,5356
Al lage hi oeck in enen woude
Al moeder naect op een velt
Drie wijntersche nacht aen een getelt,
Al vroost ende weidet uutten noorden,5360
So grote cracht hebben die woorden

5337
5340
5343
5344
5347
5349
5350
5352
5353
5354
5355
5356
5360

Ten: of het
Nochtan: toch; looft: gelooft
Crude: kruiden
virtuten: eigenschappen, krachten
Eerst: oorspronkelijk
ontfermigen oly: olie der genade
over hem: als bescherming
temptatien: verzoekingen, kwellingen
Donre: donder
alfs gedroch: spookverschijning (door elfen veroorzaakt)
leytter an: bezit hij, is ermee verbonden
Hy: de drager van de ring; mach: kan; verderven: omkomen
vroost: vroor het; weidet: waaide het
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5365

5370

5375

5380

5385

In orconde meyster Abryoen.5362
Een steen van wonderliken doen5363 aant.
Stont buten aent vingerlijn.
Hy en mocht niet verbetert sijn5365
Ende was gedeilt van verwen drye.5366
Als root cristal was deen pertye5367
Ende dat blencte so claer5368
Off hi barnen ende vuyr wair.5369
Also was hi altoos gedaen.5370
So wair een woud by nachte gaen5371
Ende hi myt hem droech den steen,
Hy en behoefde lichts en geen
Van keersen, want hi zach
So wel oft wair schoon dach.
Mit sulke gelijc was dander, twaer,5376
So fijn ende so door claer
Als oft wair gebruneert.5378
So wat mysquamen den ogen deert,5379
Off aen den lichaem enich geswel,
Dat conde dat uut boeten wel5381
Nie dan ment bestreeck dair mede.5382
In allen hooftzweer ende swairhede,5383
Off inden lichaem enich ongesond
Die van versumentheit comen cond,5385
Van vergiffenisse ende venijn,5386
Off enige ziecte die mach sijn,

5362
5363
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5376
5378
5379
5381
5382
5383
5385
5386

In orconde: volgens de getuigenis van
doen: aard
verbetert: overtroffen
en had drie kleuren
deen pertie: het ene deel
claer: helder
barnen: gloed
dat deed het (deel) altijd
So wair een: indien iemand
een dergelijk aanzien had het tweede deel, waarlijk
gebruneert: gepolijst
mysquamen: kwaal
uut boeten: genezen
Nie dan ment: als men het slechts
swairhede: ziekte
versumentheit: nalatigheid
vergiffenisse: vergiftiging; venijn: vergif
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5390

5395

5400

5405

5410

5415

Lanc evel, gycht ende tysike,5388
Fistel, kancker ende artike,5389
Ende alle siecte sonder die doot,
Op dat men een luttel fonteynen goot5391
Dair men den witten steen in stack
En dat dranc, al ongemack
Wort hy quijt, cond hi geswelgen.5394
Mit groten recht mach ic my belgen5395
Dat icken dus vulic heb verloren.5396
Die derde verwe, moochdi horen,5397
Die was groen als een glas,
Mer zommich dropel dair in was5399
Gemengt, recht als purpur vaer.5400
Die meyster seide my voorwaer,
So wie dat droege sulcken steen,
Van synen vianden en souden geen
So sterck wesen off so coen
Die hem macht had te mysdoen,
Ende hi soude alle wege5406
So wair hi vocht hebben zege,
Waert bi nachte off by dage,
Dess hi den steen nuchteren aensage.5409
Ende dair toe soude hi liefgetal5410
Sijn mitten luden over al.
Al hadden si hem gehaet te voren,
Sy souden vergeten alle toren,5413
Ende droech hi den steen dat si en sagen.5414
Ende oeck en soude hi niet versagen5415

5388
5389
5391
5394
5395
5396
5397
5399
5400
5406
5409
5410
5413
5414
5415

pleuris, jicht en tering
Fistel: zweer; artike: voetziekte
Op dat: als; fonteynen: drinkwater
geswelgen: doorslikken
my belgen: boos zijn
dus vulic: op zo'n schandelijke wijze
verwe: kleur
dropel: druppel, vlek
purpur vaer: purperkleur
alle wege: overal
Dess: als; nuchteren: nuchter, zonder gegeten te hebben
liefgetal: geliefd
toren: toorn, woede
Ende: als; en: deze (= de steen)
versagen: bang worden
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5420

5425

5430

5435

5440

Door geen bedroch, door geen gewelt.
Tegen hondert gewapend te voet,
So soude hi blide ende wel gemoet
Ende vrolic van herten keren,
Behoude sijns lijfs ende eren.5420
Mer hi most sijn een edel man aant.
Dair geen dorperheit wair an,5422
Off alle dese cracht en holp hem niet.
Lieve vrienden, nu besiet:
Hebdi ye in waren wort
Van steen meerre cracht gehoort?
Ende om dat hi was so goet, aant.
So docht ic dat my niet en stoet5428
Te hebben so dueren scat,
Ende hadden den coninc om dat,5430
Mynen lieven heer, geseynt
Als een den edelsten die men vijnt;5432
Ende wanttet al aen hem leit,5433
Al onse eer en onse zalicheit,
Op dat sijn lijff voor allen vresen5435
Te bet altoos bewaert soud wesen.
Een spiegel ende een kam aant.
Die ic ter selver steden nam
Dair ic vant dat vingerlijn.
Dus wil ict openbaer sijn:5440
Dat was in mijns vaders scat.
Ny en creech ick meer dan dat
Ende die woude ummer hebben mijn wijf.
So wel waren sy hair gerijf,5444

5420
5422
5428
5430
5432
5433
5435
5440
5444

Behoude: met behoud (van)
dorperheit: laagheid
stoet: behoorde
hadden: (ik) had hem; om dat: om die reden
den: van de
en omdat het geheel van hem afhankelijk is (nl.)
vresen: gevaren
sijn: maken
hair gerijf: naar haar wens
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5445 Dat icse dair niet en mocht laten.5445
Die had ic ter eren ende haerre baten
Der coninghin geseynt, mijnre vrouwe,
Want sy my vrientscap ende trouwe
Ende grote huescheit heeft bewijst.5449
5450 Die kam ende mocht niet sijn volprijst.5450
Hy was gemaect van een been aant.
End dat was suver ende reen,
Dat is geheten Panthera.5453
Tusschen dat groot India
5455 Ende dat eerdsche paradise
Voedt dese beest ende soect hair spise.5456
Van verwen is hi also schoon,5457
Dat men onders hemels throon
Geen verwe en vijnt so diere,5459
5460 Panthera en heefs een maniere.5460
Dair toe so ruuct hi also zoet,
Dat sijn lucht can geven boet5462
Van eniger groter quale.5463
Sijn schoonheit ende dat hi ruuct so wale
5465 Dat doet mennich dier hem volgen na.
Een scouder been heeft Panthera,
Seer dun, breet ende dat so vast,5467
Dat hem deren en mach geen last.
Ende als men hem dat levende wynt uut,5469
5470 So blijft hem altoos die virtuut5470

5445
5449
5450
5453
5456
5457
5459
5460
5462
5463
5467
5469
5470

dair: in de bergplaats van de schat; mocht laten: kon achterlaten
huescheit: hoffelijkheid; bewijst: getoond, bewezen
volprijst: naar behoren geprezen
Dat: (van een dier) dat; Panthera: de panter
Voedt: voedt zich; spise: voedsel, prooi
verwen: kleuren
diere: kostbaar, kostelijk
of Panthera bezit deze op een of andere wijze
boet: herstel
eniger: iedere
vast: sterk
levende wynt uut: terwijl het nog in leven is, uit zijn lichaam haalt
hem: nl. het been; virtuut: (goede) eigenschap
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5475

5480

5485

5490

5495

Vander zueter lucht ende roke.5471
Ten mach niet rotten noch crigen broke5472
Nummermeer tot genen dagen.
Water, vuyr, steeck noch slagen
En mach hem niet scaden licht.
So hert, so vast ist en so dicht.5476
Die zuete lucht die dair uut schiet5477
En soude die mennich loven niet?
Het heeft al sulke cracht
Dat etens noch drinckens en acht
Die sijn zade dair by mach wesen.5481
Die is alles evels genesen,5482
Gesont van herten, vri ende vro.
Dit been is gepolijst also aant.
Claer oft wair van sulver fijn,5485
Dair toe wit alst mach sijn
Van yvorien off bockraen.5487
Die tanden die dair aen staen
Sijn nauwe te maten ende smal,5489
So slecht off sy waren van glasen al.5490
En tusschen die tand ist velt so breet,5491
Datter mennich beeld in steet,5492
Van finen goude wel gesneden,5493
Half knokels lanc en dair beneden,5494
En sach nye sijns gelijcs in reden.5495
Die velde sijn gescakiert,5496

5471
5472
5476
5477
5481
5482
5485
5487
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496

roke: geur
Ten: < Het en; broke: breuk
hert: hard; dicht: stevig
schiet: voortkomt
(onderwerpszin) die zich daarmee (met de geur) kan verzadigen
alles evels: van alle kwaad
sulver: zilver
yvorien: ivoor; bockraen: fijne wollen stof
staan goed dicht op elkaar
slecht: glad, effen; glasen: glas
ist velt: is een vlak/ruimte
beeld: afbeelding
gesneden: vervaardigd
een half vingerkootje lang of iets minder
men zag werkelijk nooit zijns gelijke
gescakiert: van verschillende kleur
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5500

5505

5510
5510a

5515

5520

Van sabel, van kelen geammelgiert,5497Van synoper ende van azuer,
Ende is die hystorie ende aventuer5499
Hoe Venus, Juno en Pallas
Een apel die fijn gouden was,5501
Onder hem drien hadden gemeen;5502
Ende ellic wouden hebben alleen.5503
Alle wijl sy dair om keven.5504
Ten lesten sijns zijs op een bleven,5505
Dat sy aen Parijs ghingen
Ende hem den gouden appel bringen,
Dat hi en gave openbaer5508
Die van hem drien die scoonste waer.5509
Paris die schoon was ende haerde,5510
Doe sijn vaders scapen verwaerde5510a
Buten Troyen op die heide.
Juno geloofde hem ende seide5512
Die meeste rijcheit te hebben dan
Die doe ter werelt had enich man,
Op dat hi hair den appel wijsde toe.5515
Pallas die geloofde hem doe,5516
Woude hi hair den appel toe wisen,
Sy souden hooch in machten doen rysen,5518
Dat hi alle sijn viande soude5519
Onder hem dwingen hoe hi woude.

54975499
5501
5502
5503
5504
5505
5508
5509
5510
5510a
5512
5515
5516
5518
5519

zwart, rood geëmailleerd, groen en blauw
Ende is: en (die afbeeldingen) vormden
apel: appel; fijn gouden: zuiver goud
gemeen: gemeenschappelijk
wouden: wilde deze
Alle wijl: voortdurend; keven: ruzie maakten
op een bleven: overeengekomen
Dat: opdat; en: deze
Die: aan degene die
haerde: herder
verwaerde: hoedde
Juno beloofde hem (dat hij zou)
Op dat: indien
geloofde: beloofde
souden: zou hem
Dat: zodat
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5525

5530

5535

5540

5545

Venus sprac: ‘Wat seg di van scat
Off van gewelt, berecht my dat?5522
Is Priamus niet dijn vader
Ende Hector dijn brueder, die algader
Tlant heeft bedwongen voor ende na,
En is niet dijn moeder Ecuba
En is Troeyen niet dijn, die grote stat?5527
Ic sel di geven die meeste scat,
Den edelsten ende den besten dair by
Die in alle die werelt sy,
Wilstu my voor die scoonste prisen
Ende den gouden appel my toe wisen.
Du selste hebben dat scoonste wijff
Die ye ontfenck op eerden lijff5534
Ende ummermeer gecrigen sal.5535
So bistu rijck boven al,
So clymstu allen heren boven.
Dats een scat die nyement can volloven,5538
Want reyn vrouwen, scoon ende goet,
Die connen sterken mannes moet
Ende verdriven alles herten leyt.
Sij doen plegen scamelheit.5542
Sy doen duecht ende wijsheit leren.’
Parijs hoorde hair presenteren.5544
Sijn hert wart in groter vroude.
Hy bad dat sy hem nomen woude
Die scone vrouwe, wie sy wair.
Venus sprac: ‘Ic seg di wair:
Des conincs wijff van Grieken, Helene.5549

5522
5527
5534
5535
5538
5542
5544
5549

berecht: bericht
dijn: van jou
lijff: leven
ummermeer: ooit
volloven: voldoende prijzen
zij zorgen dat eerbaarheid beoefend wordt
presenteren: aanbod
de vrouw van de koning van Griekenland, Helena
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5550 Scoonre vrou en leeft nu gene,
Edel, zedich, rijck ende wijs.’
Doe gaff hair den appel Parijs
Ende seide dat si die scoonste waer.
Hoe hi Helenen creech dair naer
5555 Ende namse den coninc Menelaus5555
By hulpen der godynne Venus
Ende brachtse te Troyen bynnen,
Dat grote solaes der herten mynnen5558
Dat sy twee te samen dreven,
5560 Stont dair myt beelden op gegeven,5560
Ende letteren dair op gegreven,5561
Dair men bi mocht boecstaven gereet5562Van ellic dinck dat ondersceet.
Nu hoort van dat spiegel goet. aant.
5565 Dat glas dat dair in stoet,
Dat was schoon ende onmaten claer,5566
Dat men dair in sach ver ende naer5567
Al dat op een mijl na gesciede,5568
Wast aen beesten off aen liede,
5570 Van dingen die men weten wilde.
Ende die oec voorden spiegel hilde
Sijn aengesicht ende hi dair in zaghe,
Had hi sproete, smette off vlage,5573
Op sijn oge peerle off twitte,5574
5575 Vluys ofte cobe oft ander smitte,5575

5555
5558
5560
5561
55625566
5567
5568
5573
5574
5575

namse: ontnam haar aan
Dat: (en) het; solaes: genot
gegeven: gepresenteerd, getoond
gegreven: gegraveerd
waaruit men van alles nauwkeurig de precieze betekenis kon aflezen
onmaten: buitengewoon
Dat: zodat; sach: kon zien
op een mijl na: binnen een mijl
vlage: ziekelijk verschijnsel aan het gezicht
peerle: oogziekte; twitte: witte staar (oogziekte)
(een) (ziekelijk) vlies aan het oog of vuil in de ooghoeken of een andere (oog)aandoening
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5580

5585

5590

5595

5600

Dat genas hi claerlic al.5576
So groot virtuut, so groot gheval,5577
Dat had dat spiegel glas in hem.
Ist wonder dat ic mysmoedich ben
Te verliesen so groten vont?5580
Dat hout dair dat glas in stont, aant.
Was licht ende vast ende heet cetijn.5582
Het soude ewelike sijn5583Eert rotte ende wormstake.
Ende om dese selve sake aant.
Dede die coninc Salomon
Synen tempel bynnen doen5587
Mit desen hout al om gecleden,5588
Om sijnre groter reynicheden.5589
Men prijstet beter dan enich gout.
Het is gelijc ebenushout,5391 aant.
Daer wilen die coninc Crompaert5592
Off had gemaect dat houten paert
Om lieften des Maradigas5594
Dochter die so schoon was,
Op dat hise waende wynnen.5596
Dat peert was so gemaect van bynnen,
So wie dair op sat ende hijs begeerde,5598
Hy voer henen sijnre veerde5599
Hondert mylen bynnen eenre uren.
Dat quam tot scerper aventueren5601

5576
5577
5580
5582
55835587
5588
5589
5391
5592
5594
5596
5598
5599
5601

claerlic: volkomen
virtuut: eigenschap, kracht; gheval: genezing brengende kracht
vont: schat
cetijn: acaciahout
het zou eeuwig bestaan eer het zou rotten of wormstekig zou worden
bynnen: van binnen
gecleden: (de muren) bekleden
reynicheden: zuiverheid
ebenushout: ebbenhout
wilen: eertijds
Om lieften: vanwege de aantrekkelijkheid
Op dat: omdat; waende: hoopte te
hijs: hij dat
sijne veerde: zijns weegs
scerper: gevaarlijke, hachelijke
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5605

5610

5615

5620

5625

Cleomedis, synen soen,
Want hi en woude nie geloven die goen56035603Dattet houten peert had sulken macht.
Hy sat dair op ende besacht,5605
Want hi was moedich ende koen
Ende geerde hoge dade te doen
Om der werelt prijs te ontfaen.5608
Crompaert dreide om enen wervel saen5609
Die in des paerts borst te voren stont.
Doe hief tpeert op uut vryen gront5611
Ende voer ter veynster uut vander zael.
Eer men een pater noster soude lesen wael,5613
Hy sach hi was tien mylen ver.
Cleomedes was droeve ende er.5615
Hy en waende nummermeer keren.
Die hystorien dair off ons leren
Wat groter anxt dat hi leet,
Ende hoe ver dat hi reet
Op dat ebenus houten paert,
Eer hi vernemen conde den aert5621
Hoe ment weder keren dede,5622
Hoe ment daelde ende op voer mede.5623
Doch doe hijt wist, so was hi vro.5624
En dit quam meeste deel so5625
Bi des edels houts cracht
Dair sulcke kunst was in gevracht.5627
Ende al des gelijcs so was5628

5603
56035605
5608
5609
5611
5613
5615
5621
5622
5623
5624
5625
5627
5628

nie: absoluut niet
die goen Dattet: datgene (nl.) dat het
besacht: bekeek het
prijs: lof(prijzing)
dreide: draaide; wervel: draaikruk; saen: vlug
toen steeg het paard op eigen kracht op
pater noster: onzevader (gebed)
er: wanhopig
aert: manier
weder keren: draaien, omkeren
op voer: op liet stijgen
vro: blij
meeste deel: voornamelijk
waarop zulke kunstvaardigheid was toegepast
al des gelijcs: precies zo
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Dat hout dair op stont tspiegel glas,
5630 Ende was oec ander halven voet
Breder dan dair dat glas in stoet,
Buten om gaende alront.
Dair mennich hystori vreemd in stont, aant.
Dat my te seggen wair te veel,
5635 Van goud, van sabel ende van keel,5635
Azuur, sulver ende synoper.5636
Dese sess verwen waren proper5637
Dair in gewrocht daert behoorde,
Ende onder ellic hystori die woorde
5640 Gegreven ende geammelgiert,5640
Wat ellic bedude. So wel visiert5641
En was nye spiegel, na mynen waen.
Int eerst stonter gemaect aen5643 aant.
Van enen peerd, sterck ende vet,
5645 Dat seer myt nyde was besmet5645
Op enen hert die liep int wout,
So licht, so snel, dat mennichfout5647
Den peerd op wies den toren,5648
Om dat hi altoos liep voren5649
5650 En hetten niet cond versnellen.5650
Hem dochte, het soude hem neder vellen,
Al sout hem dair om raden we.5652
Ic wil u seggen noch voort mee.5653
Het ghinc ende sprac enen herde aldus aen:5654

5635
5636
5637
5640
5641
5643
5645
5647
5648
5649
5650
5652
5653
5654

sabel: zwart; keel: rood
blauw, zilver en groen
proper: op uitnemende wijze
gegraveerd en geëmailleerd
bedude: betekende; visiert: ontworpen
allereerst stond er op afgebeeld
dat zeer afgunstig was
mennichfout: vaak
toren: toorn
hi: nl. het hert
en hij het (hert) in snelheid niet kon overtreffen
al zou het zichzelf daardoor leed berokkenen
mee: meer
herde: herder
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5655 ‘Hadstu enen hert gevaen
Die ic di wel soude wisen,
Di soud dair grote baet off rysen.
Sijn hoornen, sijn vleisch ende vel,
Dat soutstu vercopen wel.’
5660 Die herde sprac: ‘Nu segt my dan,
Hoe sellen wi dair comen an?’
Dat peert sprac: ‘Sit op, ic sel di dragen
En laet dair ons om varen jagen.’5663
Die herde sat op ende heeftet versien.5664
5665 Dit hert voor hem ghinc vlien,
Want hi was licht ende snel
Ende ontliep dat peerd wel.
Si jaechden so lanc dat tpeert wart mat5668
Ende sprac totten man die op hem sat:
5670 ‘Ic wil my rusten, nu sit off.5670
Ic bin so moede, gyff my oorlof.’5671
Die herde sprac: ‘Ic heb di gevaen.
Du en conste my nu niet ontgaen.
Ic heb tuegel ende sporen.
5675 Ic dwing di alstuut hads gesworen.5675
Nummer en moetstuus hebben danck.’5676
Siet, heer, hoet peert hem selven dwanck5677
Ende vinck in sijns selfs net.
Hoe mach een sijn gevangen bet5679
5680 Dan die om synen fellen nijt
Hem selven so vaet dat men hem rijt?5681
Sulc pijnt zeer om sijns selfs scade5682Ende loont hem selver almyt quade.

5663
5664
5668
5670
5671
5675
5676
5677
5679
5681
5682-

varen: gaan
heeftet: heeft het (hert)
dat: totdat; mat: uitgeput
sit off: stijg af
oorlof: rust
alstuut: alsof je het
nooit zul je ervoor bedankt worden
hem selven dwanck: zichzelf onder de macht van een ander stelde
bet: beter
vaet: vangt; rijt: berijdt
‘wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in’
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5685

5690

5695

5700

5705

Het stont dair hoe tot eenre stont5684
Een ezel waren end een hond aant.
Onthouden myt enen riken man,5686
Die den hont seer lieff gewan,5687
Want hi speelde dair tegen.5688
Die hont spranc op ende queecte sinen staert5689
Ende lecte sijn heer omtrent sinen baert.
Dit sach die ezel Boudewijn aant.
Die zeer deerde in therte sijn,5692
Ende sprac: ‘Hoe macht wesen?
Wat ist dat mijn heer aen desen
Vuylen catijff heeft versien,5695
Die ic nummer orbair en zie plien5696
Dan hi hem lect ende op hem sprinct?5697
Mer my die men ten orber dwinct,5698
Die sacken te dragen, te lopen, te driven!5699
Hy en soude niet myt hem vyven5700
Den ar heit doen in enen jaer,
Die ic in eenre weeck volnaer.5702
Nochtan sit hi by mynen heer
Ter tafel ende crijcht al sijn begeer
Van been te cluven, van vetten telyuren,5705
Ende my en mach anders niet gebueren5706
Dan dijstel, netel, ende scerpe kaerden,5707
Ende des nachs te leggen op die aerde
Sonder stro ende sonder letier.5709

5684
5686
5687
5688
5689
5692
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5702
5705
5706
5707
5709

er stond daar (ookafgebeeld) hoe (er)eens
Onthouden myt: gehouden door
gewan: kreeg
tegen: mee
queecte: kwispelde met
Die: die (dat)
catijf: schooier
orbair (...) plien: iets nuttigs doen
Dan: behalve dat
orber: arbeid
driven: zwoegen
myt hem vyven: met z'n vijven
volnaer: voltooi
telyuren: schotels
gebueren: ten deel vallen
kaerden: woldistels
letier: ligplaats (van stro)
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5710 Dit is my seer cranck bestier.5710
Ic en wils niet langer dogen.
Ic wil om mijns heren wil pogen5712
Te verwerven ende wesen sijn vrient
En dienen hem als die hont hem dient.’
5715 Mittien so quam sijn heer sijn weert.5715
Die ezel hief op synen steert.
Op synen heer dat hi spranck.5717
Hy bleerde, hi green, hi sanck.5718
Mit synen vorsten voeten voren
5720 Vedelde hy sijns heren oren,5720
Dat hi hem maecte grote bulen.5721
Hy scoot gereets voert mitter mulen5722
Ende wilden cussen aen synen mont,5723
Also hi had sien doen den hont.
5725 Doe riep sijn heer myt eernste groot:5725
‘Help, help, desen ezel slaet my doot!’
Doe quamen die knapen toe gescoten
Mit stercken stocken ende myt groten
En sloegen so uutermaten,
5730 Dat hi sijn lijff dair waende laten.5730
Doe liep hi weder op synen stal
Ende at dijstel end had ongeval,5732
Netel, kaerden ende gras,
Ende bleeff een ezel als hi was,
5735 Die een anderen sijn welvaren vergan,5735

5710
5712
5715
5717
5718
5720
5721
5722
5723
5725
5730
5732
5735

bestier: leefwijze
wil: genegenheid
Mittien: op dat moment; sijn weert: zijn kant op
hij sprong tegen zijn heer op
hij balkte, hij brieste, hij zong
Vedelde: streek langs
Dat: zodat
scoot gereets voert: schoot terstond naar voren toe
wilden: wilde hem
eernste: angst
lijff: leven
ongeval: ongeluk
vergan: misgunde
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5740

5745

5750

5755

5760

Dat hem niet en cost nochtan.5736
Ende al wair hi inden staet5737
Des geens geluc dien hi haet,5738
Het soude hem recht so wael vuegen5739Als myt lepelen teten der suegen.
Dair om is die beste raet,
Datmen den ezel den ezel laet,
Dijstel eten ende dragen den sack.
Hy en can hem vuegen in geen gemac.5744
Al deed men hem oec duechd en eer,5745
Hy pleecht altijt sijn oude leer.5746
Wair ezels crigen heerscappien,
Dair siet ment selden wel dyen,5748
Want si op nyement en sien off roeken,5749
Dan hairs selfs bate zoeken.5750
Nochtan rysen sy alle dage
In machten, dits dat ic meest clage.
Ende betvoort stont dat mijn vader5753 aant.
Ende Tybert gingen te gader
Ende hadden gesworen by haer trou,
Dat sy om weelden noch om rou5756
Niet van malcander en souden sceiden,
Ende wat sy cregen onder hem beiden,
Dat souden deilen ten halven ongetelt.5759
Doe sagen sy comen over tfelt
Jagers gereden myt veel honden.

5736
5737
5738
57395744
5745
5746
5748
5749
5750
5753
5756
5759

dat voor hem nochtans niet was weg gelegd
staet: situatie
Des geens geluc: van het geluk van degene
dat zou hem even goed passen als het zeugen past met lepels te eten
hij kan zich niet aanpassen aan een vredige situatie
deed: bewees
hij gedraagt zich altijd op de oude wijze
dyen: gedijen
sien off roeken: rekening houden met
maar zij zorgen slechts voor hun eigen voordeel
betvoort: verder
dat zij noch om aangename, noch om droevige zaken
ten halven ongetelt: in tweeën zonder te beknibbelen
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5765

5770

5775

5780

5785

Sy liepen int velt al dat si conden
Als die hairs lijfs hadden vaer.5763
Tybert sprac: ‘Reynaert, segt my waer.
Hoe sellen wi best mogen vlien?5765
Die jagers hebben ons versien.5766
Weet gi enige goeden raet?’
Mijn vader die groot toeverlaet5768
Aen hem vermoede op sijn gelof,5769
Dat hi hem niet en ging off5770
Door genen noot, sprac: ‘Tybert, neve,
Een sac vol raets ic ons wel geve.5772
Die weet ic wel, hebben wijs te doen.5773
Bliven wi bi een als heelden koen,5774
Wy en dorren jagers noch honde duchten.’5775
Tybert die began hem te versuchten
Ende sprac: ‘Reynaert, wat baet?
Ic en weet niet dan enen raet.
Dair moet ic op nemen goom.’5779
Doe clam hi op enen boom
Boven op dat overste, onder die bladen.5781
Dair en mocht hem nyement scaden.
Ende liet mynen vader alleen staen
In groten anxt sijns lijfs bevaen,5784
Want die jagers ende die honden
Setten hem na al wat sy conden.
Men blies den hoorn, men riep ‘slach’.5787

5763
5765
5766
5768
5769
5770
5772
5773
5774
5775
5779
5781
5784
5787

zoals diegenen die angst hebben voor hun leven
mogen vlien: kunnen vluchten
versien: opgemerkt
toeverlaet: hulp, steun
vermoede: verwachtte; op sijn gelof: vanwege zijn belofte
en ging off: in de steek liet
raets: kunstgrepen, listen
hebbens wijs te doen: als wij ze nodig hebben
heelden: helden
dorren: hoeven
op nemen goom: mijn toevlucht toe nemen
op dat overste: in het topje
sijns lijfs bevaen: bevangen om zijn leven
slach: sla, ‘grijp hem’
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5790

5795

5800

5805

5810

Ende doe die cater, Tybert, dit sach,
Hielt hi sijn spot myt hem ende sprack:5789
‘Wat, Reynaert, ondoet nu uwen sack5790
Dair al die raet in is; tis tijt.
Gi die so wijs geheten zijt,5792
Bescud u selven off u naect toren.’5793
Dit most nu mijn vader horen
Van dair hi hem meest toeverliet5795
En dien dus jamerlic verriet,5796
So dat hi vol na bleef doot.5797
Hy liep ende vlooch myt vresen groot,5798
So zeer dat hem dat sweet uut brack
En sijn mael van achteren leet groot ongemack5800
Om dat hi te lichter soude wesen.
Nochtan en mochtet niet baten in desen,
Want die honden waren hem te snel
En souden hem hebben gebeten int vel,
Mer dat hem die aventuer dat5805
Goste dat hi dair vant een gat,5806
Een out hol, in die eerde staen.
Dair croop hi in ende is ontgaen
Den honden ende die jagers mede.
Dus hielt Tybert sijn zekerhede5810
Die hi hem loofde, die lose droch.5811
Doch hoe veel vijntmender noch
Die luttel achten wat sy loven,
Op dat sy haers willen comen boven.5814

5789
5790
5792
5793
5795
5796
5797
5798
5800
5805
5806
5810
5811
5814

Hielt: dreef
ondoet: open
geheten: genoemd
Bescud: bescherm; naect toren: nadert rampspoed
van hem op wie hij het meest vertrouwde
dien: die hem
vol na: bijna
vlooch: vluchtte
en hij zijn maaltijd uitscheet
Mer: ware het niet; aventuer: lot
goste: gunde
zekerhede: belofte van trouw
loofde: beloofde; lose droch: trouweloze bedrieger
opdat hun wil de overhand krijgt
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5815 Ende off ic Tybaert noch hier om haet,
Waert onreden off onmaet?5816
Mer, neen, ic heb te lief mijn ziel.
Nochtan sage ic dat hem misfiel5818
Aen lijff, aen goet off aen eren,
5820 Ic ducht het en soude my niet deren,5820
Op dat een ander deed dan ic ter tijt.5821
Nochtan en wil ic hat noch nijt
Tot hem dragen, ic wilt om God vergeven.
Mer noch en ist niet uut gewreven
5825 In mijn hert also claer,
Dair en staet in mennich haer5826Van ongunsten alst my coomt te voren.
Doch dat doet dat vleysches becoren,5828
Dat dicke op reden vecht5829
5830 En doer wil gaen voer recht.
Daer stont vanden wolf oec mede aant.
Die sijns dancks nye goet en dede,5832
Hoe hi eens op een heide wilt5833
Vant een doot peert gevilt,
5835 Mer dat vleisch was al op geten.5835
Doe ghinc hi biten grote beten
Aen die beenre die hi in swalch5837
Drie, vier tevens in sijn balch,5838
Want hi had den honger groot.

5816
5818
5820
5821
58265828
5829
5832
5833
5835
5837
5838

zou dat onrecht of buitensporigheid zijn
hem misfiel: hij (T.) schade leed
ducht: vrees
als maar een ander dan ik dan de oorzaak was
of er zijn nog vele sporen van haat te vinden, als het mij voor de geest komt
dat vleysches becoren: de bekoring van het vlees
op reden: tegen de redelijkheid
sijns dancks: uit eigen beweging; nye: nooit
op een heide wilt: op een woeste vlakte
geten: gegeten
beenre: beenderen; in swalch: opslokte
tevens: tegelijk; balch: buik
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5840 So gierich was hi dat hem scoot5840
Een been dwars in sijn keel.
Dair hi om leet smerten veel.
Hy socht al om meysters vroet5843
Ende geloofde hem groot goet5844
5845 Die hem beterde sijn mysval.5845
Ten lesten, doe hi over al
Sochte ende geen baet en vernam,
Aen enen craen dat hi doe quam5848
Die enen langen hals had ende bec.
5850 Die bad hi dat hi sijn gebrec5850
Beterde, hi sout hem wel lonen
Ende het soude hem ewelic versconen.5852
Die craen hoorde hoe scoon hi boot5853
Ende stack synen hals in sijn stroot5854
5855 Ende tooch hem tbeen uut synen beck.5855
Die wolf vergifte mytten treck.5856
‘Wopen’, riep hi, ‘du doets my wee.5857
Ic vergeeft di, en doets niet mee.5858
Ic en wouts niet van enen anderen liden.’5859
5860 ‘Isegrim, nu ganc di verbliden’,
Sprac die craen. ‘Gi zijt genesen.
Nu geeft my dat mijn sal wesen.’
Die wolf sprac: ‘Nu hoort desen geck.
Ic bin selver aent gebreck5864
5865 Ende hi wil van my goet hebben toe.
Hy en denct der duecht niet die ic hem doe,5866

5840
5843
5844
5845
5848
5850
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5864
5866

gierich: gulzig
meysters: dokters
geloofde: beloofde
mysval: leed, ongeluk
craen: kraanvogel
gebrec: ongemak
versconen: tot voordeel strekken
boot: beloftes deed
stroot: strot
tooch: haalde, trok
vergifte: vloekte; treck: het uittrekken
Wopen: wee; wee: pijn
en doets niet mee: maar doe het niet meer
liden: verdragen
ik kom zelf tekort
denct: gedenkt; duecht: goede daad
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5870

5875

5880

5885

5890

Want hi stac sijn hooft in mynen mont
Ende ic liet hem uut trecken gesont,5868
Ende heeft my dair toe zeer gedaen.5869
En soud dair dan yement of baet ontfaen,5870
So wair sy my mit allen recht.’
Eens lonen scalcken haren knecht,5872
Den genen die hem ducht bewisen.5873
Wair men den scale laet risen,5874
So gaet te niet recht ende eer.
Het is mennich die enen anderen zeer5876- aant.
Wil doen ende sijn gebrec verswaren,
Mer soude hi hem selven claren5878Te grond, hi souds meer aen hem vijnden.5879
Dair om seit men, en tis waer:
Wie scelden wil, sel wesen claer.5881
Al dit en veel mennich nochtan
Dan ic wel genoemen kan,
Was inden spiegel wel gewrocht.
Die meyster had veel gesocht.5885
Dien maecte, was van consten vroet.5886
Ende om dat my veel te goet
Te houden waren sulke juwelen,5888
Had ic se den coninc tot synen delen5889
Ende mijnre liever vrouwen ter eren gesent.5890
Wair sijn nu die sulke present

5868
5869
5870
5872
5873
5874
587658785879
5881
5885
5886
5888
5889
5890

liet: liet (het) (nl. het hoofd); gesont: ongedeerd
dair toe: bovendien
of baet ontfaen: voordeel van hebben
op dezelfde manier belonen slechtaards hun helpers
ducht: een dienst
risen: de macht krijgen
menigeen wil een ander schade berokkenen en diens tekort/fout verergeren
claren Te grond: tot in het diepst van zijn hart zien
meer aen hem: meer (gebreken) bij zichzelf
claer: vlekkeloos
veel gesocht: goed ontworpen
degene die hem maakte, was vakbekwaam
Te: (om) te
tot synen dele: als zijn eigendom
ter eren: als eerbetoon
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5895

5900

5905

5910

5915

Op trouwen haren heer geven?5892
Dien rouwe die mijn twe kijnder dreven
Om dat spiegel, dat was te vele.
Want sier hem dic myt groten spele5895In plagen te spiegelen ende voor te springen
Ende zagen hoe hair stertgens hingen5897
Ende hoe hem hair muulken stont.5898
Ocharmen, my was onkont
Dat Kuwaert was so na den doot,
Doe ic hem op trouwen groot5901
Die scerpe gaff myt die juwelen.
Ic en wistet nyement bet te bevelen,5903
Al had gewesen op dat lijff mijn,5904
Dan hem ende den ram, Bellijn.
Het waren die trouste vrienden twee
Die ic waen te krigen ummermee.5907
Wopen over den mordenaer!5908
Ic sel dair noch off weten twaer,5909
Al soud ic die werlt dair om door dolen,
Want mordaet en bleef nye verholen.5911
Het mach licht dat hi hier by ons steet5912
Onder den hoop hier, dier of weet5913
Waer Kuwart bleef, al en seit hijs niet.
Want mennich scalc die loosheit pliet,5915
Wandelt die mitten goeden.5916

5892 Op trouwen: als uiting van trouw
5895- want ze waren gewoon zich dikwijls met veel vreugde daarin te spiegelen en ervoor te staan
springen
5897 stertgens: staartjes
5898 muulken: muiltje, snoetje
5901 op trouwen groot: in groot vertrouwen
5903 te bevelen: toe te vertrouwen
5904 al had ik hem (de pelgrimstas) op mijn eigen lijf meegenomen (of: al zou het om mijn leven
gegaan zijn)
5907 ummermee: ooit
5908 Wopen: wee
5909 twaer: de waarheid
5911 mordaet: moord; verholen: verborgen
5912 macht licht: kan gemakkelijk
5913 in de menigte hier, die weet
5915 pliet: pleegt, beoefent
5916 wandelt: gaat om met
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5920

5925

5930

5935

5940

Dair hem nyement en can voir hoeden.
Sy connen herde wel haren aert bedecken.5918
Dat my meest doet verwecken,5919 aant.
Dats dat my die coninc, onse heer,
Op loopt dus fellic ende dus zeer,5921
Ende seit mijn vader ende ic mede
Hem noch den syne nye goet en deden.5923
Dit heeft my vreemt van enen coninck.5924
Mer hem coomt so mennich dinck
Te voren dair hi syn op let,5926
Dat hi dat een mitten anderen verget;
Ende licht is dit aldus gesciet.5928
Lieve heer, en gedenct u niet5929
Hoe u vader, den coninck,
Leefde ende gi een jongelinck
Van tween jaren niet veel myn,5932
Dat mijn vader quam hier in5933
Vander scolen tot Mompelier,5934 aant.
Dair hi studeerde der jaren vier
In recepten van medecinen,
Ende alle die teyken van urynen5937
Kende hi so wel als sijn hant,
Ende alle die crude die men vant5939
Treckende, viscose ende laxitive,5940 aant.
Die kende hi bet dan sulke vive5941
Die grote meisters nu willen wesen.

5918
5919
5921
5923
5924
5926
5928
5929
5932
5933
5934
5937
5939
5940
5941

herde wel: heel goed
doet verwecken: ontstemt
zo boos en zo heftig tegen mij uitvaart
nye: ooit
heeft my vreemt: verwondert mij
dair... let: waar hij aandacht aan besteedt
licht: waarschijnlijk
gedenct u: herinnert u zich
van nauwelijks twee jaren oud (was)
in: in (het hof)
Mompelier: Montpellier
en alle bijzondere kentekenen van urine
crude: kruiden, geneesmiddelen; vant: kon verkrijgen
uitdrijvende, verdikkende en verdunnende (zie aantekening)
sulke vive: vijf van hen
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5945

5950

5955

5960

5965

Hy was van consten so uut gelesen,5943 aant.
Dat hi syden ende bont mocht dragen.
Hy vant den coninc in groten plagen5945
Van suucte doe hi te hove quam.5946
Dat hi swaer ter herten vernam,5947
Want hi en mynde boven allen heren.5948
Die coninck en mocht sijns niet ontberen.5949
So wanneer hi was int hoff,
Alle die ander hadden dan loff.5951
Hy en geloofde nyement voor hem.5952
‘Reynaert’, sprac hi oec, ‘ic ben
Die ziecten crijcht so langer so quader.’5954
‘Lieve heer coninc’, sprac mijn vader,
‘Hier is een glas, maect u uryne.5956 aant.
Ic sal u dan seggen zekerlic u pyne5957
Also zaen als ic se aensie myt ogen,5958
Ende hoe men u sel helpen mogen.’
Mijn heer dede dat hi hem riet,
Want hi en levede doe niet
Dair hi meerre geloof op droech.5962
Al wast dat hi synt omsloech5963 aant.
Aen mynen heer die hier staet5964
Bi quaden geelen, bi valschen raet.5965
Het geeft my wonder alre meest,
Dat so verkeerde synen geest.5967

5943
5945
5946
5947
5948
5949
5951
5952
5954
5956
5957
5958
5962
5963
5964
5965
5967

hij was zo doorkneed in het vak
in groten plagen: zeer gekweld door
suucte: ziekte
swaer ter herten: droef gestemd
en: hem
de koning kon hem niet missen
loff: verlof
hij vertrouwde niemand boven hem
so langer so quader: hoe langer hoe erger
maect u uryne: doe een plas
zekerlic: met zekerheid; pyne: kwaal
Also zaen als: zodra
waarin hij meer vertrouwen stelde
hi synt omsloech: hij (R's vader) sindsdien een misstap beging (R's vader blijft onderwerp
t/m 5970)
Aen: ten opzichte van
geelen: bedrog
verkeerde: veranderde
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5970

5975

5980

5985

5990

5995

Mer het was seker tegens synen doot.
Hy wart van synnen zeer wonderlic groot,5969
Dat hi so raesde ende dutte.5970
‘Heer coninc’, sprac hi, ‘u is nutte,5971
Suldi ummermeer genesen Ende dat moet entelic wesen -,5973
Eens wolfs lever van zeven jaren.
Hier en moet gi niet me sparen.5975
Die suldi eten off gi sijt doot,
Want u urijn tuget al bloot.5977
Ende haest dair mede voir alle dinck.’
Die wolff stont doe dair aen den rinck5979
Ende hoorde toe ende sweech al stille,
Mer doe die coninc synen onwille
Hem claechde ende sprac: ‘Her Ysegrijm,
Nu hoordi wel hoet hier moet sijn.
U lever moet my genesen.’
Doe sprac hi: ‘Heer, ten mach niet wesen
Want ic weet wel dat wair,5986
Dat ic noch niet out en bin vijf jaer.
Ic hebt mijnre moeder horen seggen.’
Mijn vader sprac: ‘Heer, wat mach u leggen5989
Aen sijn woorden; doeten spouwen.5990
Gi doet wel myt sijnre ouwen.5991
Ic sel wel aen die lever zien
Off hi wair seit.’ Ende mittien
Most die wolf ter kueken gaen.5994
Die lever wart hem uut gedaen.

5969
5970
5971
5973
5975
5977
5979
5986
5989
5990
5991
5994

zijn verstand raakte verbijsterd
dutte: tekeer ging
is nutte: hebt nodig
entelic: absoluut
sparen: wachten
tuget: getuigt het; al bloot: overduidelijk
aen den rinck: in het gezelschap
dat wair: de waarheid
mach u leggen: hebt u te maken met
spouwen: opensnijden
doet wel: kunt het best doen; ouwen: ouderdom
ter kueken: naar de keuken
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6000

6005

6010

6015

6020

Die coninc atse ende hi genas
Van allen suucten die in hem was.
Des danckede hi mynen vader
Ende sijn gesyn hiet hi al gader5999
Dat men voort meyster Reynaert hiete6000
Ende op sijn lijff dat nyement en liete.6001
Hy bleef voort bi den coninck
Ende was gelooft van alle dinck.6003
Altoos most hi hem naeste gaen6004
Ende op sijn hooft was gestaen
Een scoon fiolen rosen crans,6006
Die hem den coninc myt herten gans6007
Gaff ende deedse hem myt eren dragen.
Nu is dit alte samen over geslagen6009 aant.
Ende men verget al ouder duecht.
Die gierige scalken werden verhuecht6011
En die wijsheit set men achter.
Des hebben die heren groot lachter6013
Ende dalen so lanc so meer,6014
Want als een dorper gier wert heer6015
Ende boven synen bueren crijcht macht,
So en weet hi selve niet wie hi slacht.6017
Hy en kent niet waen hi comen sy6018
Ende om nyements liden en droeft hy.
Hy en hoort oec nyements bede
Dair en volcht die gifte mede.6021

5999
6000
6001
6003
6004
6006
6007
6009
6011
6013
6014
6015
6017
6018
6021

gesyn: gevolg, hofhouding; hiet: beval
men: men hem; hiete: noemde
op sijn lijff: op straffe des doods
gelooft: geprezen
hem naeste: direct naast hem
een mooie krans van viooltjes en rozen
myt herten gans: van ganser harte
over geslagen: niet (meer) geacht
verhuecht: in een hogere positie gebracht
lachter: schande
en staan hoe langer hoe minder in aanzien
dorper gier: gierige kinkel
wie hi slacht: op wie hij lijkt
waen: vanwaar
als er geen gift op volgt
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6025

6030

6035

6040

6045

Al sijn menich dats: brengt hier.6022
Doch hoe mennich dorper ghier
Sijn nu te hove biden heeren
Die zeer smeken ende smeren,6025
Mer mochten sy haers heren leven
Behouden myt een oor te geven,
Si lieten sterven eer zijt gaven.6028
Si slachten den wolf die node laven6029
Den coninc mit sijnre lever woude.
Noch had ic liever, eer dat soude
Die coninc sterven ende sijn goede wijff,
Dat hondert wolven verloren tlijff,
Ende het wair oec mynre scade.6034
Want wat coomt van quaden zade,6035
Sijns dancks doet hi selden duecht.6036
Heer coninc, dit sciede in uwer juecht,6037 aant.
Dat uwen vader dat was gedaen.
Dair bi ist licht u ontgaen.6039
Ende oec so hebb ic selve mede
Gedaen eer ende huefshede,
Die doe wel behagede u,6042
Al danct di my so luttel nu.
Mer u en gedencs so ic waen.6044
Dair bi ist noot dat ics vermaen.6045
Niet dat ict doe om enich verwijt,
Want ic bin sculdich tot alre tijt
Door u te doen wes ic vermach.6048

6022
6025
6028
6029
6034
6035
6036
6037
6039
6042
6044
6045
6048

menich: verlangen
smeren: vleien
lieten: lieten hem
slachten: lijken op; node: met tegenzin; laven: helpen, genezen
mynre: minder
zade: zaad, oorsprong
Sijns dancks: met opzet, bewust
sciede: gebeurde
licht: gemakkelijk
doe: toen
u en gedencs: u herinnert het zich niet
noot: nodig; vermaen: in herinnering breng
Door u: om uwentwil; wes: wat
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6050

6055

6060

6065

6070

6075

Ic quam gaende op enen dach
Mitten wolf, her Ysegrijm.
Wy hadden gevaen tesamen een swijn.
Dat beten wi doot voor tlude garren.6052
Heer, doe quaem dy van verren
Uut eenre hagen ons in tgemoet.
Ghi gruete ons myt scoonre groet
Ende spraect: ‘Sijt wellcome, gi twee.
Die honger doet my also wee
Ende mynen wive die hier coomt achter,
Woud di ons deilen, ons soud te sachter6059
Te moede wesen van uwen gewynne.’
Her Ysegrim sprac biden kynne:6061
‘Ja’, so dat men nauwe verstont,
Mer ic riep myt luder mont:
‘Ja wi, heer, al waert veel meer.
Wie wildi dattet deilt nu, heer?’
‘Dat sel dy, wolf’, heer, spraect gi doe.
Des was Ysegrim doe wel vroe6067
En deildent als hi was gewoen.
Die een heelft nam hi tot sijn verdoen6069
Te vorenuut ende gaf u tvierendeel6070
End dat ander deel mijnre vrouwen.6071
Doe ghinc hi biten ende knouwen
Ende haeste hem dat hijt op at.
Dat oor mitten naes gat6074
Ende half die longen gaff hi my,
Ende al dat ander behielt hy.

6052
6059
6061
6067
6069
6070
6071
6074

voor tlude garren: omdat het zo hard knorde
deilen: delen
biden kynne: binnensmonds
vroe: blij
verdoen: verbruik
Te vorenuut: bij voorbaat; tvierendeel: een kwart
en het andere (laatste) kwart aan de koningin
naes: neus
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6080

6085

6090
6091a

6095

6100

Aldus toonde hi sijn edelheit.
Eer men eens credo had geseit,6078
So had hi sijn deel op, als gi selt weten.
Nochtan had hi geern meer gegeten,6080
Want hi en was noch niet sat.6081
Doe baed gi Ysegrim noch om wat,
Mer, heer, hi en gaff u niet een koot.6083
Doe hief dy op uwen rechteren poot
En sloechten so tusschen sijn oren6085
Dat hem dat fel mochte schoren6086
Vander nasen totten ogen.
Doe en cond hi niet gedogen6088
Die smerte; hi huylde ende bloyde zeer
Ende liep wech myt snelre keer6090
Ende liet sijn deel dair leggen neder.
Doe seide ghi tot hem: ‘Haest u hier weder6091a
Ende brengt ons meer, hoe ghijt raemt,6092
Ende ziet dat gi u bet meer scaemt6093
Als gi deilt op een ander tijt.’
Doe seide ic: ‘Heer, gebiet ghijt,
Ic ga myt hem, ic weet wel wat.’
Ghi seit ‘ja’; ic liep na dat
Mit hem; hi carmde zeer ende stan6098
Ende croonde hoe qualic hi dair was an,6099
Mer hi en dorst niet wel clagen.
So lange liepen wi te samen jagen
Dat wi een vet calf vengen,

6078
6080
6081
6083
6085
6086
6088
6090
6091a
6092
6093
6098
6099

eens: eenmaal; credo: geloofsbelijdenis (gebed)
geern: graag
sat: verzadigd
niet een koot: in het geheel niets
sloechten: sloeg hem
schoren: scheuren
gedogen: verdragen
keer: wending
Haest u hier weder: kom hier snel weer terug
hoe ghijt raemt: hoe u het ook aanlegt
u bet meer scaemt: minder schaamteloos bent
stan: kreunde
croonde: klaagde
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6105

6110

6115

6120

6125

Ende doe ghijt ons saget brengen,
Lachde gi ende het behagede u wel.
‘Reynaert’, sprac gi, ‘Gi zijt snel
Ter jacht als gijt u wilt onderwijnden.6106
Ic zie gi cont wel wat vijnden.
Gi zijt goet uut geseynt ter noot.
Dit calf is vet ende groot.
Hier moget gi selver deilre of sijn.’6110
‘Ic doet gern’, seide ic, ‘lieve heer mijn.
Die een helft is u uut te voren,6112
Die ander moet uwen wive toe behoren.
Pensen, lever, dermen ende longen,6114
Die sellen hebben u jongen.
Dat hooft sel hebben Ysegrijm
Ende die voeten die sijn mijn.’
Doe gi dit hoorde, waer di vro.6118
‘Reynaert, wie leerde u also
Huesschelic deilen, doet my verstaen.’6120
‘Heer, dat heeft dese knaep gedaen
Die mitter roder crunen sit hier,6122
Om dat hi hem maecte so fier6123
Huden, doe hi deilde dat swijn.’6124
Dus was gelopen Isegrijm,6125
Dat hi creech scade ende scande mede
Mit sijnre onhuesscher gierichede.
Doch, dat men wolff noch huden vijnt6128
Die sonder reden eet ende verslijnt6129

6106
6110
6112
6114
6118
6120
6122
6123
6124
6125
6128
6129

u wilt onderwijnden: op u wil nemen
deilre: verdeler; of: van
u uut te voren: geheel en al voor u
pensen: de pens
vro: blij
huesschelic: keurig, correct
crunen: kruin
omdat hij het zo hoog in de bol had
Huden: vandaag (in de realiteit van het verleden)
was gelopen: overkwam het
wat erg, dat men nog steeds wolven vindt
verslijnt: verslindt
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6130 Die geen dair hi over mach.6130
Hem naect mennigen droeven dach6131
Die die wolve zaden moet,6132
Want sy en sparen vleisch noch bloet.
Al dat sy vijnden, nemen sy mede.
6135 Wee der landen ende der stede
Dair die wolven hebben die overhant.
Sy en sparen vrient noch vyant,
So wat sy crigen dat hem genuecht.6138
Dat ende mennigerhande duecht,
6140 Heer, heb ic voor u gedaen,
Die ic u wel soude doen verstaen6141
En viel die reden niet te lanck.6142
Des gi my segt zeer luttel danck
Naden woorden die ic van u hoor.
6145 My dunct, zaech di al dinc wel door,6145
Dat gi wel myt my mocht liden.6146
Byn ic die ezel die men sel riden,
Off dat lamkijn dat men eten moet?
Wair mijn aventuer goet,6149
6150 Ic soude die ander snodel eten.6150
Ic plach goet ende quaet te weten
Bet dan sulc ander ende was oec mede6152Wel gelooft van dat ic dede.6153
Ic const voir vrouwen en voor heren
6155 Een saeck in setten ende ordineren6155

6130
6131
6132
6138
6141
6142
6145
6146
6149
6150
61526153
6155

dair hi over mach: die hij de baas is
naect: nadert
zaden: verzadigen
So wat: als zij maar; genuecht: behaagt
verstaen: inzien
reden: relaas
zaech... door: doorzag u alles goed
myt... liden: geduld met mij zou kunnen hebben
aventuer: lot
ik zou de anderen stumpers noemen (eten = heten)
was (...) Wel gelooft: stond in aanzien
van dat: vanwege wat
in setten: regelen; ordineren: in orde brengen
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6160

6165

6170

6175

6180

Dair macht aenlach, ende bet voorsien6156
Wat vanden dingen mocht gescien,
Dan sulc tien daert nu aen staet.
Men plach genen wisen nauwen raet6159Te sluten, ic en wass dair by.
Al heeft dat ongeval nu my
Aldus onder tnet gevaen,
Dat blat dat mocht noch ommeslaen
Ende dat rat van aventueren
Mocht my noch oec gebueren6165
Dat mijn recht ende oec mijn woort
Gelijc enen anderen soude gaen voort.6167
Want ic en eysch geen verdrach.6168
Ist datment my betugen mach6169
Na den recht in enigen broken,6170
Ic wil dat aen my sy gewroken,
Ende seit my yement yet op dat hi6172
Toe mach brengen, die set by6173
Nader gewoente vanden hove.
Heer coninc, by uwen oorlove
Bidic dat u dit genuege.’
‘Reynaert, gi sprect al te gevuege.6177
Uwer talen volch ic al.
My en is oec niet dat ongeval6179
Cond wie Kuwaerts leven nam,6180
Anders dan ons Bellijn, den ram,6181
Sijn hooft in die scerp brocht.
Ic laet u quijt van desen gerocht6183

6156
61596165
6167
6168
6169
6170
6172
6173
6177
6179
6180
6181
6183

aenlach: mee gemoeid was
raet Te sluten: besluit te nemen
gebueren: schenken
enen anderen: dat van een ander; gaen voort: voortgang hebben
verdrach: gratie
betugen: met getuigen bewijzen
broken: misdaden
seit (...) op: legt ten laste
kan bewijzen, laat hij zijn aanklacht doen
al te gevuege: zeer gepast
ongeval: ramp(spoed)
Cond: bekend
Anders dan: behalve dat
gerocht: gerucht
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6185

6190

6195

6200

6205

6210

En ic en wil niet meer op u cronen.’6184
‘Lieve heer, God moets u lonen.
Seker, gi moget oec wel doen also.
Sijn doot maect my so onvro,6187
Dat my dat hert dunct versieden.6183
Doch, doe sy beide van my scieden,
Cuwert ende mijn vrient Bellijn,
Hoe swaer wart dat herte mijn.
My docht dat ic beswijmde al.
Ic meen het was tegen dit ongeval6193
Dat my leider was so naer.’6194
Alle die meeste hoop die was daer,6195 aant.
Die Reynaerts tael hebben gehoort
Van juwelen ende hoe hy voort6197
Dair op stercte sijn gelaet,6198
Meenden dat was sonder beraet6199
En dat hi niet dan wair en sprac.
Sij claechden seer sijn ongemac,
Synen scaed ende synen rouwe.
Die coninc selve ende sijn vrouwe
Ontfermden sijnre, jonck ende oude,
Ende seiden dat hi hem troosten soude6205
Ende pijnde hem te zueken die juwele,6206
Want hi hadse geprijst so vele
Datter hem zeer die syn op stoet,6208
Ende om dat hi hem maecte vroet6209
Dat hise hem beiden had gesant,

6184
6187
6183
6193
6194
6195
6197
6198
6199
6205
6206
6208
6209

op u cronen: u ten laste leggen
onvro: bedroefd
versieden: (door een inwendige gloed) samenkrimpen
tegen: vanwege
leider: helaas; naer: nabij
Alle die meeste hoop: bijna iedereen
voort: vervolgens
een zelfbewuste houding aannam
beraet: bedrog
hem troosten: zich vermannen
pijnde hem: zich zou inspannen
syn: begeerte; op stoet: naar uitging
Ende: ook al; maecte vroet: meedeelde
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6215

6220

6225

6230

6235

Al quam hem niet in die hant.6211
Nochtan hadden sise gern genomen,
Hadden sy geweten wair aen comen.6213
Reynaert die wel die meninge verstont,6214 aant.
Die weynich goets had in synen gront,6215
Sprac: ‘God danck u, heer ende vrouwe,
Dat gi my troost in mynen rouwe.
Ic en sel rusten nach noch dach
Noch nyement die ics bidden mach.6219
Ic sel lopen ende jagen,
Smeken, bidden ende vragen
Die werelt duer die vier hoeken,6222
Al soudic ewelic zoeken,
Tot dat ic weet wair sy sijn.
Ende ic bid u, lieve here mijn,
Off si waren oec tot sulcker stede6226
Dat mijn cracht, mijn bede
Niet helpen en mocht, dat gi my dan
Wilt helpen, want het gaet u an.
Het goet is u ende u toebehoort
Te rechten voor rooff offte moort
Die leider dair om is gesciet.’6232
‘Reynaert, des en laet ic niet.
Wanneer gi weet wair sy sijn
Ende gi begeert die hulpe mijn,
Die sel u altoos sijn bereit.’
‘Och, heer, dats alte wel geseit.
Cond ic noch, ic souts u lonen.’
Nu dunct Reynaert sijn zaken zeer sconen.

6211
6213
6214
6215
6219
6222
6226
6232

al waren ze niet in hun handen terecht gekomen
wair aen: hoe (er)aan (te)
meninge: gedachten
gront: binnenste
nyement: iemand
tot aan de uiteinden der aarde
Off: indien
leider: helaas
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6240 Hy heeft den coninc tot synen wil
Die hem viant was openbaer ende stil.6241
Hy denct, macht hier dus gaen uut,6242
Datter toe was goede gruut6243
Na dient gescepen stont te voren.6244
6245 Hy heeft hem allen so veel in doren6245Luegen geslagen ende doen verstaen6246
Dat hi wel vri waent henen gaen,
Sonder van yement beroepen sijn.6248

Woordgevecht tussen vos en wolvenpaar aant.
So had hi oec, mer Ysegrijm
6250 Wart toornich ende mysmoedich zeer.
Hy sprac: ‘Heer coninc, edel heer,
Si di dus kijnts dat gi gelooft
Den losen scalc die u verdooft
Mit gevensder logentael gescal?6254
6255 Dat heeft my wonder al.6255
Ic soud hem tru geloven spade.6256
Hy is van moort ende van verrade
Door togen ende men houtet al voir spel.6258
Dat sal ic hem bewisen wel,
6260 Eer dat hi noch sceit van my.
Mi is lief dat hi hier is so by.
Sijn liegen en sel hem hier niet vromen6262
Dat hy van my yet can comen.6263

6241
6242
6243
6244
62456246
6248
6254
6255
6256
6258
6262
6263

stil: heimelijk
dus: op deze manier; gaen uut: aflopen
lett.: dat er goede gruit (soort mout) in het bier zat, fig.: dat het er goed voor stond
gezien de situatie die er tevoren was
in doren Luegen geslagen: verstrikt in dwaze leugens
doen verstaen: schijnbewijzen geleverd
beroepen sijn: aangeklaagd te worden
met het geluid van geveinsde leugens
dat verbaast mij zeer
tru geloven spade: nooit trouw achten
Door togen: doortrokken
vromen: baten
zodat hij op enigerlei wijze aan mij zou kunnen ontkomen
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6265

6270

6275

6280

6285

6290

Siet, heer, dese loze catijff aant.
Verriet eens alte zeer mijn wijff.
Hy deedse eens alte diep waden int slijck
Bijt water onder enen hogen dijck,
Ende maecte hair wijs dat sy den steert6268
Int water staec, dair soud ter veert6269
Also veel visch aen biten, gi suit weten,
Sy en soudse niet myt hair vierde eten.6271
Sy waende waers, die arme dwaes,6272
Ende ghinc ten buuck toe in die maes6273
Eer sy totten water quam,
Dair sy doe totten stert in swam
So sy alre diepste conde.
Dit was in enen wijnter stonde
Datse dus bedrooch Reyneert,
Want sy hielt so lang den steert
Int water, dat sy dair in bevroos.
So wat sy tooch, sy en mocht niet loos6281
Uutten yse. Doe hi dat sach
Liep hi dair toe al dat hi mach
Ende spranc haer achter op tlijff.
Och, dair vercrachte hi mijn wijff.
Sy en cond geweren, het dede hair toren,6286
So hert stont sy int ijss bevroren.
Dit en can hi niet missaken,6288
Want ic vant hem opter braken.6289
Also ic liep om mijn bejach6290
Ende opten dijck mijn wech lach,
Sach ic hem beneden op hair staen

6268
6269
6271
6272
6273
6281
6286
6288
6289
6290

dat: dat (als)
ter veert: meteen
vierde: vieren
waers: (het) waarheid
maes: modder, slijk
tooch: trok, rukte; loos: los (komen)
geweren: beletten; toren: smart
missaken: loochenen
opter braken: tijdens de misdaad
Also: Toen; bejach: jachtbuit
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6295

6300

6305

6310

6315

Crijdsen, lijdsen, steken, slaen,6293
Alsmen pleecht tot sulken speel.
Och, dair leet ic hert zeer veel.6295
Doe riep ic: ‘Reynaert, wat doe dy?’
Doe hy so na hoorde my,6297
Spranc hi op ende ghinc sijnre straten.6298
Ic ghinc tot hair myt droeven gelaten6299
Ende most int slijc zeer diep waden
Ende in dat coude water baden,
Eer ic dat ijs ontwee gedoste6302
Ende haren steert dair uut loste.
Nochtan liet zijs dair een groot stick.6304
En dair toe waren sy end ick6305
Wel na doot bleven, want si galp6306
So lude van smert eer ic se uut halp,
Dattie dorpers dat vernamen6308
Ende op ons gelopen quamen
Mit pieken, haken ende stocken,
Ende die wive myt haren spynrocken.6311
Dair riepen sy: ‘Slaet alle toe.’
Ic en creech nye meerre anxt dan doe
Ende dat selve seide oec mijn vrouwe,
Want wi ontquamen al te nauwe.
Wi liepen dat ons tsweet uut brac.
Dair was een dorper die na ons stac
Mit enen pieck die wel was lanck.
Die deed ons alte groten dwanck,6319

6293
6295
6297
6298
6299
6302
6304
6305
6306
6308
6311
6319

Crijdsen: krabben; lijdsen: heen en weer schudden
hert zeer: hartzeer, smart
na: dichtbij
sijnre straten: zijns weegs
gelaten: uiterlijk
ontwee gedoste: in stukken sloeg
zijs: (<zij es) zij ervan (nl. van de staart)
dair toe: bovendien
galp: schreeuwde
dorpers: dorpelingen, boeren
spynrocken: stok om het te spinnen materiaal op vast te zetten
dwanck: overlast, ellende
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6320 Want hi was sterck ende licht te voet.
Ten wair dat ons die nacht bestoet,6321
Wy waren dair zeker beide bleven.6322
Die lelike quenen myt sterken steven6323
Hadden ons so gern gesmeten.6324
6325 Sy seiden, wi hadden hair scaep gegeten,
Ende boden ons mennigen ramp.6326
Dair gingen wi door mennige camp6327
Bewassen myt braem ende biesen.6328
Dair mosten ons die dorpers verliesen
6330 Ende dorsten by nacht ons niet volgen.
Sy keerden weder zeer verbolgen,
Om dat wi also ontgingen.
Siet, heer, dit sijn lelike dingen.
Dits moort, cracht ende verraet.6334
6335 Dat u scerpelic te rechten staet.’6335
Reynaert sprac: ‘Heer, wair dit waer,
Dat ghinc mijnre eren alte naer.6337
God verbiets my dat ment so vond.6338
Tis wair, ic wijsde hair teenre stond6339
6340 Hoe sy visschen soude vaen
Ende enen goeden wech over te gaen
Ten water sonder te treden int slijck.
Mer si liep so gierichlijck6343
Doe si die visschen hoorde nomen,
6345 Sy waende niet te tide te comen.6345

6321
6322
6323
6324
6326
6327
6328
6334
6335
6337
6338
6339
6343
6345

Ten wair: en ware het niet; bestoet: te hulp kwam
bleven: dood gebleven
quenen: oude wijven; steven: staven
gesmeten: krachtig geslagen
ramp: ellende
camp: akker
Bewassen: begroeid
moort: moordaanslag; cracht: verkrachting
scerpelic: gestreng
dat zou mijn eer zeer te na komen
verbiets mij: verhoede
teenre stond: eens
gierichlijck: hebzuchtig
te tide: op tijd
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6350

6355

6360

6365

6370

Sy en hielt wech noch wise,6346
So dat sy bevroos inden yse.
Dat dede dat sy te lange sat.
Sy had vissche genoech gehat,
Had sy myt reden willen liden.6350
Diet al wil hebben, het valt bi tiden
Dat hi van allen missen moet.
Alte gierich en was nye goet,6353
Want nyement en kan den gierigen versaden.
Doe ic se zach zo zeer beladen,6355
Doe waende ic hair te helpen uutter noot.
Ic hieff ende ic ludse ende ic croot,6357
Om dat ic waende uut te boren,6358
Mer dat was arbeit verloren,
Want sy was my alte swaer.
Doe quam Ysegrim aldair
Ende sach hoe dat ic croot ende stack.6362
Dat hi doe in dorperheiden track,6363
Als die quade te doen plegen.
Aldus so was die zaeck gelegen
Ende, heer, ten wass anders niet dan logen.
Mer ic meen, hem schemerden sijn ogen6367
Also hi ons sach van boven int dal
Dair hi opten dijck sat.
Hy vloecte my zeer ende swoer dat,6370
Bi sijn magen, ic soud becopen.
Doe icken hoorde, ginck ic lopen
Ende lieten scelden ende dreigen.

6346
6350
6353
6355
6357
6358
6362
6363
6367
6370

wise: maat
liden: te werk gaan
gierich: hebzuchtig
beladen: in nood
ludse: rukte haar heen en weer; croot: duwde
uut te boren: los te maken
stack: stootte
dat interpreteerde hij toen als onfatsoen
hem... ogen: zijn ogen waren als door een nevel bedekt
vloecte: vervloekte, schold uit
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6375

6380

6385

6390

6395

6400

Doe ghinc hi heffen ende wegen6374
End halp sijn wijff uutten diepen.
Off die dorpers lude riepen
Ende jaechden, dat was hem goet,6377
Want sy verwermden hair bloet.
Sy waren anders van coude vervroren.
Ende wat ic na ofte voren aant.
Heb geseit, dats al waer.
Ic en naem aen goude claer6382
Niet dusent merck van goud,6383
Ende ic u eens liegen soud.6384
Soud ic u liegen, lieve heer,
Dat soude my mysvoegen zeer.6386
Dat en sel, offt God wil, nummer wesen.6387
Ic genees so ic mach genesen6388
Ende ic sel ummer seggen waer.
Ic hebt geplogen al mijn jaer,6390
Synt dat ic eerst wijsheit began.
Ende twivelde u oec erghent an
Van allen dat ic hier heb geseit,
Dattet yet wair dan al wairheit,
Geeft my achte dage spaci.6395
Ic sel u doen sulke informaci
Mit goeden gelovelic orcond,6397
Dat gijs my al u levens stond6398
Wel selt geloven ende u baroen.
Wat heb ic mitten wolve te doen,

6374
6377
6382
6383
6384
6386
6387
6388
6390
6395
6397
6398

wegen: schudden
jaechden: hen najoegen
claer: glanzend, schitterend
merck: gewicht voor goud en zilver
Ende: vooraleer; eens: zelfs maar eenmaal
mysvoegen: niet passen
offt: als het
ik gedraag mij zo goed mogelijk
ik ben het altijd gewoon geweest
spaci: tijd
gelovelic orcond: geloofwaardige getuigenis
stond: tijd

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

272

6405

6410

6415

6420

6425

Of ander sijnre geliker katyve.6401
Vraecht selver sinen wive,
Dat ic eer seide, oft so gevel.6403
Sy selt selve liden, dat weet ic wel.’
Doe sprac vrou Eerswijn: aant.
‘Waen, Reynaert, fel quaet cockijn.6406
Nyement en can hem hoeden voor dy.
Du const dijn loosheit so brengen by6408
Ende dijn beraet so wel versconen,6409
Dattet di noch qualic sal lonen
Int eynd, al ist dat lange merret.6411
Hoe hadstu my eens besperret6412
Ten put dair die twee emmers hingen
Die myt eenre poleyen gingen6414
Op ende neder als men woude.
Du saets in groter ongedoude6416
Beneden opt water inden enen.
Ic quam tot u, ic hoorde u stenen.6418
Ic vraechde di hoe du daer quaemste geseten.
Du seitste: “Ic heb so veel geten6420
Visschen al hier inden born,6421
Dat my spliten mach die korn.”6422
“Hoe coom ic daer, wijst my dat.”
Doe seitstu: “Moeye, sprinck in dat vat
Dat dair hanget, gi coomt hier zaen.”6425
Ende ic deed; doe most ic neder gaen
Mer du quames op. Doe was ic gram

6401
6403
6406
6408
6409
6411
6412
6414
6416
6418
6420
6421
6422
6425

katyve: schurken, schooiers
Dat ik eer seide: zoals ik het net zei; gevel: gebeurde
Waen: helaas; cockijn: schelm
brengen by: presenteren
beraet: bedrog; versconen: mooi voorstellen
merret: op zich laat wachten
besperret: vastgezet
poleyen: katrol
ongedoude: jammerlijke toestand
stenen: klagen
geten: gegeten
born: put
korn: lijf
zaen: spoedig
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6430

6435

6440

6445

6450

6455

Ende vraechde hoe dattet dair toe quam.
“Het is der werlt loop”, spraecstu weder, aant.
“Dat een gaet op ende dander neder.”
Doe sproncstu uut ende ginges henen,
Ende ic bleef dair allenen,
Honger ende coud enen halven dach.6433
Dair ontfenc ic mennigen slach
Eer dat ic ruumde van daen.’6435
‘Moey, het dede my onsacht, ic waen.6436 aant.
Gi hads my liever dan ic die slage,6437
Want gi mocht se bet verdragen
Ende onser een mostse ummer ontfaen.6439
Ic leerde u, wildijt verstaen,
Dats dat gi op een ander tijt6441
Te bet op u huede zijt
Ende nyement en gelooft te licht.
Ellic zuect hem selven om sijn baet.6444
Het wair een dwaes die dat vergaet.’6445
‘Hoort, lieve heer’, sprac Eerswijnde,
‘Hoe wel seilt hi myt alle wijnde.
Hoe schoon met hijt voor den ogen.’6448
‘Aldus heeft hi my dick bedrogen’, aant.
Sprac Ysegrim, ‘ende gebracht in scaden.
Hy had my oec eens verraden
Totter apynnen, sijnre moeyen.
Dair was ic in groten vernoeyen6453
Ende mijn oor wel na liet.6454
Weet voorwair hoet is gesciet.
Wil hij twair seggen, ic laet hem die tael,

6433
6435
6436
6437
6439
6441
6444
6445
6448
6453
6454

Honger: hongerig
ruumde: vertrok
onsacht: leed
Gi hads my liever: ik had liever dat gij had
onser een: een van ons
Dats dat: namelijk opdat
hem selven: (voor) zichzelf
vergaet: vergat
met: schildert af (lett.: meet)
vernoeyen: leed
Ende: want (ik er); wel na: bijna
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6460

6465

6470

6475

6480

Want ic soudse ummer so wael6457
Seggen, hi en sel my berispen.’
‘Ja ic, Ysegrim, sonder lispen6459 aant.
Sal ic u seggen ende ooc al clair.
Ic bid u allen hoort dair naer.
Hy quam aen my in een wout6462
Ende claechde synen honger mennichfout,6463
Want ic sachen nye so sat,6464
Hy en had gern meer gehat.
My wondert wair hi die spise laet.
Noch sie ic wel aen sijn gelaet
Dat hi van honger begint te grymmen.6468
Hy aet liever dan hi zaach spynnen, aant.
Dan hi dronck een aem wijns.6470
Doe ic hoorde, so jamerde my sijns.6471
Ic seide: “Ic zueck mijn bejach.”6472
Dair gingen wy te samen enen dach
Dat wi niet en vonden teeten.6474
Doe begond hi zeer te creten6475
Ende seyde hi en mocht niet veerre gaen.6476
Doe sach ic dair een hol staen
Onder enen hage van dicken bramen.
Dair hoordic wat in scramen.6479
Doe seide ic tot hem: “Gaet dair in
En suect off gi dair vint u gewin.
Ten mach niet sijn, gi en vijnt dair wat.”6482
Doe seide hi: “Neve, in dit gat

6457
6459
6462
6463
6464
6468
6470
6471
6472
6474
6475
6476
6479
6482

ummer: nooit
lispen: lispelen
quam aen: ontmoette
mennichfout: zeer
sachen: zag hem; sat: verzadigd
grymmen: toornig worden
Dan: (of) dan (dat); aem: maat voor vloeistoffen
jamerde my sijns: had ik medelijden met hem
bejach: jachtbuit
teeten: te eten
creten; jammeren
veerre: verder
scramen: krabben, krassen
Ten mach niet sijn: het kan niet anders (of)
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6485

6490

6495

6500

6505

6510

En coom ic niet om hondert pont,6484
Ic en wist eerst hoe dair bynnen stont.
Het dunct my dair so gruwelic wesen.
Mer ic sel hier onder desen
Boom uwer verbeiden; gaet in voren6488
Ende keert cort weder ende laet my horen
Hoet dair in gescapen staet.6490
Ghi kunt so mennigen nauwen raet6491
Ende u bet te onthelpen dan ick.”6492
Siet, heer, dus wijsde hi my int strick,6493
My arm wicht, cleyn ende cranck,6494 aant.
Ende hi die sterck is, groot ende lanck,
Bleeff leggen rusten in sijn vrede.
Besiet wat trouwen ic hem dede.
Den anxt die ic dair bestoet6498
En leet ic noch om geen goet,6499
Ic en wist dattet my so vergaen soude.6500
Ic ghinc dair bynnen als die boude.6501
Dair vant ic enen breden ganck,
Crom, doncker ende lanck,
Eer ic bynnen dat hol quam,
Dair ic grote clairheit vernam
Van licht dat dair in quam van besiden.6506
Dair lach een groot aep myt twe widen6507
Ogen die blencten als een glas ende vier.6508
Ic en sach nye so vreesliken dier,
Mit groter muul, myt langen tanden

6484
6488
6490
6491
6492
6493
6494
6498
6499
6500
6501
6506
6507
6508

pont: (hoge) geldswaarde
uwer verbeiden: op u wachten; voren: eerst
gescapen staat: gesteld is
nauwen: geslepen
te onthelpen: uit de nood helpen
wijsde (...) int strick: stuurde het gevaar in
wicht: schepsel; cranck: gering
bestoet: doormaakte
onderging ik voor geen goud nog een keer
Ic en: als ik niet; so: op dezelfde manier
boude: stoutmoedige
besiden: opzij
widen: grote, wijdopen
vier: vuur
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6515

6520

6525

6528a
6530

6535

Ende scerpe nagelen aen voot ende handen,6511
Mit enen langen stert aent set.6512
Ic waen het wair een mamet,6513
Een bakumijn of een meerkat.6514
Ic en sach nye leliker dier dan dat.
Ende bi hair lagen doe te sprong6516
Hair drie kijnder, lelike jong,6517
Die hair moeder wel geleken.
Doe sy my sagen comen steken,6519
Swegen sy ende sagen my lelic aen.
Ic had wel gewilt te sijn van daen.
Ic was verveert; wat baet versaect?6522
Doe docht ic: ic bin dair in geraect,
Ic moet dair uut als ic best mach.6524
Sy was meerre dair sy lach6525
Dan Ysegrim, end hair kijnder
Waren eer meerre dan ic eer mynder.6527
Mer ic en sach nye sulken proy.6528
Daer si op lagen, dat was vuyl hoy
Dat hair urijn had benat.
Sy waren belabbert ende beclat6530
Ten oren toe van haers selfs dreck.
Het stanc dair vuyler dan hels peck.
Wel was icker na off gescrict.6533
Al had ic van eerst gemict6534
Twair te seggen, ic most vertijen6535
Ende mitten hoop die dair lach, lyen.6536

6511
6512
6513
6514
6516
6517
6519
6522
6524
6525
6527
6528
6530
6533
6534
6535
6536

voot: voeten
set: achterste
mamet: apensoort
bakumijn: baviaan; meer kat: Noord-Afrikaanse apensoort
doe te sprong: op dat moment
jong: jongen
comen steken: aankomen
verveert: bang; versaect: ontkend
als: zoals
meerre: groter
eer mynder: dan kleiner
proy: bende, troep
belabbert: bevuild
bijna was ik erdoor afgeschrikt
gemict: bedoeld
vertijen: daarvan afzien
lyen: meepraten, heulen
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6540

6545

6550

6555

6560

6565

Doe seide ic: “God, diet wel doen mach,
Moeye, die geef u goeden dach
Ende uwe kijnder, mijn magen.
Het sijn die scoonste van haren dagen
Die ic ye gesach verre ofte na by.
Deus, hoe wel behagen sy my.6542
Hoe lieflic sijn si ende hoe schoon.
Ellic mocht myt eren eens conincs soen
Wesen. Wi mogen u loven myt recht,
Dat gi dus meerret onss geslecht.6546
Ic had grote bliscap gedreven,
Had ic geweten van desen neven,
Want het is een troostelic toe tiden.6549
Ic en mochts niet langer liden,6550
Doe ic hoorde dat gi waert verlegen,6551
Ic en moste uwes comen plegen.6552
My wair leet, ic en had vernomen.”6553
“Reynaert, lieve neve, west welle comen.
Ic weets danck dat gi my vant.6555
Ghi zijt oec wijss ende trou becant
Ende hebt des gern voor ogen.6557
Gy moet uwe neven oec wijsheit togen6558
Ende laten doen eer ende tucht.
Ic heb recht op u geducht,6560
Want gi wandert onder die goede.”6561
Doch hoe wel was my te moede,
Als ic dese tael hoorde.
Dit verdiende ic ten eersten woorde
Mittien dat icse moey hiet.

6542
6546
6549
6550
6551
6552
6553
6555
6557
6558
6560
6561

Deus: God (uitroep)
meerret: vergroot
troostelic toe tiden: troostrijke steun
liden: verzuimen
verlegen: bevallen
maar ik moest naar u toe komen
ic en: als ik het niet
vant: opzoekt
des gern: dat graag
togen: tonen
geducht: gedacht
wandert: verblijft
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6570

6575

6580

6585

6590

Al seid ic so, sy en bestont my niet.6566
Mer mijn rechte moey staet ghinder,
Vrou Rukenau, die scoon kijnder
Pleget te wynnen, sedich ende vroet.6569
Ic seyde: “Moey, lijff ende goet
Staet tuwen gebode wes ic vermach.6571
Gebiet tot my nacht ende dach.
Ic sel hem leren dat ic kan.”
Ic had gern geweest van dan
Om dattet na die wiege dair roock,6575
Ende bi sonder om Ysegrim oock
Die so herteloos was van honger.6577
Ic seid: “Moey, u ende u jonger
Moet God altoos behoeden.
Ic wil thuus wart gaen spoeden.6580
Myn wijff sel na my verlangen.”
“Neve, gi en selt nergent gangen,
Ghi en hebt u eerst gegeten sat.
Ende liet gijt oec, ic seg u dat,
Ic soud in groter ongunst verstaen.”6585
Doe stont si op ende dede my gaen
In een ander hol dair by.
Dair lach so veel spisen dat my aant.
Wonderde wan sy was comen:6589
Herten, hijnden, ic en cans niet nomen,6590
Patrisen, roeken ende recalven.6591
Mit al dese mocht ic my salven6592
Ende doe ic van als had genoech,6593

6566
6569
6571
6575
6577
6580
6585
6589
6590
6591
6592
6593

bestont: was verwant met
wynnen: voortbrengen
wes: voor zover
wiege: riool
herteloos: uitgeput, krachteloos
wart: waarts
ongunst: kwaadwilligheid; verstaen: opvatten
wan: van waar
nomen: noemen
roeken: roeken, kraaien; recalven: jonge reeën
salven: te goed doen
als: alles
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Gaff sy my, dat ic myt my droech,
6595 Een stuc vleisch van enen hijnde
Mit mynen wive, myt mynen kijnde
Teten als ic thuus quame.6597
Dat nam ic in groter scame,
Mer het moste ummer wesen.
6600 Ic dancte hair zeer ende myt desen
Heb ic oorloff aen haer genomen6601
Ende sy hiet my corts weder comen.6602
Ic seide dat ict laten soude node.6603
Hier mede beval ic se te Gode
6605 Ende sciet haestelic van danen,
Blideliker dan yement soude wanen,
Om dat my het scoonste gevel.6607
Ic maecte my te lopen snel
Ten gate dair ic uut quam,
6610 Ende doe ic Ysegrim vernam6610
Die lach ende stan onder enen boom,6611
Vraechde ic: “Hoe staet myt u, oom?”
“Qualiken”, seide hi, “lieve neve,
Tis meer dan wonder dat ic leve.
6615 Ic sterve van honger, geeft my doch yet.
Doe jamerde my zeer sijn verdriet6616
Ende ic behielt hem dair dat leven sijn,
Die dair lach in groter pijn.
Hy wist my dair veel groten danck,6619
6620 Al is die gunst nu dus cranck.6620
Wel cort had hijt op geslonden.6621

6597
6601
6602
6603
6607
6610
6611
6616
6619
6620
6621

Teten: te eten
oorlof: afscheid
corts: binnenkort
laten soude node: niet graag zou laten (dus graag zou doen)
gevel: overkwam
vernam: zag
lach ende stan: lag te kreunen
jamerde my: had ik medelijden met
wist (...) danck: was dankbaar
gunst: gunstige gezindheid; cranck: zwak
cort: snel
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6625

6630

6635

6640

6645

Doe seide hi: “Neve, wat heb di vonden
In dat hol; dat laet my horen.
My hongert nu meer dan te voren,6624
Want mijn mont is nu ter spijs gewect.”6625
Ic seide: “Oom, gereet so trect6626
Int hol; gi selt genoech dair vijnden.
Daer leit mijn moey myt haren kijnder.
Condi wel liegen ende die warenheit sparen,6629 aant.
So seldi hebben al u begaren,6630
Mer seg di twair, u naect verdriet.6631
Heer coninck, en was dit niet
Genoech gewaerscuut diet verstonde,6633
Dat hi van al dat hi vonde
Contrari dair off soude seggen?6635
Mer rude onbesnode beleggen6636
En connen geen wijsheit gegronden.6637
Dair om haten sy subtijl vonden,
Want si se selve niet en verstaen.
Nochtan seide hi, hi souder in gaen
Ende liegen so zeer, eert hem onvochte,6641
Dat ment voor wairheit tellen mochte.
Hier ginck hi mede in dat hol
Dat van vuylen stanck was vol.
Dair vant hi die mermot sitten6645
Die lelic was ende ongescitte,6646
Des duvels dochter Moedecack.6647
Een dinck myt spisen stont dair geclack.6648

6624
6625
6626
6629
6630
6631
6633
6635
6636
6637
6641
6645
6646
6647
6648

My hongert: ik heb honger
gewect: geprikkeld
gereet: terstond
warenheit: waarheid; sparen: omzeilen, vermijden
begaren: verlangen
naect: nadert
diet: voor wie het
Contrari: het tegendeel
maar stomme, onontwikkelde lieden leggen het onverstandig aan
En: en; gegronden: begrijpen
en zonder ophouden zo zou liegen
mermot: (lelijke) aap
ongescitte: vol met drek (?)
de dochter van de duivel Moedecack
(onduidelijk vers) een bevuilde bak met voedsel stond daar (?)
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6650

6655

6660

6665

6670

Doe riep hi: ‘Wopen, my gruwelt zeer.6649
Sy sien hier oft die duvel weer,6650
Dese lelike nickers jongen.6651
Waen comen sy uutter hellen gesprongen?6652
Men mocht dair duvels meed vervaren.6653
Gaet, drenctse, qualic moetten se varen.6654
Ic en sach nye so lelike wormen.6655
Al mijn hair stont my te stormen6656
Van aen te sien, alst billix es.’6657
‘Heer Ysegrim, wat mach ic des?6658
Het sijn ummer die kijnder mijn6659
End ic moet hair moeder sijn.
Wat hebdi dair mede te doen,
Waer sy lelic sijn ofte scoen?6662
Sy en hebben u niet gebeden.6663
Sulc heeft voor u geweest heden6664
Die beter is ende wiser dan gi,
Ende oec na maech, die seide my,6666
Dat si scoon en sedich waren.
Wat doe dy hier myt deser maren?6668
Wi en seynden u geen bood.’ ‘Wildijt weten?6669
Ic wil van uwer spisen eten.
Het is bet bestaet aen my6671
Dan aen die wichteren.’ ‘Hier en is’, seit sy,
‘Niet teten.’ Hi sprac: ‘Het is genoech.’

6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6662
6663
6664
6666
6668
6669
6671

Wopen: wee
sien: zien eruit; weer: was/waren
nickers: duivels, boze geesten
Waen: vanwaar
meed: mee; vervaren: bang maken
drenctse: verdrink ze; moetten ze varen: moet het met hen gaan
wormen: monsters
te stormen: recht overeind
billix: billijk, passend
wat mach ic des: wat kan ik daar aan doen
ummer: in elk geval
Waer: of
gebeden: uitgenodigd
geweest: (hier) geweest
na maech: naaste verwant
maren: lelijke praatjes
bood: bode
ze komen mij meer toe
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6675

6680

6685

6690

6695

6700

Mittien hy thooft ter spijs wart droech.6674
Hy quam voor thol ende woud dair in gaen,
Mer mijn moey die scoot op zaen6676
Mit haren kijnderen ende liepen dair toe
Ende wonden hem zeer doe
Mit haren nagelen scerp ende lanck,
Dat hem tbloet uutten ogen spranck.
Ic hoorden kriten ende hulen zeer
Mer en vermat hem geenre weer.6682
Hy en deed anders niet dan hi vlo6683
Uutten hool. Hi was also
Seer gecrabbet ende gebeten,
Dat sijn vel al was gereten,
In sijns selfs pels mennich gat.
Sijn aensicht was van bloede nat
Ende van sijn oor oec off een stick.6689
Hy croonde my zeer; doe vraechd ick6690
Off hi hem liegens onderwant.6691
Hy sprac: ‘Ic seide so ict vant,6692
Een lelike teve, een vuyl vracht.’6693
‘Neen, oom, gi soud hebben gesacht:6694
Hoe staet myt u, wel lieve nycht?
Dit sijn mijn mage naden richt6696
Ende mijn scoon neve, dese jongeling.’
‘Ic had liever datmense hing’,
Sprac hi, ‘dan ic dat had gedaen.’
‘Ja, oom, dair om most gi ontfaen

6674
6676
6682
6683
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6696

ter spijs wart droech: in de richting van het voedsel bewoog
scoot: sprong
maar hij (Y.) waagde het niet tegenweer te bieden
vlo: vluchtte
stick: stuk
croonde: klaagde
hem (...) onderwant: zich had gezet tot
vant: vond
vracht: bende, troep
gesacht: gezegd
naden richt: naar recht
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6705

6710

6715

6720

6725

Al sulc payment als ghinc daer.6701
Gi sout contrari hebben geseit al claer.6702
Men moet om beters wil bi tiden aant.
Liegen ende die waerheit myden.
Onse beter hebbent voor ons gedaen.’6705
Siet, heer, dus quam dair aen6706
Dat hi gecreech die rode huve.6707
Nu staet hi als een sympel duve.
Vraecht hem oft also gevel.6709
Hy was dair so na, hi wetet wel.’6710
‘Spot ende scaemt ende spitige tael,6711 aant.
Fel Reynaert, die condi wael.
Gy segt ic wel na doot was6713
Van honger, gi laefde my op dat pas.6714
Dats gelogen, want dat been dat gi my gaeft
Dair had ghi tvleisch al off geknaecht,
Dat dair niet een twijnt was aen.6717
Ende spotte myt my doe zaen6718
Dat ic verhonger dair ic sta.
Ghi sprect mijn eren alte na.
Wat heb di mennich spitich woort
Mit logentael op my brocht voort,6722
Ende dat ic stont na des conincs leven
Om den scat die ghi hem sout geven
Ende wisen sout in Hulster lo,
Ende hebt mijn wijff bedrogen so
Dat sy blijft gescandeleert.

6701
6702
6705
6706
6707
6709
6710
6711
6713
6714
6717
6718
6722

payment: vergelding; ghinc: geschiedde
u had duidelijk het tegendeel moeten zeggen
Onse beter: beteren dan wij
dus quam dair aen: zo kwam het
huve: huif, kap
gevel: gebeurde
na: dichtbij
scaemt: beschaming; spitige: honende
wel na: bijna
gi laefde: (dat) u spijzigde; pas: tijdstip
niet een twijnt: in het geheel niets
zaen: meteen
op my brocht voort: ten nadele van mij gezegd
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De uitdaging tot het duel (correspondeert met open ruimtet tussen v. 6748-9)
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6730

6735

6740

6745

6750

Ic wair ewelic onteert,
Wraeck ic des niet nu gi hier sijt.
Ic heb so lange verdragen den tijt,
Gy en zijts niet weert; men spreects my lachter.6731
Ghi en moget nu niet trecken achter.6732
Ic en can niet veel callen,6733
Mer ic ty u hier voor hem allen6734
Dat gi een verrader ende een morder zijt.6735
Ic selt u doen lyen in een crijt6736
Op enen dach, lijf tegen lijff,
Ende des coomt ten eynde onse kijff.6738
Siet hier, ic biede u den hantscoe. aant.
Ic wil dair voor sterven off brengen toe.6740
Die recht heeft, het sel wel bliken.’
Dit en conde Reynaert niet geliken.6742
Hy dochte: hoe coom ic hier aen6743
Dat ic campspul moet bestaen6744
Tegens desen sterken vraet.6745
Nu byn ic teynden mynen praet.
Op te nemen en dooch niet gelaten,6747
Het coomt te scade of te baten.
Doch hoe ic vaer, het moet wesen.6749
Ic hebbe veel vordels in desen,
Want hem sijn noch die claeuwen voren
So zeer, so hi was bescoren6752
Doe hise door my moste ontscoeyen.6753

6731
6732
6733
6734
6735
6736
6738
6740
6742
6743
6744
6745
6747
6749
6752
6753

men... lachter: men spreekt schande van mij
trecken achter: wegsluipen
callen: spreken
ty: beschuldig
morder: moordenaar
lyen: bekennen; crijt: strijdperk
des: daarmee; kijff: twist, vete
brengen toe: het bewijzen
geliken: behagen
hoe... aen: hoe overkomt het mij
campspul: gevecht; bestaen: aangaan
vraet: veelvraat, gulzigaard
de uitdaging aannemen kan ik niet laten
hoe ic vaer: wat me ook overkomt
zo pijnlijk, aangezien hij was geschoren
toen hij ze voor mij van zijn schoenen moest laten ontdoen
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Dair in sel icken zeer moeyen6754
6755 Ende sijn weer wart veel te quader.6755
Doe sprac hi: ‘Morder ende verrader!6756
Yement die dat op my wil leggen,6757
Dair liegen sy aen, al diet seggen.
Ende gi voor in, heer Ysegrijm.
6760 Ghi bracht my dair ic wil sijn.
Hier om heb ic al gebeden.6761
Siet hier mijn pant dat al u reden6762 aant.
Valsch sijn ende ghi dair toe.’

Duel aant.
Die coninc ontfenc die wedden doe6764 aant.
6765 Ende sprac: ‘Set gi twe ons wedden, borgen,
Dat gi opten dach van morgen
Ten krijt coomt als camperoen6767
Ende te doen dat gi sculdich sijt te doen.’
Doe wart die cater ende die beer
6770 Borge voor Ysegrim, den heer.
Biteluus ende die dass, Grymbaert,
Verborchden den voss, Reynaert.6772
‘Neve’, sprac tot hem die apyn,
‘Sijt wel voorsien ende wijs van syn.6774
6775 U oom leerde my eens een less6775 aant.
Dat seer seech salich ess6776
Den genen die camp vechten moet.
Een groot clerc, een meyster vroet,
Gaft hem, ende die abt van Bandelo,6779

6754
6755
6756
6757
6761
6762
6764
6767
6772
6774
6775
6776
6779

moeyen: lastig maken
weer: verweer; te quader: moeizamer
Morder: moordenaar
op my wil leggen: mij ten laste wil leggen
al: bovenal
reden: woorden
wedden: onderpanden; doe: toen
krijt: strijdperk; camperoen: kampvechter
Verborchden: stonden borg voor
voorsien: op u hoede
less: toverspreuk
seech salich: zegebrengend
ende: namelijk
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6780 Ende seide hem oec also Want hy sijn clerc te wesen plach Dat men niet verwynnen en mach6782
Bynnen dien dage, in genen strijt,
Hem diemen dat ter mergen tijt6784
6785 Mit nuchteren mond overleest.6785
Dair om, neef, sijt ongevreest.6786
Ic salt over u lesen morgen,
So en dorfdi voor den wolf niet zorgen.6788
Hy en mach u nergent oec doen wee.6789
6790 Het is beter camp dan hals ontwee.’6790 aant.
‘Groten danck, mijn lieve moeye.
Mijn zaeck is recht, dair op ic roeye.6792
Dat hoop ic, sel zeer helpen my.’
Al Reynaerts magen bleven hem by
6795 Des nachts ende holpen hem corten den tijt.
Vrou Rukenau socht sijn profijt aant.
Ende die sijn vordel seer begeerde6797
Dede tusschen thooft en den steert Reyneerde
Sijn hair altemael off scheren
6800 Ende dair na al myt oly smeren.
Doe wart al dat lijf so glat,
Men cond dair nergent aen hebben vat,
Want hy was vet ende wel gevoet.
‘Neef’, sprac sy, ‘ziet wat gi doet:
6805 Ghi selt u seer te drincken pinen,6805
So maect gi morgen te meer urinen.

6782
6784
6785
6786
6788
6789
6790
6792
6797
6805

verwynnen: overwinnen, verslaan; mach: kan
ter mergen tijt: 's morgens
overleest: uitspreekt over
ongevreest: onbevreesd
dorfdi: hoeft ge; zorgen: bezorgd te zijn
hij kan u op geen enkele manier leed berokkenen
het is beter een tweegevecht te voeren dan opgehangen te worden
recht: rechtvaardig; dair op ic roeye: daar koers ik op, daar ga ik van uit
(bepaling bij Rukenau, 6796)
pinen: inspannen om
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6810

6815

6820

6825

6830

Mer houtse wan gi coomt int krijt,6807
Ende alst u noot is en dunct tijt,
So seict vol uwen rugen staert6809
Ende slaet den wolf in synen baert.
En mochdi hem in sijn ooch geraken,6811
Ghi soud sijn lucht seer duuster maken,6812
Ende dat mocht u seer vromen6813
Ende hem tot groten hijnder comen.
Mer anders sel di al in een
Uwen stert houden tusschen die been,
Op dat hi u dair bi niet en vat,
Ende die oren hout so plat
After waert leggen aen u hooft6819
Op dat hi u dair niet en noost,6820
So en mach hi u niet deren.
End pijnd u wijslic hem te verweren.6822
Ghi selt eerst wiken voor sijn slagen
Ende laten na u springen ende jagen,6824
Ende ummer loopt tegen den wijnt
Dair gijt stoff ende sant diepste vijnt.
Dat doet mitten voeten op scuven.6827
Hier mede sel di hem seer huven,6828
Want het sel hem in die ogen waeyen
En dair sel tsien mede verdraeyen.6830
Ende die wijl dat hi dan wist sijn ogen,6831
So suldi om u vordeel pogen:
Biten ende slaen, welc u dunct zienste.6833

6807
6809
6811
6812
6813
6819
6820
6822
6824
6827
6828
6830
6831
6833

wan: totdat
ruge: ruige
ooch: oog
lucht: gezichtsvermogen
vromen: baten
After waert: achteruit
noost: schade aandoet
pijnd u: spant u in; verweren: bestrijden
laten: laat hem
scuven: stuiven
huven: verblinden
verdraeyen: bederven, slechter worden
wijl: tijd; wist: veegt
zienste: het beste
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Ende ymmer doet hem dan een dienste
6835 In sijn aensicht myt uwer piss,
Dan en sel hi niet weten wair hi is,
So seer sel di hem dair meed verdoren.6837
Mer ymmer laet hem u jagen voren,6838
Tot dat hi een deel is vermoeyt.
6840 Hem sel tragen seer den voet.6840
Al is hi groot, hi en heeft geen hert,
En die claeuwen doen hem groot smert,
Om dat gise hem villen daet.
Neve, dit is mijn beste raet.
6845
Const gaet dicwill voir cracht.6845
Siet dat gi u wel wacht6846
Ende so wijslic set ter weer,
Dat gijs en wi alle hebben eer.
Misquaem u yet dat wair my leet.6849
6850 Ic sal u leren mijn secreet6850
Dat my u oom leerde, Mertijn,
Op dat gi verwynre moet sijn,6852
Also gi sult, ic en twivel niet.’6853
Mittien si die hant voort stiet6854
6855 Die sy op sijn hooft leide,
Ende dese woorde seide:
‘Blaerde scaeye sal penis6857Carsbij gor sous abe firnis.
Neve, nu sidi wel bewaert6859
6860 Voor al mysval; zijt onvervaert6860
Ende neemt u rust, dat is mijn raet,

6837
6838
6840
6845
6846
6849
6850
6852
6853
6854
68576859
6860

verdoren: van de wijs brengen
voren: voor zich uit
tragen: vertragen
gaet dicwill voir: is vaak beter dan
wacht: hoedt, oppast
Misquaem u yet: leed u enige schade
secreet: geheim
verwynre: overwinnaar
Also: zoals
voort stiet: uitstrekte
de toverspreuk
bewaert: beschermd
mysval: onheil
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6865

6870

6875

6880

6885

Want het is op die dageraet.6862
Rust een luttel, het dunct my goet.6863
Ghi wart veel te bet gemoet.6864
Wi sellen u wecken wel te tide.’
‘Moey’, sprac hi, ‘nu bin ic blide.
Goods loon moet gi ontfaen.
Ghi hebt my so veel gedaen,
Ic en machs u nemmermeer voldancken.6869
My dunct, my en mach nyement crancken6870
Synt gi my dese heilige woord laest.’
Doe ghinc hi slapen mitter haest
Onder enen boom int grass
Al tot dat die son hooch op was.
Doe quam die otter tot hem gegaen
Ende wecten dat hi op soud staen6876
Ende gaf hem enen entvogel jonck.6877
‘Neve’, sprac hi, ‘mennige spronck
Heb ic gesprongen te nacht
Eer ic dese myt mijnre cracht
Enen vogelaer genam6881
By Helre broeck recht aen den dam.6882 aant.
Nu neemt ende eten mitter vaert.’6883
‘Dese hant gift’, sprac Reynaert,6884 aant.
‘Ontseide ic dit, so wair ic sot.6885
Dat gi mijns gedocht, dat loon u God.6886
Ic selt verdienen, mach ic leven.’
Reynaert at dat hem was gegeven.
Het smaecte wel, het ghinc al yn.

6862
6863
6864
6869
6870
6876
6877
6881
6882
6883
6884
6885
6886

is op: loopt tegen
luttel: weinig
te bet gemoet: beter gestemd
voldancken: voldoende bedanken
crancken: schaden
wecten: wekte hem
entvogel: eend
een vogeljager afnam
Helre broeck: niet geïdentificeerd; recht aen: vlak bij
eten: eet deze
hant gift: geschenk
Ontseide: weigerde
gedocht: dacht aan
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6890 Vier grote tuegen end oec niet myn
Scoonre fonteynen hi dair na dranck.6891
Doe ghinc hi enen snellen ganck aant.
Ten krytenweert myt synen magen6893
Dien mynden ende sijns plagen.6894
6895
Ende als die coninc vernam
Dat hi also bescoren quam
Ende over al sijn vel gesmeert,
Doe sprac hi: ‘Aey, vos Reyneert,
Hoe wel condi tot u selven zien.’6899
6900 Hem allen verwonderde van dien,
So nywelic was hi int aenscouwen.6901
Hy neech den coninc myt sijnre vrouwen6902 aant.
Mitten hoofde sonder spreken
Ende is recht int krijt gestreken,6904
6905 Dair die wolf doe was bynnen
Mitten genen die hem doe mynden,
Ende spraken mennich hooch woort.6907
Die krijt wachters brochten die heiligen voort,6908
Dat was die lupert en die oss.6909
6910 Die wolf die zwoer voor dattie voss6910
Een morder was ende een verrader
Ende arger, mocht hi wesen quader.6912
Dat soud hi op hem maken waer.6913
Ende Reynaert, die voss, die swoer al daer
6915 Dat hijt looch als een vuyl katijff

6891
6893
6894
6899
6901
6902
6904
6907
6908
6909
6910
6912
6913

Scoonre fonteynen: van een zuivere bron
Ten krytenweert: naar het strijdperk
sijns plagen: bezorgd voor hem waren
tot (...) sien: zorgen voor
nywelic: verwonderlijk, merkwaardig
neech: boog voor
en is direct naar het strijdperk gegaan
spraken: nl. R. en Y.; hooch: beledigend
krijt wachters: kamprechters; heiligen: (relikwieën van) heiligen
lupert: luipaard
voor: het eerst
mocht: kon
maken waer: bewijzen
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6920

6925

6930

6935

6940

Ende makent waer dair op sijn lijff.6916
Doe sy den eet hadden gesworen
Spraken die crijt wachters te voren:
‘Doet dat gi sculdich te doen zijt.’
Doe ruumden sy alle dat krijt,6920
Mer vrou Rukenau die bleef staende
By Reynaert ende hem vermaende
Dat hi docht op die woord
Die hi van hair had gehoord
Voor die dageraet vroech doe.
‘Neve’, sprac sy, ‘siet wel toe.
Het is u stuck, het gaet u aen.6927
Ghi const wel spreken ende gaen,6928
Doe gi zeven jaer waert out.
Oec meen ic dat gi noch wel zout
By nacht int duuster gaen sonder dwalen,
Dair gi wat goets wist te halen,
Al en haddi lantern noch maneschijn.
Ghi heet alle wege wijs te sijn
Onder die gene die u kynnen.
Pijnt nu uwen viant te verwynnen,
So heb di ewelic den prijs.’
‘Wel lieve moeye, ic bins wel wijs6938
Dat gi mijn beste zeer begeert.
Ic sel dair om dencken’, sprac Reyneert,
‘Ende huden alsulcke eer bejagen6941
Dat gi ende alle mijn magen
Dess eer selt hebben ende mijn viant6943
Scade, toorn ende groot scand,

6916
6920
6927
6928
6938
6941
6943

Ende makent waer: en dat hij het zou bewijzen
ruumden: maakten vrij
stuck: zaak, aangelegenheid
gaen: handelen
bins wel wijs: ben er zeker van
bejagen: verwerven
Dess: daardoor
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6945 Alle die dage die sy leven.
Hert, syn en moet begint hem te verheven.6946
Ic denct hem so te brengen by,6947
Als wi te samen sijn te kry,6948
Dat hi en sel niet weten daer
6950 Wair hi hem hueden sel voorwaer.6950
Ic selt hem so na leggen myt list,6951
Twaer scade dat hi al dinck wist.’
Si sprac: ‘God gunst di, nevelinck.’6953
Mit desen si uutten krijt ghinck
6955 Ende liet die twee kempen alleen,6955
Die te hant worden hant gemeen.6956
Die wolf quam tot hem myt groten nijt
Ende ondede sijn poten zeer wijt6958
Ende waende Reynaert dair in vaen,
6960 Mer Reynaert die ontspranc hem zaen,6960
Want hi was lichter dan hi te voet.6961
Die wolf spranc na hem mitter spoet
Grote spronc, ende ghinc hem jagen.
Haerre tweer vrunden ende magen6964
6965 Stonden buten tkrijt en zagen toe.
Die wolf screet wider dan Reynaert doe,6966
So dat hi hem after haelde saen.6967
Hi hief op den poot ende meenden slaen,6968
Mer Reynaert zach hem so by6969

6946
6947
6948
6950
6951
6953
6955
6956
6958
6960
6961
6964
6966
6967
6968
6969

(mijn) hart, geest en moed beginnen zich te verheffen (R. is dus gemotiveerd voor de strijd)
ik denk hem zo aan te pakken
te kry: in de strijd
hem hueden sel: zich beschermen kan
na leggen: het vuur aan de schenen leggen
gunst: gunne het; nevelinck: neef
kempen: strijders
te hant: meteen
ondede: spreidde
zaen: vlug
lichter dan hi te voet: lichtvoetiger/sneller dan hij
Haerre tweer: Van hen twee (de)
screet wider: maakte grotere sprongen
after haelde: inhaalde
meenden: meende hem te
by: dichtbij
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6970 Ende sloech synen rugen stert die hy6970
Vol had geseict, hem int aenschijn.
Doe waende blint warden Ysegrijm,
Want die seick ghinc hem in die ogen.
Doe most hi rusten ende pogen
6975 Dat hi die ogen dair of reynichde.
Reynaert die sijn quaetste meynde,
Ghinc doe staen scraven in dat mol6977
Ende deeds hem stuven die ogen so vol,
Alsoot op stoof onder den wijnt,
6980 Dat Ysegrim wart so zeer verblint,
Dat hi alle die weer begaff,6981
Want dat sant ende dat mul zeer claff6982
Elem mitter pissen in doge so veel,6983
Dattet ghinc al uutten speel.6984
6985 Het smerte hem so dattet traende.
Hy wreef, hi wischde, doe quam gaende
Reynaert myt groten nyden6987
Ende sloech hem drie wonden widen6988
Mit sinen tanden in sijn die.6989
6990 ‘Wat ist, beet u dair een bie’,6990 aant.
Sprac hi, ‘her wolf, hoe sider aen?6991
Ic sel u noch anders toe gaen.6992
Ic heb noch wat nywes bedocht.6993
Ghi hebt u droefheit lang gesocht
6995 Ende u scand, nu heb dise vonden.
Ghi hebt so mennich lam geslonden

6970
6977
6981
6982
6983
6984
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993

rugen: ruige
scraven: wroeten; mol: stof, losse aarde
weer begaf: tegenweer opgaf
mul: stof; claff: plakte
doge: de ogen
dat het er hachelijk voor hem begon uit te zien
nyden: strijdlust
widen: grote
die: dij
bie: bij
sider an: staat het ermee
toe gaen: behandelen
nywes: nieuws
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7000

7005

7010

7015

7020

Ende mennich onnosel dier verraden
Ende my mit groten onrecht in scaden
Hier gebracht ende myt valschen treken,6999
Dat sal ic nu al op u wreken,
Want ic bin dair toe vercoren.
U oude verdiente van hier te voren
Sel u nu recht in brengen,
Want God en wils niet langer hengen7004
U quade boosheit, u quaet regneren.7005
Ic sal u van als absolveren.7006
Het is uwer zielen goet,
Dat gi hier penitencie doet.7008
Weest verduldich in u sneven,7009
Want gi en selt niet langer leven.
U lijff dat staet aen mijn genaden.7011
Mer trouwen, waerdi so beraden7012
Dat ghi woud sueken aen my oetmoet,7013
Val verwonnen op mijn voet.7014
Ic woud u sparen, al sidi quaet,
Want mijn consciencie my raet7016
Dat ic nyement en dode gern.’
Isegrim waende van desen schern7018
Onvroet te werden; het deerde hem zeer.7019
Hy en conste spreken mijn noch meer,7020
So toornich was hi van herten.
Ende ooc so began hem zeer te smerten
Die wonden die hem Reynaert beet,
Want dair tbloet uut liep gereet.7024

6999
7004
7005
7006
7008
7009
7011
7012
7013
7014
7016
7018
7019
7020
7024

treken: streken
hengen: dulden
regneren: gedrag
als: alles; absolveren: absolutie geven, vergeven
penitencie: penitentie, boete
sneven: ondergaan, omkomen
lijff: leven; staet aen: hangt af van
beraden: gestemd
oetmoet: genade
op mijn voet: mij te voet
consciencie: geweten
schern: spot
Onvroet: dol
mijn noch meer: in het geheel niet
gereet: sterk, hevig
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Het duel tussen vos en wolf (correspondeert met open ruimte v tussen v. 7026-7)
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7025 Hi en docht om geen saken dair
Dan hoe hi mocht wreken sijn swair.7026
Mit groten nyde hieff hi op den poot
End gaff Reynaert enen slach groot
Op sijn hooft, dat hi ter eerden vel.
7030 Doe scoot die wolf herde snel7030
Ende waende hem ter stont te vaen.7031
Reynaert was licht ende spranc op zaen
Ende liep hem dapperliken toe.
Een fel strijdt began dair doe,
7035 Die duerde dair lange tijt.
Isegrim die had groot nijt
Op Reynaert alsoot wel sceen.
Wel tien spronck spranc hi na een
Op hem end hadden gern gevaen,7039
7040 Mer die huut was hem so glat, ic waen,
Mittien dat hi was so wel besmeert,7041
Dat hem al ontquam Reyneert.
Hi en mochts niet gripen sijn vel.
Ende oec was hi also snel
7045 Dat hi dicke, als hien waende slaen,7045
Is hi hem tusschen die been ontgaen
Onder sijn buuck, ende sloop so door.
So liep hi dan weder voor
Ende gaff hem enen aefschen hou.7049
7050 Ende mitten stert sijns pissens dou7050
Sloch hi en in sijn ogen dicken,7051
Dat Ysegrim waende sticken,7052
Ende nochtan dat hem meeste let:7053

7026
7030
7031
7039
7041
7045
7049
7050
7051
7052
7053

swair: leed, last
scoot: schoot toe
vaen: vangen
end hadden: en had hem
Mittien dat: aangezien
dicke: vaak; hien: hij hem
aefschen hou: zijdelingse klap
sijns pissens dou: het vocht van zijn pis
Sloch: sloeg; en: hem
Dat: zodat
let: hinderde
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Doe hi myt pissen so was besmet,
7055 Ghinc int slijc en sant staen scraven7055
En dede hem dat stoff int ogen draven7056
Op sijn vordel mitten wijnd.
Isegrim leet grote pijn.
Hem docht dat hijt had alte quaet.
7060 Doch sijn cracht ende sijn daet
Was Reynaert een groot last,
Ende mennigen onsachten tast7062
Most hi van hem ontfaen,
Als hi en te pass cond begaen,7064
7065 Want hi was sterc ende groot.
Mennigen beet, slach ende stoot
Gaven sy malcander dair si mochten.
Seer nauwe sy hem onder sochten7068
Om malcander te verderven.
7070 Ic woud ic noch een werven7070 aant.
Al sulken camp mocht aensien.
Ic sagen liever, mocht my gescien,7072
Dan van riden in een perck.7073
Die een was listich ende die ander sterc.
7075 Deen vacht myt crachten, dander mit liste rade.7075
Si pijnden zeer malcanders scade.7076
Die beste van hem beiden en was niet goet.7077
Den wolf toornde in sinen moet7078
Dat Reynaert so lange onstont.7079
7080 En wair dat hi so was gewont7080

7055
7056
7062
7064
7068
7070
7072
7073
7075
7076
7077
7078
7079
7080

Ghinc: onderwerp = R.; scraven: wroeten
draven: vliegen
tast: klap
als hij hem op het juiste moment kon achterhalen
zeer intensief bestookten zij elkaar
een werven: eenmaal, eens
sagen: zag die
dan een toernooi in een strijdperk
liste: listige
pijnden: streefden naar
ze waren alle twee erg agressief
de wolf was woedend
onstont: weerstand bood
En wair: en ware het niet
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7085

7090

7095

7100

7105

In sijn twe voeten voren,
Reynaert had den camp verloren.
Mer die waren noch so open
Dat hy dair qualic op mocht lopen.
Ende Reynaert mocht bet an ende off,7085
Die hem pis, mul ende stoff
Dicht altijt in sijn ogen swanck,7087
Ende maecte hem dat sien so cranck7088
Dat hi duchte voor sijn ogen.
Ten lesten sprac hi: ic wil pogen
Een eynde te maken van desen kijff.7091
Hoe lange sel dese loze katijff
Voor my dueren, ic bin so groot.7093
Ic souden billix vallen doot,7094
Al en dede ic dair toe niet el.7095
Ic bin groot scande weert wel, aant.
Dat icken so lange spaer.7097
Men sel myt vingeren hair ende dair7098
Na my wisen ende maken spot.
Ic heb noch dat quaetste lot,
Want ic bin so zeer gewont
Dat ic bloede als een hont,
Ende dair toe warpt hi my so vol
In mijn ogen stoff ende mol,7104
Ende door drenct my so myt pissen,
Dat ic mijns siens cort sel myssen,
Laet ic hem lange voor my dueren.
Ic wilt al setten ter aventueren7108

7085
7087
7088
7091
7093
7094
7095
7097
7098
7104
7108

mocht bet an ende of: kon beter aanvallen en terugwijken
Dicht: dicht opeen; swanck: wierp
cranck: moeilijk, pijnlijk
kijff: strijd
Voor my dueren: het tegen mij uithouden
souden: zou hem; vallen: vellen, slaan
el: anders
icken: ik hem
hair ende dair: overal
mol: losse aarde
ter aventueren: op het spel
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7110

7115

7120

7125

7130

7135

En zien wat my gevallen mach.7109
Mittien sloech hi enen slach
Op Reynaerts hooft also groot,
Dat hi op die eerde scoot,7112
Ende eer hi wel op conde staen,
Heeft hi en in sijn poot gevaen7114
Ende hielten onder hem leggen stil
Als een dien doden wil.7116
Hi ginck hem persen ende duwen.
Doe began hem seer te gruwen
Ende te droeven al Reynaerts magen,
Doe sy en so onder leggen sagen,
Mer Ysegrims magen waren vroe.7121
Reynaert weerde hem ymmer toe
Mit sinen clawen van onder op7123
Ende gaff den wolf mennigen clop,7124
Want lach opwert mitten voeten.7125
Die wolf en dorsts niet wel gemoeten7126
Dair op myt synen poten,
Mer mytten tanden heeft hi gescoten7128
Na hem, als dien verbiten woud.7129
Doe Reynaert sach dat wesen soud
Ende hi ummer waende sijn verbeten,
Heeft hi sijn vorste clawen gesmeten
Boven in Ysegrims aengesicht
Ende haelde hem off wel gedichte7134
Die huut tusschen die wijnbraewen zeer lichte,7135

7109
7112
7114
7116
7121
7123
7124
7125
7126
7128
7129
7134
7135

gevallen: te beurt vallen
scoot: viel
hi en: hij (Y.) hem (R.)
dien: die de ander
vroe: blij
clawen: klauwen
clop: slag
opwert: omhoog (dus op zijn rug)
dorsts: durfde; gemoeten: aanvallen
gescoten: gehapt
Na: naar; dien: die hem; verbiten: doodbijten
gedichte: stevig, dik
wijnbraewen: wenkbrauwen; lichte: gemakkelijk

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

301

7140

7145

7150

7155

7160

Ende sijn een oge ghinc uut mede,
Dat hem herde we dede.7137
Hi huulde, hi jancte van herten zeer Sijn vriend diet sagen, haddens deer -7139
Ende dreef jamerlic mysbaer.
Dat bloet liep hem al neder daer.
Hy veechde sijn ogen wide.
Reynaert die dit sach, was blide.
Hy worstelde so seer ende wranck,7144
Dat hi op sijn voeten spranck,
Die wijl dat hi sijn ogen vaechde.7146
Die wolf die dit niet wel en behaechde,
Sloech na hem eer hi ontginck,
So dat hi en in sinen arm vinck7149
Ende hielten vast, oec hoe hi bloede.7150
Reynaert die was doe weder te moede7151
Ende sette hem crachtelic ter weer.
Dair worstelde hi so lanck, so zeer,
So dat Ysegrim wies sijn toren7154
Beide van nu ende van voren,
So dat hi alle smert vergat
Ende werp Reynaert onder hem plat,
Dair hem in mysvel zeer,7158
Want sijn een hant die hi ter weer7159
Sette, dien scoot mitten val
In Ysegrims kynnebacken al.7161
Doe waende hi wel sijn hant verliesen.
Isegrim sprac: ‘Nu gaet kyesen:

7137
7139
7144
7146
7149
7150
7151
7154
7158
7159
7161

herde we: zeer veel pijn
deer: smart
wranck: wrong zich los
die wijl: in de tijd
en: hem
en hield hem vast, hoe hij ook bloedde
weder te moede: vijandig gestemd
wies: groeide, toenam
mysvel: slecht ging
weer: verdediging
kynnebacken: kaken, bek
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7165

7170

7175

7180

7185

Lijdt verwonnen tot deser noot7164
Off ic sal di seker slaen doot.
Dijn stoff, dijn piss, scraven ende scheren7166
En mach di helpen noch weren,7167
Noch dijn treken, du en conste ontgaen.
Du hebste my so veel mysdaen
Scade ende scande hier te voren,
Ende nu heb ic mijn ooch verloren
Ende bin dair toe so zeer gewont.’
Doe Reynaert hoorde dattet so myt hem stont:
Verwonnen te liden of den doot slach,7174
Docht hi dat aen die koor lach7175
Wel dusent merck na dat hem stoet.7176
Nu hi dat een of dat ander moet
Seggen ende hi des heeft scade,
Wart hi des wel cort berade.7179
‘Lieve heer ende oom, ic wil u man7180
Ewelic sijn nu voort an
Ende wesen heer van al mijn have,7182
Ende gaen voor u ten heyligen grave7183 aant.
Ende werven u clooster wynnige daer7184
Van alle kercken voor en naer7185
Die dair sijn int heylige lant,
Ende brengense u hier in u hant
Voor u ende voor uwer ouder ziel.

7164
7166
7167
7174
7175
7176
7179
7180
7182
7183
7184
7185

geef u gewonnen in deze noodsituatie
scraven: wroeten; scheren: spotten
weren: beschermen
zich gewonnen te geven of gedood te worden
aen die koor lach: van die keuze afhing
uiterst veel in zijn toestand (merck = waardevol geldstuk)
beraadde hij zich snel
man: dienstman, leenman
wesen: (gij zult) zijn; have: bezit
gaen: (ik zal) gaan
clooster wynnige: een aandeel in de in een klooster verrichte goede werken
voor ende naer: overal
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7190

7195

7200

7205

7210

7215

Ic waen den coninc nye en geviel7189Te bieden aldus sconen bot.
Gelijck den paeus, onse eertsche got,7191 aant.
Willic u ewelic dienen ende eren
Ende hulde sekeren ende sweren7193
U dienst knecht ewelic te wesen,
Ende alle mijn mage te brengen tot desen
Dat si alle doen sellen gelijc.
So sel di wesen een heer van desen rijc.
Wie sel hem dorren steken tegen u dan?7198
Ende wat dat ic gevangen can,
Sijnt hoenre, snyppen, gansen, patrisen,
Visch off vleisch off wat spisen
Dat my gevallen mach te voren,7202
Dair sel di eerst off hebben die koren7203
Ende u kijnder ende u wijff,
Eer sy my coomt in mijn lijff.
Dair toe sel ic tot alre tijt
By u wesen waer gi zijt,
Ende so wel tot uwen live zien,7208
Dat u niet en sel misschien.7209
Ghi sijt sterc ende ic heet loos,
Houden wi ons te samen altoos,
Die een myt doen, dander myt raden,
Ons en sel nyement mogen scaden.
Ende wi sijn doch so na geboren,7214
Dat wi billix scade noch toren7215
Deen den anderen niet doen en souden.

71897191
7193
7198
7202
7203
7208
7209
7214
7215

geviel Te bieden: bood
Gelijck: Op dezelfde manier als
hulde: diensten, steun; sekeren: verzekeren, beloven
dorren steken: durven verzetten
my gevallen mach: ik te pakken kan krijgen
koren: keus
tot (...) zien: zorg dragen voor
misschien: ongeluk overkomen
na: nauw verwant
toren: leed
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7220

7225

7230

7235

7240

Ic had node strijt gehouden7217
Tegen u, had ics mogen ontgaen,
Mer gi spraect my te camp aen.7219
Doe most ic doen dat ic nood dede.7220
Doch heb ic hueschelic dair mede
Geleden so ic tegen u vacht.7222
Ic en toende nye al mijn cracht
Op u als off gi my vreemde waert.
Want dat die neve den oom spaert,
Dats grote reden ende wel staen.7226
Lieve oom, dus heb ic gedaen.
Had ic op u gedragen hat,7228
Ghi haddet veel te quaet gehat.
Mijn hert en mocht u doen geen quaet.
Ic en heb u oec niet gescaet
Dat u deert, in desen strijt7232
Dan tongeval dat nu ter tijt7233
Quam, dat uut ghinc u een oge.
Och, des ic groten rouwe doge7235
Ende sulken jamer in mijn hert,
Ic woudic selver had den smert,
Lieve oom, ende ghijs te vreden waert.
Ic sel sueken nu ongespaert7239
Dat icket scier sel doen genesen,7240
Ende so salt u groot vordel wesen:
Als gi wilt slapen off rusten an,7242
So en heb di mer een oge te luken dan,7243

7217
7219
7220
7222
7226
7228
7232
7233
7235
7239
7240
7242
7243

node: liever niet
spraect (...) aen: daagde uit
nood: liever niet
geleden: verdragen, geduld; so: toen
reden: betamelijkheid; wel staen: welgevoeglijkheid
hat: haat
Dat u deert: waar u (definitief) last van zult hebben
Dan: behalve
doge: lijd
ongespaert: aanhoudend
Dat: zodat; scier: weldra
an: voortaan
luken: sluiten
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Dair een ander moet luken twee.
7245 Noch sel ic u doen vordel mee,
Want mijn wijff ende mijn kijnder
Ende mage meer ende mijnder7247
Sellen voor u knyelen door u eer7248
Daert die coninc siet, onser heer,
7250 Ende alle die ghi dair bi begeert,
Ende bidden u dat gi uwen neef Reyneert
By uwer genaden wilt laten leven.
Ende oec sel ic my sculdich geven7253
Ende u scalc ende eygen te wesen altoos,7254
7255 Ende ic menedich ende truweloes7255
Tegen u geweest heb dicke,
Ende oec sel ic seggen wat sticke7257
Dat ic hebbe van u geseit
Anders dan duecht ende reckelicheit,7259
7260 Dair heb ic valschelic aen gelogen.
Hoe soude enigen heer mogen
Meer eren gescien dan ic u biede?
Men mocht my geven grote myede,7263
Lieve oom, dair iet om dade.
7265 Nu neemt in danck ende warts te rade.7265
Ic kenne ende lye dat gi wel sout7266
Mi nu hier doden off gi wout,
Mer wat lage u hier an?7268
Ghi most u altijt hueden dan
7270 Voor mijn mage ende mijn geslachte,
Ende wat lage u aen die wachte?

7247
7248
7253
7254
7255
7257
7259
7263
7265
7266
7268

meer ende mijnder: nl. van rang en aanzien
door: omwille van
sculdich geven: schuldig verklaren
scalc: knecht; eygen: lijfeigene
Ende: en (verklaren dat); menedich: meinedig
sticke: dingen, zaken
reckelicheit: rechtschapenheid
myede: beloning
warts te rade: vind het goed
lye: belijd
maar wat baatte u dat
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7275

7280

7285

7290

7295

Dair om is hi wijs ende vroet,
Die in synen toornigen moet7273
Hem niet en verhaest, mer wel versien7274
Watter hem na off mach gescien.7275
Die wel versynt is in synen toren,7276
Dair is grote wijsheit in geboren.
Mennich dwaes van heten moede7278
Verhaest hem dick in over spoede,7279
Dair hem coomt groot scand en scade.7280
Dan rout hem na, so ist te spade.7281
Mer, oom, dair toe si di te wijs.
Ende het is beter eer ende prijs,7283
Gemack ende vrede en veel vrienden,
Dan men om u lachter dienden,7285
Ende oec so ist luttel eren dat
Hem die verwonnen is ende mat,7287
Doot te slaen, mer lachter groot.7288
Weder ic leve off ic bin doot,7289
Twaren, dats u een cleyn cost.’7290
‘Ay, dief, hoe gern waerstu verlost. aant.
Dat hoor ic wel aen dijn tael.
Du en gaefste my niet een eyer scael,
Waerstu van hier op dijn vri.7294
Al mochstu geloven my7295
Alle die werelt van goude root,
Ic en laet di niet uut deser noot.

7273
7274
7275
7276
7278
7279
7280
7281
7283
7285
7287
7288
7289
7290
7294
7295

moet: gemoedsgesteldheid
niet overhaast handelt, maar goed overdenkt
na: later
versynt: bezonnen, behoedzaam; toren: toorn
van heten moede: met een driftige inborst
handelt dikwijls overhaast
Dair: waardoor
rout: berouwt het; spade: laat
beter: beter (te hebben)
dan dat men uit zou zijn op uw verderf
mat: machteloos
lachter: schande
Weder: of
waarlijk, dat betekent voor u weinig
op dijn vri: in vrijheid
al zou je me beloven
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7300

7305

7310

7315

7320

Ic acht cleyn alle dijn magen;
Ic sel die veet wel dragen.7299
Al dattu hier hebste geseit
Is niet dan gevensde loosheit.7301
Wat waenstu my aldus verleden?7302
Ic ken di langer dan van heden.
Ic en bin geen vogel myt caef te locken.7304
Och, hoe soutstu myt my vocken,7305
Off ic di aldus liet ontgaen.7306
Had een ander dit verstaen,7307
Die niet en kende dijn dasen,7308
Du soutsten licht verdwasen,7309
Als hi hoorde u schoon loeyen.7310
Mer du ver lieste hier al dijn floeyen,7311
Want ic versta te wel dijn tael ende logen.
Du hebste my so dic bedrogen,
Dat ic my wel huede voor dijn behoeve.7314
Segt, quade, onreyn, loos hoeve,
Du segest, du heves my gespaert
In desen camp; sich herwaert7317
Op my; is mijn een oge niet uut?
Du hebste my mijn huut
Doorwont meer dan tot .xx. steden.7320
Du en gaefste my niet so veel vreden,7321
Dat ic mijn adem mocht verhalen.
Ic soude alte zeer dwalen,
Dede ic di hier enige genade.

7299
7301
7302
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7314
7317
7320
7321

veet: vete
gevensde: geveinsde, onware
verleden: (te) verleiden
caef: kaf (voer)
vocken: spotten
Off: als
verstaen: gehoord
dasen: dwaze praatjes
soutsten: zou diegene; verdwasen: bedriegen
loeyen: brallen
floeyen: vleien, fikflooien
behoeve: behoefte, nooddruft
sich herwaert: kijk hierheen naar
.xx. steden: twintig plaatsen
vreden: rust
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7325 So mennich confuus ende scade7325
Hebstu my altoos gedaen.
Nochtan dat my boven al gaet staen:
Du hebste mijn wijff, vrou Eerswinde,
Die ic gelijc my selven mynde,
7330 Hebstu bedrogen ende ooc onneert,
So dat si blijft gescandelizeert.
Hoe soud ic dat vergeten mogen?
Wanneer my dat coomt voor ogen,
So vernywet my al mijn zeer.’7334
7335 Doe docht Reynaert enen nauwen keer.7335
Die wile dat hi aldus tegen sprack,7336 aant.
Sijn ander hant hi onder stack
Al beneden tusschen sijn been
En grepen, recht alst wel aenscheen,7339
7340 Doe vast bi beid sijn hoden7340
En duden so, dat hi van noden7341
Wel lude moste briesschen ende hulen.
Doe tooch Reynaert uut sijnre mulen7343
Sijn hant die dair te voren in stack.
7345 Doe had Isegrim sulc ongemack
Mit dat Reynaert hem so seer tooch,
Dat hy bloet van pynen spoech
Ende hem oec mede sijn groof orijn7348
Achter ontgleet van groter pijn.
7350
Noch deerde hem veel meer dan dit,
Want hem so seer sijn ogen pit7351
Bloede, dat hi al verdoefde,7352
Also hem tbloet liep uutten hoofde.

7325
7334
7335
7336
7339
7340
7341
7343
7348
7351
7352

confuus: smaad
vernywet: vernieuwt; zeer: leed
nauwen keer: geslepen list
Die wile: terwijl; tegen: tegen (hem)
grepen: greep hem; aenscheen: bleek
hoden: ballen, testikels
duden: duwde/kneep hem; noden: pijn
tooch: trok
groof orijn: poep, ontlasting
ogen pit: oogkas
verdoefde: verdoofd raakte
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Hy storte neder in onmacht.
7355 Reynaert scoot toe myt cracht
Aen hem, ende heeften gegrepen7356
Biden kullen, ende heeften gaen slepen7357
Om dat krijt, dair sijt alle sagen,
Ende gaff hem veel steeck ende slagen.
7360 Des sijn vrienden droefden zeer. aant.
Si gingen ten coninc, onsen heer,
Screyende ende baden hem mennichfoud,
Dat hi den camp op nemen woud.7363
‘Het is my lieff’, die coninc seide.
7365 Doe gingen die krijt wachters beide,
Die oss ende die lupaert,
Ten krijt ende spraken: ‘Reynaert, aant.
Onse heer, die coninc, wil u spreken
Ende wil dit oorlooch te samen breken7369
7370 Tusschen Ysegrim end u
Ende desen camp opnemen nu,
Ende bidt dat ghijt op neemt fier,7372
Want waert dat uwer een bleef hier,7373
Dat wair scade aen elke side.
7375 Ghi hebt die eer vanden cride.
Alle die beste bliven bi u.’
Reynaert sprac: ‘Danck hebben sy nu.
Wat mijn heer my gebiet,
Dat en der ic laten niet.7379
7380 Ic en gerss niet scoonre dan gewonnen.7380
Mijn mage comen hier geronnen.7381
Ic wils hem vragen, dunct u goet.’

7356
7357
7363
7369
7372
7373
7379
7380
7381

heeften: heeft hem
kullen: ballen, testikels
op nemen: beëindigen
en wil een eind maken aan deze strijd
op neemt: accepteert
uwer een: een van u; bleef: (dood) bleef
Dat en der ic: dat past mij te
gerss: begeer
geronnen: aangesneld
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7385

7390

7395

7400

7405

Sy seiden: ‘Ja, Reynaert, dat doet.
Tis reden dat men den vrienden seit7384
Grote saken dair macht aen leit,
Ende men des volget haren rade.’7386
Mittien quam vrou Sloppelcaerde aant.
Ende hair man Grymbaert, die dass,
Vrou Rukenau die blide was,
Ende huer twee susteren quamen daer,
Biteluus, Vuylromp, hair twe kijnder claer,
Hatenet, hair dochter, die derde mede,
Die vledermuys ende twesel dair ter stede.7393
Dar quammer twijntich meer, ic waen,
Dan offt Reynaert inden camp had mysgaen.7395
Diet wel gaet, crijcht eer en loff,
Mer diet mysvalt, dair vliecht men off.7397
Niement en is dair ghern by.
Die bever ende die otter ende sy,7399
Panthegrote ende Oordelgole,
Huer twe wiven ende huer ostrole,7401
Ende die maerter ende die bunsinck,
Die hermel, die egel, dat genetkijn,7403
Die muyshoorn ende dat eenkoren,7404
Ende al die ic noemde hier te voren,
Quamen dair ende veel meer nochtan,
Om dat hi den camp verwan.
Ja, die sulc die grote claech eerst dreven7408Op hem, waren nu sijn naeste neven

7384
7386
7393
7395
7397
7399
7401
7403
7404
7408-

reden: verstandig
des: daarin
twesel: de wezel
offt... had mysgaen: wanneer het slecht was afgelopen met
mysvalt: slecht gaat; vliecht (...) off: laat in de steek
sy: zij (nl.)
ostrole: de betekenis van het woord is onbekend
hermel: hermelijn; genetkijn: genetkat
de kat en de eekhoorn
verwan: won; claech (...) dreven Op hem: hem aanklaagden
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7410 En toonden hem nu die meeste gonst.7410
Ende noch is dit der werelt const:
Die wel vaert, crijcht veel magen
Die hem die weelde helpen dragen,
Mer wie noot heeft ofte liden,
7415 Vijnt luttel mage tot allen tiden.
Sy scuwen den wech dair hi gaet.
Grote feest ende bli gelaet7417
Dreven sy myt trompen ende myt scaelmeiden.7418
‘Wel lieve neve’, dat sy seiden,
7420 ‘God danck, dattet aldus is vergaen.
Wy waren in groten anxt bevaen,
Doe wi u onder leggen sagen.’
Reynaert die dancte sijn magen
Ende ontfencse myt groter vroude.
7425 Doe vraechde hy off hy den coninc woude
Den camp op geven by horen rade.7426
‘Ja gi, neeff’, sprac vrou Sloppelcaerde,
‘Ghi moges hem wel loven myt eren.’7428
Doe gingen sy uutten krijt keren
7430 Mitten krijt wachters totten coninck.
Reynaert voor hem allen ghinck,
Uut genomen die menestreel.7432
Men trompter myt groten speel7433
Ende Reynaert knyelde voor hem neder.
7435 Die coninc deden opstaen weder7435
Ende sprac: ‘Sijt blide, Reynaert.
Ghi hebt uwen dach myt eren bewaert7437

7410
7417
7418
7426
7428
7432
7433
7435
7437

gonst: genegenheid
feest: vreugde
toonden zij (onder het spelen) op trompetten en schalmeien
op geven: uitspraak laten doen over
loven: toestaan, veroorloven
Uut genomen: uitgezonderd; menestreel: minstreel, zanger
men blies er de trompet met grote vreugde
deden: liet hem
gij hebt uw zaak in de strijd met ere verdedigd
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Ende ic laet u quijt ende vry.7438
Ende geeft dit op, ic hout aen my,7439
7440 Tusschen u tween; dit wil ic leggen7440
Ende mijn goet duncken dair of seggen
Bi rade van mynen edelen lieden,
Ende u dan bi my te ontbieden,
Teerst dat Ysegrim is genesen.7444
7445 So lange moetet in vrede wesen.’

Afronding aant.
‘Heer’, sprac Reynaert, ‘my genuecht wel. aant.
Mer ic vant hier mennich op my fel
Doen ic hier aen u hoff eerst quam,
Die nye scade van my en nam.7449
7450 Mer om dat hem luden docht7450
Dat men best over my mocht,7451
So riepen si mede over mijn scade,7452
Also mijn vianden daden,
Ende om dat hem docht dat Ysegrim
7455 Bet myt u was dan ic mocht sijn.7455
Danders wair om en wisten si niet.7456
Sy en dochten niet als die wise pliet,7457
Wat dair off mocht bliken.7458
Heer, dese ende alle die hem geliken,
7460 Slachten wel een groot hoop honden7460
Die eens op eenre messen stonden7461

7438
7439
7440
7444
7449
7450
7451
7452
7455
7456
7457
7458
7460
7461

quijt ende vry: nl. van alle beschuldigingen
dit: nl. de twist; ic hout aen my: ik zal erover beslissen
leggen: opschorten, uitstellen
Teerst dat: zodra
van my en nam: door mij leed
hem luden: hen, die lieden
dat men goed de baas over mij kon spelen
daarom probeerden ze mij ook in een kwaad daglicht te stellen
Bet: meer geliefd
Anders wair om: een andere reden
pliet: gewoon is
wat daaruit voort zou kunnen komen, wat de afloop zou zijn
Slachten: lijken op
messen: mesthoop
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7465

7470

7475

7480

7485
7486a

Teens heren hove diese had onthouden.7462
Sy wachten als die gern souden
Eten off men hem wat brochte.7464
Doe sagen sy comen, al dat hy mochte,
Enen hont gelopen uutter koken
Dair hi vleisch in had geroken,
Ende had een been dair vleisch aen claff,7468
Genomen eer ment hem gaeff,
Ende pijnde hem heen dair mede wech te comen.7470
Mer die cock had vernomen
Ende beliepen, eer hi ontquam.7472
Siedende water dat hi nam7473
Uut enen ketel in een plateel7474
Ende gaff hem dair mede sijn deel
After op sijn lenden stiet,7476
So dat hijs hem en bedancte niet,
Want hi hem so door scoude sijn vel,7478
Dat hem sijn hair al uut vel
Ende hem die zwaerd al door scoot.7480
Doch hi ontquam al uutter noot
Ende behielt dat hi dair nam.
Doe hi biden honden quam
Ende sy hem tvleisch brengen zagen,
Riepen sy: “Dese can hem wel bejagen.7485
Hi heeft den koe wel te vriende
Die hem van desen been dus diende,7486a
Dair so veel vleisch aen claff.”
Die hont sprac: “Gi en weetter niet aff.

7462
7464
7468
7470
7472
7473
7474
7476
7478
7480
7485
7486a

had onthouden: hield
off: als
claff: zat
pijnde hem: deed zijn best
beliepen: haalde hem in
Siedende: kokend
plateel: schotel
lenden stiet: stuit, achterste
door scoude: zengde, schroeide
zwaerd: behaarde huid; door scoot: verschroeide
hem wel bejagen: goed in zijn levensonderhoud voorzien
diende: gaf
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7490

7495

7500

7505

7510

Ghi prijst my voor, dair ghi tbeen ziet,7489
Mer noch en saechdi my after niet.7490
Siet my eerst after opten steert
En prijst my dan off ics bin weert.”
Na, doe sy hem achter besagen wel,7493
Hoe dat hem tvleisch ende vel
Was doorsoden ende was al raeu7495
Ende sijn hair uut gevallen caelu,7496
Gruwelde hem allen so voort scouden7497
So dat si ter costen niet en wouden.7498
Sy en wouden oec sijns geselscaps niet,
Mer alle dese hoop doe van hem sciet7500
Ende lieten hem varen als hi mochte.7501
Her coninc, heer, dus hebben noch tgerochte7502
Die lose ghier, als sy sijn heren7503
Ende sy crigen hair begeren,
So warden si machtich ende ontsien.7505
Sy slachten desen, si scattense mittien,7506
Recht als een verhongert hont.7507
Dese dragen tbeen in haren mont.
Niement en der tegen hem kyven.7509
Men prijst hem al dat si bedriven.
Elc seit hem dat sy gern horen,
Op dat hi blijft ongescoren,
Ende die sulc om dat sy lecken75137513-

7489
7490
7493
7495
7496
7497
7498
7500
7501
7502
7503
7505
7506
7507
7509
7513
7513-

voor: aan de voorkant
after: aan de achterkant
Na: daarna
doorsoden: verschroeid; raeu: rauw
caelu: kaal
voort scouden: voor het verzengen
ter costen: voor die prijs; wouden: wilden (hebben)
hoop: troep, groep
varen: gaan
hebben (...) tgerochte: worden toegejuichd
ghier: hebzuchtigen
ontsien: gevreesd
zij slachten dezen en genen af, ze leggen hen daarbij schatting op
Recht: net
der: durft; kyven: protesteren
die sulc: sommigen
lecken Mede vanden ase: d.w.z. meeprofiteren
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7515

7520

7525

7530

7535

Mede vanden ase, ende helpense decken7514
Ende onsculdigen hoor bose dade.
Aldus stercken sise int quade.
Doch, heer, die geen die des plien,7517
Hoe luttel si after ten stert waert sien.7518
Dats na teynde, alst Gode verdriet7519
Ende die aventuer langer niet7520
Hoor regnaci en wil gedogen.7521
So vallen sy neder vanden hogen
In groter scande ende in scaden.
So warden openbaer hair daden.
Nyement hoors lidens dan verdriet.7525
Men vloecse, machmen hen anders niet.7526
Sulc wart bescoren en so beschout,7527
Dat hi noch goet noch eer en hout.
Het haer valt hem uut aen beiden ziden.
Dat sijn hair vrienden die hem ontgliden,
Die hair boosheit verhuut hebben mede,7531
By dage, by nachte, tot alle stede,7532
Ende hebbense onsculdicht ende bedect.
Mer nu myt screyen ellic van hem trect,
Als sy hair ondaet moeten becopen.
Recht als die honden gingen lopen
Vanden hont die dair was versoden,7537
Also laten sise inden noden.
Lieve heer, dit exempel sel di7539

7514
7517
7518
7519
7520
7521
7525
7526
7527
7531
7532
7537
7539

decken: (hun daden te) verhullen
plien: plegen, doen
hoe weinig kijken zij naar achteren, naar de staart
na teynde: naar het einde (d.w.z. naar het oordeel)
aventuer: lot, de Fortuin
regnaci: heerschappij
hoors: hun; verdriet: bedroeft, erg vindt
machmen: kan men (aandoen)
zo iemand wordt verzengd en geschroeid (fig.: bespot en met schuld beladen)
verhuut: verborgen gehouden
tot alle stede: overal
versoden: verbrand
exempel: gelijkenis
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7540 By uwer genaden onthouden van my.
Ten sel uwer wijsheit niet scaden.
Wat waendi hoe mennigen scalcken quaden
Vijnt men noch arger dan een hont,
Diet tzuge been dragen in horen mont,7544
7545 In heren hove ende in stede,
Die myt onrecht die vrihede7546
Ende gemeen recht vercopen7547
Ende overgeven, om dat sy hopen7548
Dair off te hebben hair genot.7549
7550 Alle moetse scenden Got7550
Die des plegen, wie sy sijn.
Mer my noch die geslachte mijn,
God danck, en selmens niet verwiten.7553
Dair off wil ic ons wel quiten7554
7555 Ende des comen in die lucht.7555
Ic en heb voor nyement ducht.7556
Reynaert die sel Reynaert bliven.
Dat en sel hem nyement connen of vriven,7558
Al haddent al sijn viande gesworen.
7560 Her coninc, mijn hert heeft u vercoren
In ganser mynnen boven allen heren
Ende nye en woud ic van u keren,
Al is u anders doen te verstaen.7563
Ic heb altoos u best gedaen7564
7565 Ende sal voort meer doen dair ic kan.’
‘Reynaert, gi zijt mijn homan,7566 aant.

7544
7546
7547
7548
7549
7550
7553
7554
7555
7556
7558
7563
7564
7566

tzuge been: het zuigbeen, de mergpijp
vrihede: privileges
gemeen: het algemeen geldende
overgeven: overdragen (aan iemand die er geen recht op heeft)
genot: voordeel, winst
scenden: in het verderf storten
selmens: kan men het
quiten: vrijspreken van
lucht: licht
ducht: angst
of vriven: ontnemen
doen te verstaen: te verstaan gegeven
u best gedaen: tot uw voordeel gehandeld
mijn homan: aanzienlijk persoon aan mijn hof
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7570

7575

7580

7585

7590

Van my beleent als edel baroen.7567
Dair om si dijt sculdich te doen.
Oec wil ic dat gi vroe ende spade7569
Coomt tot mynen secreten rade.7570
Ic set u weder in al u macht.
Siet dat gi u voor misdoen wacht.
Helpt alle saken ten besten keren.
Dat hoff en mach u niet ontberen.7574
Als gi u wijsheit set ter duecht,7575
So en is dair nyement die u verhoocht7576
Van scerpen raed, van nauwen vond.7577
Ic sel dair om dencken lange stond,
Om dat exempel dat gi my seit.
Siet dat gi alle rechtveerdicheit
Hantiert ende my getruwe sijt.7581
Ic wil voort meer tot allre tijt
Altoos wercken bi uwen rade.
Hy en leeft niet die u mysdade,7584 aant.
Ic en sout scerpelic over hem wreken,7585
Op dat gi laet u quade treken.
Ghi selt over al mijn tael houden7587
Ende in mijn lant van als gewouden7588
Als mijn sovereyn baelyoen.7589
Dese offici geef ic u te doen.7590
Ghi moechse myt groter eren ontfaen.’
Alle Reynaerts magen die by hem staen,

7567
7569
7570
7574
7575
7576
7577
7581
7584
7585
7587
7588
7589
7590

door mij als rijksgrote (baron) met een leen begiftigd
vroe ende spade: altijd
secreten rade: besloten raadsvergadering
ontberen: missen
set ter: richt op de
verhoocht: overtreft
nauwen vond: slimme vondsten
Hantiert: in acht neemt
u mysdade: misdeed tegen u
Ic en: of ik
mijn tael houden: namens mij bevelen
als: alles; gewouden: beschikken
als mijn soeverein baljuw (rechterlijk ambtenaar)
offici: ambt, waardigheid; doen: bekleden
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7595

7600

7605

7610

7615

7620

Dancten den coninc hier off zeer.
Die coninc sprac: ‘Ic soud veel meer
Doen doer u allen, dan gi waent.7595
Ic bid u dat ghijt hem vermaent,7596
Dat hi my ummer sy getrouwe.’
‘Seker’, sprac Rukenau die vrouwe,
‘Dat sal wesen, zijt niet in vaer.7599
Ende waert oec dattet anders waer,
So en wair hi niet van onss geslacht,
Ic en wouden oec krencken mitter macht7602
Ende ewelic sijns missaken.’7603
Reynaert dancte myt huesscher spraken7604
Den coninck hier off ende knyelde voor hem.
‘Lieve heer’, sprac hi, ‘ic en ben
Der eren niet weert die gi my doet.
Ic sel dair om dencken, bin ic vroet,
Ende u getrou sijn al mijn leven
Ende altoos sulcken raet u geven
Alsoot betaemt uwer eren.’
Hier mede dede hi sijn keren7612
Mit sinen magen vanden coninck.
Hoort hoet myt Ysegrim verginck.
Bruun, Tybert ende vrou Eerswind,
Sijn kijnder, sijn mage ende haer gesind76167616
Haelden uuten krijt mit erren ende clagen7617
Ende hebben op een lettier gedragen
Van hoy, dair in hi warm was ende lach.
Sijn wonden die men sach,7620

7595
7596
7599
7602
7603
7604
7612
7616
7616
7617
7620

doer: terwille van
ghijt: u het (nl. het trouw zijn)
vaer: vrees
wouden: zou hem; krencken: belemmeren in de uitoefening van zijn functie
missaken: verloochenen
huesscher: hoffelijke
dede hi sijn keren: ging hij weg
gesind: gevolg, gezelschap
lettier: ligplaats
erren: neerslachtigheid
sach: onderzocht
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7625

7630

7635

7640

7645

Diemen dair vant wel vijftien.7621
Dair quamen mesters van surgien7622
Diese verbonden ende wiecten.7623
Hi was so cranc van ziecten,
Dat hi dat vuelen had verloren,7625
Mer si wreven hem myt cruut die oren,
So dat hi vander onmacht onscoot
Ende gaff enen creet so groot,
Dat al verscoot dat by hem was dair,7629
Ende waenden dat hi verwoet was claer,7630
Eer die meysters hem gaven dranck
Die hem dat hert, dat zeer was cranck,
Stercten ende hem dat rusten dede.
Sy troosten sijn vrienden oec mede.
Sy seiden, hem en soude niet letten.7635
Doe sceide dat hoff; ellic ginck hem setten7636
Thuus te keren daen hi was comen7637
Ende Reynaert heeft oec oorloff genomen
Aenden coninck ende synen wive,
Die hem baden dat hi niet en blive7640
Lange, hi coom weder by hem.7641
Hy sprac: ‘Vrou ende heer, ic ben
Tot uwen gebode altoos bereit.7643
Gebraeck u yet, dat wair my leit,7644
Van dat ic mocht volbringen
Mit lijff, myt goed, myt allen dingen,
End dair toe al die vrienden mijn,

7621
7622
7623
7625
7629
7630
7635
7636
7637
7640
7641
7643
7644

en men ontdekte dat het er wel vijftien waren
mesters van surgien: (hooggekwalificeerde) chirurgen
wiecten: van bloedstelpende stof voorzagen
dat hij bewusteloos lag
verscoot: schrok
verwoet: waanzinnig
niet letten: niets (blijvend) deren
ginck hem setten: begaf zich op weg om
daen: vanwaar
blive: wegbleef
hi: (eer) hij
steeds geheel tot uw dienst
Gebraeck: ontbrak
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7650

7655

7657a

7660

7665

7670

Die sellen u onderdanich sijn
Tot allen tiden wes gi begeert.7649
Wi hebben u lief, gi sijts wel weert.
God geef u lange lijff myt eren.
Ic wil tot mynen wive keren
End tot mynen kijnderen, of gijs ghebiet.’7653
Ende aldus hi vanden coninc schiet
Mit scoenre tael, myt groter gonst.7655
Die noch al kunnen Reynaerts const7656 aant.
Sijn wel geloeft ende liefgetal7657
Biden heren over al.
Ist geestelic off weerlic staet,7658
Aen Reynaert sluut men alden raet.7659
Sy crupen al in Reynaerts hol.
Aen sijn baen is al die sol.7661
Die stem die hem doe was gegeven,
Die is hem ye synt gebleven.7663
Hy heeft gelaten een groot geslacht
Die altoos risen ende wassen in macht.7665
Wie Reynaerts kunsten niet en pliet,7666
Die en dooch nu ter werelt niet7667
In maet off staet van machten geset.7668
Mer kan hi crupen in sijn net
Off heeft geweest sijn scolier,7670
So moet hi wonen wel hyer.7671
So weet hi wel wat dair toe hoort.
So rijst hi ende men trect hem voort.

7649
7653
7655
7656
7657
7658
7659
7661
7663
7665
7666
7667
7668
7670
7671

wes: dat gij (het) maar
of gijs ghebiet: als het u behaagt
gonst: genegenheid
Die nu noch: degenen die nog steeds
liefgetal: gezien
Ist: of het nu gaat om; weerlic: wereldlijke
naar het voorbeeld van Reynaert neemt men elk besluit
iedereen spant zich in om zijn pad te banen (sol: inspanning)
ye synt: sindsdien altijd
wassen: toenemen
pliet: toepast
dooch: kan
een machtspositie bekleden
scolier: leerling
dan kan hij ‘zijn plek vinden’
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7675

7680

7685

7690

7695

7700

Van Reynaert is een groot zaet7674
Gebleven, dat dair nu zeer op gaet,7675
Want men vijnt nu meer Reynaerd Al en hebben sy geen rode baerd Dan men ye dede hier te voren.
Gerechticheit blijft al verloren. aant.
Trou ende wairheit sijn verdreven.
Ende dair voor is ons gebleven aant.
Ghiericheit, loosheit, hat ende nijt.7682
Dese hebbent al in hoor bevrijt.7683
Sy ende hair coninghinne hoverdy7684
Regneren nu op eerden vri,
Al ist int paeus oft keysers hoff.
Elck pijnt den anderen te steken off7687
Van sijnre eren ende stemmen,7688
Ende selve myt vordel clymmen,
Mit symonien ofte myt gewelt.7690
Men kent te hove niet dan gelt. aant.
Tgelt isser meer gemynt dan Got
Ende men doet meer door sijn gebot,
Want wie geit brenct, is wel ontfaen
Ende sijn begeren sel voort gaen,7695
Ist aen heren oft aen vrouwen.7696
Tgelt doet altijt veel ontrouwen
Ende vrouwen scande bejagen7698
Ende mennich valsch getuuch gedragen.7699
Oncuuscheit, loosheit ende leckernye7700 aant.

7674
7675
7682
7683
7684
7687
7688
7690
7695
7696
7698
7699
7700

zaet: geslacht
op gaet: opklimt
loosheit: sluwheid, list; hat: haat
bevrijt: macht
hoverdy: hoogmoed
pijnt: spant zich in; steken off: beroven
stemmen: stem, d.w.z. invloed
symonien: simonie (handel in geestelijke goederen)
voort gaen: gerealiseerd worden
Ist aen: of het nu... betreft
Ende: en (doet)
getuuch gedragen: getuigenis afleggen
leckernye: lekkerbekkerij, vraatzucht
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7705

7710

7715

7720

7725

Is nu alt spul onder die clergye.7701
Ist paeus, keyser, al van Romen,
Sijn al in Reynaerts oord gecomen.7703
Elc meent hem selven in allen saken.7704
Ic en weet wat eynd hier of sel naken.7705
Elc mensch macht wel besorgen.7706
God diet al is onverborgen,
Moettet op dat beste voegen.
Hier mede laet ic my genoegen.7709
Wat woudic veel die werelt berechten
Van saken die my self aen vechten?7711
Dair ic ondanc toe off crege,7712
So waert beter dat ic swege.
Dair om wil icket mede liden.7714
Elc doet wel in synen tiden.
Dat is best sijns selfs profijt,7716
Want na desen tijt coomt genen tijt7717
Dat men orbair dair off scaffen mach7718
Ende elc moet sijns selfs dach7719Verwaren ende sijn woorde dragen.
Reynaerts vrienden ende sijn magen
Namen oec oorloff aenden coninck
Ende gingen myt haren nevelinck7723
Meer dan veertich tot eenre sommen.7724
Reynaert was blide alhier omme,

7701
7703
7704
7705
7706
7709
7711
7712
7714
7716
7717
7718
77197723
7724

alt spul: uitsluitend het gedrag; clergye: geestelijke stand
hebben allemaal Reynaerts leefregel aangenomen
meent: denkt aan
naken: komen
besorgen: bezorgd zijn
laet ic my genoegen: ben ik tevreden
aen vechten: verlokken
daardoor zou ik onaangenaamheden krijgen
mede liden: ondergaan, verdragen
dat is het beste voor hem
genen: die
dat men moet zorgen voor zijn eeuwig heil
en iedereen moet zelf verantwoording afleggen (voor zijn levenswijze)
nevelinck: neef
tot eenre sommen: bij elkaar
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7730

7735

7740

7745

7750

Dat hem so breet was sijn steert7726
Ende hem die coninc had so weert7727
Dat hi en vercoos tot synen rade.7728
Hy docht: hier in en stect geen scade.
Ic mach nu mitter macht mijns heren
Mijn vrienden helpen, mijn viande deren
Ende mijns willen veel bedriven
Ende des al onbegrepen bliven,7733
Op dat ic selve wil wesen vroet.7734
Ic prijss den coninc boven alle goet.
Reynaert en sijn mage te samen
Gingen so lange dat sy quamen
Tot sijn borch tot Maperthuus.
Dair namen sy oorloff voor sijn huus
Mit bliden aenschijn, myt talen goet.7740
Reynaert viel hem allen te voet
Ende dancten hem allen vriendelic zeer
Der groter gunst, der groter eer,
Die sy hem gedaen hadden in sijnre noot.
Synen dienst hi elcken boot
Mit lijff, myt goede, off sijs begeerden.7746
Hier mede brocht hise aen veerden7747
Ende schiet van hem; ellic ghinc te synen.7748
Reynaert ginc tot vrou Ermelynen
Dien wel blidelic ontfenck.7750
Dair hi hair vertooch alle dinck7751
Dat hem te hove was gesciet.
Een woort en liet hi achter niet.

7726
7727
7728
7733
7734
7740
7746
7747
7748
7750
7751

d.w.z. dat het hem zo goed ging
had so weert: zo hoog achtte
en: hem
onbegrepen: onbestraft
Op dat: indien; wil: zal
aenschijn: uiterlijk; talen goet: mooie woorden
off: als
hiermee deed hij hen uitgeleide
schiet: nam afscheid; synen: zijn woonplaats
Dien: die hem
vertooch: vertelde
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Hier off was Ermelyne vro
7755 Ende sijn kijnder oec also,
Dat hair vader dus was verheven.
In groter bliscap dat sy bleven,
Reynaert, sijn wijff en sijn kynder.
Wie u van Reynaert meer of mynder aant.
7760 Anders seit dan gi hebt gehoort,
Dat sijn al gevensde woort.7761
Mer dat gi hebt gelesen hier boven
Van hem, dat moech di wel geloven.
Dies niet en gelooft, ist wijf oft man,7764
7765 En is niet ongelovich nochtan. aant.
Doch tsijn veel lude, hadden diet gesien,
Hem soude te myn twivelen aen dien.7767
Het sijn veel dingen gesciet
Die men gelooft, al ziet mense niet.
7770 Mit sijn figuren ende bispeel7770Dic gevonden ende geseit veel,
Die nye en waren noch en gescieden,
Mer om exempel anderen lieden7773
Te geven, dat sy dair bi mochten leren
7775 Duecht te doen ende quaet te keren.
Licht also macht hier off wesen.7776
So wiet wel verstaet int lesen,
Al ist zom boert, men vijnter yn7778 aant.
Wise leren ende goeden syn,7779
7780 Dat hem licht wel baten mocht.
Dair en is nyement goedes in bedocht.7781

7761
7764
7767
77707773
7776
7778
7779
7781

gevensde: verzonnen
Dies: wie het
Hem soude: zij zouden
ook zijn er vaak zinnebeeldige verhalen gedicht en voorgedragen, die nooit echt gebeurden
Mer: maar (die gemaakt zijn); exempel: (een) voorbeeld
Licht: wellicht
boert: ‘scherts’ of ‘verzinsel’ (zie aantekeningen)
syn: betekenis
hierin wordt niets slechts gedacht van de goeden
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Het is int gemeen gebrocht voort.7782
Ellic treck hem aen dat hem toe hoort.
Is dair oec yet in mysset,7784
7785 Diet beteren can, die maket bet. aant.
Ic weets hem danck. Wie in sijn maken7786
Sijn best doet, en is niet te laken.
Mer wie alle dinck wil berichten,7788
Wie soud hem yet willen dichten?7789
7790 Doch wie dit gedicht laet so hijt vijnt,
En mysdoet tegens my niet twijnt.7791
Hier neemt eynde Reynaerts hystorie.
God geef ons allen die hemelsche glorie.
Nu int gemeyn
7795 Die Reynaerts ze
Al sonder saeck.
Hoe dattet ga Die coninck fijn,
Sel rechten dra
7800 Dees Reynaerts nu
Als Reynaert is,
Het sijn, al re,
Als ic versta,
Gedwaelt sijn snel.
7805 Tsy cort off lanc,

7782
7784
7786
7788
7789
7791
7794
7795
7796
7799
7800
7801
7802
7803
7805

vijnt men certeyn7794 aant.
nu volgen me7795
Ic geef die wraeck -7796
den heer hier na,
die alle pijn
by synen ra.7799
dien sijn niet ru7800
mer zijt des wis,7801
wi menschen, le,7802
die uutten pa7803
God brengse wel,
in themels sanc.7805

gemeen: openbaar
mysset: verkeerd gesteld/gedaan
weets hem danck: ben hem dankbaar
berichten: bekritiseren
hem: voor hem
niet twijnt: in het geheel niet
gemeyn: algemeen; certeyn: zeker
ze: zeden, gedrag
saeck: reden
rechten: genezen; dra: vlug; ra: raad
ru: ruigbehaard
sijt des wis: weet dat
al re: weet dat; le: helaas
pa: pad, weg
themels sanc: hemel
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nota
Elc merck en zueck in synen syn.7806
Dubbelt vijnt men sijn naem dair in,
Diet boec screef, int voorgedicht.7808
Suecten wel, ghi vijntten licht.7809

7806
7808
7809

syn: verstand
voorgedicht: bovenstaand gedicht
Suecten: zoek die
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Nawoord
I
De auteur
Willem, de auteur van Van den vos Reynaerde, laat zich al in de eerste regel van zijn
werk als een zelfbewust dichter kennen. Zijn navolger, de auteur van Reynaerts
historie, heeft een werk geschreven dat qua succes zijn voorbeeld verre heeft
overtroffen. Als hij dus eveneens zelfbewust was begonnen, dan zou dat voor een
moderne lezer vanzelfsprekend zijn. Hij doet dat echter niet. In het begin van zijn
verhaal verschuilt hij zich juist achter zijn voorbeeld: hij neemt de proloog van Van
den vos Reynaerde gewoon over. Het is een aantrekkelijke veronderstelling dat hij
dat deed omdat hij ook Willem heette, maar deze hypothese is op geen enkele manier
te toetsen. Over de auteur van deze tweede Middelnederlandse Reynaerttekst is
namelijk niets met zekerheid bekend. Ook over de plaats en de tijd van ontstaan van
de tekst kan alleen maar gespeculeerd worden op basis van indirecte gegevens.
De enige echte aanwijzing over de persoon van de auteur vinden we aan het eind
van de tekst, omdat beide overgeleverde handschriften direct vóór de slotformule
een acrostichon bevatten. De beginletters van de verzen 7785-91 vormen achter
elkaar gelezen het woord DISMWDE (Dismuude). Dat woord is hier vrijwel zeker als
familienaam gebruikt en wel van het patriciërsgeslacht Van Diksmuide uit de
Zuid-Vlaamse stad Ieper. De naam verwijst naar het stadje Diksmuide, niet ver van
Ieper. Het acrostichon geeft naar alle waarschijnlijkheid de naam van de auteur aan,
want zo'n ‘signering’ via de familienaam kwam in de late middeleeuwen vaker voor.
Anthonis de Roovere (ca. 1430-1480) bijvoorbeeld gebruikte het acrostichon
‘Roovere’ om zijn auteurschap aan te wijzen. Een andere mogelijkheid is, dat het
acrostichon de opdrachtgever voor het verhaal aanduidt. In beide gevallen wijst de
naam echter dezelfde sociale laag en dezelfde streek aan als context voor het ontstaan
van de tekst.
De Van Diksmuides hoorden tot het geslacht Van Beveren, dat bezittingen in het
Waasland had maar waarvan de leden vaak in Gent verbleven. Omdat het primaire
publiek van Van den vos Reynaerde waarschijnlijk gezocht moet worden in de
adellijke families in die stad of dat deel van Vlaanderen (zie ook par. 4 van het
Nawoord in deel 1), zou deze familieverwant-
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schap de verklaring kunnen vormen voor de vraag hoe de auteur van Reynaerts
historie aan zijn voorbeeldtekst Van den vos Reynaerde kwam.
Opmerkelijk is bovendien dat we een auteur uit het geslacht Van Diksmuide
kennen, namelijk Olivier van Diksmuide (gest. na 1443). Hij schreef een kroniek
over een periode uit de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Een ander lid
van de familie, Jan van Diksmuide (eerste helft veertiende eeuw), werd tot voor kort
eveneens als kroniekschrijver beschouwd, maar op dit moment wordt aangenomen
dat het hier om een pseudo-benaming gaat. In elk geval heeft het geslacht Van
Diksmuide een zekere literaire reputatie. Het is daarom niet onaannemelijk dat er
nog een auteur (Willem?) toe heeft behoord, tenzij natuurlijk Olivier behalve een
kroniek ook een dierenverhaal gecomponeerd heeft. Omdat de archieven van de stad
Ieper in de Eerste Wereldoorlog grotendeels verloren zijn gegaan, is het niet
waarschijnlijk dat de auteur van Reynaerts historie ooit echt geïdentificeerd zal
worden.
Het genoemde acrostichon is een zeer sterke aanwijzing om het ontstaan van
Reynaerts historie in de hogere kringen in of rond Ieper te plaatsen. Ondersteunende
argumenten voor deze aanname kunnen ontleend worden aan het dialect waarin het
verhaal geschreven is en aan de toponiemen die erin voorkomen. Een bepaling van
het eigen dialect van de oorspronkelijke dichter van Reynaerts historie is moeilijk.
In het eerste deel van zijn verhaal volgt hij Van den vos Reynaerde namelijk vaak
zeer getrouw en daardoor vertoont zijn tekst daar trekken van het Oost-Vlaamse
dialect van zijn voorbeeld. Daarbij komt, dat de twee overgeleverde handschriften
van Reynaerts historie beide uit de Noordelijke Nederlanden komen en dat de
overlevering dus ook Noord-Nederlandse dialectkenmerken vertoont. Een onderzoeker
moet uit die veelheid van gegevens datgene selecteren dat eigen is aan de auteur en
dat isoleren van verschijnselen uit het voorbeeld of uit de latere afschriften. Dit is
een complex proces en het is daarom niet zo vreemd dat het ontstaan van de tekst op
basis van zijn dialectkenmerken zowel in Vlaanderen als in Noord-Nederland is
gelokaliseerd. De twee uitgebreidste en meest serieus te nemen taalkundige analyses
van de dialectvormen in de overlevering (die van Muller en van Berteloot) concluderen
echter allebei, dat de taal van de auteur van Reynaerts historie het dialect van (het
zuiden van) West-Vlaanderen is, en dat daarin geen kenmerken van de kuststreek
aanwijsbaar zijn. Een lokalisering in (de omgeving van) Ieper past daar perfect bij.
Reynaerts historie bevat, net als zijn voorbeeld Van den vos Reynaerde, nogal wat
plaatsnamen. Een aantal daarvan zijn namen van zeer kleine plaatsen en de takken
van de overlevering tonen hier regelmatig verschillen (zie de Aantekeningen bij
3997, 5333-34). Een aantal van deze wisselende toponiemen verwijzen naar
Noord-Nederlandse plaatsjes, maar een aantal
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andere duiden even onbelangrijke West-Vlaamse dorpen aan: Elverdinge, Houthulst,
Harelbeke, Drongen, Ename en Vloersberge/Flobecq. Deze discrepantie kan het
eenvoudigst worden verklaard door aan te nemen, dat de West-Vlaamse namen
oorspronkelijk zijn en later door Noord-Nederlandse kopiisten zijn aangepast voor
hun eigen klandizie. De omgekeerde redenering impliceert namelijk, dat een
Noord-Nederlandse auteur bij zijn Noord-Nederlandse publiek een grondige
aardrijkskundige kennis van West-Vlaanderen veronderstelt. Dat is weinig
aannemelijk. Ook op basis van de toponymie is een lokalisering in of rond Ieper dus
aannemelijk.
Tégen het plaatsen van Reynaerts historie in West-Vlaanderen lijkt te pleiten dat
de overlevering van deze tekst geheel Noord-Nederlands is. Nu zijn vanaf de tweede
helft van de veertiende eeuw Zuid-Nederlandse teksten vaker snel na hun ontstaan
ook in Holland of Utrecht gerecipieerd. In die gevallen (bijvoorbeeld Ruusbroec of
de rond 1360 in de omgeving van Brussel ontstane bijbelvertaling) resteren echter
zuidelijke én noordelijke bronnen. De noordelijke overlevering van Reynaerts historie
is dus niet merkwaardig, maar het ontbreken van een zuidelijke overlevering wel.
Dit zou echter heel goed verklaard kunnen worden door aan te nemen dat de tekst
zeer snel na zijn ontstaan naar het noorden is overgebracht, nog voordat in het zuiden
afschriften waren gemaakt.
Rest nog de datering. Beide overgeleverde handschriften dateren uit de jaren
zeventig van de vijftiende eeuw. De tekst moet dus ouder zijn, maar hoeveel ouder?
De meest gebruikelijke datering in oudere studies ligt rond 1375. Een nooit betwist
argument dat de tekst na ca. 1350 gecomponeerd moet zijn, is dat deze twee
verwijzingen bevat naar kanonnen (3745, 3803) en die komen in de Nederlanden
eerder niet voor. De preciezere datering is gebaseerd op drie argumenten.
Het eerste is, dat in C 7698 (zie par. 5.1) Avignon naast Rome genoemd wordt en
dat het pauselijk hof zich van 1309 tot 1378 te Avignon bevonden heeft. Op grond
daarvan is een datering na 1350 en voor 1379 bepleit. Daar is echter tegen ingebracht
dat Martijn de aap naar Rome gaat als hij het pauselijk hof wil bezoeken, dus dat de
paus niet meer in Avignon zetelt en de tekst derhalve na 1378 gedateerd moet worden.
Ook dat argument houdt echter geen stand, want tussen 1378 en 1417 waren er twee
pausen, een in Rome en een in Avignon. Bovendien kan ‘Rome’ in het
Middelnederlands eenvoudigweg de plaats aangeven waar de paus woont. Het wordt
dus soms ook gebruikt om Avignon aan te duiden. De gegevens rond de verblijfplaats
van de paus zijn derhalve niet bruikbaar om de tekst nader te dateren.
Het tweede argument is dat met de cardenael van Valoot (4599) Philippe d'Alençon
bedoeld zou worden die in 1378 tot kardinaal van Valois werd benoemd. Ook dit
argument is niet steekhoudend want het is aannemelijker
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dat Valoot een sprekende naam met spottend karakter is. Het betekent dan ‘veel
lood’, d.w.z. veel muntmateriaal, en duidt dus de geldzucht van deze kardinaal aan.
Dergelijke namen komen veel voor in Reynaerts historie (zie 2958-60 en de
Aantekeningen bij 4546-56, 4595-4609).
Het derde argument is, dat Reynaert op het eind van het verhaal tot soeverein
baljuw wordt benoemd (7589). Dit ambt is door de Vlaamse graaf Lodewijk van
Male in 1373 ingesteld. Vlaanderen is het enige gewest in de Lage Landen dat dit
ambt kende, wat een aanvullend argument is om het ontstaan van de tekst in
Vlaanderen te plaatsen.
De datering ‘rond 1375’ is feitelijk een slordige samenvatting van deze drie
argumenten. Bovendien is zij niet steekhoudend. Het is evident dat de tekst van na
1373 moet zijn, het jaar dat het ambt van soeverein baljuw is ingesteld. Het is ook
duidelijk, dat de tijd van de ‘Babylonische ballingschap’ van de pausen in Avignon
zijn sporen in de tekst heeft nagelaten en mogelijk ook de tijd van het Westers Schisma
(1378-1417), waarbij er twee pausen waren, een in Avignon en een in Rome (en even
zelfs drie). Maar het ambt van soeverein baljuw heeft bestaan tot in de zestiende
eeuw en de naweeën van de ruzie rond de pauselijke stoel zijn de hele vijftiende
eeuw merkbaar. Er is dus geen enkele reden om te stellen dat Reynaerts historie snel
na 1373 moet zijn ontstaan. Het is even goed mogelijk dat we te maken hebben met
een vijftiende-eeuwse tekst. Dat er geen sprake is van het bestaan van twee pausen
in een tekst die zo kritisch is ten opzichte van kerkelijke misstanden, zou zelfs als
argument gebruikt kunnen worden om de tekst na het eind van het Westers Schisma,
dus na 1417 te dateren.
Berteloot heeft betoogd dat de tekst waarschijnlijk tussen 1430 en 1460 ontstaan
is. Deze veronderstelling is op drie overwegingen gebaseerd. De eerste is, dat de
tekstoverlevering van Reynaerts historie pas ongeveer 1470 begint, maar dan ook
explosief. Binnen dertig jaar is de tekst niet alleen tweemaal afgeschreven, maar ook
minstens tweemaal in het Nederlands gedrukt en in het Nederduits en het Engels
vertaald. Het is vreemd om aan te nemen, dat een tekst ontstaat, vervolgens enkele
decennia, mogelijk zelfs bijna een eeuw, onzichtbaar is en dan in zeer korte tijd een
bestseller wordt. Een ontstaan dicht bij de overgeleverde tekstgetuigen ligt dan meer
voor de hand. Zo'n korte tijd tussen ontstaan en noordelijke verspreiding maakt ook
het ontbreken van een zuidelijke overlevering aannemelijker. En tenslotte vinden we
afschriften van Van den vos Reynaerde tot in het eerste kwart van de vijftiende eeuw.
Als we aannemen dat met het verschijnen van Reynaerts historie de rol van Van den
vos Reynaerde is uitgespeeld, omdat de tweede tekst veel beter bij de tijdgeest past
dan de eerste, dan leidt ook dat tot de aanname van een late ontstaanstijd. Elk van
de drie argumenten is redelijk, geen van de drie is dwingend.
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In dit verband kan gewezen worden op de komst van David van Bourgondië,
bastaardzoon van hertog Filips de Goede van Bourgondië, uit Vlaanderen naar Utrecht
in 1456, waar hij door toedoen van zijn vader tot bisschop was benoemd ondanks
fel verzet van de plaatselijke clerus. In het gevolg van deze Bourgondische kerkvorst
kwamen veel mensen uit Vlaanderen naar Noord-Nederland. Het is denkbaar dat een
van hen Reynaerts historie met zich mee heeft genomen naar het noorden. In elk
geval sluiten de politieke machinaties die tot Davids benoeming leidden en de politieke
onrust tijdens de eerste jaren van zijn ambtstermijn goed aan bij de thematiek van
Reynaerts historie (zie par. 4.1).
Hoe dit ook zij, een behoedzaam onderzoeker dient de mogelijke ontstaanstijd van
Reynaerts historie ruim te nemen (na 1373 en voor ca. 1470), al is een ontstaan in
de vijftiende eeuw (na het Westers Schisma, dus na 1417) toch wel erg waarschijnlijk.
De problematiek die de tekst aan de orde stelt, past zeer goed in de vijftiende-eeuwse
sociaal-culturele ontwikkelingen.

2
Literaire traditie
De traditie van dierenverhalen die vooraf gaat aan Van den vos Reynaerde, en dus
aan de Middelnederlandse Reynaerttraditie, is beschreven in par. 2 van het Nawoord
in deel 1. Hier wordt nader ingegaan op de manier waarop de auteur van Reynaerts
historie gebruik maakt van zijn voorbeelden, Van den vos Reynaerde en branche VI
van de Roman de Renart, om zijn eigen verhaal vorm te geven.
De auteur van Reynaerts historie heeft Van den vos Reynaerde als uitgangspunt
genomen voor zijn eigen verhaal en het is duidelijk dat zijn perspectief erop dubbel
was. Enerzijds bewonderde hij het verhaal zeer. Dat verklaart waarom hij er zoveel
zo getrouw uit overnam. Anderzijds had hij een andere visie op de figuur van
Reynaert. Hij zag hem als de eeuwige hoveling, de verpersoonlijking van het gehuichel
en het gekuip dat het hofleven bepaalt. Daarom kon hij het eind van Van den vos
Reynaerde niet gebruiken en evenmin het standaardeinde van een branche, namelijk
dat Renart veilig in zijn hol/kasteel terugkeert, zodat een nieuw vervolg moeiteloos
kan beginnen. In zijn verhaal moest Reynaert aan het hof eindigen, en wel in het
centrum van de macht.
Om dat mogelijk te maken paste hij het eind van Van den vos Reynaerde aan. Als
Reynaert zijn vrouw, Hermeline, vraagt met hem weg te trekken, wil zij hun veilige
hol niet verlaten en Reynaert laat zich door haar overtui-
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gen. Om dat geloofwaardig te maken, breidde de auteur de beschrijving van Mapertuus
bij de daging door Bruun uit (564-83). Hij beschreef het als een doolhof waarin
Reynaert heer en meester is. Het publiek kan op grond daarvan het standpunt van
Hermeline goed begrijpen en daardoor ook dat Reynaert zich laat overtuigen.
Bovendien voegde de auteur een aantal uitspraken van Reynaert en Grymbaert aan
zijn voorbeeld toe, waarin wordt gesteld dat het hof niet buiten Reynaert kan (zie de
Aantekening bij 1411-29). Deze uitspraken functioneren binnen het eerste deel
eigenlijk niet. Ze krijgen pas betekenis en reliëf als aankondigingen van het tweede
deel.
Behalve de wijzigingen die te maken hebben met zijn opvatting over de
verhaalfiguur Reynaert en met de strekking die hij zijn verhaal als geheel wil geven,
bracht de auteur ook vele kleine wijzigingen aan om het verhaal te ‘optimaliseren’.
Kleine onduidelijkheden of ambigue plaatsen veranderde hij enigszins, zodat de
handeling duidelijker werd. Een modern commentaar op het eerste deel van Reynaerts
historie kan daarom korter zijn dan een commentaar op Van den vos Reynaerde. Het
gaat overigens steeds om heel kleine ingrepen. De voor moderne lezers zeer
problematische passage van Kuwaerts getuigenis over Kriekepit bijvoorbeeld
(2667-2704) liet de auteur gewoon staan. Het is niet uit te maken of hij dat laatste
deed, omdat de passage voor hem nog wel helder was of juist omdat ook hij er de
portee niet van zag.
Het basisidee voor het tweede deel van Reynaerts historie heeft de auteur ontleend
aan een Frans voorbeeld, branche VI van de Roman de Renart. Deze branche, Le
Duel, heeft als basisstructuur een hofdag (net als branche I en Van den vos Reynaerde).
Renart komt met tegenzin aan het hof en wordt eerst door de koning en vervolgens
door Ysengrin aangeklaagd. Hij weerlegt hun beider beschuldigingen. Als Ysengrin
ziet, dat hij verbaal niet tegen Renart op kan, eist hij een duel. Hij wint en Renart
moet sterven. Door tussenkomst van de monnik Bernard van Grandmont mag de vos
echter in plaats daarvan in een klooster intreden. Hij gedraagt zich daar zo slecht dat
hij weer uit de orde wordt gezet, waarna hij opgewekt naar huis terugkeert.
Reynaerts historie heeft deze globale structuur overgenomen. In het tweede deel
gaat Reynaert eveneens (maar in dit geval: opnieuw) naar het hof. Hij moet zich eerst
verweren tegen beschuldigingen van de koning en dan tegen die van Ysegrim. Ook
hier leidt de verbale confrontatie tot een duel, maar nu wint Reynaert en de koning
benoemt hem daarna tot soeverein baljuw. Zo wordt hij deel van het centrum van de
macht. In de uitwerking heeft de auteur zowel frasen als anekdotes uit zijn Oudfranse
voorbeeld gebruikt, maar hij heeft bewust toegewerkt naar een structuur die zijn
eerste deel tegelijk spiegelt en contrasteert (zie par. 3). Hij heeft dus zeer veel vrijheid
ten opzichte van zijn voorbeeld genomen. Het duidelijkst is dat te zien
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aan het duel. In het Frans is het gevecht extreem antropomorf (de strijders dragen
wapenrustingen, hebben schilden en vechten met knuppels), in Reynaerts historie
wordt er zeer dierlijk gevochten. Bovendien heeft de auteur nieuwe elementen
ingevoegd. De voornaamste daarvan zijn Reynaerts tweede biecht en de rol van de
apenfamilie: Mertijn, Rukenau en hun kinderen. Zowel de wijzigingen als de
toevoegingen dienen om de eigen thematiek over het voetlicht te brengen.
Samenvattend kan men dus zeggen, dat de auteur van Reynaerts historie op basis
van twee voorbeelden een nieuw verhaal heeft gemaakt, dat enerzijds openlijk
daarnaar terugverwijst, maar anderzijds door structurering en thematiek een heel
eigen boodschap brengt. In dit opzicht past Reynaerts historie goed bij andere
middeleeuwse dierenverhalen, want het is een kenmerk van het genre dat het publiek
geacht wordt vergelijkbare verhalen te kennen en toespelingen daarop te herkennen
en mee te laten wegen in de interpretatie (zie het Nawoord in deel 1, par. 4).

3
De tekst
3.1 Structuur
Reynaerts historie is een tweeledig verhaal. Het bestaat uit twee reeksen
gebeurtenissen die op elkaar lijken. Dat is in de middeleeuwse literatuur een tamelijk
gebruikelijke opbouw. De bedoeling ervan is om een overstijgend of contrasterend
effect te bereiken. De eerste reeks eindigt op een manier die bevredigend lijkt, maar
het niet is. De tweede serie gebeurtenissen maakt dat geleidelijk aan duidelijk en
leidt zo tot een wel bevredigend einde, dat door de dubbele weg daarheen des te
sterker op het publiek inwerkt. Bovendien biedt deze opbouw de mogelijkheid om
afzonderlijke scènes uit beide delen via overstijging of contrast met elkaar in verband
te brengen en zo momentane spanning te wekken. Toch is de structuur van Reynaerts
historie bijzonder, want zo sterk komt de tweeledigheid in andere Europese
dierenverhalen niet voor, en in teksten waarin die tweeledigheid wél gebruikelijk is
(bijvoorbeeld de Arturromans in de traditie van Chrétien de Troyes), is het slot van
het verhaal positief. Het einde van Reynaerts historie is negatief. Het is bevredigend
omdat het als onvermijdelijk wordt ervaren.
In Reynaerts historie wordt het eerste deel vooral gekenmerkt door een tegenstelling
tussen Reynaert en het hof. Er wordt wel gezegd, dat het hof niet zonder Reynaert
kan (1411-24), maar daar is in de verhaalwerkelijkheid niets van te merken. Reynaerts
enige helper is Grymbaert en na Reynaerts veroordeling verlaten de das en Reynaerts
andere verwanten het hof.
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Vanaf dat moment is het echt allen tegen een. Bovendien doet Reynaert ook geen
poging om daar iets aan te veranderen. Hij probeert zijn leven te redden en, als dat
gelukt is, wraak te nemen op zijn vijanden, maar niet om deel te worden van de
hofgemeenschap. Integendeel, hij wil het liefst zo vlug mogelijk weer weg. De uiterste
consequentie van zijn gedrag is zijn verlangen om Nobels rijk te verlaten. In het
tweede deel wordt Reynaert steeds sterker afgebeeld als lid van een groep aan het
hof. Eerst wordt hij gesteund door de koningin en door Firapeel, daarna door Rukenau
en tenslotte door een hele groep familieleden. Reynaert beroept zich nu ook op zijn
positie aan het hof. Niet alleen hij maar ook zijn vader vóór hem hebben groot aanzien
genoten. Daar kan men niet zomaar aan voorbij gaan. Het culminatiepunt van deze
‘sociale integratie’ is natuurlijk het moment dat Reynaert benoemd wordt tot soeverein
baljuw.
De visie van het publiek dient dus te veranderen. Eerst ziet het Reynaert als een
buitenstaander die zo weinig mogelijk met het hof te maken wil hebben. Vervolgens
realiseert het zich dat Reynaerts gedrag eigenlijk volmaakt past binnen het hof en
dat hij daar dus ook hoort. Dat leidt tot een verschuiving in het beeld: Reynaert wordt
van pelgrim hoveling. En de epiloog formuleert het dan omonwonden: in ieder hof
heeft Reynaert de macht.
Vanaf het begin van het tweede deel worden gebeurtenissen uit het eerste hernomen
en wordt daarop gevarieerd. Dat is al zichtbaar in de klachten. In het eerste deel
klaagt Ysegrim met name over de verkrachting van zijn vrouw, Corttoys over de
diefstal van een worst en Pancer over de aanslag op Kuwaert de haas. Dan komt het
lijk van Coppe en dat leidt tot de dagingen. Al deze klachten komen in het tweede
deel terug, behalve die over de worstdiefstal. Dat laatste is logisch, want daarvan
was al meteen vastgesteld dat die niet deugde.
Aan het begin van het tweede deel vertelt Lampreel het konijn aan de koning dat
Reynaert hem verwond heeft, een duidelijke parallel met de klacht over Kuwaert.
Vervolgens klaagt Corbout dat Reynaert zijn vrouw Scerpenebbe heeft opgevreten,
een parallel met de moord op Coppe. Wat het laatste betreft is er een duidelijk contrast:
terwijl Coppes lijk op een draagbaar het hof binnen gedragen is, arriveren er van
Scerpenebbe slechts enkele veren. De rest heeft Reynaert opgevreten. De misdaad
is dus beter gelukt, want er is minder bewijsmateriaal. Voor Lampreels klacht geldt
globaal hetzelfde. Kuwaert had een getuige, Lampreel niet. Reynaert kan deze nieuwe
aanklachten eenvoudig weerleggen door een andere versie van de gebeurtenissen te
geven.
Direct daarna krijgt hij echter opnieuw problemen. Nobel wil Reynaert namelijk
ophangen, omdat de vos aan de koning de kop van Kuwaert in de pelgrimstas heeft
gestuurd. De toespeling die via Lampreel op Kuwaert ge-
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maakt werd, is nu omgezet in een herneming van het motief van Kuwaerts dood.
Verlieten Reynaerts verwanten in het eerste deel het hof na zijn veroordeling, nu
komt Reynaerts tante, Rukenau, hem meteen te hulp als hij geen direct weerwoord
heeft. Door haar interventie krijgt Reynaert tijd om een antwoord te bedenken en
daarin neemt hij het schatmotief weer op. In het eerste deel was de vos begenadigd
in ruil voor een (niet bestaande) schat die bij Kriekepit zou liggen, nu zegt hij, dat
hijzelf drie sieraden uit die schat in de pelgrimstas heeft gestopt en ze aan Kuwaert
en Bellijn heeft meegegeven als cadeaus voor het koningspaar. Kuwaert is vast
vermoord door onverlaten die de sieraden in bezit wilden krijgen. Ze zijn namelijk
van onschatbare waarde. Vervolgens werkt Reynaert dat omstandig uit en door zijn
beschrijving krijgen de sieraden behalve een materiële ook een geestelijke waarde.
Ze zijn niet alleen uniek, ze bieden de bezitter ook onkwetsbaarheid,
onoverwinnelijkheid, wijsheid, inzicht, etc. Geen wonder dat de koning ze wil hebben.
Maar hoe welsprekend Reynaert de sieraden ook gestalte en ‘realiteit’ geeft, ze zijn
evenzeer gelogen als de eerste schat.
De koning wordt hiermee gesust en zo is de ‘zaak Kuwaert’ afgerond. Maar nu
neemt Ysegrim weer het woord en hij komt onder andere terug op de verkrachting
van zijn vrouw. Hij vertelt nu de toedracht daarvan, die door Reynaert op de voor
hem karakteristieke wijze wordt weerlegd. Daarmee zijn alle centrale gebeurtenissen
uit het eerste deel opnieuw, maar anders, aan de orde gekomen. Er komen dan nog
nieuwe klachten van het wolvenpaar, maar verbaal blijft Reynaert superieur. Dat
leidt tot een onverwacht nieuw element: de wolf daagt de vos uit tot een duel. Het
verbale vechten wordt gecompleteerd door lichamelijke strijd, maar ook daarin toont
de vos zich de slimmere en gemenere. Hij wint dus ook. Dit past perfect bij de
boodschap: aan het hof heiligt het doel alle middelen. Het publiek heeft die boodschap
nu zowel via algemene, abstracte uitspraken van de personages (zie ook par. 3.2) als
via concrete verhaalgebeurtenissen vernomen. Het verhaal kan dus afgesloten worden.
De boodschap van de tekst als geheel wordt dus via een tweeledige structuur en het
gebruik van contrast en overstijging gepresenteerd. Daarnaast brengt de auteur ook
binnen verhaaldelen (althans in het tweede deel) regelmatig een tweeledige structuur
aan. Zo handelt de tweede biecht eerst over een aantal concrete (wan)daden van
Reynaert en vervolgens over de noodzaak tot slecht gedrag. In Reynaerts rede over
zijn ontmoeting met Mertijn weerlegt hij eerst de klachten van Lampreel en Corbout
door zijn eigen woorden tegen Mertijn weer te geven en gaat hij vervolgens in op de
ban door Mertijns woorden tegen hemzelf te vermelden. Rukenau betoogt eerst dat
Rey-
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naert een goed dienaar van de koning is en daarna toont ze dat Reynaerts verwanten
hem steunen. De rede over de sieraden tenslotte, gaat eerst over de sieraden en
vervolgens over de diensten die Reynaerts vader en hijzelf aan het vorstenhuis hebben
bewezen. Alles wijst erop dat de auteur van Reynaerts historie naar een harmonische
compositie gestreefd heeft.

3.2 Schijn en werkelijkheid
Alle voorbeelden van verhaaldelen met een tweeledige structuur betreffen
redevoeringen. Dat is niet toevallig, want het tweede deel van Reynaerts historie
bestaat vrijwel uit niets anders. Het hoofdthema van het verhaal is namelijk
taalmisbruik. De auteur wil tonen, dat hovelingen en politici de werkelijkheid naar
hun hand proberen te zetten door hun taalgedrag. Ze manipuleren anderen door
beeldvorming en intimidatie. Dit alles wordt getoond, niet beredeneerd. Reynaerts
historie is immers een verhaal, geen traktaat.
Men kan toehoorders een beeld opdringen door een relaas moeilijk te maken, zodat
de inconsistenties erin niet opvallen of de toehoorders overweldigd worden. Grymbaert
realiseert zich dat, als hij aan het einde van de tweede biecht tegen Reynaert zegt:
‘Gi weet dat nauste op alle dingen. / Gi soud my wel brengen in dwalingen. / U reden
is buten mijn verstaen. / Wat noot is u te biecht gaen? / Ghi soud selve sijn die paep...’
(4267-71). Complexiteit is dan ook een bewust nagestreefde eigenschap van de
redevoeringen in Reynaerts historie.
Deze complexiteit wordt een aantal malen bereikt door het gebruik van wat in
filmtermen de ‘flash-back’ techniek heet, gecombineerd met het gebruik van de
directe rede. Het opvallendst is deze combinatie in Reynaerts relaas tegen Nobel
over zijn ontmoeting met zijn oom Mertijn de aap. Reynaert begint die rede door de
koning te vertellen over de wanhoop die hem beving toen hij zich realiseerde dat hij
terug moest naar Nobels hof om de (volgens Reynaert) valse aanklachten van
Lampreel en Corbout te weerleggen, maar dat niet kon, omdat hij immers naar Rome
moest vertrekken. Reynaert beschrijft dan hoe hij in zijn wanhoop rondzwierf en zijn
oom Mertijn tegenkwam, die hij zijn dilemma voorlegde. Het gesprek dat Mertijn
en Reynaert toen voerden, geeft Reynaert nu - aan het hof - in de directe rede weer.
Hij speelt dus als het ware een scène uit het verleden voor. Tijdens dat gesprek van
Reynaert en Mertijn komen de aanklachten van Lampreel en Corbout aan de orde
en Reynaert hanteert daarbij tegenover Mertijn dezelfde techniek: hij speelt hem zijn
ontmoetingen met Lampreel en Corbout voor. (Dat wil zeggen, hij geeft zíjn
interpretatie van wat er gebeurd is.) Nobel krijgt dus een flash-back-in-een-flash-back
te horen, en het publiek van het verhaal met hem. Dit relaas van Reynaert is
geconstrueerd en tame-
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lijk lang. Het is dus niet vreemd wanneer iemand die het verhaal voor het eerst leest,
aan het eind van deze rede even gedesoriënteerd is: wie spreekt hier nu tegen wie?
Enige reflectie maakt snel duidelijk wat er aan de hand is en een getrainde, oplettende
lezer zal er geen echte moeite mee hebben. De inspanning die hij zich moet getroosten,
maakt het echter enerzijds aannemelijk dat Nobel en zijn hof zich laten misleiden en
dient anderzijds als element van de boodschap: taal kan iemand een rad voor de ogen
draaien.
Een andere techniek in Reynaerts historie die complexiteit veroorzaakt, is het
invlechten van allerlei schijnbaar irrelevant materiaal in een redevoering. Vooral
Rukenau en Reynaert doen dit vaak. Bij nader toezien echter, blijkt er altijd een reden
te zijn voor de afdwaling of het overbodig lijkende detail. Dit is heel goed te
demonstreren aan de rede die Reynaert houdt over de drie sieraden die hij in de
pelgrimstas aan het koningspaar zou hebben gestuurd (5317-5918). Reynaert zegt,
dat hij een ring, een kam en een spiegel naar het hof gezonden heeft en dat dit de
kostbaarste voorwerpen zijn, die men zich maar voor kan stellen, niet alleen vanwege
hun kostbare grondstof maar vooral vanwege hun magische eigenschappen. Hij
beschrijft deze voorwerpen tot in het kleinste detail. Hij vat op een gegeven moment
zelfs een verhaal over een vliegend paard samen, omdat dat dier gemaakt is van een
houtsoort die lijkt op de houtsoort waarvan de spiegelrand gemaakt is (5591-5627).
Op de kam en de spiegel zijn afbeeldingen aangebracht en de verhalen die daarbij
horen, worden uitgebreid verteld. Wie deze rede onwelwillend leest, ervaart de
mededelingenreeks al gauw als onsamenhangende en pedante geleerddoenerij. Maar
dit geheel is functioneel en wel op twee niveaus. Op het niveau van de
verhaalwerkelijkheid is Reynaert op dit moment met zijn grootste tour de force bezig.
Hij moet de koning opnieuw bedriegen en hij doet dat nogmaals met een schatverhaal.
Dan moet dat wel heel bijzonder zijn. En wat is een betere manier om de realiteit
van gelogen, verzonnen voorwerpen te suggereren dan door er een intieme kennis
van ten toon te spreiden? Wordt dergelijke kennis niet geloofwaardiger als ze ook
voor het moment irrelevante details bevat? Voor het publiek van het verhaal komt
daarbij, dat alles wat Reynaert over het materiaal van en de afbeeldingen op de
sieraden zegt, geïnterpreteerd kan worden als verhuld commentaar en verhulde kritiek
op de situatie van het hof (zie de Aantekeningen). Er is dus zowel een verhaalinterne
als een verhaalexterne functionaliteit.
Dat het de auteur van Reynaerts historie in dit opzicht niet te doen is om het zo
maar demonstreren van kennis en geleerdheid, blijkt uit het verhaal over Ysegrim
en de merrie uit de tweede biecht. Daarin presenteert de wolf zich als een geleerde
intellectueel en Reynaert doet of hij analfabeet is. Juist door zijn pretenties komt
Ysegrim echter in moeilijkheden. Het gaat dus niet om het hebben van kennis, maar
om het gebruik dat men ervan maakt.
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De redevoeringen in Reynaerts historie tonen daarnaast regelmatig enorme
discrepanties tussen morele idealen en de feitelijkheid. De morele norm wordt vaak
via zegswijzen of spreekwoorden geformuleerd. Binnen het betoog lijken die
uitdrukkingen ondersteuning of verantwoording van het te vertonen gedrag te bieden.
Bij nadere beschouwing echter zijn norm en gedrag onmogelijk met elkaar in
overeenstemming te brengen.
Reynaert doelt op dit verschijnsel, als hij zegt dat er niets aan is om de waarheid
te spreken, maar dat de ware kunst ligt in het zo presenteren van een leugen, dat die
niet meer van de waarheid te onderscheiden is (4226-33). Een voorbeeld van de
toepassing ervan is het moment dat Mertijn belooft om Reynaerts zaak in Rome te
gaan behartigen, opdat de vos zelf naar het hof van Nobel kan gaan. Immers, zegt
Mertijn, een trouwe vriend moet, als het nodig is, zijn leven en zijn bezittingen voor
zijn makker op het spel durven zetten. Vrienden en geld waar niemand baat bij heeft,
zijn verdoemd (4559-62). De tweede uitspraak bevat wel een vreemde combinatie
(wat heeft vriendschap met geld te maken?), maar dit zijn algemeen aanvaardbare
morele uitgangspunten. Het gedrag dat Mertijn eruit afleidt, bestaat uit omkoping,
intimidatie, gebruik maken van connecties en misbruik van de zwakheden van
anderen. Diverse middeleeuwse teksten menen juist dat vrienden elkaar voor dit soort
gedrag moeten behoeden. Mertijn maskeert dus het kwalijke van zijn gedrag door
het met onberispelijke principes te verbinden. Het publiek van Reynaerts historie
moet die conclusie echter zelf trekken.
Iets vergelijkbaars is te vinden in de opening van Rukenaus rede. Ze citeert daarin
onder andere Seneca en het Evangelie. Dat laatste zegt: ‘Heb erbarmen.’ En het zegt
ook: ‘Oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld zult worden.’ En zei Jezus niet tegen
de Farizeeën die de overspelige vrouw wilden stenigen: ‘Wie van u zonder zonden
is, werpe de eerste steen’? (4777-93) Rukenaus bijbelkennis staat buiten kijf. Deze
bijbelse uitspraken pleiten echter tegen een morele veroordeling van een medemens,
zij beogen niet het noodzakelijke gedrag van een rechter tijdens een proces te
beschrijven. Rukenau misbruikt ze dus door ze wel als zodanig voor te stellen.

3.3 Verbaal geweld
Behalve manipulatief is het taalgebruik in Reynaerts historie vaak agressief. Dat kan
verhuld gebeuren maar ook openlijk. Een voorbeeld van verhulde agressie geeft
Reynaert, wanneer hij zegt dat zijn oom Mertijn hem hulp zal bieden als hij aan het
hof van Nobel geen recht kan krijgen. Dan zal Mertijn over het land van Nobel een
interdict laten uitspreken. Maar die maatregel zal niet nodig zijn, wordt erbij gezegd.
Koning Nobel is immers rechtvaardig (4583-4613). Ook Rukenau bedreigt de koning
verhuld, als zij tegen het
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einde van haar toespraak de gevechtskracht van Reynaerts verwanten roemt en zij
zegt dat die bereid zijn Reynaert met geweld te steunen. ‘Maar natuurlijk niet tegen
u, heer’, voegt ze er aan toe. ‘U bent immers onze vorst. Als u ons nodig hebt, zullen
we ons volledig voor u inzetten’ (5215-19). Via dit type ‘luidruchtige stille wenken’
wordt de koning tegelijk bedreigd en omgekocht.
Het duidelijkste geval van openlijke intimidatie doet zich voor als Reynaert de
klachten van Lampreel en Corbout weerlegd heeft. Hij zegt namelijk tot slot, dat wie
zijn versie van de gebeurtenissen wil bestrijden, naar voren kan komen. Hij is bereid
om in een duel de waarheid van zijn woorden gestand te doen. Daarop verlaten
Lampreel en Corbout het hof. Ze kunnen immers lijfelijk niet tegen hem op. Reynaert
leidt hieruit af, dat hij dus de waarheid gesproken heeft (4621-62). Een op het eerste
gezicht minder opvallende, maar feitelijk nog merkwaardiger variant van dit
monddood maken van een tegenstander is het moment, waarop Ysegrim Reynaert
toestaat het verhaal over het bezoek aan de apin te vertellen (6450-58). De wolf zou
het namelijk nooit zo kunnen presenteren dat Reynaert er geen kritiek op zou hebben.
De aanklager laat dus uit onmacht het uitspreken van de klacht over aan de
aangeklaagde. Duidelijker kan niet worden verbeeld dat de interpretatie van de
werkelijkheid voorbehouden is aan de beste, meest agressieve sprekers.
Ook op andere manieren dan door de structurering van de redevoeringen brengt
de auteur deze boodschap over. Zo reduceert hij geleidelijk de controlemogelijkheden
die het publiek heeft ten opzichte van Reynaerts woorden. In het eerste deel maakt
het publiek bepaalde daden van Reynaert als verhaalwerkelijkheid mee, het hoort
hem deze misdaden in de eerste biecht bekennen en weet dus dubbel zeker dat
Reynaert liegt als hij aan het hof de verantwoordelijkheid ervoor afwijst. Aan het
begin van het tweede deel krijgt het publiek de klachten van Lampreel en Corbout
uitsluitend verbaal gepresenteerd: eerst door de woorden van de slachtoffers, later
door de repliek van Reynaert. In dit geval weet het publiek nog steeds zeker dat
Reynaert liegt, want hij heeft zijn schuld in de tweede biecht toegegeven. De
aanklachten van het wolvenpaar aan het slot zijn echter in principe onbeslisbaar. Zij
presenteren hún versie van een gebeurtenis en vervolgens zet Reynaert er de zijne
tegenover. De verhaalwerkelijkheid wordt gereduceerd tot een twist over wat die
werkelijkheid is. Het publiek kan nu alleen nog maar aannemen dat Reynaert liegt.
Dat terugtreden van een autonome verhaalwerkelijkheid in het tweede deel blijkt
ook uit het waar worden van sommige leugens van Reynaert. Als Reynaert over
Mertijn begint te praten, is dat voor het publiek een leugen en Mertijn is dus voor
dat publiek een fictieve figuur. Als die fictieve Mertijn
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zijn vrouw Rukenau noemt, is ook zij fictief. Maar als Reynaert aan het hof geen
raad meer weet, treedt Rukenau naar voren om hem te helpen. De auteur zegt erbij
dat zij aan het hof goed bekend is en het vertrouwen van de koningin geniet. Wat
verzonnen leek, blijkt dus deel van de verhaalrealiteit te zijn. Iets vergelijkbaars doet
zich voor als Rukenau spreekt over de wijze waarop Reynaert de twist tussen man
en slang oploste, of als Reynaert herinnert aan de genezing van Nobels vader door
zijn eigen vader. Deze verhalen worden niet tegengesproken en het publiek moet ze
dus wel zien als nieuwe, correcte informatie over het verleden van de
verhaalwerkelijkheid. Maar de enige zekerheid over deze ‘gebeurtenissen’ ligt in het
feit dat ze uitgesproken zijn.
Op allerlei manieren domineert dus in het tweede deel van Reynaerts historie de
retoriek de werkelijkheid van Nobels hof. Op deze manier wil de auteur tonen, dat
hovelingen door hun taalgedrag de werkelijkheid proberen te manipuleren en naar
hun hand te zetten, en dat ze dat doen om er zelf beter van te worden. En om zeker
te zijn dat die nogal abstracte, niet geëxpliciteerde boodschap overkomt, sluit hij zijn
verhaal af met het duel. Dat is de lichamelijke pendant van de daaraan voorafgaande
woordenstrijd. Reynaerts woorden en zijn daden zijn even agressief, even gemeen,
even smerig. Zo gaat het nu eenmaal aan hoven.

4
Het publiek
4.1 De Bourgondische achtergrond
De periode waarin Reynaerts historie ontstaan kan zijn, komt ruwweg overeen met
de tijd waarin de Nederlanden geheel in Bourgondische handen zijn gekomen. Dit
proces wordt in 1467 onder Karel de Stoute afgesloten, maar Vlaanderen zelf werd
al in 1384 Bourgondisch eigendom onder hertog Filips de Stoute. In deze periode
treden overal in de Nederlanden veranderingen op. Er is een geleidelijke
schaalvergroting op staatkundig niveau en er wordt steeds meer gestreefd naar een
homogenisering en centralisatie van rechtspraak, bestuursstructuren, belastingen, en
dergelijke. Daardoor ontstonden ook een toenemende depersonalisatie en een groei
van de bureaucratie. Deze verschijnselen doen zich eerst op gewestelijk niveau voor,
later krijgt het Bourgondische rijk steeds meer trekken van een eenheidstaat. Een
aantal van deze processen weerspiegelt zich in Reynaerts historie. Om dat te
verduidelijken volgt hier eerst een globale schets van die ontwikkelingen. Ze worden
eenvoudigheidshalve Bourgondisch genoemd, ook waar het gewestelijke, dus
Vlaamse, zaken zou kunnen betreffen. De concrete voor-
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beelden in het betoog zijn gekozen op hun effectiviteit. De bedoeling is niet om
directe historische verbanden te suggereren. Het gaat om globale analogieën.
De oude maatschappelijke structuren waren gebaseerd op persoonlijke
verhoudingen, waarvan de feodale band tussen leenheer en leenman wel het
duidelijkste voorbeeld is. In het zich uitbreidende Bourgondische rijk werden, in
theorie althans, functies en structuren geleidelijk belangrijker dan degenen die ze
vervulden. De facto echter bleven de netwerken van sociale relaties over het algemeen
kleinschalig en grotendeels op persoonlijke verhoudingen gebaseerd. Om de door
hen gewenste veranderingen door te kunnen voeren hadden de Bourgondische
hertogen steun nodig. Zij moesten op sleutelposities dus wel familieleden of
vertrouwelingen benoemen, want de macht om veranderingen van buiten dwingend
op te leggen hadden ze niet. Hun bestuursstructuur bleef dus voor een groot deel
berusten op persoonlijke banden van loyaliteit en afhankelijkheid, wat ook inhield
dat formele of inhoudelijke geschiktheid voor een functie zelden het beslissende
criterium bij een benoeming was. Eigenlijk bleef dus veel van de wederzijdse
afhankelijkheid tussen een vorst en zijn voornaamste dienaren gewoon bestaan. Ook
voor de onderdanen, de inwoners van de Lage Landen, bleef veel onveranderd. De
mensen ervoeren zichzelf nog sterk als lid van een familiegroep (die in veel
documenten van diverse aard met de omschrijving vrienden en magen wordt
aangeduid). Daarnaast identificeerde men zich wel met een wijk of stad, soms ook
met een gewest (overigens vooral tijdens crises), maar niet met de zich vormende
Bourgondische staat.
De afstand tussen vorst en onderdanen, die er natuurlijk altijd al was, nam toe.
Enerzijds werd dit veroorzaakt door het streven naar algemeen geldende procedures
en regels, die vaak afweken van de lokale gebruiken en het gewoonterecht van een
streek. Daardoor konden Bourgondische bestuursmaatregelen gemakkelijk als
inbreuken ervaren worden. Anderzijds eisten de schaalvergroting en het streven naar
centralisatie dat steeds meer administratieve en juridische zaken op schrift werden
gesteld, en dijde het ambtenarenapparaat dus enorm uit. Geleidelijk gaan ambtenaren
naast (en soms in plaats van) edelen de rol van intermediair tussen de vorst en het
volk vervullen. Ambtenaar worden was daarom in toenemende mate een aantrekkelijke
mogelijkheid voor een (universitair) geschoolde om zijn intellectuele kennis te gelde
te maken en sociaal te stijgen.
Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke maatschappelijke constellatie een ideale
voedingsbodem vormt voor protectie, nepotisme, omkoping en het aanbieden van
smeergeld. Zowel van beneden als van boven is er immers behoefte aan beïnvloeding
van het ambtenarenapparaat. De vorst heeft ambtenaren nodig die zijn beleid steunen
en hem de middelen leveren om
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zijn rijk in stand te houden en een vorstelijke staat te voeren. Hij benoemt dus
gunstelingen en kan zich vervolgens niet permitteren die teveel van zich te
vervreemden. Lokale instanties en personen zijn eveneens gebaat bij een welwillende
houding van ambtenaren en proberen die te creëren of te handhaven door het
aanbieden van geschenken en smeergeld. Een stad als Gent, tot het einde der vijftiende
eeuw de grootste in de Nederlanden, gaf daar jaarlijks 6 tot 14% van haar totale
budget aan uit. Daarbij komt nog, dat ambtenarensalarissen lang niet altijd hoog
genoeg waren en dat veel ambtenaren dus wel gedwongen waren om zelf extra
inkomsten te genereren.
Hoezeer een dergelijke maatschappelijke situatie tot misstanden kon leiden, blijkt
bijvoorbeeld heel duidelijk uit het onderzoek dat de Raad van Vlaanderen, het hoogste
adviescollege en tevens de hoogste instantie van beroep in Vlaanderen, in de periode
1441-1443 instelde naar het gedrag van een van de hoogste ambtenaren, de toenmalige
soeverein baljuw, Colard van der Clite. Er werden tijdens dat onderzoek in totaal
689 klachten ontvangen, die voor een groot deel betrekking hadden op afpersing en
het opleggen van onterechte geldboetes. Ze werden vrijwel allemaal gegrond
verklaard. Bovendien bleek dat de soeverein baljuw de opgelegde geldboetes voor
het grootste deel in eigen zak had gestoken in plaats van ze aan de vorst af te dragen,
zoals hij verplicht was. Hij had dus niet alleen onrechtvaardig geoordeeld, maar ook
enorme bedragen aan de hertog onthouden. Toch werd hij niet ontslagen. De hertog
beperkte zich tot de eis dat het verduisterde geld alsnog moest worden afgedragen.
De achtergrond voor deze clementie was waarschijnlijk, dat de soeverein baljuw een
belangrijke factor was in de strijd om de macht tussen de Vlaamse steden en de
hertog. Een van de wapenen van de steden was hun recht om personen te verbannen.
Op die manier konden zij steunpilaren van de hertog uit hun midden verwijderen.
De souverein baljuw was gerechtigd ballingen gratie te verlenen en was dus een
hertogelijk instrument om de stedelijke macht te neutraliseren.
Dit voorbeeld toont niet alleen welke mogelijkheden hogere ambtenaren hadden
om zich te verrijken, maar laat ook zien dat ze vaak moesten functioneren in het
spanningsveld tussen de lokale en de gewestelijke of hertogelijke wensen en eisen.
Dat maakte de status van hogere ambtenaren bij tijden zeer gevaarlijk. Zowel een
getergde stad als een ontevreden hertog kon levensgevaarlijk blijken. Door steun van
anderen uit het ambtelijk apparaat was zo'n gevaar gemakkelijker te bezweren.
Daarnaast was verrijking eenvoudiger als er werd samengewerkt. De benadeelde
partij kon dan minder makkelijk via een ander deel van het ambtenarenapparaat
alsnog zijn gelijk halen. Dat is de achtergrond van het ontstaan van
ambtenarenfamilies als de Rolins en de Croys die een steeds toenemende machtsfactor
in het Bourgondische rijk vormden en die feitelijk de plaats in gingen nemen
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die vroeger door adellijke families werd bekleed. Ze bezaten grote gebieden en veel
rijkdom en bekleedden hoge ambten, maar de kern van hun macht lag in hun positie
in het ambtenarenapparaat. Zo'n ambtenarenfamilie was intern sociaal gelaagd: niet
iedereen had een even hoge status. Bovendien was de macht ervan niet alleen van
de familie zelf afhankelijk, maar berustte deze ook op connecties met anderen. In de
steden zien we een vergelijkbaar fenomeen. De groepen van vrienden en magen van
de stedelijke elite ontwikkelden zich tot ruimere belangengemeenschappen door
toevoeging van niet familie-leden (bijv. dienstpersoneel). Een dergelijke groep had
door zijn sociale gelaagdheid meer mogelijkheden: de elite kon smerige zaken laten
opknappen door handlangers zonder er zelf direct bij betrokken te raken. In een aantal
gevallen ontstond uit zo'n ruimere groep zelfs een clan of een politieke partij, die
velen met dezelfde belangen verenigde. Zo stonden rond 1300 in Vlaanderen de
Leliaards en de Klauwaards tegenover elkaar en in de vijftiende eeuw in Holland de
Hoeken en de Kabeljauwen. Kenmerkend voor dit type partijstrijd is steeds de
vermenging van ideologische, politieke en economische motieven.
De hier in vogelvlucht geschetste situatie vertoont vele raakpunten met het verhaal
en de strekking van Reynaerts historie. In een in wezen feodaal verhaal als Van den
vos Reynaerde is het goed denkbaar, dat een edelman zich aan de invloed van de
koning wil onttrekken en daartoe ook in staat is. Binnen de Bourgondische staatsvorm
reikt de arm van de vorst verder en is het bewaken van de persoonlijke veiligheid
niet zozeer een kwestie van vertrekken maar van het behoren tot een machtsblok aan
het hof. De verandering van Reynaert van pelgrim in hoveling is dus niet alleen
bepaald door de andere boodschap die de auteur van Reynaerts historie wil uitdragen,
zij past ook beter bij de sociale werkelijkheid van de vijftiende eeuw.
De rol van de vrienden en magen van Reynaert sluit daarbij aan. In het eerste deel
is deze nog grotendeels feodaal (de veroordeling van Reynaert raakt hen en zij verlaten
derhalve het hof), maar in het tweede deel spiegelt hun gedrag perfect dat van een
vijftiende-eeuwse clan of ambtenarenfamilie. Reynaert en Rukenau zijn de onbetwiste
leiders. Rukenau waagt het om de koning (verstopt) te bekritiseren. Bovendien zijn
een aantal van haar uitspraken tegen hem tegelijk bedreiging en omkoping. Als zij
namelijk de gevechtskracht van de clan benadrukt en aangeeft dat die ten dienste
van de koning staat, is de implicatie dat het in zijn voordeel is dat zo te houden en
dat hij problemen krijgt als de clan zijn tegenstander wordt. Bovendien is de clan,
met name vanwege Reynaert, beter dan de andere facties aan het hof in staat goed
juridisch advies te geven en kunnen zij dus een grotere rol spelen in het adequaat
besturen van de staat. Ook dat is een voordeel dat de koning niet lichtvaardig moet
opgeven. De clan lijkt sociaal gelaagd te zijn, in elk
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geval wordt Rukenau het hoofd van Reynaerts magen genoemd (5196). De steun die
de clanleden aan Reynaert geven, komt niet volledig voort uit liefde voor hem maar
is voor een deel een gevolg van clandiscipline (5188-95). Daaraan moet men
gehoorzamen wil men de eigen bescherming niet op het spel zetten.
Ook de enigszins ambigue rol van de koningin en Firapeel weerspiegelt de
Bourgondische politieke verhoudingen. Enerzijds is er geen werkelijke reden om
hun trouw aan de koning te betwijfelen, anderzijds lijkt de koningin gedeeltelijk ook
uit eigenbelang te handelen. Uit begeerte naar de schat gaat zij Reynaert steunen. Ze
helpt Reynaert om wraak te nemen op zijn vijanden omdat hij haar een aandeel in
de religieuze verdienste van zijn pelgrimage belooft. Aan het begin van het tweede
deel blijft ze Reynaert steunen, al was het maar om tegenover de koning en het hof
geen gezichtsverlies te lijden vanwege een verkeerde politieke inschatting (namelijk
Reynaerts begenadiging). Bovendien belooft Reynaert haar ook in dit deel persoonlijk
voordeel, namelijk de kam en de spiegel. Firapeel neemt juist heel wisselende
standpunten in. Eerst stelt hij voor Reynaert vogelvrij te verklaren, vervolgens
verdedigt hij hem met evenveel gemak. Dit is een duidelijk teken, dat er aan Nobels
hof geen absoluut constante partijen zijn, maar dat steun verschuift afhankelijk van
politieke ontwikkelingen. Dat blijkt ook, als Reynaert het duel gewonnen heeft en
zijn supporters in aantal zijn toegenomen (7394-7416). Een verstandig hoveling zoekt
aansluiting bij degene die op dat moment de macht heeft.
Veel van de algemene uitspraken in het verhaal over wangedrag aan de hoven
passen eveneens in deze context. De tweede biecht thematiseert allereerst in algemene
termen het gedrag van goede leugenaars, maar uit 4205-4026 (‘Hy’ (de goede
leugenaar) ‘mach bont dragen en scaerlaken / Int geestlic end int weerlic recht’)
blijkt, dat Reynaert toch vooral hooggeplaatste juristen en ambtenaren op het oog
heeft. En 4234-45 geven een beeld van een zeer gebruikelijke gang van zaken in de
Bourgondische rechtspleging. Ze schetsen hoe het recht door advocaten of adviseurs
gemanipuleerd wordt met behulp van stedelijke ambtenaren om financieel voordeel
te behalen of om de belangen van een clan te dienen. De uitspraken over de rol van
schalken die ogenschijnlijk hun heer dienen maar in feite hun eigenbelang door
schijnbaar wijs maar feitelijk gekleurd advies te geven, sluiten hier naadloos bij aan.
Ook zij zijn allemaal zonder meer toepasbaar op de Bourgondische ambtenarij (zie
bijvoorbeeld 4817-20, 5915-17, 6011-28, 7542-50). In dit verband moet ook de
benoeming van Reynaert tot soeverein baljuw genoemd worden (7587-91). Hierboven
is al aangegeven, dat de soeverein baljuw het genaderecht mocht uitoefenen. Zijn
voornaamste taak was echter misdadigers opsporen en berechten die zich aan de
gewone rechtspraak
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hadden weten te onttrekken. In dit soort gevallen was hij zowel aanklager als rechter.
Het is dus volledig begrijpelijk dat Reynaerts reactie op deze benoeming is: ‘Ic mach
nu mitter macht mijns heren / Mijn vrienden helpen, mijn viande deren / Ende mijns
willen veel bedriven’... (7730-32). Die regels zou men ook kunnen zien als een
samenvatting van de ambitie van veel hogere Bourgondische ambtenaren.
De hebzucht en het opportunistische gedrag van de koning, natuurlijk traditionele
thema's, krijgen eveneens extra reliëf vanuit de Bourgondische achtergrond. Er zijn
uit de late veertiende en vijftiende eeuw vele voorbeelden te geven waarin vorsten
de hand lichten met het recht uit financiële behoeften, om hun gunstelingen te steunen
of om hun eigen machtsbasis te versterken. Nobels handelwijze zal heel herkenbaar
zijn geweest.
Tenslotte moet in dit verband de eerste epiloog genoemd worden. Heel de
middeleeuwen door streefden vorsten en edelen naar eer en status. Ze verwierven
die onder andere door het vertonen van pracht en praal. Maar waar een vorst in de
dertiende eeuw zijn status nog kon ontlenen aan relaties en het bezit van land en
goederen, is in de Bourgondische samenleving de economie volledig op geld
gebaseerd. Zowel het reguleren van sociale banden als het ten toon spreiden van
weelde zijn onmogelijk geworden zonder geld. Die verandering verklaart, waarom
het woord ‘gelt’ in Van den vos Reynaerde niet voorkomt, maar de eerste epiloog
van Reynaerts historie de geldzucht noemt als de basisoorzaak van de misstanden
aan alle hoven. Bovendien is de Bourgondische achtergrond wellicht een verklaring
voor het feit, dat in deze epiloog de misstanden aan de hoven meer aan de hoogste
ambtenaren worden toegeschreven dan aan de vorsten: de eersten zijn door hun
intermediaire rol veel zichtbaarder dan de vorsten en zijn ook grotendeels
verantwoordelijk voor veel van het gekuip en gemarchandeer dat zich voordeed (zie
ook de Aantekening bij 7656-7720).

4.2 Primair en secundair publiek
De gegevens uit de vorige paragraaf schetsen wel een herkenbare maatschappelijke
achtergrond voor Reynaerts historie, maar ze verbinden de tekst niet met een specifiek
publiek. De enige aanwijzing in het verhaal over het concrete primaire publiek is het
acrostichon ‘Dismuude’ aan het eind van het verhaal (par. 1). Dit brengt Reynaerts
historie met het stedelijk patriciaat van Ieper in verband en algemener met de hogere
sociale lagen in zuidelijk Vlaanderen. De tekst is dus ontstaan en oorspronkelijk
gerecipieerd in kringen die deelnamen aan het machtsspel waar de tekst een beeld
van geeft. Hoe hoog in de hiërarchie het oorspronkelijke publiek zich bevond, is niet
te bepalen. Immers, als de auteur inderdaad iemand uit de familie Van Diksmuide
is geweest, dan hoeft hij niet voor zijn eigen familie gewerkt te hebben
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maar kan hij ook in opdracht van een veel hoger geplaatste mecenas geschreven
hebben. Het primaire publiek kan dus tot de hofkringen behoord hebben, waar
Reynaerts historie over gaat. Noodzakelijk is dat echter niet. Ieper was in de
veertiende en vijftiende eeuw een van de belangrijkste steden van Vlaanderen, zodat
de stedelijke elite ook als ze zelf niet direct met hofkringen omging, ongetwijfeld
een duidelijk genoeg beeld van de situatie daarbinnen gehad zal hebben om als primair
publiek in aanmerking te komen.
Dezelfde onzekerheid geldt met betrekking tot de status van de auteur. Hij zegt in
zijn eerste epiloog: ‘Wat woudic veel die werelt berechten / Van saken die my self
aen vechten?’ (7710-11). Als men de zin specifiek interpreteert en het tweede deel
laat slaan op politieke machinaties, wijst dit erop, dat hij hoveling en/of ambtenaar
is geweest. De zin kan echter ook betekenen, dat hij net als alle mensen een neiging
tot het slechte heeft. Een sluitend argument voor een nadere bepaling van zijn status
zijn deze regels dus niet. En ook hier geldt, dat de grenzen vloeiend zijn. Veel leden
van het stedelijk patriciaat bekleedden een politiek of juridisch ambt, maar ook zij
die dat niet deden, hadden voldoende contacten om te weten hoe het er in die kringen
aan toe ging.
Het is daarnaast belangrijk te beseffen, dat vanaf het begin het publiek van de tekst
groter geweest kan zijn dan de elite zelf. Zoals gezegd, waren zeker stedelijke clans
en belangengroepen meestal sociaal gelaagd en het is heel wel denkbaar dat bij de
eerste presentatie van de tekst behalve de elite ook bijvoorbeeld dienstpersoneel of
cliënten aanwezig waren. Als Berteloots idee klopt, dat de tekst heel snel na zijn
ontstaan naar het noorden is vertrokken, is het in theorie zelfs mogelijk dat het echte
primaire publiek nooit tot de elite heeft behoord, hoewel de tekst daar ongetwijfeld
wel voor bedoeld was. Van de andere kant sporen Berteloots ideeën over de datering
van Reynaerts historie heel goed met de komst van David van Bourgondië naar
Utrecht (par. 1). Als de tekst inderdaad in zijn spoor naar het noorden gekomen is,
dan is er wel degelijk een connectie van het verhaal met de hoogste Bourgondische
kringen.
Overigens levert Reynaerts historie voor iemand die geen grondige kennis heeft
van de Bourgondische politiek en ambtenarenwereld geen receptieproblemen op,
want de tekst is zowel door het gebruik van dierlijke personages als door de uitwerking
van de thematiek zo algemeen, dat iedereen er plezier aan kan beleven en er een les
uit kan halen. Het is dan ook niet vreemd, dat de betekenis van de tekst in de eerste
epiloog in algemene termen wordt geformuleerd en dat de auteur stelt dat zijn verhaal
van toepassing is op alle hoven. Deze algemene toepasbaarheid geldt nog steeds.
Ook in bijvoorbeeld het moderne politieke discours zijn het verbeelde type perso-
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nages en verbale trucs moeiteloos aan te wijzen. Die algemene toepasbaarheid heeft
het voortleven van de tekst bepaald.

5
Overlevering en receptie
5.1 De handschriften
Van Reynaerts historie zijn twee handschriften overgeleverd. Een bevat de complete
tekst, het andere is een fragment dat iets meer dan de laatste duizend regels bevat.
Het complete handschrift (B) wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van
België te Brussel onder signatuur 14601. Het werd in 1836 door de bibliotheek
aangekocht op de veiling van de collectie van Sir Richard Heber, een Engelse
bibliofiel die onder andere middeleeuwse handschriften verzamelde. Dit gebeurde
op verzoek van J.F. Willems en C.P. Serrure, beiden voormannen van de Vlaamse
Beweging en pioniers in Vlaanderen wat betreft de studie van het Middelnederlands.
Heber had het handschrift op zijn beurt gekocht tijdens de veiling van de bibliotheek
van J. Rendorp van Marquette te Amsterdam. De voorgeschiedenis van het handschrift
is verder onduidelijk. Het bevat twee bezittersaantekeningen: ‘Dit boeck hoert toe
margriet Jan beyers dochter’ en ‘Dit boeck hooert toe marija van ham haeijndrijck
van bijler dochter’ de eerste in een vroeg- en de tweede in een laat zestiende-eeuwse
hand. Over beide vrouwen is verder niets bekend.
Het eigenlijke handschrift bestaat uit 120 perkamenten bladen (245 × 175mm).
Zowel aan de voor- als aan de achterkant bevinden zich zes schutbladen, die voor
het merendeel tijdens de herbinding in 1967 zijn aangebracht. Het tweede perkamenten
schutblad voorin is veel ouder en bevat de genoemde bezitterskenmerken. Ieder blad
bevat slechts één kolom tekst van 34 regels. Het handschrift werd rond 1470 in
Noord-Nederland vervaardigd, mogelijk in Utrecht, door een kopiist die Claes van
Aken heette (zie 7794-7805).
Het is een merkwaardig handschrift. Het boek heeft een tamelijk klein formaat,
maar is binnen die categorie een van de grootste overgeleverde handschriften. Het
is geschreven in een ‘littera bastarda’, een ‘sjieke’ letter die aansluit bij het type
schrift uit de Bourgondische prachthandschriften. Het boek is ruim opgezet, met
brede marges. Het schrift is verzorgd en er is ruimte opengelaten voor twintig
illustraties (par. 5.2). De lombarden (vergrote en gekleurde hoofdletters) zijn
afwisselend in rood en blauw uitgevoerd, wat duurder en minder gangbaar is dan het
gebruik van louter rood. Van de andere kant heeft de kopiist slordig gewerkt. Zijn
afschrift bevat heel
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veel kleine fouten. Dat wijst op een ‘haastklus’. Daarnaast zijn illustraties wel voorzien
maar nooit gerealiseerd. Bovendien is het illustratieplan heel onevenwichtig. In de
tweede helft van de tekst komen namelijk bijna geen open ruimtes meer voor. Het
lijkt er dus op, dat een tamelijk luxe boek was gepland maar dat al tijdens het
productieproces duidelijk werd dat de beschikbare middelen niet toereikend waren
om dat ook echt te realiseren.
De Haagse fragmenten (C) bestaan uit zes papieren bladen (277 × 200mm). De
tekst is geschreven in twee kolommen van 45 à 48 regels per kolom door één kopiist.
Tesamen bevatten deze fragmenten ruwweg de laatste duizend regels van het verhaal
(6755-7793). De bladen bevatten een oude foliëring met zwarte Romeinse cijfers.
De lombarden zijn rood en de beginletters van de verzen zijn afzonderlijk rood
doorstreept. Het handschrift is voltooid op 14 augustus 1477, waarschijnlijk in
Holland. Het is door één kopiist geschreven in een ‘littera bastarda’. Dit fragment
lijkt in alles op het normale boektype uit de vijftiende eeuw. De kwaliteit van de
tekst is veel beter dan die in het Brusselse handschrift.
De fragmenten werden voor 1800 ontdekt door H. van Wijn (vanaf 1802
Rijksarchivaris en een van de eersten in Nederland met belangstelling voor literatuur
in het Middelnederlands) achter in een handschrift met de Middelnederlandse vertaling
van de Legenda aurea. In 1834 werden ze op de veiling-Van Wijn door de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag gekocht. Ze berusten er thans onder signatuur 75 B 7.

5.2 De illustraties in B
Handschrift B bevat tweeëntwintig open ruimtes, waarvan er twintig bedoeld waren
voor illustraties. De plaatsen voor illustraties waren in de marge aangegeven door
een reeks letters in alfabetische volgorde. Door besnoeiing bij het herinbinden zijn
niet alle letters meer zichtbaar, maar genoeg om te kunnen reconstrueren welke open
plekken voor illustraties waren bedoeld en welke een andere typografische oorzaak
hadden. (In ouder onderzoek wordt wel van 22 illustraties gesproken, omdat twee
witruimtes ten gevolge van de wens van de kopiist om een ‘logische’ grens in het
verhaal op een nieuwe pagina te laten beginnen ten onrechte zijn aangezien voor
illustratieruimtes.)
Op dit moment zijn alle plaatsen leeg. Toen Jan Frans Willems in 1836 het
handschrift voor het eerst uitgaf, deelde hij mee dat het vijf ingeplakte illustraties
bevatte. In 1870 waren zij al verdwenen, zoals blijkt uit een mededeling van de
toenmalige directeur van de handschriftenafdeling, C. Ruelens, op een vóór in de
codex ingeplakt dubbelblad. Het is het meest aannemelijk, dat ze losgemaakt zijn
terwijl Willems aan zijn editie werkte, maar bewijsbaar is dat niet. Van drie van de
vijf illustraties kunnen we ons
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een beeld vormen, omdat ze als voorbeeld hebben gediend voor drie litho's (uit een
serie van dertien) die in de editie van Willems zijn opgenomen. Tenminste negen
plekken bevatten lijmsporen en moeten dus ooit een illustratie bevat hebben. Verder
reikt onze kennis over deze illustratiecyclus niet. Het is wel mogelijk erover te
speculeren.
Een eerste vraag is of de ingeplakte illustraties de origineel bedoelde waren. In de
late middeleeuwen is de normale manier om een boek te illustreren, dat de kopiist
ruimte open laat voor afbeeldingen die later op de open plekken worden ingeschilderd
of ingetekend. Ook komt het wel voor, dat losse bladen met daarop een afbeelding
tussen de beschreven bladen worden ingevoegd. Als de afbeeldingen die Willems
gezien heeft, de originele waren, hebben we hier met een zeer uitzonderlijke vorm
van boekproductie te maken. Het zou dan gaan om apart, maar speciaal voor de open
plaatsen in het handschrift vervaardigde miniaturen. Dat lijkt een omslachtige en
weinig zinvolle methode. Perkament is immers een uitstekende ondergrond voor
miniaturen en direct op de open plaatsen werken bespaart schrijfmateriaal en maakt
het voor een schilder/tekenaar veel makkelijker de beschikbare ruimte goed te
benutten.
Toch heeft De Keyser betoogd, dat de afbeeldingen in het handschrift de originele
waren. Zijn argumentatie berust op de stelling, dat Gysseling, de lithograaf die de
afbeeldingen voor Willems' editie gemaakt heeft, zijn voorbeelden getrouw volgde,
ook qua stijl, en dat de stijl van de drie litho's die naar de afbeeldingen in het
handschrift gemaakt zijn, overeenkomst vertonen met houtsneden uit de periode
1460-1480, met name met die uit de Dialogus creaturarum traditie. Nog afgezien
van het feit, dat men kan twisten over de overeenkomsten die De Keyser ziet, negeert
hij de verschillen die er in de tweede helft van de vijftiende eeuw bestaan tussen
miniaturen en houtsneden en het feit, dat in de latere traditie van Reynaertillustraties
heel lang sporen van de oudste, vijftiende-eeuwse cycli zichtbaar blijven. Vanwege
dit laatste verschijnsel is het evenzeer mogelijk, dat Gysseling naar latere
Reynaerthoutsneden gewerkt heeft.
Het is daarom veel waarschijnlijker, dat in de oorspronkelijke opzet de voorziene
miniaturen direct ingeschilderd zouden worden op de opgelaten plaatsen. Om een
of andere reden (geldgebrek?) is dat niet gebeurd en een latere bezitter heeft op enkele
plaatsen passende plaatjes ingeplakt, die hij waarschijnlijk genomen heeft uit een
contemporaine Reynaertdruk.
Hoe die secundaire illustraties er precies uitgezien hebben en in welke stijl ze
vervaardigd zijn geweest, is niet meer vast te stellen, maar welke onderwerpen
oorspronkelijk als afbeelding voorzien waren, kan wel bepaald worden. De tekst
rond de open plekken geeft namelijk altijd aanwijzingen over het onderwerp van de
betreffende miniatuur. Deze zijn meestal
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ondubbelzinnig, slechts in enkele gevallen zijn er twee mogelijkheden. Hier volgt
een lijst met de gereconstrueerde onderwerpen (in het middeleeuwse alfabet gelden
i en j als één letter, evenals u en v):
fol.
1v

pag.
2

letter
a

onderwerp
Openingsminiatuur:
Hofdag

2v

4

b

Aanklacht Ysegrim

4r

7

c

Verdediging door
Grymbaert

6r

11

d

Lijkstoet van Coppe

8v

16

e

Lijkdienst voor
Coppe

10v

20

f

Daging door Bruun

13r

25

g

Bruun in de boom

13v

26

h

Bruun door dorpers
mishandeld

16v

32

i

Reynaert bespot
Bruun in de rivier

18r

35

k

Wegzending van
Tybeert door
koning

21r

41

l

Tybeert in strik

31r

61

m

Proces tegen
Reynaert

34r

67

n

Reynaert bij de galg

36r

71

o

Reynaerts openbare
biecht

38v

76

p

De kikvorsenfabel /
Reynaert op de loer
naar zijn vader

45v

90

q

Reynaerts
begenadiging /
mishandeling van
Reynaerts vijanden

48r

95

r

Bellijn geeft
Reynaert de
pelgrimsattributen
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57r

113

s

Klacht Lampreel
en/of Corbout/
(Tweede hofdag)

104r

207

t

De uitdaging tot het
duel

108v

216

v

Het duel

De illustratiecyclus is opmerkelijk onevenwichtig opgebouwd. Van de twintig
miniaturen horen er zeventien bij het eerste verhaaldeel en slechts drie bij het tweede.
Ook in het eerste deel zijn de illustraties niet heel evenwichtig verdeeld. Op de eerste
elf pagina's vinden we maar liefst vier afbeeldingen, maar tussen pag. 41 en 61 blijven
twintig pagina's ongeïllustreerd en tussen pag. 76 en 90 veertien. Misschien kan een
verklaring zijn, dat de afbeeldingen vooral belangrijke momenten uit de handeling
weer moesten geven en dat directe rede (waaruit het tweede verhaaldeel grotendeels
bestaat) niet werd verlucht. Anderzijds krijgt Reynaerts eerste biecht wel een
illustratie. Een alternatieve, al genoemde, hypothese is, dat al tijdens het
productieproces duidelijk werd dat het boek duurder zou worden dan gepland en dat
toen besloten werd te bezuinigen op de illustraties. Dat de afbeeldingen nooit zijn
gerealiseerd, sluit hierbij aan.
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5.3 Receptie
De handschriften die van Reynaerts historie resteren, komen uit de laatste decennia
van de vijftiende eeuw. Ruwweg in dezelfde periode begint ook de drukgeschiedenis
van dit verhaal. De oudste druk die wij nog kennen, is door Gheraert Leeu in 1479
te Gouda gedrukt (P). Het gaat om een omzetting van de verstekst in proza. De
geversifieerde tekst wordt overigens zeer getrouw gevolgd: heel vaak zijn de
oorspronkelijke rijmwoorden in het proza nog terug te vinden. Van deze prozatekst
kennen we ook een latere herdruk door Jacob Jacobszoon van der Meer (Delft 1485).
Het is aannemelijk, dat aan beide bewaard gebleven drukken nog een oudere druk
vooraf is gegaan, hoogstwaarschijnlijk ook uit de drukkerij van Leeu. Hiervoor zijn
twee argumenten te geven. Het eerste is, dat de Leeu-druk op veel plaatsen een betere
tekst heeft dan die van Van der Meer. Het tweede is dat in de Leeu-druk van 1479
de inhoudsopgave deel is van het eerste katern. Dit houdt in dat de drukker al bij het
begin van het drukproces precies wist hoe het hele boek er uit zou gaan zien, en dat
is in de incunabelperiode erg ongebruikelijk. Dit valt te verklaren door een oudere
Leeu-druk aan te nemen die fouten bevatte. Van der Meer drukte naar die oudere
druk en kon dus geen foutloze tekst leveren. Leeu echter corrigeerde voor zijn herdruk
van 1479 naar de bron en gebruikte zijn oudere uitgave als hulpmiddel bij het maken
van de inhoudsopgave.
Van een gedrukte uitgave door Gheraert Leeu van de oorspronkelijke berijmde
tekst zijn helaas slechts zeven, gedeeltelijk beschadigde bladen bewaard gebleven.
Ze worden bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Cambridge. Deze rijmdruk
(D) is vervaardigd te Antwerpen, waarheen Leeu intussen verhuisd was, tussen 1487
en 1490. Ook hier zijn argumenten aangevoerd voor de veronderstelling dat aan de
bewaard gebleven druk tenminste een eerdere is vooraf gegaan. Het lijkt er dus op,
dat Reynaerts historie in de laatste dertig jaar van de vijftiende eeuw minstens vijf
maal gedrukt is.
In beide drukken wordt de receptie gestuurd door aanpassingen en toevoegingen.
De tekst in de proza-incunabel is verdeeld in hoofdstukken met een ‘sprekende’ titel.
Het boek begint met een inhoudsopgave, bestaande uit een lijst van die hoofdstuktitels,
en een nieuwe voorrede. Het eindigt met het colofon van Gheraert Leeu. In de nieuwe
voorrede wordt benadrukt dat de inhoud betrekking heeft op zaken die men overal
in de wereld kan aantreffen, zowel bij vorsten, als bij kooplieden, als bij gewone
mensen. Het verhaal wordt dus niet langer gepresenteerd als een spiegel van het
leven aan het hof, maar als van algemeen menselijke betekenis. Dat is logisch, want
Leeu mikt als drukker op een zo breed mogelijk publiek en heeft dus meer aan het
benadrukken van de algemene strekking dan van de specifieke betekenis. Het
toevoegen van hoofdstuktitels en de inhoudsopgave sluiten daarbij aan.
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Ze maken het mogelijk om snel een beeld te krijgen van de inhoud van het verhaal
en maken het ook makkelijker hanteerbaar: concrete passages zijn sneller terug te
vinden. Ook op die manier wordt een anoniem publiek beter bediend.
In de rijmincunabel treffen we eveneens (nu genummerde) hoofdstuktitels aan.
Bovendien is - waarschijnlijk per hoofdstuk - een korte moralisering en een houtsnede
opgenomen. De houtsnede maakt het makkelijker om het verhaal te visualiseren, de
moralisering helpt om het verhaal betekenis te geven. In de latere traditie komen alle
nieuwe aspecten uit deze twee drukken (inhoudsopgave, voorwoord, hoofdstukken
met titels, illustraties en moraliseringen) terug.
De proza- en de rijmincunabel zetten samen een Nederlandse traditie in die
doorloopt tot het midden van de negentiende eeuw. Er zijn nog twee zestiende-eeuwse
drukken van Plantijn over (1564 en 1566), zeventien drukken uit Noord-Nederland
(de oudste uit 1589, de jongste uit 1795) en 25 Zuid-Nederlandse (de oudste van ca.
1700, de jongste van ca. 1850).
De proza-incunabel wordt in het Engels vertaald en uitgegeven door William
Caxton (1481). Dit is het begin van een Engelse traditie die doorloopt tot het eind
van de achttiende eeuw en die ook in Ierland sporen nalaat. De rijmincunabel wordt
bewerkend vertaald in het Nederduits. Die vertaling verschijnt in 1498 te Lübeck en
is het begin van een Duitse Reynaerttraditie. Van de Nederduitse tekst zijn drukken
bekend tot 1660. In 1544 verschijnt een Hoogduitse bewerking waarvan in een eeuw
meer dan 20 herdrukken verschijnen. De Hoogduitse omzetting wordt bovendien in
1567 door Hartmann Schopper in het Latijn vertaald, wat leidt tot een reeks zestiendeen zeventiende-eeuwse Latijnse drukken. De Hoogduitse vertaling wordt daarnaast
in 1706 in het Engels omgezet, zodat er vanaf dat moment twee verwante maar
afzonderlijke Engelse Reynaerttradities bestaan. De Nederduitse tekst wordt in 1555
in het Deens vertaald en vanuit die taal ontstaan ook een Zweedse en een IJslandse
versie. En tenslotte leidt de Nederduitse tekst via enkele intermediairen tot de Reineke
Fuchs van Goethe, een bewerking van het verhaal in hexameters. Deze Goethetekst
heeft (als onderdeel van het hele oeuvre van deze auteur) tot zijn eigen traditie geleid
met vertalingen o.a. in het Frans, het Spaans, het Engels, het Nederlands, het
Hongaars, het Russisch, het Swahili en het Japans. Via Goethe heeft Reynaerts
historie zich over alle werelddelen verspreid.
Het verhaal blijft in deze hele traditie vrijwel ongewijzigd. Er treden wel kleine
vereenvoudigingen op en sommige scènes worden - meestal uit gevoelens van
preutsheid - aangepast, maar wie één versie kent, kan ze allemaal samenvatten. Dat
betekent niet, dat alle teksten identiek zijn. Er wordt wel degelijk ingegrepen, maar
dat betreft de presentatie en de interpretatie van
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het verhaal. Zo kent iedere tak van de traditie zijn eigen verdeling in hoofdstukken
en/of boeken en de expliciete moraliseringen in de diverse versies kunnen onderling
grondig verschillen. Een mooi voorbeeld van dat laatste is te vinden in de Nederduitse
traditie. De oudste druk is in het katholieke kamp geschreven en bevat in de
toegevoegde moraal vele aansporingen om het geloof trouw te blijven en priesters
te respecteren. In 1539 verschijnt een druk met een protestants commentaar en allerlei
delen van hetzelfde verhaal zijn nu opeens een bewijs van de dwaasheid van het
katholieke geloof en van de onbetrouwbaarheid van priesters. Een ander voorbeeld
is de Zuid-Nederlandse Reynaertversie die onder druk van de katholieke inquisitie
intensief gekuist is en van mogelijk aanstootgevende uitspraken ontdaan. Een laatste
onderscheid tussen de verschillende versies ligt in de uitvoering van de boeken. Er
zijn prachtuitgaven bij met voortreffelijke illustraties, maar ook zo goedkoop mogelijk
gemaakte boekjes met derderangs plaatjes en op slecht papier.
Met name via de Duitse bewerkingen, vooral die van Goethe, wordt Reynaerts
historie nog steeds wereldwijd gelezen. In de Nederlanden echter heeft zich in de
loop van de negentiende eeuw een omslag voorgedaan. In de loop van die eeuw
verdwijnt de volksboektraditie van Reynaerts historie geleidelijk en bovendien
worden de middeleeuwse originelen van Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie
herontdekt. De wetenschappelijke aandacht voor beide teksten gaat in het begin
redelijk gelijk op, maar al snel beginnen wetenschappers Van den vos Reynaerde
meer te waarderen en gaan ze daar dus ook meer aandacht aan besteden (zie par. 6).
Dat heeft ook gevolgen voor de receptie van de Middelnederlandse Reynaertverhalen
in bredere kring: waarschijnlijk is Reynaert in de Nederlanden nog steeds het meest
bekende verhaalpersonage uit de middeleeuwen. Die bekendheid is tegenwoordig,
behalve bij enkele specialisten, echter geheel gebaseerd op Van den vos Reynaerde.
Hopelijk brengt deze gemeenschappelijke uitgave van de Middelnederlandse
Reynaertteksten de balans weer wat in evenwicht.

6
Edities en onderzoek
Bij de hier volgende bespreking van de edities die er in de loop der tijd van Reynaerts
historie zijn gemaakt, wordt de inhoud van par. 6 uit het Nawoord van deel 1 bekend
verondersteld, met name wat betreft de verschillende typen editie die er bestaan.
Reynaerts historie werd voor het eerst, samen met Van den vos Rey-
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naerde, uitgegeven door Jan Frans Willems. Deze dubbeleditie is tevens de eerste
getuigenis van wetenschappelijke omgang met de Middelnederlandse Reynaerttraditie
in de Nederlanden. Willems gaf Van den vos Reynaerde uit naar het Comburgse
handschrift (A) en Reynaerts historie naar B. Zijn editie opent met de tekst van Van
den vos Reynaerde, waarbij slechts gedeelten uit het eerste deel van Reynaerts historie
als varianten genoteerd zijn. Het tweede deel van Reynaerts historie geeft hij
aansluitend volledig uit. De uitgave werd goed verkocht en in 1850, na de dood van
Willems, bezorgde F.A. Snellaert een tweede, licht aangepaste herdruk. De editie
bleef ongewijzigd op de correctie van enkele fouten na. In bijlage werden een aantal
nieuwe Reynaertdocumenten en teksten opgenomen. Zowel vanwege de merkwaardige
vermenging van de twee Reynaertteksten als vanwege de slordige en eigenzinnige
wijze waarop Willems tekstkritiek bedreef, is deze uitgave vaak, en terecht,
bekritiseerd. Dat neemt niet weg dat het hier om pionierswerk gaat dat blijvend
respect verdient.
In 1874 geeft ook E. Martin Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie in één
band uit, maar hij behandelt ze als twee zelfstandige gehelen en geeft ze dus ook
beide volledig uit. Martins editie is kritisch en beoogt een weergave van de
oorspronkelijke teksten. Hij verandert de lezingen van de handschriften dus regelmatig
en verantwoordt dat via een variantenapparaat. Naar de eisen van die tijd heeft Martin
voorbeeldig werk geleverd. Tegenwoordig echter zijn de meeste onderzoekers
aanzienlijk sceptischer over de mogelijkheden om het verloren origineel te
reconstrueren.
Daarna blijft het lang stil. In 1938 bezorgt P. de Keyser een facsimile-editie van
het Brusselse handschrift. Hellinga neemt in 1952 de tekstgetuigen van Reynaerts
historie op in zijn diplomatische editie van alle tekstgetuigen van Van den vos
Reynaerde vóór 1500. Deze uitgave is nog steeds de grondslag voor alle
wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse Reynaerttraditie. De tekst van
handschrift B en van de prozadruk van Reynaerts historie (P) is bovendien in
diplomatische vorm ook elektronisch te raadplegen op de CD-ROM Middelnederlands.
Deze elektronische versies zijn gebaseerd op de editie Hellinga, maar bevatten talrijke
correcties ten opzichte van de in 1952 gedrukte tekst en zijn dus betere representanten
van die twee Reynaertredacties.
Goossens tenslotte gaf in 1983 Reynke de vos uit tesamen met een zo goed
mogelijke benadering van het Nederlandse voorbeeld daarvan. Dat Nederlandse
origineel construeert hij door steeds het passendste en beste deel uit de Nederlandse
traditie te kiezen. Dat is in eerste instantie D, vervolgens C en voor het grootste
gedeelte van Reynke de vos B. Omdat Goossens uitgaat van de tekst van Reynke de
vos, die niet volledig parallel loopt met het Nederlandse verhaal, worden de
Nederlandse teksten op een aantal
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plaatsen met omzettingen weergegeven. Hoewel Goossens' boek in eerste instantie
bedoeld is als hulpmiddel bij de studie van Reynke de vos, is het ook zeer bruikbaar
voor wetenschappelijke studie van de Middelnederlandse traditie. Voor een lezer die
Reynaerts historie als zelfstandig literair werk wil lezen, zijn echter zowel Hellinga's
als Goossens' editie ongeschikt. Deze leeseditie van Reynaerts historie voorziet dus
in een leemte.
In de eerste fase van het Reynaertonderzoek werden Van den vos Reynaerde en
Reynaerts historie niet duidelijk onderscheiden. Reynaerts historie werd vooral
gezien als een voortzetting van Van den vos Reynaerde en daarom werden beide
teksten meestal in samenhang behandeld. Dat verklaart ook waarom zowel Willems
als Martin beide teksten tegelijk uitgaven. Tijdens de fase van het ontdekken werden
beide teksten met evenveel enthousiasme behandeld, zoals elke nieuwe vondst op
het terrein van de Middelnederlandse literatuur met vreugde werd begroet. Al heel
snel echter begon men Van den vos Reynaerde als beter te beschouwen. Die steeds
toenemende voorkeur voor het oudste verhaal had twee oorzaken. Op de eerste plaats
kende men in negentiende eeuw heel veel waarde toe aan originaliteit. Een herwerking
staat dan automatisch al op een lager plan. Op de tweede plaats sloten de
verhaalstructuur en de verteltechniek in Van den vos Reynaerde veel beter aan bij
de negentiende-eeuwse opvattingen over goede literatuur dan die in Reynaerts historie.
De eerste tekst heeft één coherente plot en een heel duidelijke verhaallogica. De
tweede tekst geeft zijn publiek als het ware een puzzel op. Daaraan was men in de
negentiende eeuw niet gewend. Men herkende dus makkelijker de kwaliteiten van
de eerste tekst. Toch werd ook Reynaerts historie in het begin nog wel gewaardeerd,
maar geleidelijk werd de kritiek strenger.
In de negentiende eeuw is er nog relatief veel onderzoek naar Reynaerts historie
gedaan. Grotendeels was dat op de historische plaatsing gericht: wie was de auteur,
waar en wanneer werd de tekst geschreven (par. 1). Voor zover het onderzoek
inhoudelijk was, bestond het voor een groot deel uit tekstkritiek op afzonderlijke
tekstpassages. Wat de inhoud betreft, werd steeds benadrukt, dat het verhaal een
omwerking was van Van den vos Reynaerde en bovendien dat de auteur een
onstuitbare hang naar belering had. Tegen 1900 heeft J.W. Muller enkele malen Van
den vos Reynaerde met Reynaerts historie vergeleken en steeds omstandig betoogd
dat Reynaerts historie op alle punten verre ten achter blijft bij zijn voorbeeld. Met
name onder invloed van zijn standpunt verdween Reynaerts historie aan het begin
van de twintigste eeuw feitelijk uit de aandacht van literatuurhistorici. Een mooi
voorbeeld van dit proces is de editie van Hellinga van alle Nederlandse
Reynaertteksten vóór 1500. Die uitgave bevat alle tekstgetuigen van Rey-
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naerts historie, maar heet Van den vos Reynaerde. Voor Hellinga waren de
tekstgetuigen van de eerste tekst feitelijk alleen van belang omdat ze getuigden van
de receptie van de tweede. Voor zover Reynaerts historie nog genoemd werd, was
dat vooral als voorbeeld van de enorme dominantie van didactische literatuur in de
late veertiende eeuw. Daarbij werden de voorgangers gewoon overgeschreven. Eigen
studie van het werk kwam nauwelijks meer voor.
Pas in 1970 werd Reynaerts historie door K. Heeroma weer serieus genomen. In
het spoor van Goethes bewondering voor het verhaal leest Heeroma Reynaerts historie
niet meer als uitsluitend een bewerking, maar zoekt hij naar de eigen boodschap van
de auteur van Reynaerts historie en naar de manieren waarop deze zijn boodschap
overdraagt. Deze studie is het begin geweest van een herwaardering van Reynaerts
historie door een aantal onderzoekers waarvan de voornaamste Goossens en Wackers,
en meer recentelijk ook Janssens, zijn. Deze hernieuwde aandacht heeft geleid tot
een reeks detailstudies die aspecten tonen van de compositorische vaardigheid van
de auteur en van zijn vermogen om zijn verhaal van dubbele bodems te voorzien.
Het enige relatief recente boek over de tekst is echter nog steeds Wackers' dissertatie
(1986). Wie naast deze editie een andere toegang tot het verhaal wil, kan die studie
nog steeds met vrucht gebruiken. Ook de hoofdstukken over Reynaerts historie in
het zeer recente overzicht van de hele Nederlandse Reynaerttraditie door Janssens
en Van Daele zijn zeer toegankelijk.

7
Illustraties
De handschriften van Reynaerts historie zijn niet geïllustreerd, al waren in B wel
illustraties voorzien (par. 5.2). De oudste Nederlandse Reynaertillustraties bestaan
uit het werk van de anonieme Haarlemmer meester voor de rijmdruk die Gheraert
Leeu in Antwerpen uitbracht (D; par. 7 in het Nawoord van deel 1). Zowel de Duitse,
de Engelse als de latere Nederlandse illustratietraditie gaan terug op het werk van
de Haarlemmer meester.
In par. 5.2 is de illustratiecyclus van B gereconstrueerd. Ter ondersteuning van die
reconstructie zijn bij de betreffende plaatsen in de leestekst illustraties opgenomen
van de veronderstelde scènes. Daarbij zijn drie litho's uit Willems' editie gebruikt,
omdat deze het dichtst bij de reële illustraties uit de geschiedenis van het handschrift
staan. Daarnaast zijn houtsneden uit de diverse takken van de vijftiende- en
zestiende-eeuwse drukken gekozen, zodat ook een beeld ontstaat van de diversiteit
in de eerste fase van de ge-
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drukte Reynaerticonografie. De illustraties uit de Reynke de vos uit Lübeck 1498 zijn
daarbij - op één uitzondering na - genegeerd, omdat een aantal daarvan in deel 1 zijn
opgenomen. De illustraties in beide delen vullen elkaar dus aan.
Het voornaamste criterium bij de selectie was, dat de illustraties moesten passen
in de reconstructie van het in B geplande iconografische programma. Het tonen van
de diversiteit in de oudste illustratiecycli is een secundair doel.
Per gekozen afbeelding wordt vermeld: de letter in de cyclus, het onderwerp, de
redactie of de moderne druk waaruit gekozen is, en eventueel een nadere
verantwoording.
(a) Hofdag: Willems 1850, naast p. 1. Deze afbeelding is een nabootsing van een
illustratie die zich in 1836 nog in B bevond.
(b) Aanklacht van Ysegrim: Reynke de vos (Lübeck 1498), fol. X1r. Daar staat de
houtsnede tussen de drie klachten en Grymbaerts verdediging in. (Enige complete
exemplaar berust in de Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel, onder signatuur
32.12 Poet.)
(c) Verdediging door Grymbaert: Reynaert de vos. Reynier le renard (Antwerpen,
Christoffel Plantijn 1566), fol. B1r. Illustratie ontworpen door Godefroie Ballain en
gesneden door Jehan de Gourmont. (De illustraties zijn ontleend aan de
facsimile-uitgave uit 1989.)
(d) Lijkstoet van Coppe: idem, fol. B3v.
(e) Lijkdienst voor Coppe: uit een ‘anonieme’ Engelse druk. Dit is een druk uit
de periode 1560-1586 waarvan de eerste en de laatste pagina's ontbreken. Deze druk
bevat vele houtsneden uit de werkplaats van de drukker Wynkyn de Worde (ca.
1495). Dit zijn de beste resterende representaties van de serie van de Haarlemmer
meester (vgl. Varty 1999, p. 98-99). (Dit boek is in privébezit.)
(f) Daging door Bruun: Reynaert de vos. Reynier le renard, fol. B7r.
(g) Bruun gevangen in de boom: uit een ‘anonieme’ Engelse druk.
(h) Bruun door dorpers mishandeld: Reynaert de Vos (Delft, Bruyn Harmanssz
Schinckel 1589), fol. B1v. Dit is het oudst overgeleverde Noord-Nederlandse
volksboek. (De illustraties zijn ontleend aan een exemplaar in privébezit.)
(i) Reynaert bespot Bruun in de rivier - uit een ‘anonieme’ Engelse druk. Deze
druk bevat een tweede serie houtsneden, die nagesneden zijn naar de oudste serie
Engelse illustraties. Deze illustratie komt uit die tweede reeks.
(k) Wegzending van Tybeert door de koning: Reynaert de vos. Reynier le renard,
fol. C5v. Dit is de enige illustratie van deze scène uit een vroege druk.
(l) Tybeert in de val: Willems 1850, naast p. 49. Deze afbeelding is een nabootsing
van een illustratie die zich in 1836 nog in B bevond.
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(m) Proces tegen Reynaert: uit een ‘anonieme’ Engelse druk.
(n) Reynaert bij de galg: Reynaert de vos (Delft, Bruyn Harmanssz Schinckel
1589), fol. C3r.
(o) Reynaerts openbare biecht: Reynaert de vos. Reynier le renard, fol. E2v.
(p) Reynaert op de loer naar zijn vader: Willems 1850, naast p. 4. Deze afbeelding
is een nabootsing van een illustratie die zich in 1836 nog in B bevond. Het gebruik
hier is oneigenlijk. Het is niet duidelijk welke scène op de afbeelding bedoeld is. In
het handschrift vulde zij de ruimte voor de aanklacht van Ysegrim, waar zij zeker
niet hoort. Dit is de enige plaats waar deze illustratie in mijn reconstructie zinvol
kan worden gebruikt.
(q) Reynaerts begenadiging / mishandeling van Reynaerts vijanden: uit een
‘anonieme’ Engelse druk.
(r) Bellijn geeft Reynaert de pelgrimsattributen: uit een ‘anonieme’ Engelse druk.
(s) Verlenging van de hofdag met de klacht van Corbout: uit een ‘anonieme’
Engelse druk.
(t) De uitdaging tot het duel: uit een ‘anonieme’ Engelse druk.
(v) Het duel: Reynaert de vos. Reynier le renard, fol. K2v.

Literatuurverwijzingen
De auteur
Het acrostichon ‘Dismuude’: Berteloot 1993a, 1993b. - Een Van Diksmuide als
(pseudo)auteur: de elektronische databank ‘Narrative Sources’
(http://allserv.rug.ac.be/~jdploige/sources/frdatabank.html) onder trefwoord
‘Diksmuide’. - Lokalisering in Vlaanderen: Muller 1887; Teirlinck 1910-1912;
Berteloot 1987. - Lokalisering in de Noordelijke Nederlanden: Heeroma 1970, p.
152-188; Peeters 1975. - Datering, inclusief een overzicht van de oudere opvattingen:
Berteloot 1988. - David van Bourgondië: Zilverberg 1951.

Literaire traditie
Beknopt algemeen overzicht: Wackers 1998. - Overzichten in boekformaat: Varty
1999 (in het Engels en gericht op de Europese traditie) en Janssens en Van Daele
2001 (vooral gericht op de Nederlandse traditie). - De traditie en Reynaerts historie:
Wackers 1986, p. 91-120. - Overzicht van het onderzoek naar de Roman de Renart:
Varty 1998. Analyse van Branche VI: Nieboer 1978. - Reynaerts historie als
omwerking van Van den vos Reynaerde: Heeroma 1970, 115-151.

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

359

De tekst
Wackers 1986, p. 121-165; Wackers 1994b; Goossens 1998, p. 43-51, 53-60.

Het publiek
Algemeen: Blockmans 1985; Prevenier 1998. - Vrienden en magen: Carlier 1997,
p. 71-75. - Ambtenarij: Prevenier 1972. - Gentse steekpenningen: Blockmans 1985,
p. 242. - Soeverein baljuw: Van Rompaey 1967; Boone 1989. - Colard van de Clite:
Van Rompaey 1967, p. 76-83; Prevenier 1998, p. 99-100. - Ambtenarenfamilies en
clans: Prevenier 1998, p. 93-111, 295-308. - Kleding als statussymbool: Prevenier
1998, p. 167-169.

Overlevering
Algemeen: De Keyser 1938b; Deschamps 1972, nr. 23a + 23b; Goossens 1983a,
XII-XIII, Goossens 1988; Menke 1992. - Datering van fragment C: Lulofs 1973. - De
illustraties in B: De Keyser 1938a; Goossens 1983b.
- Proza-incunabelen: Vriesema 1980; Schlusemann 1991. - Rijmincunabel: Witton
1980; Goossens 1983a, XLIII, LXXVI-LXXVII noot 23. - De traditie tot de negentiende
eeuw: Wackers 2000. - Negentiende en twintigste eeuw: Goossens 1988, Janssens
en Van Daele 2001.

Edities en onderzoek
Fotografische weergave van B: De Keyser 1938b. - Diplomatische editie van B, C,
D, P en de tekstgetuigen van Van den vos Reynaerde: Hellinga 1952. - Kritische
edities van Reynaerts historie (beide tevens ook van Van den vos Reynaerde): Willems
1850, Martin 1874. - Juxta-editie van Reynke de vos en de meest daarmee
corresponderende delen van de Nederlandse Reynaerttraditie: Goossens 1983a. Overzicht van onderzoek tot 1986: Wackers 1986, p. 2-9. - Bundeling van relevante
studies: Goossens 1998.

Illustraties
Wackers 1983; Goossens 1983b; Varty 1999, p. 97-118, 227-248.

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

360

Aantekeningen
De eerste 3476 verzen van Reynaerts historie, die gebaseerd zijn op Van den vos
Reynaerde, bevatten een aantal details die voor het oorspronkelijke publiek van die
laatste tekst een extra lading moeten hebben gehad. Daarbij is bijvoorbeeld te denken
aan toponiemen. Voor het publiek van Reynaerts historie, dat uit een andere tijd en
een andere streek komt, kan die extra lading niet meer gefunctioneerd hebben. Voor
dat publiek is de betekenis beperkt tot wat binnen het verhaal over het betreffende
detail af te leiden is. De toelichtingen bij de eerste 3476 verzen worden gegeven
vanuit het standpunt van het publiek van Reynaerts historie. Het perspectief is hier
dus anders dan bij de aantekeningen van Bouwman en Besamusca in deel 1. Om
doublures tussen deel 1 en deel 2 zoveel mogelijk te vermijden, wordt hier in de
aantekeningen bij de eerste helft van het verhaal regelmatig verwezen naar het eerste
deel.
Bij de toelichtingen zijn een aantal studies doorlopend gebruikt. Het gaat om
aantekeningen bij Van den vos Reynaerde: Muller 1942, Lulofs 1983, Janssens e.a.
1991; aantekeningen bij Reynaerts historie: Martin 1874, Wackers 1986; studies
naar toponiemen: Teirlinck 1910-1912, Van Daele 1994. Er zijn geen verwijzingen
naar deze studies. Alleen naar andere, slechts incidenteel gebruikte literatuur wordt
verwezen.

Proloog (1-44)
De proloog van Reynaerts historie volgt die van Van den vos Reynaerde op de voet,
maar plaatst een aantal belangrijke eigen accenten. Zie voor een analyse van de
proloog als geheel deel 1, de aantekeningen bij 1-40 (verder aangeduid als: 1: 1-40).
De volgende punten wijken af:
3-6 Als reden voor het maken van dít verhaal noemt de auteur dat het levensverhaal
van Reynaert tot nu toe niet correct verteld was. Er ontbrak namelijk nog een deel.
Deze toevoeging ten opzichte van Van den vos Reynaerde is impliciete kritiek op
dat verhaal. Reynaerts historie zal namelijk langer zijn. De verteller kondigt dus ook
zijn eigen tweede deel aan. Dit is echter alleen duidelijk voor wie de
Middelnederlandse Reynaerttraditie
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kent, want net als Van den vos Reynaerde noemt de auteur alleen (onbepaalde) Franse
teksten als informatiebronnen.
4-7 Geeste is het woord waarmee traditioneel een verhaal over historische heldendaden
wordt aangeduid. Vita is letterlijk ‘levensverhaal’ maar duidt meestal een
heiligenleven aan. Beide termen zijn ironisch gebruikt. Reynaerts levensverhaal is
niet echt gebeurd en hij zal ook allerminst een heilige blijken te zijn.
23 In plaats van Babilonië wordt Pavia genoemd, een belangrijke handelsstad in
Noord-Italië. De functie van de naam blijft dezelfde (vgl. 1: 23).
40-44 De auteur geeft aan dat zijn verhaal een verborgen betekenis heeft door het
onderscheid tussen de woorden zelf en hun syn, hun betekenis, te benadrukken, door
te zeggen dat hij later nog op de strekking zal terugkomen en door te benadrukken
dat er veel wijsheid in zijn verhaal verborgen ligt. Deze nadruk op de verborgen
betekenis ontbreekt in de proloog van Van den vos Reynaerde.

Hofdag (45-524)
Het eigenlijke verhaal begint aan het hof van Nobel. De gebeurtenissen die zich daar
afspelen, geven de tegenstelling tussen Reynaert en het hof reliëf en tonen de interne
verdeeldheid van de hofgemeenschap.
45 Pinksteren is een traditioneel moment voor het bijeenroepen van een hofdag. Dit
motief komt zowel in dierenverhalen als in ridderliteratuur (bijv. die rond koning
Arthur) frequent voor. Ook in de middeleeuwse werkelijkheid werden hofdagen wel
met Pinksteren gehouden.
45-53 Zie 1: 41-47.
58-70 De tegenstelling tussen Reynaert en het hof wordt aangezet. Iedereen is er,
behalve Reynaert. Iedereen, met uitzondering van de das - een neef van Reynaert -,
heeft over de vos te klagen. De tegenstelling wordt door een bijbelcitaat versterkt:
63 geeft Joh. 3:20 weer. Dat citaat suggereert dat Reynaert slecht is (quaet doet) en
het hof goed (licht). Zo simpel zal het echter niet blijken te zijn.
72-73 Zie 1: 62-71.
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74-83 Zie over de klacht van de wolf dat de vos zijn vrouw verkracht heeft 1: 72-77.
De verkrachting van de wolvin komt terug in het twistgesprek over de visvangst van
de wolvin (6264-6379).
84-88 De wolvenkinderen zijn blind gemaakt doordat de vos urine in hun ogen
sprenkelde. Dat vossenurine blind maakt, is in overeenstemming met de middeleeuwse
biologische opvattingen.
88-95 Zie 1: 79-85.
108-33 Zie 1: 107-25.
119 De uitspraak dat de koning Reynaert gunstig gezind is, moet ironisch worden
opgevat. Tybeert zegt in feite dat de koning heimelijk iets tegen Reynaert heeft.
134-77 De laatste klager is Panther. Reynaerts historie maakt niet duidelijk welk
dier deze naam draagt. In Van den vos Reynaerde gaat het om de bever en is de vorm
van de naam Pancer. Het is hoogstwaarschijnlijk dat ‘Panther’ hier een eigen- en
geen soortnaam is, omdat de diersoort ‘panter’ later in het verhaal in een volstrekt
andere context voorkomt (vgl. 5453-65). Panther spreekt de meest concrete klacht
uit en bovendien een waarvoor bewijs aangedragen wordt: de wonden die Reynaert
Kuwaert toebracht, worden namelijk getoond (170). Opmerkelijk is overigens, dat
Panther tegen Tybeert begint te spreken en Reynaerts misdaad als het ware noemt
om diens standpunt te weerspreken. Pas aan het eind blijken zijn uitspraken ook een
aanklacht tegenover de koning te zijn. Het belangrijkste aan deze klacht is niet de
mishandeling van Kuwaert, maar het breken van de koningsvrede. Zie daarover 1:
140-41.
150-55 Zie 1: 142-48.
175 Het oordeel over een misdaad wordt bepaald (‘gewezen’) in een vergadering
van de voornaamste edelen onder leiding van de vorst. Deze maakt dat vervolgens
openbaar en zorgt dat het uitgevoerd wordt. Beide zaken worden door het werkwoord
rechten aangeduid.
185-309 Zie 1: 177-282.
188-208 Grymbaert begint met een spreekwoord (190) om de algemene geldigheid
daarvan als argument te kunnen gebruiken voor de specifieke
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situatie: vijanden zeggen altijd negatieve dingen. Ysegrim is een vijand van Reynaert,
dus zijn aanklachten zijn niet serieus te nemen. Volgens Grymbaert heeft Ysegrim
Reynaert veel meer kwaad gedaan dan andersom. Hij suggereert bovendien dat
Ysegrim dat niet zou willen laten onderzoeken, omdat hij dan het risico zou lopen
zelf opgehangen te worden. Alleen omdat de koning Reynaert slecht gezind is, kan
dit allemaal maar en moet Reynaert Ysegrims gedrag dulden. Grymbaert sluit bij
zijn inschatting van de situatie aan het hof dus aan bij die van Tybeert.
209-35 Zie over de verhalen waarop hier toespelingen worden gemaakt 1: 208-16
en 1: 217-29.
240-84 Grymbaert ontkracht de geformuleerde klachten door ze anders voor te stellen.
Ysegrims vrouw heeft al langer dan zeven jaar (symbolisch voor altijd) een hoofse
relatie met Reynaert. Daarom heeft ze met hem geslapen en bovendien heeft ze dat
goed doorstaan. Dat is toch niets om over te klagen. Reynaerts gedrag tegen Kuwaert
wordt voorgesteld als een noodzakelijke maatregel van een leermeester tegen een
slechte leerling. Over het aspect van koningsvredebreuk rept Grymbaert
vanzelfsprekend met geen woord. Als laatste klacht behandelt Grymbaert de zwakste,
die van Corttoys, en die blaast hij ontzettend op. Hij citeert opnieuw een spreekwoord,
nu in het Latijn en met vertaling (269-71), en maakt duidelijk dat Reynaert in deze
zaak voortreffelijk en met respect voor de koning heeft gehandeld.
249 Het werkwoord genesen heeft meer betekenissen. Het kan de huidige betekenis
‘beter worden’ hebben, maar wordt ook gebruikt om ‘voorspoedig bevallen’ aan te
duiden. De tekst speelt met de twee mogelijkheden. De eerste betekenis sluit aan bij
Ysegrims visie: het was verkrachting maar het viel allemaal wel mee. De tweede
sluit aan bij overspel, de interpretatie die Grymbaert aan het gebeuren wil geven. Hij
suggereert zo dat de wolvenkinderen bastaarden van Reynaert zijn. Het publiek wordt
geacht de ambiguïteit in de verdediging van Grymbaert te doorzien. Later in zijn
verhaal zal de auteur opnieuw op de kwestie verkrachting/overspel terugkomen. Zie
6264-6404.
285-309 Grymbaert schetst Reynaerts huidige levenswijze. Hij leeft nu als kluizenaar,
vast, bidt en doet boete. Dit beeld van Reynaert als kluizenaar zal terugkomen in
Cantecleers woorden (384-409). Dan zal blijken, dat het vals is.
315 De informatie over de figuur van Coppe lijkt innerlijk tegenstrijdig. Tij-
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dens de beschrijving van de begrafenisstoet wordt zij impliciet als een dochter van
Cantecleer gekarakteriseerd (333-35). Expliciet wordt zij dat genoemd in 445 en
455. In 359 spreekt Cantecleer echter over zijn vrouw Coppe. Die inconsistentie is
niet beperkt tot handschrift B, maar komt ook voor in hs. F van Van den vos
Reynaerde. Mogelijk is de oorzaak een kopiïstenfout. De gegevens van hs. B zijn
coherent als aangenomen wordt dat zowel Cantecleers vrouw als een van zijn dochters
de naam ‘Coppe’ dragen.
323-29 De twee hanen naast de baar worden op ironische wijze belangrijk gemaakt.
Zie over Cantecleer 1: 293-301. Craeyant is de dapperste haan tussen Holland en de
Ardennen. Omdat dit wel een groot, maar qua betekenis volstrekt onbepaald, gebied
is, betekent deze mededeling niets.
350-416 Zie 1: 322-420 en 384-85.
401 Zie over Elmare 1: 373. Het klooster komt nog terug in het verhaal, omdat
Ysegrim er een tijdje als monnik verbleven heeft (zie 1523 en 4515).
421 Omdat Cantecleer zijn vrees voor Reynaert kwijtgeraakt is, gaat hij met zijn
familie buten der mueren. Ze verlaten dus hun beschermende omgeving en daarom
kan Reynaert ze te pakken nemen. Hun ongeluk hebben ze dus zelf mede veroorzaakt.
466-78 Het dodenofficie bestaat in volledige vorm uit drie delen: vespers, metten
(die ‘vigilie’ worden genoemd) en lauden. De auteur noemt de lijkdienst voor Coppe
vigelie (468), maar bedoelt daarmee het hele officie. Placebo domino is namelijk de
antifoon (= psalmvers dat tijdens het zingen als refrein herhaald wordt) waarmee de
dodenvespers opent. Zoals alle koordiensten bestaat het dodenofficie voor een groot
deel uit psalmen, die afwisselend door enkele voorzangers en door het hele koor
worden gezongen. Vermoedelijk duidt het woord veerss (472) op de psalmgedeelten
die de voorzangers zingen, en responsen (474) op die van het hele koor. Het Latijnse
woord responsio is echter meerduidig en kan ook andere delen van de dienst
aanduiden. Als de dodenmetten volledig zijn, bevatten ze driemaal drie lezingen uit
het boek Job, waartussen psalmen worden gezongen. Daarnaar verwijzen 476-77.
De collecten zijn de slotgebeden van vespers en lauden (in 477 dus de laatste) en
met commendatie (478) wordt de zogenaamde commendatio animae aangegeven,
een afsluitend gebed dat de dode aan god aanbeveelt. Het ontleent zijn naam aan het
eerste woord (commendo of commendamus). Zie verder Harper 1991, p. 105-108 en
Liturgisch Woordenboek, 1, p. 431.
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495-505 Zie 1: 466-78.
506-16 Waarom Bruun de beste bode is, wordt niet geëxpliciteerd. Mogelijk speelt
zijn hoge rang aan het hof hierbij een rol, mogelijk ook zijn kracht (zie 1054). In elk
geval meent de koning er goed aan te doen Bruun te waarschuwen: Reynaert zal
proberen hem te bedriegen. Voor het publiek wekt dit spanning op: zal de koning
gelijk krijgen?
517-23 Bruun wijst de raadgeving af. Dit verhoogt de spanning nog meer. Bruun
roept onheil over zichzelf af voor het geval hij er niet in zal slagen Reynaerts agressie
af te weren. Hij zal krijgen wat hij vraagt. Zie ook 1: 495-96.

Eerste indaging (524-1065)
De bedoeling van dit verhaaldeel en van de twee volgende dagingen is om een aantal
confrontaties tussen Reynaert en een hofdier te tonen en daarmee de intellectuele
superioriteit van Reynaert. Dit alles dient als voorbereiding op de uiteindelijke
confrontatie van Reynaert met de koning aan het hof.
524-40 Zie 1: 502-12.
547-56 Bruun spreekt als koningsbode plechtig en dreigend. In zijn woorden zijn
officiële rechtsformules verwerkt. Nadat hij over de honing gehoord heeft, is zijn
taal jachtig en hebberig (628-37). Bruun onthult dus zijn ware aard voor het publiek
onder andere door de wijze waarop hij spreekt.
557-83 Reynaert geeft niet meteen antwoord, maar trekt zich eerst dieper in zijn hol
terug. Mapertuus wordt beschreven als een doolhof waarin Reynaert altijd veilig is
en van waaruit hij andere dieren kan aanvallen. Deze beschrijving is door de auteur
van Reynaerts historie aan de tekst van zijn voorbeeld toegevoegd. Ze werkt op twee
niveaus. Binnen deze scène is ze een beeld van Reynaerts houding tegenover de beer
(vgl. 579-83). Binnen het verhaal als geheel dient ze om te motiveren waarom
Hermeline op het eind van het eerste deel niet weg wil (3184-3200). Een dergelijke
veilige woonplaats is niet zomaar opnieuw te vinden. De weigering van Hermeline
om met Reynaert te vertrekken is noodzakelijk om het tweede deel van het verhaal
mogelijk te maken (zie ook Nawoord, par. 3.1).
616-26 Reynaerts woorden over de honing zijn innerlijk tegenstrijdig.
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Enerzijds noemt hij het rotzooi die hij uitsluitend uit noodzaak eet. Anderzijds gaat
het om grote, verse honingraten. Een slimme tegenstander zou deze tegenstrijdigheid
kunnen doorzien. Bruun reageert echter primair en uitsluitend vraatzuchtig.
672-73 en 685-97 De verteller kondigt zowel via de woorden van Reynaert als via
twee vertellersinterventies nogmaals de slechte afloop van Bruuns avontuur aan. De
spanning voor het publiek ligt dus in de vraag hóe Bruun in problemen zal komen.
723 Zie 1: 672.
761-63 Zie 1: 705-6.
772-88 Als mensen in dierenverhalen een dier aanvallen, gebeurt dat vrijwel altijd
in een collectief. De dorpelingen worden hier op twee manieren belachelijk gemaakt.
Allereerst door het noemen van hun ‘wapentuig’ dat bestaat uit hun dagelijkse
werktuigen. Daaronder zijn behalve boerengereedschap ook twee religieuze
voorwerpen (kruisstaf en vaandel, 780-82). Een tweede spottend element is dat
iedereen de aanval wil meemaken, zelfs de ouwetjes die bijna niets meer kunnen
(787-88). Natuurlijk slaat de spot ook op Bruun die zich door zo'n ‘stelletje
ongeregeld’ zal laten mishandelen.
818-47 In ridderromans wordt vaak veel aandacht geschonken aan de naamgeving
van helden. Deze geeft hun afkomst aan, verwijst naar een bijzondere eigenschap
etc. Hier maakt de auteur veel werk van de namen van de dorpelingen, maar met een
spottende bedoeling. De meeste mannen blijken mismaakt te zijn (mitten crommen
been, mitter breder nese, mitten langen vingeren - dit zou ook op een diefachtig
karakter kunnen wijzen -, Langtee). Bij de vrouwen wordt verwezen naar geklets
(Abelquac = mooipraatster, leuteraar; Bave = kwijlster; in Avesoete verwijst het eerste
deel naar de (kwetterende) ekster) en naar seksualiteit (Julocke = jou lok ik). De
naam Baerdeloge is nog niet bevredigend geïnterpreteerd. Er zou een verband met
‘loog’ in de zin van bijtend vocht kunnen zijn.
Verwant aan de aandacht voor de naam is de aandacht voor de afstamming. Ook
daarmee wordt hier gespot. Lantfreit doet Bruun het meeste aan, want hij heeft de
edelste afstamming. Zijn moeder was Julocke vander after poorten (= aarsgat) die
vanwege haar naam een hoer of een seksueel ongeremde vrouw lijkt te zijn. Macop
die stoppel mader is zijn vader. De naam betekent ‘maankop’ (letterlijk ‘papaver’
maar hier ‘slaperd’, ‘sufferd’; vgl. Heeroma 1970, p. 174). Deze man maait de stoppels
(de resten van graan-
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stengels die na de oogst achterblijven op het land). In termen van een nog levend
spreekwoord is zijn beroep ‘achter het net vissen’. Hij is heel dapper, als er niemand
in de buurt is... Een kind met zo'n ouders moet ook wel dapper zijn.
862-76 Zie 1: 731 en 1: 826-44.
796-802 en 888 De straf voor diefstal was het afhakken van oren, vingers of een
hand. Bruun kan beschouwd worden als een dief, omdat hij Lamfreit honing wilde
ontnemen. Door zich los te trekken brengt hij zichzelf de straf voor diefstal toe. In
aansluiting daarop noemen de dorpers hem oorloos dief (888).
923-931 Zie 1: 903-8.
967-976 Zie 1: 936-51.
1019-36 In de overgang tussen de eerste en de tweede daging treedt variërende
herhaling op. De koning neemt, op verzoek van Bruun, de verantwoordelijkheid voor
de wraak op zich - zoals hij ook bij de dood van Coppe heeft gedaan. Hij laat zich
opnieuw adviseren voor hij tot actie overgaat. Nu wordt Tybeert als bode gekozen
en er wordt een argumentatie bij gegeven: die is vroet (1035). Waarom Bruun gekozen
is, vermeldde het verhaal niet, maar door het hele verloop van zijn daging weet het
publiek dat het niet vanwege zijn verstandelijke vermogens kan zijn geweest. Met
Tybeert wordt dus een nieuwe kracht tegen Reynaert ingezet.
1037 Lioen (Frans: lion) is eigenlijk een soortnaam, maar wordt hier als eigennaam
gebruikt. Deze gewoonte gaat waarschijnlijk terug op een heel oud taboe, namelijk
dat de naam van machtigen niet uitgesproken mag worden. Het is echter
onwaarschijnlijk dat het publiek van Reynaerts historie hier nog in geloofde.
1045-47 Zie 1: 1023-24.

Tweede indaging (1066-1376)
1070 Zie 1: 1043-59.
1095 Door Tybeert welkom te heten neemt Reynaert het gastheerschap op
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zich. Naar middeleeuwse norm impliceert dit, dat hij zijn gast niet alleen moet
verzorgen maar ook moet beschermen. Vgl. 1: 1200.
1099-1102 Deze uitspraak van de verteller benadrukt de valsheid van Reynaerts
scone tale en is bovendien een aankondiging van de negatieve rol die Reynaerts
welsprekendheid nog zal spelen, allereerst in de afronding van Tybeerts daging maar
ook in de rest van het verhaal.
1131-42 De misleiding van de tweede dager is een variatie op die van de eerste.
Tegen Bruun noemde Reynaert zelf de honing, bij Tybeert zorgt hij dat de kater het
gewenste voedsel noemt. Dat is een schijnbare beveiliging tegen misleiding.
1161-63 Trouw aan de eigen familie is een heel belangrijke verplichting in de
middeleeuwen. Tybeert toont zich hier dus van een heel slechte kant. Hij is puur
egoïst.
1178 Mompelier is een normale schrijfwijze voor de Franse stad Montpellier, die
beroemd was vanwege zijn medische faculteit. Hier wordt de stad waarschijnlijk
alleen genoemd om een verre afstand aan te duiden. Misschien is er ook een verband
met mompelen/mompen wat ‘verhullen’ of ‘bedriegen’ betekent. De naam is dan een
toespeling op de situatie.
1262 Naakt slapen is de gewoonte in de middeleeuwen. Dit gold echter niet voor
geestelijken. Deze dienden hun lichaam ook 's nachts te bedekken als teken van
zuiverheid. Het herhaalde noemen van de naaktheid van de dorpspriester benadrukt
dus zijn lakse gedrag.
1265-68 Zie 1: 1245-49.
1281-88 De priester wordt gestraft door de verminking van een lichaamsdeel waarmee
hij veel gezondigd heeft, getuige het feit dat hij veel kinderen heeft (1257) en getuige
de jammerklachten van Julocke. Dat past goed bij het middeleeuwse
rechtvaardigheidsgevoel.
1289-1302 Julocke blijkt kerkelijke middelen (offergeld) als haar eigendom te
beschouwen en een egoïste te zijn. Ze betreurt namelijk het verlies van de priester
niet vanwege zíjn pijn, maar omdat ze vreest niet meer aan haar trekken te komen.
1308-14 Reynaert gebruikt religieuze beeldspraak om Julocke te troosten
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(vgl. 967-976). Zoals het een kapel niet misstaat, wanneer er slechts met één klok
geluid wordt, zo zal ook de priester nog wel iets kunnen presteren op seksueel terrein.
De betekenis van 1312 is onzeker. Wordt de priester in het vervolg een ander ‘standje’
aanbevolen, of zegt Reynaert, dat hij nog kan functioneren, zij het op een lager
niveau?

Derde indaging (1377-1772)
1411-29 Reynaerts antwoord aan Grymbaert is door de auteur van Reynaerts historie
aan zijn voorbeeld toegevoegd. Doordat Reynaert stelt dat de koning beseft dat zijn
hof niet zonder Reynaerts raad kan, ja dat aan alle hoven zijn raad onmisbaar is,
worden zowel de thematiek als de strekking van het tweede deel al aangekondigd.
1449-63 De woorden van Reynaert tot zijn vrouw over zijn kinderen zijn vaak positief
geïnterpreteerd: Reynaert toont zich hier een goed ouder. Op een ‘natuurlijk’ vlak
is dit niet onaannemelijk. In het middeleeuwse denken wordt aangenomen dat vrijwel
alle schepsels positieve emoties hebben ten opzichte van hun kroost. Het is echter
wel opmerkelijk, dat Reynaert hoopt dat zijn jongste zoon op hem zal lijken en dat
hij de andere dief noemt. Het is dus niet waarschijnlijk dat de andere dieren Reynaerts
mening over zijn kinderen zullen delen.
1475-85 Zie 1: 1433-38. Regel 1482 dient begrepen te worden als: hier is niemand
anders in de buurt die de rol van priester op zich zou kunnen nemen. (En daarom
vraag ik het jou, Grymbaert.)
1493-96 Zie 1: 1452-59.
1500-1687 Zie 1: 1430-1691.
1521-22 De termen ‘oom’ en ‘neef’ kunnen in de middeleeuwen twee betekenissen
hebben. De eerste drukt een familierelatie uit, net als tegenwoordig. De tweede
betekenis hangt samen met een vriendelijke of beleefde hiërarchische verhouding.
In zo'n verhouding wordt de hogere met ‘oom’ en de lagere met ‘neef’ aangesproken.
Reynaert zegt hier, dat hij zich ten onrechte tegenover Ysegrim als een familielid
heeft voorgedaan. De achtergrond daarvan moet wel zijn, dat familieleden verplicht
zijn elkaar te steunen. In 2125 zegt Reynaert dat Ysegrim hem ervan heeft proberen
te overtuigen dat ze familie zijn. Dit is een van de vele gevallen dat Reynaert aan
het hof het tegenovergestelde beweert van wat hij daarbuiten zegt.
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1545-46 Vyanoys moet een plaatsnaam zijn, maar het is onbekend welke plaats
bedoeld wordt. De overige redacties hebben allemaal andere lezingen. De
mogelijkheid van een kopiistenfout is dus zeker aanwezig. Vermedoys is waarschijnlijk
het Noord-Franse graafschap Vermandoys. De bedoeling van de lokalisering is:
ergens ver weg bij een uitzonderlijk rijke priester waar een uitzonderlijk goede buit
te behalen is.
1688-1712 De travestie van Reynaerts biecht wordt gevolgd door een travestie van
een penitentie. Op zich zijn stokslagen als penitentie niet ongewoon (in Van den vos
Reynaerde krijgt Reynaert er veertig, zie 1: 1675-76). Hier echter moet Reynaert er
zichzelf maar drie geven. Het over de stok heen springen en het kussen ervan heeft
vanuit religieus perspectief geen enkele zin. De vermaningen die Grymbaert
vervolgens uitspreekt, kunnen wél serieus genomen worden. Onmiddellijk echter zal
blijken, dat Reynaert niet van plan is ernaar te leven.
1715-45 Opzij van de weg die Reynaert en Grymbaert volgen, ligt een klooster waar
veel kippen zijn. Reynaert neemt Grymbaert mee die kant op door de noodzakelijke
afbuiging als de rechte weg voor te stellen (1723). De kippen, die normaal binnen
de muren verblijven (1719), lopen nu buiten rond en de haan die zich het verst van
de veiligheid verwijderd heeft, wordt door Reynaert aangevallen. Grymbaert roept
hem echter meteen tot de orde en over een smalle brug keren ze terug naar de echte
rechte weg. Dit stuk bevat een duidelijke ruimte- en wegsymboliek. Reynaert wil de
rechte weg niet gaan. Dat is een teken van zijn aard. Alleen als het echt niet anders
kan, gedraagt hij zich volgens de regels. De haan die hij aanvalt, bevindt zich echter
op een plek waar hij niet hoort. Reynaerts potentiële slachtoffers maken het hem dus
wel heel erg gemakkelijk. We zien hier in het klein het patroon herhaald van de
ondergang van Cantecleers familie, van de dagingen en de listen in de biecht.
Hetzelfde patroon zal zich aan het hof opnieuw ontvouwen.
1750-52 Het afgeslagen hoofd, dat op eigen houtje nog in de richting van de kippen
zou vliegen, is een prachtig beeld van de aard van Reynaert.

Veroordeling en verzoening (1773-2797)
In dit verhaaldeel wordt eerst de spanning tot het uiterste opgevoerd. Daarna volgt
op verrassende wijze de verwachte ontknoping. De aanklachten en dagingen worden
noodzakelijkerwijs gevolgd door een proces. Dat loopt
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voor Reynaert slecht af, maar dan komt de omkeer: door een leugenverhaal over een
schat krijgt Reynaert de koning weer aan zijn kant.
1773-87 De tegenstelling tussen Reynaert en de hofdieren, die ook aan het begin van
het verhaal is aangegeven (zie 58-70), wordt opnieuw benadrukt. Desondanks gedraagt
Reynaert zich zeer stoutmoedig. Hij moet wel.
1788-1813 Reynaert presenteert zichzelf als een trouw, maar door leugenaars
belasterd, dienaar van de koning. Vervolgens zegt hij, dat het de kroon niet betaamt
scalcken ende fellen te geloven. Toch hebben zij aan veel hoven macht verkregen.
Met scalcken worden in Reynaerts historie hovelingen bedoeld die een vorst
schijnbaar goede raad geven maar in feite slechts op hun eigen voordeel uit zijn.
Vaak gaat het om figuren die uit lagere standen opgeklommen zijn. De scalcken zijn
van nature geneigd de goeden ellende te berokkenen. Opnieuw (vgl. 1411-29) tilt
Reynaert zijn eigen situatie op een algemeen plan. Ook deze passage is bedoeld als
een aankondiging van de thematiek van het tweede deel. Opmerkelijk is, dat Reynaert
in het voorafgaande regelmatig zelf fel genoemd is (bijv. in 98, 371, 490, 512, 665,
1041, 1101). Hij waarschuwt de koning dus als het ware voor zichzelf. Dit is de
eerste maal in het verhaal, dat algemene uitspraken worden gedaan die in principe
juist zijn, maar binnen de context van het verhaal worden misbruikt om de positie
van de spreker te verstevigen. Zie Nawoord, par. 3.2.
1838-54 Hoewel Reynaert in zijn biecht erkend heeft verantwoordelijk te zijn voor
de mishandeling van Bruun en Tybeert (1503-1507), wijst hij hier die
verantwoordelijkheid verontwaardigd af. Het was hun eigen schuld.
1868-71 Bellijn, die later (vgl. 2934 en 2974) de hofkapelaan blijkt te zijn, neemt
het celibaat evenmin serieus als zijn collega-geestelijke in het dorp.
1872-90 De opsomming is in de middeleeuwse literatuur een regelmatig gebruikte
manier om veelheid te evoceren. Deze literaire techniek wordt hier aangewend om
de aversie tegen Reynaert gestalte te geven. In de opsomming komen naast de bekende
en belangrijke tegenstanders en slachtoffers van Reynaert ook veel anonieme en/of
onbekende dieren voor. Een dergelijke lijst kan gemakkelijk kopiistenfouten
veroorzaken. Het is dus niet zo vreemd, dat niet elk dier hier te identificeren is.
1886 In Van den vos Reynaerde is in de corresponderende versregel sprake van het
foret Cleenebejach (de fret Kleinbuit). In B gaat het om twee dieren.
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De eigennaam Cleynbejach is in een soortnaam veranderd. Het woord knoesel komt,
behalve op de parallelplaats in P, in het Middelnederlands verder niet voor. Het zou
een verschrijving kunnen zijn voor ‘wesel’ of voor ‘rossel’/‘rosseel’, waarmee
mogelijk de eekhoorn werd bedoeld.
1918-23 Zie 1: 1886-1914.
1932 Opmerkelijk genoeg is het niet de koning (zoals in Van den vos Reynaerde)
maar Tybeert die aanspoort tot een snelle uitvoering van het vonnis. Het zijn dus
Reynaerts drie voornaamste vijanden die nu, gesanctioneerd door het besluit van de
koninklijke raad, het vonnis willen voltrekken.
1944-77 Het is laat op de dag, dus als men Reynaert meteen op wil hangen, moet
een galg worden gebruikt die er al staat. Tybeert wijst Ysegrim op het bestaan van
de galg waaraan zijn broers Rumen en Widelancken door toedoen van Reynaert zijn
opgehangen. Hier moet een toespeling achter zitten op een niet overgeleverd
dierenverhaal. Maar ook voor wie de inhoud daarvan niet kent, functioneert de scène:
door te zinspelen op een eerdere agressieve daad van Reynaert tegen Ysegrims familie
wil Tybeert de wraakzucht van de wolf vergroten.
Behalve een galg is ook een touw noodzakelijk. Reynaert zelf wijst op het touw
dat Tybeert nog om zijn hals heeft vanwege zijn avontuur in de schuur van de priester.
Oppervlakkig gezien helpt Reynaert mee aan zijn terechtstelling, omdat hij zijn
onontkoombare dood dan maar liever snel ziet komen. Een verstopt motief voor zijn
woorden is echter, dat hij zijn vijanden uit de buurt wil hebben als hij zijn ultieme
poging zal doen om alsnog aan de dood te ontsnappen. Zie ook de aantekening bij
2023-31.
1979 Binnen 100 verzen wordt voor de hoofdpersoon vijfmaal de naam Reyer gebruikt
(1979, 2012, 2017, 2022, 2057). Daarna komen weer uitsluitend varianten van
Reynaert voor. De naam Reyer (= danser?) voor de vos komt ook elders wel voor,
bijvoorbeeld bij Willem van Hildegaersberch, maar het geconcentreerde, tijdelijke
gebruik in Reynaerts historie is niet te verklaren.
2023-31 en 2054 Op dit punt bevat het verhaal van Reynaerts historie (althans in de
versie van B) een logische fout. In Van den vos Reynaerde gaan Bruun, Ysegrim en
Tybeert weg om de galg klaar te maken. Reynaert en de andere hovelingen blijven
achter. Reynaert kan dus in afwezigheid van zijn vijanden zijn biecht spreken. Hier
nemen de drie Reynaert mee en ook de rest van het hof gaat naar de galg. Vanaf het
moment echter dat Reynaert vraagt
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of hij een biecht mag spreken (2072 e.v.), wordt de aanwezigheid van zijn vijanden
genegeerd. In 2811-12 wordt zelfs verteld, dat Bruun en Ysegrim zich terug haasten
naar de koning en de hovelingen. Het is niet duidelijk of deze fout op het conto van
de auteur of op dat van een kopiist geschreven moet worden. Een bereidwillig publiek
heeft er overigens weinig last van.
2042-53 Opnieuw wordt het hoofdthema van Reynaerts historie geformuleerd. Ook
al is de koning boos op Reynaert en ook al heeft hij tegen iedereen misdaan, hij kan
het hof toch aan zijn kant krijgen, als hij maar mag spreken. Zo groot zijn zijn
sluwheid en redenaarstalent.
2072-88 Zie 1: 2054-60.
2100-21 Zie 1: 2070-76.
2122-56 Zie 1: 2095-99.
2123 De meeste toponiemen in Reynaerts historie verwijzen naar Vlaanderen, waar
de tekst vrijwel zeker ook ontstaan is. De Oude Rijn is echter een duidelijk Hollands
toponiem. Het is dus waarschijnlijk door een latere kopiist in het verhaal ingevoegd.
Zie par 1.
2183-95 Zie 1: 2164-78.
2199-2215 Reynaert maakt zijn komende relaas geloofwaardig door te zeggen, dat
hij het met tegenzin zal vertellen, want het is negatief voor enkele van zijn dierbaarste
verwanten. Door dit te zeggen, geeft hij bovendien de koningin een argument in
handen om hem later bij te vallen (vgl. 2543-52).
2248-59 Zie 1: 2227-38.
2269-73 De Ardennen zijn in veel ridderverhalen een woest en gevaarlijk gebied
waar negatieve personages leven. Dat Bruun daar vandaan komt, pleit tegen hem.
Door de tegenstelling met de Ardennen wordt impliciet van Vlaanderen een positieve
streek gemaakt.
2283-84 Hijfte was, en is, een bestaand dorp ten noordoosten van Gent. De tekst kan
op twee manieren gelezen worden. De auteur van Reynaerts historie kan bedoelen,
dat de samenzweerders eerst te Hijfte kwamen en daarna verdertrokken, waarna ze
ten zuiden van Gent overlegden. Dat zou kloppen met de realiteit. Hij kan ook
bedoelen dat het overleg te Hijfte plaatsvond.
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Dan heeft hij wel uit zijn voorbeeld afgeleid, dat Hijfte in de buurt van Gent ligt,
maar heeft hij het vervolgens enigszins verkeerd gesitueerd. De tweede verklaring
is plausibeler, omdat er geen aannemelijke reden is voor de omslachtigheid van de
eerste interpretatie.
2286-90 Door het noemen van de duivel geeft Reynaert de samenzwering tegen de
koning een negatieve religieuze lading. Hij maakt er ook zijn vader slechter mee,
waardoor zijn verhaal weer wat geloofwaardiger wordt.
2295 De samenzwering is duidelijk verbonden met het Duitse keizerrijk. Bruun zal
in Aken, de stad van Karel de Grote, gekroond worden. Bovendien werft Reynaerts
vader huurlingen in heel het land tussen de Elbe en de Somme (2461), dat ruwweg
het gebied van het Duitse keizerrijk aanduidt, en veel van die huurlingen komen uit
Thüringen en Saksen (2485), oostelijke (en als gevaarlijke en wild voorgestelde)
streken van dat rijk. Het verband kan toeval zijn. Alle toponiemen hebben namelijk
de bedoeling om de uitgestrektheid van de samenzwering te laten zien. Het directe
verhaaldoel daarvan is om het gevaar ervan groter te laten lijken.
2328-67 Zie 1: 2299-2322.
2416 Reynaerts vader wist zijn sporen uit met zijn mond. Hij strijkt dus met zijn bek
(tong?) de aarde glad. Of legt hij takjes en bladeren op zijn pootafdrukken?
2512-66 Zie 1: 2491-2541.
2567-90 Zie 1: 2542-45 en 2561-65.
2598-2608 Het bos Hulsterlo en de bron/vijver Kriekenpit verwijzen in Van den vos
Reynaerde waarschijnlijk naar echte toponiemen. In het moderne onderzoek bestaat
overigens grote verdeeldheid over de vraag welke plaatsen precies bedoeld zijn (vgl.
Van Daele 1994, deel 1). Het is onzeker of het publiek van Reynaerts historie geweten
heeft, dat het hier om echt bestaande plekken ging. Voor de appreciatie van het
verhaal doet dat er echter niet toe, want binnen de verhaalwerkelijkheid wordt het
bestaan van beide bevestigd door de getuigenis van Kuwaert. De ironische
tegenstelling tussen het geloof van de koning in een niet bestaande schat en zijn
twijfel over echt bestaande plaatsen blijft dus functioneren. De beschrijving van
Kriekenpit in Van den vos Reynaerde heeft volgens veel interpretatoren een sterk
sym-
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bolische lading (zie 1: 2574-93). In Reynaerts historie wordt alleen aangegeven dat
het om een wildernis gaat, waar slechts nachtvogels wonen.
2643-44 De koning noemt een aantal ‘wereldsteden’ die hij contrasteert met
Kriekenpit. Aan de ene kant laat hij hier zien dat hij Reynaert nog steeds niet helemaal
vertrouwt, wat voor hem pleit. Aan de andere kant is het nogal naïef om aan te nemen
dat een schat op een algemeen bekende plaats verborgen zou kunnen zijn.
2652-54 valeye is wel geïnterpreteerd als een plaatsnaam. Het zou dan Valois kunnen
aanduiden. Vermoedelijk wordt hier gewoon het woord ‘vallei’, ‘dal’ gebruikt. Het
kan dus overal zijn. De afstand tussen Rome en een willekeurige plaats is
onbepaalbaar, net als de afstand van de koning tot de (niet bestaande) schat. Direct
na deze ambigue mededeling maakt Reynaert de locatie van de schat weer
waarschijnlijk. Die ligt in een welbepaalde Vlaamse streek, niet ergens ver weg. De
Leie is toch ook de Jordaan niet.
2675-2705 Zie 1: 2623-2750 en 2662-74.
2692 Het is de vraag wie met hi bedoeld wordt. In de handschriften van Van den vos
Reynaerde staat op de corresponderende plaats Reynaert. In de lezing van B is het
meest aannemelijk, dat Kuwaert doorgaat met spreken. Sprekerswisselingen worden
namelijk in de Middelnederlandse literatuur vrijwel altijd met expliciete aanduidingen
en niet met voornaamwoorden aangegeven. In dat geval meent Kuwaert dat Rijn kan
getuigen dat zij beiden altijd in overeenstemming met het recht hebben geleefd. Hij
doet dat dan waarschijnlijk uit vrees dat de vraag naar Kriekenpit een aanloop is om
hem ergens van te beschuldigen. Dat maakt Kuwaert tot een dubieus karakter. In
2701 snoert Reynaert hem dan de mond en spreekt zelf verder. Een interpretatie die
aansluit bij de situatie in Van den vos Reynaerde is dat Reynaert Kuwaert hier al het
woord ontneemt, mogelijk omdat de woorden van de haas een verstopte aanwijzing
aan de koning bevatten dat het bij Kriekenpit niet pluis is (vgl. 3108-10). In elk geval
wil Reynaert dan voorkomen, dat de haas doorgaat over Rijn te spreken, maar hij
stelt die zelf wel voor als iemand die voor zijn eigen onberispelijke gedrag garant
zou kunnen staan. Hij zou daarmee terugkomen op zijn uitspraak direct na zijn
aankomst aan het hof, dat hij niets verkeerds heeft gedaan (1792-98). (De
aanhalingstekens in de editie zijn zo geplaatst, dat beide interpretaties mogelijk zijn.
Als Kuwaert aan het woord blijft, zijn ze op de grens van 2691-92 eigenlijk
overbodig.)
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2715-43 Nu de koning Reynaert gelooft, is de vos er nog niet. Hij moet nog zorgen
dat hij uit het hof kan verdwijnen, voordat uitkomt dat de schat niet bestaat en zijn
relaas over de samenzwering gelogen is. Hij doet dat door te zeggen dat hij in de ban
is, omdat hij Ysegrim geadviseerd heeft te vertrekken uit het klooster waar hij
ingetreden was. Omdat de gelofte monnik te worden voor altijd geldt, is dit een zeer
zondig advies. Bannelingen waren maatschappelijk uitgestotenen en daarom wil de
koning na deze verklaring Reynaert niet meer meenemen. De bekentenis verklaart
ook waarom Reynaert zo snel naar Rome wil, maar niet waarom hij die reis niet al
veel eerder heeft ondernomen: Ysegrim is immers al een tijd uit het klooster en
Reynaert is dus al lang balling.
Op indirecte wijze stelt Reynaert hier Ysegrim negatief en zichzelf positief voor.
Ysegrim kan immers niet leven op zesmaal zoveel voedsel als andere monniken
gebruiken, wat zijn vraatzucht benadrukt. (Het thema van de vraatzuchtige
wolfsmonnik is zeer wijd verspreid in middeleeuwse dierteksten.) Reynaert helpt
hem, omdat dat familieplicht is. In zijn biecht heeft Reynaert gezegd dat hij Ysegrim
monnik heeft gemaakt te Elmare (1523 e.v.). Nu zegt hij dat hij de wolf geholpen
heeft om uit het klooster te ontsnappen. Opnieuw is er dus een discrepantie tussen
de biecht en Reynaerts woorden aan het hof. Zie 1521-22 en 1838-54.
2730 Acedia (traagheid) is een van de zeven hoofdzonden (de menselijke
tekortkomingen die het meest ingaan tegen Gods geboden en die het meest tot andere
fouten leiden). Vooral voor monniken is zij gevaarlijk, omdat deze geen zware
lichamelijke arbeid hoeven te verrichten. Zij mogen er echter geenszins aan toegeven,
want ze krijgen lichamelijke rust om zich des te beter geestelijk op God te kunnen
richten. Dat Ysegrim traag en slap wordt, is dus heel negatief.
2789-97 Zie 1: 2751-95 en 2768-86.

Wraak en voorgenomen vlucht (2798-3476)
In dit verhaaldeel rekent Reynaert af met zijn vijanden en neemt hij zich voor uit het
rijk van Nobel te vertrekken. Dit laatste gegeven bereidt een tweede keerpunt voor.
Reynaert zal namelijk niet in de wildernis eindigen, zoals in Van den vos Reynaerde,
maar als machthebber aan het hof van Nobel.
2798-2824 Tyeselijn de raaf gaat Ysegrim, Bruun en Tybeert waarschuwen, waarop
Bruun en Ysegrim naar het hof terugkeren. Dit impliceert, dat het
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hof zich op een andere plaats moet bevinden dan Reynaerts vijanden. Het relaas over
het gereedmaken van de galg creëert die afstand echter niet. Vgl. 2023-31.
2803 Opperschenker is een van de belangrijkste functionarissen aan een hof. Hij is
niet alleen medeverantwoordelijk voor de organisatie van het hof, maar is ook een
van de belangrijkste adviseurs van de vorst. Tyeselijn bedoelt niet te zeggen, dat
Reynaert dit ambt echt gekregen heeft, maar dat de koning naar zijn pijpen danst.
2837-59 Reynaert neemt de rol van pelgrim, die de koning hem toegedicht heeft,
over. Een pelgrim heeft een tas nodig. Die laat Reynaert uit het vel van Bruun snijden.
Bovendien wil hij vier schoenen. Die verkrijgt hij via de koningin. Hij zegt, dat hij
zijn pelgrimstocht mede voor haar zieleheil zal volbrengen (de koningin zou hier
eigenlijk argwaan moeten krijgen: Reynaert was toch banneling, geen pelgrim...),
als zij hem twee schoenen van Ysegrim en twee van Eerswijnde bezorgt. Reynaert
is gul met religieuze verdiensten die hij niet wil verwerven. De koningin is gul voor
Reynaert op kosten van anderen.
2879-81 In het begin van de training van een valk werden zijn oogleden (brauwen)
aaneengenaaid. Hij kon dan niet goed zien en dus ook niet ontsnappen. Pas als hij
echt getemd was, werd dit weer ongedaan gemaakt. De vergelijking is waarschijnlijk
ironisch. Zoals een valk bij het braeuwen ongetwijfeld met zijn vleugels geklapperd
zal hebben, zo zal ook Ysegrim wel gesparteld hebben. Of zou iedere beweging de
pijn alleen maar vergroten?
2933-42 Bellijn de ram is de hofkapelaan. De koning vraagt hem om een korte dienst
voor Reynaert en om een officiële overhandiging van pelgrimstas en -staf, omdat
een pelgrimage een religieuze handeling is. Die kan dus het best beginnen via
bemiddeling van een geestelijke. Bellijn weigert, want een banneling heeft geen recht
meer op religieuze bedieningen. De verhaallogica wordt hier voor ons gevoel
geschonden, want alleen het koningspaar en Reynaert kunnen weten dat Reynaert
heeft gezegd dat hij in de ban is. Toch blijkt Bellijn dat hier te weten, want dat is
nodig voor de komende scène. Dit soort kleine inconsistenties komt heel veel voor
in middeleeuwse verhalen.
2943-53 De koning etaleert zijn kennis van kerkelijke zaken. Hij citeert een (tot nu
toe niet geïdentificeerde) meester Gelis om duidelijk te maken, dat Bellijn best iets
voor Reynaert kan doen. De uitspraak van de koning is wel-
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iswaar correct maar weerlegt Bellijns standpunt niet. Dat Gods genade grenzenloos
is, betekent immers niet dat de kerkrechtelijke regels niet meer gevolgd hoeven te
worden. Zie Muller 1935 over de gissingen rond meester Gelis.
2958 Volgens Heeroma (1970, p. 160-162) en Peeters (1975, m.n. p. 160) wijst de
term provisoor op een Hollandse herkomst van Reynaerts historie, omdat het woord
alleen in Hollandse bronnen zou voorkomen en de functie ‘provisor’ alleen in het
bisdom Utrecht. Het is echter de vraag of hun documentatie volledig is. Bovendien
zijn er andersoortige argumenten om het ontstaan van Reynaerts historie toch in
Vlaanderen te plaatsen. Mijns inziens is het woord een invoegsel van een kopiist.
Zie Nawoord, par. 1.
3054-68 Reynaert prijst Kuwaert en Bellijn, maar zijn lof heeft een dubbele bodem.
Ze vallen de andere dieren nooit lastig, omdat ze laf zijn. En wat hun voedsel betreft,
zegt Reynaert dat ze geen behoefte hebben aan iets anders als ze alles hebben wat
hun hartje begeert.
3108-10 Zie 1: 3101a-3110.
3151-3221 Reynaert beschrijft een vossenparadijs waarheen hij wil wegtrekken.
Ermelijn verzet zich echter. Niemand kan weten hoe het in een vreemd land zal zijn.
Hier is Reynaert meester en Mapertuus is een volstrekt veilige plaats. Dit verzet van
Ermelijn is voorbereid in 556-583. Ermelijn moet zich wel verzetten, want een vertrek
van het vossengezin zou het tweede deel van het verhaal onmogelijk maken. Dit is
dus een van de meest cruciale ingrepen van de auteur van Reynaerts historie in de
tekst van zijn voorbeeld. In Reynaerts reactie benadrukt de vos zijn vertrouwen in
zijn listigheid. Op die manier wordt opnieuw een verband gelegd tussen Mapertuus
en het innerlijk van Reynaert. Bovendien wordt een tegenstelling tussen macht en
list gecreëerd. Over de confrontatie van die twee handelen beide delen van Reynaerts
historie.
3307-26 We zien hier een nieuwe variatie in de listen van Reynaert. Tot nu toe heeft
hij al zijn tegenstanders iets materieels voorgehouden. Bellijn wordt verlokt door de
hoop op eer en lof.
3394-96 Waarschijnlijk wordt Firapeel de luipaard een familielid van de koning
genoemd, omdat volgens de middeleeuwse biologie een luipaard een bastaard is van
een panter en een leeuwin. Een andere mogelijke achtergrond is de vermenging van
beide diersoorten in de middeleeuwse heraldiek.
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3421-77 Zie 1: 3412-21. Het is opmerkelijk dat Firapeel de geslachten in zijn voorstel
betrekt, omdat het verhaal vanaf Reynaerts veroordeling alleen over individuen is
gegaan. Dit past echter binnen de middeleeuwse rechtsnormen en bovendien
functioneert het als aankondiging van het tweede deel, waarin families wel een
duidelijke rol zullen spelen.
3469-76 Dit deel van het verhaal heeft een aetiologisch (dat wil zeggen: verklarend)
aspect. Omdat toen door Nobel aan wolven en beren werd toegestaan om schapen
en rammen te doden en te verslinden, gebeurt dat tot op de dag van vandaag.

Verlenging van de hofdag (3477-3754)
Dit verhaaldeel functioneert als overgang en scharnier. Er moet een nieuwe
confrontatie tussen Reynaert en het hof komen en die moet anders zijn dan de vorige.
In dit deel wordt die confrontatie voorbereid en komen zowel terugverwijzingen als
vooruitwijzingen voor. Vanaf nu zullen regelmatig variërende herhalingen optreden.
Zie Nawoord, par. 3.1.
3477-3509 In de beschrijving van de tweede hofdag domineren de feestelijkheden.
De tegenstelling tussen het hof en Reynaert wordt wel herhaald, maar slechts als een
terzijde. De klachten staan eveneens minder centraal: de klagers komen als de koning
aan de maaltijd zit. Dit is een toespeling op de opening van veel Arturromans: een
probleem of een uitdaging van buiten bereikt het hof gedurende een feestmaal.
3496 en 3518 De pelgrimsrol van Reynaert wordt tweemaal aangestipt.
3556-57 In het oudere onderzoek zijn deze regels wel als een fout van de auteur
bestempeld, want Scerpenebbe komt niet aan het hof omdat ze opgevreten is. Ze
kunnen echter even goed als een macabere grap geïnterpreteerd worden. Alles wat
er van Scerpenebbe over is, slechts een paar veren, wordt immers door Corbout
meegebracht als bewijs voor Reynaerts misdaad tegenover zijn vrouw. De mededeling
klopt dus wel.
3561-3600 Corbouts relaas over de list waarmee Reynaert zijn vrouw Scerpenebbe
verschalkt, is gebaseerd op de informatie over de vos in de middeleeuwse bestiaria.
Dit zijn boeken waarin uit de beschrijving van dieren en hun gedrag een religieuze
of morele les wordt afgeleid. In de bestiaria wordt de vos die zich doodhoudt,
vergeleken met de duivel. De vogels zijn zondige mensen die zich door het aardse
laten verlokken. De auteur hoeft het gege-
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ven overigens niet rechtstreeks uit een bestiarium ontleend te hebben, want de
anekdote is zeer wijd verspreid geraakt. In Reynaerts historie heeft het verhaal geen
expliciete religieuze dimensie. Het wordt verteld als een van de listen waardoor
Reynaert slachtoffers kan maken.
3571-72 Men bedenke bij deze ‘vrome’ woorden van Corbout, dat roeken aasvogels
zijn.
3573 Het MNW (vgl. het lemma rugge) interpreteert rick als rug. Dat impliceert dat
Reynaert op zijn zij moet liggen. In alle afbeeldingen van de bestiariumvos ligt deze
echter op zijn rug. Het ligt daarom meer voor de hand, om rick te lezen als ‘stok/staaf’,
dat wil zeggen ‘penis’. Op een aantal bestiariumillustraties is dit lichaamsdeel
zichtbaar afgebeeld en in de tekst van een van de Roman de Renart-handschriften
waarin deze anekdote wordt verteld, wordt dezelfde genitale beeldspraak gebruikt.
Noch in algemene zin noch voor Reynaerts historie is duidelijk hoe dit detail
geïnterpreteerd moet worden (zie Wackers 1986, p. 101-102, 255 n. 32).
3641-46 De koning gebruikt deze negatieve uitspraken over het luisteren naar de
raad van vrouwen om zichzelf te verontschuldigen. De auteur van Reynaerts historie
lijkt overigens in het algemeen geen hoge dunk van vrouwen te hebben. Vergelijk
bijvoorbeeld de loslippigheid van Grymbaerts vrouw, Sloppelkaerde, en de
woordbreuk - voor een goed doel - van Hermeline (2303-34), de figuren van Rukenau
en de apin in het hol (6507-6689), en de uitspraak in de eerste epiloog over de
overspeligheid van vrouwen uit geldzucht (7697-98).
3694-3707 Firapeel verdedigt hier een andere gedragslijn dan op het eind van het
eerste deel. In 3421-77 bepleitte hij directe actie tegen Reynaert. Nu wil hij hem
juridische speelruimte geven. Dit verschil komt voort uit een gewijzigde
verhaalnoodzaak. De eerste interventie van Firapeel was bedoeld om de koning met
Bruun, Ysegrim en Eerswijnde te verzoenen. Deze interventie steunt de koningin
die Reynaert alle kans wil geven. Dit is nodig, wil Reynaert de koning opnieuw met
een leugenverhaal kunnen misleiden. Op een dieper niveau is er geen discrepantie,
want Firapeel bedrijft steeds - net als Rukenau en Reynaert - Realpolitik. Een
verandering van mening past daar goed bij (zie Nawoord, par. 4.1).
3728 Dit vers is een voortuitwijzing naar het eind, waar Ysegrim een duel met
Reynaert aangaat.
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Tweede komst naar het hof (3755-4277)
3755 In het eerste deel heeft Grymbaert met een groot deel van Reynaerts magen het
hof verlaten om niet aanwezig te hoeven zijn bij diens terechtstelling (1918-22). Er
is desondanks geen sprake van een verhaalfout, omdat het publiek kan aannemen
dat Grymbaert (en de andere magen) teruggekomen zijn voor de verlenging van de
hofdag (vgl. 3491-95).
3821-26 Deze woorden van Reynaert tonen niet alleen zijn zelfbewustzijn, maar
functioneren ook als aankondiging van wat komen gaat. De koning en zijn hof kunnen
niet tegen Reynaert op, ja ze kunnen hem niet missen, omdat hij een superieure
raadgever is voor zichzelf én voor anderen. Het tweede deel van het verhaal toont
dat dit klopt.
3850-55 Dit is de eerste maal dat in het verhaal met nadruk uitgesproken wordt, dat
vrienden en verwanten elkaar moeten steunen. In het eerste deel kwam dit thema
slechts impliciet voor. In het tweede deel zal steun van de groep aan de enkeling
dominant aanwezig zijn.
3880-3906 Deze woorden van Reynaert spiegelen zijn eerste lofprijzing van zijn
kinderen (1449-63). Opmerkelijke nieuwe aspecten zijn hier, dat ze als steun voor
het geslacht worden gepresenteerd en dat hun handelwijze uitgebreider wordt
beschreven. Het gedrag van Reynaerts kinderen heeft een ‘natuurlijke’ component
(jagen op vogels) en een ‘symbolische’: ze doen zich vriendelijk voor om vijanden
des te beter onverhoeds te kunnen aanpakken. Hun handelen is hier dus nog sterker
dan in het eerste deel een weerspiegeling van het gedrag van Reynaert zelf.
3918-53 De spanning wordt aan het begin van Reynaerts tweede gang naar het hof
sterker opgebouwd. De eerste maal adviseert Grymbaert Reynaert te gaan, Reynaert
stemt in, neemt afscheid van vrouw en kinderen en vertrekt (1377-1463). Nu blijft
Grymbaert slapen en Reynaert doet de hele nacht geen oog dicht. Hij is bezorgd en
smeedt plannen (3920-23). Het eerste maakt duidelijk dat de situatie ernstiger is, het
tweede doet bij het publiek de vraag rijzen waartoe hij dan wel niet in staat zal zijn,
na alles wat ze van hem zonder voorbereiding gezien hebben. Het gevaar wordt
verder onderstreept, doordat Ermelijn protesteert en verwijst naar Reynaerts besluit
om nooit meer naar het hof te gaan. Dat het toch moet gebeuren, toont het precaire
van de situatie.
3957-4265 De bedoeling van Reynaerts tweede biecht is anders dan die van zijn
eerste (vgl. 1500-1687). Daar ging het om het aanzetten van de vijand-
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schap tussen wolf en vos en om het literaire spel met Reynaerts list. De hoofdthema's
van de tweede biecht zijn de noodzaak tot liegen en de macht van de bekwame
leugenaar. Er is daarom een zeer zakelijk begin (3957-63). Alleen de opmerking over
de deugd die men niet hoeft te biechten, is een indicatie dat ook dit geen echte biecht
zal zijn. Vervolgens vat Reynaert zijn wraakneming en ontsnapping ultrakort samen,
erkent dat beide volledig op leugens waren gebaseerd en neemt daarvoor de
verantwoordelijkheid. Aan het hof zal hij dat natuurlijk opnieuw niet doen. Bovendien
erkent hij de juistheid van de klachten van Lampreel en Corbout. Ook die zal hij aan
het hof verwerpen. Weer zal het publiek dan zeker weten, dat Reynaert liegt. Vanaf
3990 komt een nieuw thema ter sprake. Reynaert vertelt het verhaal over Ysegrim,
de merrie en haar veulen om de zinloosheid van louter boekenkennis te demonstreren.
Die staat impliciet in contrast met de toepassingsgerichte kennis die de volmaakte
leugenaar hanteert. Na een korte interventie van Grymbaert legt Reynaert vervolgens
uit, dat het onmogelijk is om je in de wereld te handhaven zonder te liegen. In
aansluiting daarop bespreekt hij hoe een goede leugenaar te werk gaat en wat die
allemaal kan bereiken. De technieken die hij aanduidt, heeft het publiek hem al zien
toepassen. De opmerkingen over het sociale succes van de goede leugenaar zijn een
vooruitwijzing naar het einde van het verhaal, als Reynaert na de koning de machtigste
van het rijk wordt.
3997 De twee plaatsnamen zijn bedoeld om een beperkt gebied aan te geven. Een
van de merkwaardigheden van Reynaerts historie is, dat de globale handeling feitelijk
niet gelocaliseerd wordt, maar dat een specifieke gebeurtenis soms wel heel precies
geplaatst wordt zonder dat daarvoor een duidelijke reden aanwijsbaar is. Honthorst
en Everdingen zijn allebei waarschijnlijk Zuid-Hollandse plaatsen. P heeft hier
Houthulst en Elverdinghe, toponiemen uit de streek tussen Ieper en Diksmuide.
Vermoedelijk zijn de Vlaamse toponiemen oorspronkelijk (zie Nawoord, par. 1) en
heeft een latere kopiist de namen al dan niet bewust aangepast.
4039-47 Ysegrim pocht dat hij Frans, Duits en Latijn kent. Hij beheerst dus de talen
van de twee grote aangrenzende cultuurgebieden (het Franse koninkrijk en het Duitse
keizerrijk) en de algemene intellectuele taal, het Latijn. Hij heeft zijn kennis van het
Duits en het Frans ‘ter plekke’ opgedaan, maar zijn aanduidingen zijn merkwaardig.
Duits heeft hij in Westfalen geleerd, wat een streek is en geen plaats. Provijn verwijst
waarschijnlijk naar Provins, wat bekender is als bedevaartsplaats en handelsstad dan
als een centrum van geleerdheid. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat Provijn
verwijst naar Provin in Frans-Vlaanderen of Proven in de buurt van Pope-
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ringen: beide kleine plaatsen in de buurt van Ieper. Hoe dit ook zij, de plaatsen waar
de wolf zijn educatie gekregen heeft, zijn vaag of niet ter zake. Dat wekt twijfel aan
de kwaliteit van zijn scholing. Hij zegt, dat hij tot hoger scholen is geweest, wat
diverse vormen van hoger onderwijs kan aanduiden. De terminologie in de volgende
zinnen suggereert echter, dat Ysegrim beweert een universitaire graad in de rechten
te hebben behaald. Dat sluit goed aan bij Reynaerts mededeling verderop, dat de
ideale leugenaar vaak in een juridische context optreedt (vgl. 4206-7). Tenslotte zegt
Ysegrim, dat hij alle schrifttypen evengoed kan lezen als zijn eigen naam. Aangezien
het niet zo moeilijk is om je eigen naam op schrift te leren herkennen, wekt ook deze
mededeling twijfel aan Ysegrims kennisniveau.
4097-4107 Reynaert heeft gedaan of hij niet kon lezen en dat houdt hij hier vol. Hij
beseft nu, dat wat men hem verteld en voorgelezen heeft, namelijk dat geleerden
(clercke) niet altijd wijze mensen zijn, inderdaad klopt. Reynaert velt dus een negatief
oordeel over clercke via een beroep op de clericale kennis zelf.
4132-49 Reynaert beschrijft een mystieke ervaring in termen van de mystiek van het
‘niet’ of van de heterodoxe stroming van de ‘vrije geest’. Dit type gedachtegoed is
in de late middeleeuwen wijd verbreid. Hij gebruikt termen, die bij diverse auteurs
verschillende ladingen hebben, dus de precieze strekking is niet te bepalen. In grote
lijnen komt wat hij zegt echter hier op neer. Vaak roept zijn geweten hem op God
boven al te beminnen en zijn naasten zoals zichzelf (vgl. Mar. 12:29-31; Mat.
22:37-39; Luk. 10:27). Dit is niet alleen een religieuze norm (Goods liefste wille)
maar ook een wereldlijke (dat beste recht). Die aansporing leidt soms tot een proces
van inkeer dat hem brengt tot een staat van leegte (bloet niet). De wereld bestaat dan
niet meer voor hem, alleen God telt nog. Hij wil het niveau van de geboden (de staat
waarin men via werk/deugdbeoefening streeft naar volmaaktheid) overstijgen en
opgaan in volmaakte eenheid met God. Zie voor een gedetailleerdere analyse Wackers
1997.
4150-78 Reynaert ervaart die bijzondere genade alleen in eenzaamheid. In
aanwezigheid van anderen wordt hij afgeleid. Dit is in overeenstemming met de
algemene beschrijving van mystieke processen in de middeleeuwen. Reynaert zegt
echter dat hij in de wereld ziet, dat iedereen liegt en bedriegt. Daarom moet hij wel
meedoen, anders zou hij buitengesloten worden. Vanuit religieus perspectief is dit
een verwerpelijke conclusie. Een ware christen moet juist het in eenzaamheid ervaren
ideaal in de menselijke gemeenschap proberen te realiseren. Meegaan met de fouten
van anderen is nooit goed.
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Reynaert daarentegen zegt dat idealen slechts iets zijn voor de eenzaamheid, wanneer
ze niet bevochten hoeven te worden, en dat in de maatschappij het realiteitsbeginsel
en zelfbescherming de norm moeten zijn. Hij misbruikt een op zich authentiek
religieus ideaal om zijn foute gedrag te legitimeren.
4179-4209 Reynaert beschrijft de goede leugenaar. Dit is iemand die zijn betoog
volledig in zijn hoofd heeft en die waarheid en leugen zo weet te vermengen en zo
mooi kan brengen, dat iedereen het geheel voor waarheid aanziet. Het is ook iemand
die weet wanneer hij welke verbale technieken (vleien, dreigen, soebatten, etc.) moet
inzetten en die nooit het doel van zijn spreken uit het oog verliest. Zo iemand wint
altijd, al trekt hij nooit een wapen.
4210-24 Hiertegenover staat de slechte leugenaar. Die overweegt niet genoeg wat
de consequenties van een leugen zijn en verstrikt zich dus in zijn eigen relaas.
Bovendien kan hij niet goed spreken.
4233-65 De lijn van Reynaerts betoog is hier niet volstrekt helder, maar waarschijnlijk
maakt hij een onderscheid tussen leugenaars (en helpers van leugenaars) die liegen
om er beter van te worden en winst te maken, en degenen die liegen om niet in
problemen te komen. De eerste groep is volgens Reynaert negatief. Zij beoefenen
een quade const en veroorzaken voor anderen veel ellende. De tweede groep wil
alleen problemen voorkomen. Als zij liegen en het vervolgens biechten, is hun gedrag
in orde. Niemand kan immers volledig foutloos leven (4265). Vanuit moreel
perspectief zijn beide groepen te laken, al is er misschien iets meer begrip op te
brengen voor de tweede groep. Beide groepen echter worden gedreven door
egoïstische motieven, dus in concrete gevallen is het onderscheid niet duidelijk te
maken. Het verhaal toont dat ook. Reynaert rekent zichzelf natuurlijk tot de tweede
groep, maar voor het publiek zal aan het eind van het verhaal zijn omschrijving van
de eerste groep evenzeer op hemzelf van toepassing zijn.

Rede over de ontmoeting met Mertijn (4278-4677)
Op verhaalniveau functioneert dit deel om het probleem van de leugen over de ban
uit de weg te ruimen en als weerlegging van de aanklachten van Lampreel en Corbout.
Thematisch gezien zijn vooral de (foute) vriendschap en de omkoopbaarheid van de
hoge geestelijkheid belangrijk. Zie over de structuur Goossens 1998, 43-51.
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4278-4342 Reinaerts tweede aankomst aan het hof spiegelt de eerste (1773-1813).
Dat Reynaert onzeker is maar zich stoutmoedig gedraagt, krijgt nu meer accent. De
houding van het hof tegenover Reynaert wordt anders voorgesteld. De eerste keer
was iedereen tegen hem, behalve Grymbaert. Nu worden zijn magen apart genoemd
en daarvan wordt gezegd, dat sommigen hem - terecht - slecht gezind zijn, maar dat
anderen hem liefhebben. Hij is dus minder geïsoleerd dan de eerste maal. Deze
opmerking is bovendien een voorbereiding op Rukenau's oproep aan Reynaerts
verwanten om hem te steunen. Daaraan geven ze allemaal gevolg, ook als ze hem
slecht gezind zijn (5177-95). Er is dus sprake van een zekere groepsdwang. Reynaerts
eerste woorden tot de koning lijken erg op zijn toespraak bij zijn eerste komst, alleen
spreekt hij nu iets langer. Zijn stelling is, dat hij door leugenaars zwart gemaakt
wordt, juist omdat hij zo'n trouw dienaar van de koning is. Het is dus in het voordeel
van de koning om de aantijgingen niet te geloven. Reynaert gaat er bovendien van
uit, dat de koning wijs genoeg is om deze situatie te doorzien. Hij vraagt niet om
speciale gunsten, maar alleen om eerlijke toepassing van het recht.
4346-61 De koning toont zich niet onder de indruk. Reynaert kan wel mooi praten,
maar zijn ware aard blijkt uit de manier waarop hij Lampreel en Corbout behandeld
heeft. Dat soort gedrag moet nu maar eens afgelopen zijn.
4362-67 Deze verzen benoemen de angst van Reynaert opnieuw. Ze zijn bedoeld
om nogmaals te laten zien hoe precair de situatie is.
4368-4405 Reynaert begint opnieuw met algemene opmerkingen. Het past dat men
hem laat uitspreken (alsof iemand hem dat belet...). Hij herhaalt, dat hij de koning
in het verleden vaak raad heeft gegeven en heeft geholpen. Bovendien zijn veel van
zijn magen aanwezig. Die zouden het onaangenaam vinden als hem iets slechts
overkwam. Reynaert geeft de koning dus twee egoïstische redenen om hem niet
terecht te stellen. Tenslotte zegt hij, dat het feit dat hij hier is, bewijst dat hij niets
gedaan heeft. Vooral dit laatste is voor het publiek een duidelijk signaal dat Reynaert
liegt, want het weet waarom Reynaert naar het hof gekomen is: onvermijdelijkheid.
4413-17 In deze regels wordt Mertijn geïntroduceerd, de eerste van een apenfamilie
die een grote rol speelt in het tweede deel van Reynaerts historie. Hij was negen jaar
de advocaat van de bisschop van Kamerijk. Hij is heel bekwaam in het toepassen
van geleerdheid (vgl. het verhaal van Ysegrim en de merrie, 3996-4109). Er is wel
gesuggereerd dat hier een toespeling op een concrete historische persoon wordt
gemaakt, maar nooit volle-
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dig overtuigend. Bovendien lijkt in het Middelnederlands ‘Martijn’ de standaardnaam
voor de mannetjesaap te zijn. In elk geval geeft het Nederlands-Latijnse woordenboek
van Kiliaen (Antwerpen, 1599) als uitleg bij het lemma ‘Marte... Martin’ simpelweg
simius, simia (= aap, apin). Mijns inziens is het belangrijkste dat het hier een aap
betreft, een dier dat in het algemeen in de middeleeuwen negatief wordt beoordeeld
(Janson 1952). Tot nu toe is er geen bevredigende verklaring gegeven voor het feit
dat hij de advocaat was van de bisschop van Kamerijk. Het diocees Kamerijk ligt
ten zuiden en oosten van Ieper. Het was in de veertiende en vijftiende eeuw groot
en belangrijk. Zo simpel zou het kunnen zijn. Peeters (1975, 158-164) heeft de figuur
Mertijn verbonden met de Utrechtse bisschop Jan van Diest (in functie van
1322-1340), die daarvoor proost van Kamerijk was. Alleen al vanwege de datering
is dit echter onwaarschijnlijk. Zie Nawoord, par. 1 en Wackers 1997, p. 175-176.
4452-59 Het is merkwaardig dat Reynaert op woensdag vast, want de gewone
wekelijkse vastendag is de vrijdag. Ook lijkt hij te zeggen dat iemand die een
werkelijk geestelijk leven wil leiden, alleen vlak voor de grote kerkelijke feestdagen
Gods geboden moet onderhouden (en de rest van de tijd dus kan doen wat hij wil...)
4465-83 Reynaert weerlegt de aanklacht van Lampreel op zo'n manier dat het konijn
slecht wordt voorgesteld (hij slaat een jonge vos, die alleen maar hongerig is) en
Reynaert zelf goed (hij beschermt zijn gast tegen de gerechtvaardigde woede van
zijn oudste zoon).
4489-92 Reynaerts weerlegging van Corbouts klacht zit vol morbide omkeringen.
Scerpenebbe zou zoveel van een kadaver gegeten hebben dat de maden haar de keel
deden barsten. In werkelijkheid greep het schijnbare kadaver Reynaert háar bij de
keel en beet die door (3584).
4508-47 Nadat Reynaert indirect de klachten van Lampreel en Corbout weerlegd
heeft, pakt hij het probleem van de ban aan. Hij moet die leugen overeind houden
om zichzelf niet in problemen te brengen, maar hij moet er wel een draai aan geven.
Als hij over de ban de waarheid had gesproken, zou hij immers al op weg zijn naar
Rome. Hij doet dat door Mertijn zijn dilemma voor te houden. Hij moet naar Nobels
hof om de valse aanklachten te weerleggen, maar kan dat niet want hij moet eveneens
naar Rome. Dan komt de oplossing: Mertijn zal namens Reynaert naar Rome gaan.
Daarmee is het probleem van de ban opgelost en is Reynaert pelgrim af. Het
pelgrimsthema speelt in de rest van het verhaal geen rol meer.
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4511 Reynaert onthult een nieuw detail. Hij is in de ban gedaan door de provisor
Herman. Deze rang is eerder voorgekomen in Reynaerts historie (2958), maar dit
personage niet. Het detail komt overeen met de situatie in Van den vos Reynaerde,
waar Reynaert zegt dat hij door deken Herman in de ban is gedaan (vgl. 1: 2725-34).
Waarschijnlijk bevatte Reynaerts historie dit detail oorspronkelijk dus ook op de
corresponderende plaats en is dat ergens in de tekstoverlevering verdwenen. Tot nu
toe bestaat er geen duidelijkheid over de reden van de verandering van deken in
provisor en de vraag naar een eventuele historiciteit van dit personage. De
uitgebreidste beschouwing erover is die van Peeters (1975, p. 155 en 160-161), die
ook hier een verband legt met de Utrechtse kerkgeschiedenis. Zie daarover de
aantekening bij 4413-17.
4540-45 In tegenstelling tot Reynaert zelf negeert Mertijn het religieuze aspect van
Reynaerts veroordeling volkomen en behandelt hij de kwestie van de ban louter als
een rechtszaak.
4546-56 Bovendien is Mertijn ervan overtuigd dat hij die rechtszaak zal winnen. Hij
zal namelijk een beroep doen op familieleden in Rome en hij zal steekpenningen
uitdelen. In de namen van de magen komt het omkoopbaarheidsthema terug. Simoen
verwijst naar ‘simonie’, het tegen betaling verlenen van geestelijke diensten (vgl.
Hand. 8: 18). Dit werd beschouwd als een zeer ernstige zonde. Prentout, Geeft-my
en Greep-snel zijn even hebberig. De namen Scalcvont en Luyster-wel verwijzen
naar de technieken die gebruikt worden om de juiste uitkomst van het rechtsgeding
te bewerkstelligen. Vgl. ook de opmerkingen hierover in Reynaerts tweede biecht
(4236-50).
4559-62 Mertijns idee dat men alles voor een vriend op het spel moet zetten, sluit
aan bij algemene middeleeuwse ideeën over vriendschap. Algemeen wordt echter
gezegd, dat ware vrienden vooral moeten streven naar elkaars morele en geestelijke
verbetering. Daarvan is hier geen sprake. Integendeel zelfs.
4572-80 Deze regels kondigen het optreden van Rukenau en de steun van Reynaerts
magen al aan (4678 e.v.)
4583-94 Een interdict is een kerkelijke straf, bestaande uit het opschorten van alle
of de meeste kerkelijke bedieningen. Een interdict kan lokaal zijn of persoonlijk. In
het eerste geval wordt een streek getroffen, in het tweede geval een persoon of groep
personen (bijvoorbeeld de leken in een bepaalde
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plaats). Mertijn spreekt over een locaal interdict. Het interdict was een van de weinige
manieren waarop de kerk rechtstreeks invloed kon uitoefenen op wereldlijke vorsten.
Het hanteren ervan was echter niet zonder gevaar, omdat door een interdict ook
onschuldigen werden getroffen en omdat langdurige toepassing tot religieuze laksheid
of zelfs tot afkeer van de kerk kon leiden. Daarom werden er al in de dertiende eeuw
pauselijke richtlijnen uitgevaardigd, die maanden tot voorzichtigheid. Enerzijds
dienden bepaalde sacramenten, zoals de doop voor kinderen en de biecht of de
eucharistie voor stervenden gewoon doorgang te vinden, omdat hun zielenheil niet
in gevaar mocht worden gebracht. Anderzijds mocht een interdict alleen in zeer
ernstige gevallen, zoals ketterij of het ontheiligen van religieuze plaatsen, worden
afgekondigd. Het mocht bijvoorbeeld niet gebruikt worden als middel om de afdracht
van kerkelijke belastingen af te dwingen. Ondanks deze richtlijnen was het afkondigen
van een interdict vooral in de vijftiende eeuw een vrij gewoon politiek drukmiddel
van hogere geestelijken, ook in gevallen die naar de toenmalige normen niet zeer
ernstig lijken (enkele voorbeelden uit het bisdom Kamerijk worden besproken in
Cullus 1986, p. 170-172). Dat Mertijn als geestelijke met hoge connecties gebruik
wil maken van een interdict is dus niet zo vreemd. Om twee redenen echter is zijn
voornemen stuitend. Op de eerste plaats wil hij het interdict toepassen om een leek
te helpen, terwijl dat bedoeld is om de integriteit van de kerk te handhaven. Op de
tweede plaats wil hij een volledig interdict laten opleggen. Ook de doop van kinderen
en de religieuze hulp aan stervenden zal worden stopgezet. Het zielenheil van talloze
onschuldigen is dus ondergeschikt aan het dienen van Reynaerts politieke belang.
Voor het oorspronkelijke publiek zal dit een van de meest negatieve passages uit het
hele verhaal zijn geweest (vgl. Dictionary of the Middle Ages, 6, p. 493-497 en
Gotwald 1927).
Mertijns uitspraken over het interdict zijn een verkapt dreigement aan Nobel. Dat
wordt enigszins gladgestreken door de uitspraak dat de koning altijd rechtvaardig is,
dus dat er geen probleem zal ontstaan (4610-13; in de context een zeer merkwaardige
conclusie), maar het blijft een bedreiging. De koning zal zich er overigens niet
gevoelig voor tonen.
4595-4609 De manier waarop Mertijn meent een interdict te kunnen bewerkstelligen,
sluit aan bij de methoden die hij voor de rechtszaak over de ban wil inzetten:
omkoperij en gebruik van familiebanden. Het onfatsoen wordt echter nog groter en
de situatie in Rome wordt nog negatiever voorgesteld. De paus wordt genegeerd,
want hij is oud (4596). Waarschijnlijk is dit detail niet historisch bedoeld maar geeft
het een ‘literaire’ motivatie voor de pauselijke machteloosheid. De feitelijke macht
heeft de kardinaal van Valoot. Er is bij deze aanduiding gedacht aan een historische
toespeling.
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Valoot zou dan een verbastering van ‘Valois’ zijn. Waarschijnlijker echter lijkt de
suggestie die Willems (1850, p. 179) al deed, namelijk dat er een relatie is met het
Franse ‘valoir’/‘value’ (waard zijn/waarde). In P staat hier de cardinael van puer
gout, wat de interpretatie als sprekende naam ondersteunt. De representatie ‘Valuta’
is ontleend aan Peeters (1975, p. 163). Mertijn zegt dus eigenlijk, dat alleen het geld
in Rome regeert. Daar komt nog bij, dat hij die machthebber meent te kunnen
manipuleren via diens maîtresse, terwijl geestelijken celibatair dienen te leven. We
vinden hier de situatie van de dorpspriester terug, alleen veel hoger in de hiërarchie
en met veel verderstrekkende gevolgen.
4617-31 Tot slot vraagt Reynaert om de gelegenheid om andere aanklachten te mogen
goedmaken, of - als de tegenpartij niet bereid is tot een schikking - om een duel.
Binnen de directe context weerhoudt dit verzoek Lampreel en Corbout van het
handhaven van hun aanklachten. Daarnaast is het een vooruitwijzing naar het duel
met de wolf aan het eind van het verhaal.
4634-48 Uit angst tot een duel gedwongen te worden verlaten Lampreel en Corbout
het hof. Dit is een nieuw element in het verhaal. Tot nu toe kon iedereen die wat te
zeggen had, dat ook doen. Nu wordt het spreken een voorrecht dat bevochten moet
worden. In zo'n situatie is het woord durven nemen al bijna gewonnen hebben. Aan
de andere kant is het een garantie te meer dat van een rechtvaardig proces geen sprake
kan zijn.
4656-77 Reynaert interpreteert vanzelfsprekend het vertrek van Lampreel en Corbout
als een teken van de valsheid van hun beschuldigingen. Hij gebruikt het ook om
zichzelf mooi voor te stellen. Ze hadden helemaal niet weg hoeven te gaan, want hij
had ze graag vergeven.

Rede van Rukenau (4678-5247)
De bedoeling van dit verhaaldeel is vooral om het nut van Reynaert en zijn magen
voor de koning te demonstreren. Het laat ook zien hoe geleerdheid effectief misbruikt
kan worden en toont via een beschrijving van uiterlijke zaken indirect de innerlijke
lelijkheid van Reynaerts trawanten. Rukenau's rede bestaat uit twee delen
voorafgegaan door een inleiding. In de inleiding demonstreert ze dat ze vanwege
haar kennis recht van spreken heeft en tegelijk laat ze het publiek zien hoe kennis
misbruikt kan worden om anderen te manipuleren. Vervolgens gaat ze eerst op
Reynaerts verdiensten in en daarna toont ze dat zijn magen hem steunen maar de
koning graag ter wille zijn. Zie over de structuur ook Goossens 1998, p. 53-60.
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4678-4728 De koning toont zich volstrekt niet onder de indruk van Reynaerts betoog.
Wel negeert hij verder de meest recente klachten en het probleem van de ban, maar
hij wil Reynaert straffen voor de wandaad die Reynaert tegenover hemzelf begaan
heeft door hem het hoofd van Kuwaert te sturen. Bellijns getuigenis veroordeelt
Reynaert. Reynaert heeft hiertegen geen direct verweer. Dat heeft twee effecten. Het
eerste is, dat het de ernst van de situatie dramatisch onderstreept. Dit is immers de
eerste maal dat de vos geen antwoord weet. Het tweede is, dat iemand anders
(Rukenau) Reynaert nu te hulp kan komen, wat het idee versterkt dat Reynaert niet
uniek is maar slechts de meest opvallende vertegenwoordiger van het type ‘goede
leugenaar’.
4729-32 Opmerkelijk is, dat Rukenau - die door Reynaert in zijn leugenverhaal over
Mertijn al genoemd is - nu echt blijkt te bestaan en al lang goede contacten met de
koningin heeft. Het publiek moet dus zijn beeld van de verhaalwerkelijkheid bijstellen.
Reynaert heeft wel gelogen over zijn ontmoeting met Mertijn, maar hij heeft over
een personage gesproken dat, samen met zijn familie, wel degelijk bestaat. Waarom
de apin Rukenau (Flinke stank) heet, wordt in het verhaal nergens duidelijk gemaakt,
maar de beschrijving van haar kinderen (5109-73) en haar raadgevingen aan Reynaert
voor het duel (6796-6849) tonen indirect dat ze haar naam ‘met ere’ draagt.
4739-45 Rukenau begint met een aantal algemene opmerkingen. Ze zegt, dat een
heer niet in woede mag rechtspreken. Daardoor suggereert ze, dat de koning dat wel
doet, terwijl daar in het verhaal geen duidelijke aanwijzingen voor zijn. Ze doet dit
om een manipulatiebasis te creëren.
4746-56 Rukenau maakt duidelijk, dat ze recht van spreken heeft. Ze is meester in
de rechten en geniet voorrechten aan het pauselijk hof op basis van haar wetskennis.
4757-4805 Rukenau maakt opnieuw een aantal opmerkingen over correcte rechtspraak,
maar die gebruikt ze als opstap om een religieus thema aan te snijden. Niemand is
volmaakt. Iedereen moet bereid zijn om zijn eigen tekorten te verbeteren en niemand
moet anderen aanspreken op hun fouten voor hij de zijne goedgemaakt heeft. Deze
uitspraken worden met een reeks bijbelverwijzingen ondersteund: Luk. 6:36
(4779-80); Matt. 7:1, Luk. 6:37 (4781-84); Joh. 8:3-9 (4785-93); en tenslotte Matt
7:3, Luk 6:41 (4795-96). Vanuit moreel opzicht is op deze uitspraken niets aan te
merken. Ze zijn alleen niet bedoeld voor een juridische context. Rechters moe-
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ten, in het besef dat ze zondige mensen zijn, toch rechtspreken over de misdaden van
anderen.
4806-22 Rukenau wisselt stiekem van onderwerp. Een vergevingsgezinde houding
zou goed zijn voor Reynaert, want zijn geslacht heeft altijd een betere naam gehad
aan het hof en is daar nuttiger voor geweest dan de wolf en de beer. Maar de wereld
staat nu op zijn kop. Overal komen scalcke aan de macht en de goeden worden
genegeerd. Reynaert is dus moreel hoogstaander omdat hij een betere naam heeft en
nuttiger is voor de koning. Dat hij niet gewaardeerd wordt, is een teken van de
algemeen heersende wantoestand.
4845-5077 Voor de interventie van de koning heeft Rukenau alleen in zeer algemene
termen gesproken. Nu gaat ze concreet in op zijn twee tegenwerpingen. Tegenover
de mening dat nooit iemand iets goeds van Reynaert kan zeggen, stelt ze een
gebeurtenis uit het verleden waarbij Reynaert de koning geholpen heeft. Zo wordt
de koning niet alleen tegengesproken, maar wordt ook benadrukt dat het in zijn eigen
voordeel is om Reynaert positief te benaderen. Het geval dat zij aanhaalt, betreft een
man en een slang. Centraal in haar relaas staat de vraag naar het correcte oordeel.
De slang wil de man opeten, omdat hij stelt dat levensgevaar (dat wil zeggen
verschrikkelijke honger) alle andere overwegingen opzij zet (4898). De man beroept
zich op de dienst die hij de slang bewezen heeft en op diens belofte. Hij meent dat
goed met goed beloond moet worden. Aan het hof hebben beide standpunten hun
vertegenwoordigers. De patstelling wordt doorbroken door een Salomonsoordeel
van Reynaert, die geen van beide partijen expliciet tegenspreekt, maar wel zorgt dat
de man blijft leven. Dit bezorgt de koning eer. De voornaamste strekking van het
relaas is dus, dat het voor de koning voordelig is om Reynaert in de buurt te houden
en niet te veroordelen, omdat hem dat in juridisch problematische situaties goede
raad kan opleveren.
5077-91 Rukenau gaat vervolgens in op Reynaerts magen. Als iemand anders zou
wagen te zeggen dat die hem in de steek lieten, dan zou dat verwoestend gewroken
worden. Van de koning willen zij het echter graag verdragen, want hij is hun heer.
Deze woorden zijn opnieuw tegelijk een dreiging en een betuiging van trouw. Ze
maken duidelijk, dat Reynaerts magen een krachtige groep zijn en de koning willen
steunen. Maar het is niet gegarandeerd dat ze dat blijven doen als de koning Reynaert
veroordeelt.
5090-91 Rukenau zegt dat Reynaerts magen niet bang zijn voor campspel. Dit woord
betekent zowel ‘strijd’ in algemene zin, als ‘duel’, ‘tweegevecht’.
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Indirect wordt hier dus het duel tussen Reynaert en Ysegrim al aangekondigd. Het
woord komt behalve hier nog slechts in 6744 voor, waar Reynaert het gebruikt om
het duel aan te duiden (Kolb 1989, p. 30-31).
5102-75 Rukenau wil nu bewijzen, dat Reynaerts magen hem wel degelijk steunen.
Ze beschrijft eerst haar drie kinderen en roept ze dan op om Reynaert te komen
steunen. Zij hebben alle drie sprekende namen. De wijze waarop Biteluus en Hatenet
aan de kost komen, wordt door Rukenau geprezen maar wekt afkeer bij het publiek.
Luizen uit versleten kleren verwijderen en neten uit onverzorgd haar halen zijn geen
eerzame en ook geen nette beroepen. De negatieve beleving van de apenkinderen
wordt versterkt door de klanten die zij hebben. Biteluus werkt voor landlopers en
vagebonden, Hatenet voor luie dienstmeisjes. In heel veel laatmiddeleeuwse teksten
die kritiek formuleren op onmaatschappelijk gedrag, komen deze twee categorieën
als voorbeelden voor. De apenkinderen doen dus niet alleen vies werk, ze verrichten
het ook nog eens voor verwerpelijke mensen. Vgl. Enklaar 1956, p. 101-156; Pleij
1979, p. 214.
5176-5225 Tenslotte roept Rukenau al Reynaerts magen op. Via weer een opsomming
(vgl. 1872-90) laat de dichter zien dat het om een grote groep gaat. De groep bestaat
uit kleine roofdieren. Daarbij worden naast de landook veel waterroofdieren (otter,
bever, waterrat etc.) genoemd. Een aantal van de soortnamen die hier genoemd
worden, komen verder in het Middelnederlands nauwelijks voor. Dat geldt ook voor
de eigennamen in deze opsomming. Oerdegaelle (5185) kan aan het Frans ontleend
zijn en betekent dan ‘Vuile krabster’. De betekenis van Sloppelkaerde (5182),
Panthecrote (5191), Aelcrotte en Quantes kyeve (5200) is echter tot nu toe niet
vastgesteld. In tegenstelling tot het eerste deel is Reynaert nu deel van een
pressiegroep. Opmerkelijk is verder, dat lang niet iedereen in deze groep Reynaert
ook goed gezind is. Een aantal komt, omdat ze Rukenau niet durven bruskeren en
uit familiedwang. Tenslotte dient vermeld, dat Rukenau de macht van deze groep
benadrukt en zo de koning tegelijk bedreigt en paait: het is in zijn voordeel om deze
groep aan zijn kant te houden. In haar afsluitende woorden formuleert ze, net als
Reynaert eerder (4617-32), dat ze om niets anders vraagt dan om een correcte
toepassing van het recht. Uit alles wat ze verder gezegd heeft, blijkt dat dit voor haar
inhoudt dat Reynaert vrijuit gaat.

Rede over de sieraden (5248-6248)
In deze rede geeft Reynaert indirect een verklaring voor Kuwaerts kop in de
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pelgrimstas. Kuwaert is waarschijnlijk door onbekenden vermoord om de sieraden,
die Reynaert in die tas had gedaan, te kunnen bemachtigen. Reynaert had er in elk
geval niks mee te maken. Door het noemen van de sieraden neemt de auteur van
Reynaerts historie het schatthema uit zijn eerste deel weer op. Hij varieert het, doordat
de nadruk nu niet zozeer ligt op de materiële kostbaarheid maar op de magische
bruikbaarheid van de voorwerpen. Door te zeggen dat hij ze als geschenken naar het
koningspaar heeft gestuurd, presenteert Reynaert zich bovendien als een goed dienaar
van de koning. In het tweede deel van zijn rede gaat hij op dat thema door en roept
hij situaties in herinnering waarin zijn vader en hijzelf nuttig waren voor het
koningsgeslacht. Hij herhaalt dus een thema uit Rukenau's rede. Voor het publiek
bevat deze rede commentaar op de situatie aan het hof. Zij maakt duidelijk dat het
hof niet over de vermogens bezit om zichzelf goed in te richten: het heeft geen
bescherming, veiligheid, kracht (waarvoor de ring symbool staat), het is niet zuiver
noch gericht op het hogere (waarnaar de kam symbolisch verwijst), en heeft geen
inzicht in eigen of andermans situatie (de spiegel). Het is eigenlijk logisch dat
leugenaars er de macht hebben. Tenslotte toont de reactie van de koning op Reynaerts
relaas, dat hij vooral op basis van egoïstische motieven handelt.
5248-59 Reynaert denkt bij zichzelf dat hij nu een goede kans heeft om toch te
overleven, maar dat hij dan wel de mooiste leugen zal moeten vertellen die ooit
verzonnen is. De auteur varieert hier op de introductie van het eerste schatverhaal.
Toen werd het publiek tweemaal door een vertellersinterventie gewaarschuwd dat
er een heel opmerkelijke leugen zou volgen (2183-95, 2248-58). Nu ‘horen’ we
Reynaert denken en de overtreffende trap (schoonste logen) geeft aan dat er nu nog
iets bijzonderders komt.
5260-90 Reynaert doet alsof hij nu pas begrijpt dat Kuwaert dood is. Dat past bij
zijn beeld van onschuldige. Door zijn vraag naar Bellijn ontdekt hij bovendien, dat
er niemand is om zijn versie van de gebeurtenissen tegen te spreken. Zijn eigenlijke
thema, de sieraden, noemt hij slechts terloops. Indirect geeft hij hun kostbaarheid al
aan, want zijn vrouw zal hem nooit vergeven dat hij ze - zoals nu ‘blijkt’ - voor niets
heeft weggegeven.
5291-5302 Volgens Rukenau zullen die sieraden wel teruggevonden worden. De
middelen die ze denkt aan te wenden, zijn opnieuw suspect. Ze noemt eerst magie.
Meyster Akarijn zal het via zijn (tover)boeken zeker te weten komen. Vervolgens
zegt ze, dat een banvloek uitgesproken zal worden over iedereen die er iets van weet
en het niet zegt. Als haar man Mertijn een interdict kan bewerkstelligen, moet een
banvloek ook niet moeilijk zijn.
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De figuur ‘Meester Akarijn’ is tot nu toe niet bevredigend geïnterpreteerd. Even
verderop zal sprake zijn van de Jood Abrioen (5330). Daarom zou ook hier aan een
‘oosterse connectie’ gedacht kunnen worden. Acarin is de naam van een saraceense
koning die voorkomt in een drietal chansons de geste (Franse heldenliederen, meestal
over figuren uit de tijd van Karel de Grote). Er is echter geen relatie tussen hem en
toverkunst. Het zou ook om een sprekende naam kunnen gaan. Een acarijn is een
pauk- of keteltromslager. Als die betekenis meespeelt, wil de auteur aangeven dat
deze figuur wel een hoop poeha maakt, maar geen serieuze informatie levert.
5303-5915 Reynaert bespreekt de drie sieraden zeer uitgebreid. Hij doet dat om de
aandacht van Kuwaerts dood af te leiden, de koning begerig te maken en te suggereren,
dat hij ze misschien alsnog aan hem kan bezorgen, als hij in leven blijft. De koning
heeft zo opnieuw een egoïstische reden om Reynaert in leven te houden.
5321-62 Het eerste sieraad is een ring, die Reynaert voor de koning bedoeld heeft.
Deze beschermt de drager tegen alle natuurkrachten, tegen toverij en tegen temptatien
en quaden. De laatste twee woorden zouden een religieuze (bij)betekenis kunnen
hebben, maar lijken in deze context toch puur aardse problemen aan te duiden. Dat
is opmerkelijk, omdat de kracht van de ring gebaseerd is op de drie namen die erin
gegraveerd zijn, namen die Seth, de derde zoon van Adam en Eva (Gen. 5:3), meenam
uit het aards paradijs. Alleen al daarom zou men hier een sterkere religieuze lading
verwachten. Reynaert benadert de ring echter puur ‘pragmatisch’ en een aantal
aspecten van zijn relaas lijken zelfs ‘anti-religieus’.
5330-44 Reynaert relativeert het religieuze aspect van zijn verhaal onder andere,
doordat hij zegt het van een ongelovige Jood gehoord te hebben die zeer goed thuis
is in de (magische) krachten van stenen en kruiden. Dat hij de betekenis van
Hebreeuwse lettertekens verneemt van een Jood, is een heel geloofwaardig trekje
want die kennis was in de late middeleeuwen in Europa bij vrijwel niemand anders
beschikbaar. Ook deze meyster Abrioen van Tryer is nooit bevredigend
geïnterpreteerd. Teirlinck (1910-12, p. 229-238) meent hem te mogen gelijkstellen
met Auberon/Oberon, vooral op basis van een aantal overeenkomstige elementen
tussen Reynaerts historie en Huon de Bordeaux, waarin Auberon een belangrijke rol
speelt. Zijn argumenten zijn echter niet sterk. Willems (1850, p. 204) legt een verband
met het Franse werkwoord abriconner (=bedriegen). Akarijn en Abrioen zouden dan
allebei schijnautoriteiten zijn. Een verklaring voor het noemen van Trier zou kunnen
zijn, dat Helena, de moeder van keizer Constantijn en
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vindster van het H. Kruis, de patroonheilige van het bisdom Trier was. Het verhaal
over Seth en zijn tocht naar het paradijs heeft namelijk met de ‘geschiedenis’ van
dat Kruis te maken (zie aantekening bij 5346-49). Als deze gissing correct is, vinden
we hier een uitzonderlijke verbinding van de legende over de geschiedenis van het
Kruis en die over het terugvinden daarvan.
5333-34 Deze verzen bevatten tweemaal de formule ‘tussen X en Y’ om een bepaald
gebied aan te duiden. De toponiemen Arkeloos en Drongelingen kunnen Hollands,
eventueel Brabants zijn. In P lezen we hier Tusschen Harlebeke ende Drongen. Deze
twee plaatsen wijzen, net als Enam (=Ename) en Floorsbergen (=Flobecq/Vloersberge)
naar (Zuid)-Vlaanderen. Waarschijnlijk zijn de Vlaamse toponiemen origineel en
heeft een latere kopiist zijn voorbeeld enigszins ‘vernoordelijkt’ (zie Nawoord, par.
1). In beide gevallen is het gebied dat wordt aangeduid, tamelijk klein. Zo wordt
impliciet duidelijk gemaakt dat de kennis van Abrioen weinig voorstelt.
5346-49 Deze verzen zijn een verwijzing naar de kruishoutlegende, het verhaal over
de geschiedenis van het hout van het kruis waaraan Christus stierf. Die geschiedenis
begint in het paradijs. Seth is voor zijn vader daarheen teruggegaan om te proberen
de olie der genade te krijgen (ontfermigen oly). Een engel vertelt hem op verhulde
wijze, dat die olie pas voor de mensen beschikbaar zal komen bij de dood van
Christus. In plaats van de olie geeft de engel aan Seth een tak of drie zaden van de
paradijsboom. Deze worden geplant bij het graf van Adam en de boom die daaruit
groeit, levert uiteindelijk het hout voor Christus' kruis. Deze toespeling in Reynaerts
historie is de enige plaats in de middeleeuwse literatuur waar er sprake van is, dat
Seth drie namen meeneemt uit het paradijs. Deze afwijking is nooit bevredigend
verklaard (vgl. Wackers 1986, p. 105-106; Goossens 1998, p. 97-101). Een nog niet
geopperde mogelijkheid is, dat de auteur speelt met de duiding van de drie zaden.
Die worden traditioneel geïnterpreteerd als ‘symbool’ van de Drieëenheid. Het is
dan maar een kleine stap naar het idee van drie goddelijke namen (die niet mogen
worden uitgesproken). Hoe dit ook zij, de namen functioneren hier als een
beschermende toverspreuk en hebben geen religieuze lading meer. Mogelijk speelt
de auteur ook met het vanaf de twaalfde eeuw aanwijsbare scepticisme ten opzichte
van deze wijd verspreide legende. (Al in de Legenda aurea, de belangrijkste
verzameling legenden uit de middeleeuwen, wordt twijfel uitgesproken over de
waarheid van het verhaal. Vgl. ook Goossens 1998, p. 99.) Als het publiek weet, dat
het verhaal over Seth mogelijk onwaar is, relativeert dat ook de zeggingskracht van
Reynaerts beroep daarop.
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5363-5420 De magische kracht van de ring wordt versterkt door de driekleurige steen
die erin gezet is. De steen geeft licht in het duister, geneest ziekten, maakt de drager
bemind bij iedereen en tenslotte onoverwinnelijk. Dat stenen dit soort eigenschappen
kunnen hebben, wordt inderdaad aangenomen in de middeleeuwse wetenschap. Toch
vindt men vaak ook enige scepsis en regelmatig opmerkingen, dat men er niet al te
sterk op moet bouwen, omdat werkelijke waarden elders liggen (vgl. Van Oostrom
1996, p. 170-184).
5421-23 Reynaert formuleert een voorwaarde: de drager van de ring moet edel zijn,
anders werkt hij niet. Dat roept bij het publiek mogelijk de vraag op of de koning,
voor wie de ring bedoeld was, eigenlijk wel zo edel is. Ook de afwezigheid van de
ring kan een bijgedachte wekken: de ring staat voor bescherming, veiligheid, kracht.
Die zijn er niet aan het hof. Reynaerts leugen beschrijft hier voor het publiek dus
indirect de waarheid. Hetzelfde geldt voor de volgende twee sieraden.
5427-36 Reynaert heeft de ring voor de koning bestemd, omdat hij zichzelf er te min
voor vindt. En Al onse eer en onse zalicheit hangen van de koning af. Die moet dus
zo goed mogelijk beschermd zijn. Reynaert presenteert zich dus niet alleen als een
trouw dienaar van de koning, maar toont zich ook bezorgd voor het welzijn van al
zijn onderdanen. Zijn formulering is erg hyperbolisch. Dit is eerder een uitspraak
over God dan over een koning.
5437-49 De andere twee sieraden zijn een kam en een spiegel. Die heeft Reynaert
in eerste instantie uit de schat van koning Ermeric gehaald, omdat zijn vrouw ze
wilde hebben. Pas daarna heeft hij ze als geschenken voor de koningin bestemd. De
verstopte boodschap is dat Reynaert de belangen van het koningspaar hoger stelt dan
die van zijn gezin.
5451-83 De kam is gemaakt van het schouderbeen van de panthera, de panter. Zowel
volgens de bestiarium-traditie (vgl. 3561-3600) als volgens de natuurencyclopedieën
heeft een panter vele prachtige kleuren en geurt zijn adem verrukkelijk. Daarom
volgen vele dieren hem. Dat die geur aan zijn schouderbeen gehecht blijft, als dat
uit een nog levende panter wordt verwijderd, en dat het been onbreekbaar is, lijken
eigen vindingen van de auteur van Reynaerts historie. In de bestiaria wordt de panter
met Christus vergeleken. Wij mensen zijn de dieren die hem om zijn zoete geur
moeten volgen. Over die religieuze dimensie spreekt Reynaert (net als bij de ring)
met geen woord. Hij noemt alleen zuiver lichamelijke effecten. De bezitter van de
kam heeft eten noch drinken nodig en is volledig gezond.
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5484-5563 De kam is prachtig bewerkt. Hij is heel geschikt om te kammen (en dus
om je schoon te houden - vgl. de klanten van Hatenet, 5147-59). Bovendien bevat
hij afbeeldingen die het Parisoordeel beschrijven. Paris is een van de zonen van
Priamus, de koning van Troje. Hem wordt gevraagd uit te maken welke van de drie
godinnen, Hera/Juno, Pallas Athene en Afrodite/Venus, de mooiste is. Hij kiest voor
Venus en krijgt in ruil de mooiste vrouw van de wereld. Helaas is dit Helena, de
echtgenote van Menelaus, koning van Sparta. Paris moet haar dus met hulp van
Venus schaken. Dat leidt tot de Trojaanse oorlog en uiteindelijk tot de ondergang
van Troje. Het verhaal komt uit het Grieks, maar is de de middeleeuwen uitsluitend
via Latijnse bronnen bekend. Er zijn vele volkstalige bewerkingen van en verwijzingen
naar. Het is niet mogelijk te bepalen of de auteur van Reynaerts historie zich op een
specifieke versie heeft gebaseerd. Hoewel Paris en Helena tot de beroemdste
liefdesparen uit de middeleeuwse literatuur horen, zijn de meeste versies over hun
belevenissen negatief van toon. De ondergang van Troje, voor middeleeuwers de
machtigste en beste stad ter wereld, is immers een rechtstreeks gevolg van hun
liefdesrelatie. Als het verhaal een moraliserende betekenis krijgt, staat Paris voor de
mens die kiest voor een leven in wellust. Deze keus dient verworpen te worden ten
gunste van het streven naar geestelijke waarden. Vanzelfsprekend rept Reynaert hier
niet over. Hij benadrukt de vreugde die de twee aan elkaar beleven. Via de woorden
die hij Venus in de mond legt, geeft hij bovendien een buitengewoon positief beeld
van de invloed van vrouwen op mannen (5539-43). Dit staat in schril contrast tot
bijvoorbeeld de mening van de koning dat vrouwen vaak ellende veroorzaken
(3643-46), een mening die algemeen lijkt in Reynaerts historie (vgl. Muller 1884,
p. 122-124 en 186-187). Is ook dit een verstopt teken dat men Reynaerts woorden
niet serieus mag nemen?
De kam verwijst zowel door zijn functie als door zijn versiering naar zuiverheid
en een geestelijk leven. Ook die zijn afwezig aan het hof.
5564-80 Het glas van de spiegel is heel helder. Men kan er veel in zien, dat men wil
weten - ook op verre afstand. Het is dus een soort toverspiegel. Bovendien worden
allerlei oogziekten genezen als men in de spiegel kijkt. Wie dit glas heeft, kan dus
heel goed en heel ver zien.
5581-5627 Het spiegelglas is in een frame van cetijn gezet. Hiermee wordt verwezen
naar het Hebreeuwse woord ‘sittim’, dat acaciahout betekent. Dat hout is zeer stevig
en duurzaam.
5585-90 Daarom heeft Salomon er zijn tempel van binnen mee laten bekleden.
Volgens moderne bijbelvertalingen was die tempel bekleed met ceder-
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en cipressenhout (vgl. 1 Kon. 5-6 en 2 Kr. 2.-3). De Ark des Verbonds echter, die
Mozes voor de Stenen Tafelen maakte, was wel van acaciahout (vgl. bijv. Ex. 25:10)
en ook in het Tabernakel (een grote tent om de Ark in te bewaren) was acaciahout
verwerkt. Deze discrepantie komt vaker voor in middeleeuwse volkstalige teksten
die naar de bijbel verwijzen. De verwarring is ontstaan door de vertaling van
Hebreeuws naar Latijn naar volkstaal en door het gebrek aan precieze kennis over
mediterrane houtsoorten.
5591-5624 Acaciahout lijkt op ebbenhout. Waarschijnlijk maakt Reynaert de
vergelijking omdat beide soorten zeer duurzaam zijn. Het gaat in beide gevallen om
exotische soorten. Dat maakt het vanuit middeleeuws perspectief aannemelijker dat
ze ook magische krachten hebben. De vergelijking met ebbenhout brengt Reynaert
ertoe over een vliegend paard te vertellen, dat van dat hout gemaakt was. Zijn techniek
om niet geheel ter zake doende aspecten aan de orde te stellen om de aandacht van
de hoofdzaak af te leiden neemt hier een heel uitzonderlijke vorm aan. Het verhaal
van het houten paard verwijst naar de Cleomadès van Adenet le Roi, een beroemd
minstreel die in dienst is geweest van de hertog van Brabant en de graaf van
Vlaanderen en daarna voor het Franse koningshof gewerkt heeft. Zijn avonturenroman
Cleomadès schreef hij in 1285 voor de Franse koningin. Het boek is heel lang populair
gebleven. Het houten paard wordt door koning Crompart gemaakt om een geliefde
te verwerven. Door een toeval wordt het het voertuig waarmee Cromparts zoon
Cleomadès Europa doorkruist.
5633-42 De spiegel is net als de kam zeer zorgvuldig bewerkt. Ook hij bevat
afbeeldingen. Dit komt overeen met de werkelijkheid. Er zijn middeleeuwse spiegels
overgeleverd met op de rand afbeeldingen die een verhaal vertellen. Op Jan van
Eycks schilderij ‘De Bruiloft van Arnolfini’ is bijvoorbeeld een spiegel te zien met
op de rand scènes uit het lijden van Jezus.
5643-5875 De spiegelrand bevat fabels. Deze tonen het publiek Al dat op een mijl
na gesciede, / Wast aan beesten off aan liede (5568-69). Via de moralen houdt
Reynaert het publiek een aantal voorbeelden van egoïstisch en amoreel gedrag voor,
dat hij via toespelingen in de laatste twee fabels aan het hof van Nobel koppelt, en
die voor het publiek daarnaast ook op hemzelf en op de toestand in de wereld
toepasbaar zijn. De spiegel geeft het publiek inzicht, maar het hof niet. Zie voor een
uitgebreidere analyse Wackers 1981.
5643-84 De eerste fabel, over het paard en het hert, benadrukt de afgunst en de
neiging om anderen kwaad te willen doen. De moraal is, dat wie een kuil graaft voor
een ander daar zelf invalt.

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

399
5685-5752 De tweede fabel, over de ezel en de hond, benadrukt dat velen (opnieuw
uit afgunst) boven hun eigen staat willen uitstijgen, hoewel ze daartoe niet in staat
zijn. In de laatste regels wordt aangegeven, dat egoïsten slechts op hun eigen belang
letten en dat zij helaas steeds vaker de macht krijgen. Deze regels krijgen door het
eind van Reynaerts historie een extra lading.
5691 Boudewijn lijkt (in Vlaanderen?) een traditionele naam voor een ezel geweest
te zijn. Hij komt ook voor in de Ysengrimus, de Renart le nouvel en de Esopet (alledrie
Vlaamse teksten). De auteur van Reynaerts historie heeft de naam mogelijk uit de
Esopet overgenomen.
5753-5830 De derde fabel, over vos en kater, toont ontrouw uit egoïsme. In deze
fabel wordt een verbinding met de hofwereld gelegd, doordat de kater niet anoniem
is - zoals gebruikelijk in fabels - maar gelijkgesteld wordt met het hofdier Tybeert.
De VOS is Reynaerts vader. Hier zegt Reynaert dus indirect dat dit soort fout gedrag
onderdeel is van het leefpatroon aan Nobels hof. Reynaert prijst zichzelf op het eind
indirect door te zeggen dat hij Tybeert maar moeilijk kan vergeven, al vindt hij dat
hij dat wel moet doen.
5831-75 De vierde fabel, over wolf en kraanvogel, benadrukt dat scalcken degenen
die hen helpen, nooit belonen. Ook dit is een vorm van egoïsme. De link met het hof
wordt gelegd, doordat de wolf Ysegrim is. Omdat de rol van scalcken een rode draad
is in Reynaerts historie, wordt door de woordkeuze ook deze fabel met het verhaal
als geheel verbonden.
5876-81 De bespreking van de spiegelrand wordt afgesloten met een algemene
opmerking. Menigeen probeert een ander te benadelen en zijn tekortkoming te
vergroten, terwijl hij diezelfde fout in hogere mate bezit. Wie kritiek wil uitoefenen,
moet derhalve zelf zuiver zijn. Deze uitspraak sluit aan bij uitspraken van Rukenau
(4768-4804). Indirect suggereren ze, dat het hof Reynaert niet moet veroordelen,
omdat het immers zelf ook tekort schiet. Reynaert suggereert eveneens, dat hij wel
zuiver is. Hij heeft immers geen kritiek geformuleerd. En tenslotte suggereren de
regels voor het publiek, dat werkelijk niemand helemaal deugt.
5919-6008 Tot nu toe heeft Reynaert vooral impliciet zijn nut voor de koning
aangeroerd. Nu maakt hij daar een hoofdthema van. Eerst bespreekt hij een dienst
die zijn vader Nobels vader bewees. Opmerkelijk in de manier van vertellen zijn de
negatieve manier waarop over de wolf gesproken wordt en het verstopte egoïsme
van Nobels vader. Dat de wolf mishandeld moet
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worden voor zijn genezing, doet niet terzake. Het is fout dat de wolf voor zichzelf
wil zorgen, omdat dat tegen het belang van de koning ingaat. Overigens maakt de
wolf zichzelf ook negatief door de wijze waarop hij probeert onder zijn ‘operatie’
uit te komen.
5934 In Montpellier stond een van de beroemdste medische faculteiten van heel
Europa. Zie ook 1178.
5940 De middeleeuwse geneeskunde onderscheidt medicijnen naar hun werking.
Een ‘trekkend’, d.w.z. uitdrijvend, geneesmiddel is bedoeld om de ziekmakende stof
in het lichaam naar buiten te krijgen. Dit gebeurt meestal door de stof naar de darm
te trekken, waarin de afbraak makkelijker is dan in andere lichaamsdelen. Als de
ziekmakende stof zo dun of verspreid is, dat hij niet aan te pakken is, wordt een
verdikkend medicijn gebruikt om de ziekteverwekker te concentreren. Als de
ziekmakende stof daarentegen te hard en te compact is, dan wordt eerst een
verdunnend middel toegepast.
5943-44 Rang werd in de middeleeuwen onder andere uitgedrukt via kleding. Dat
Reynaerts vader zijde en bont mag dragen, geeft aan dat hij de hoogste medische
rangen bereikt heeft.
5956 Het onderzoeken van de urine is een van de belangrijkste diagnostische middelen
van de middeleeuwse geneeskunde. Het urinaal is dan ook hét symbool voor de
geneeskunde en voor de arts.
5963-70 Omdat Reynaert zijn vader van samenzwering tegen Nobel beschuldigd
heeft, kan hij hem nu niet alleen maar prijzen. Hij zegt daarom dat zijn vader zich
later anders is gaan gedragen. Als verklaring geeft hij, dat zijn vader tegen zijn dood
mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar werd.
6009-36 Reynaert beeindigt dit relaas met een lange klacht over de toenemende
macht van de scalcken waartoe hij de wolf rekent. Deze sluit aan bij zijn opmerkingen
naar aanleiding van de versiering van de spiegel. Naarmate het eind van het verhaal
nadert, nemen deze tirades in belang toe, omdat het publiek uiteindelijk moet
concluderen, dat Reynaert feitelijk steeds zijn eigen gedrag beschreven heeft.
6037-6138 Tenslotte beschrijft Reynaert een dienst die hijzelf de koning heeft
bewezen. Weer speelt ook Ysegrim een negatieve rol. De aandacht voor de wolf in
het slot van de sieradenrede bereidt het volgende verhaaldeel voor, waarin vos en
wolf tegenover elkaar zullen staan. De twee verdelingen

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

401
werpen beide een negatief licht op zowel de wolf als de leeuw. Bij de eerste verdeling
geeft de wolf zichzelf de helft en de koning en de koningin de andere helft. De
koningin is tevoren niet genoemd. Men kan interpreteren, dat zij er desondanks bij
is, of dat haar deel voor haar bewaard zal worden, of dat het een verhulde manier is
om de koning meer te geven. Reynaert krijgt alleen waardeloze restjes. De wolf is
dus hebzuchtig. Maar de leeuw protesteert alleen, omdat hij zelf meer wil. Voor hem
geldt dus hetzelfde. (Dit verklaart ook de discrepantie in 6078-91: eerst wordt gezegd
dat de wolf alles opvreet om zíjn hebzucht te benadrukken. Dan wil de koning meer
- om te laten zien dat hij niet anders is - en heeft de wolf opeens nog wat over.)
Reynaert verdeelt daarom op een veiliger manier: de helft voor de koning, de andere
helft voor de koningin, smakelijke kleinigheden voor de koninklijke jongen en
onbelangrijke restjes voor de wolf en voor hemzelf. Eigenlijk geeft Reynaert dus de
hele buit aan de koning. Dat deze dit een voortreffelijke verdeling vindt (6119-20),
zegt veel over zijn prioriteiten.
6195-6213 Reynaert heeft zijn relaas zo gepresenteerd, dat bijna iedereen hem gelooft.
Dat bijna is een aankondiging van het directe vervolg, waarin de wolf niet overtuigd
blijkt. Reynaert heeft dus gesproken in overeenstemming met de schets van de ideale
leugenaar in de tweede biecht (vgl. 4179-4209). Behalve Reynaerts overtuigingskracht
speelt ook hebzucht een rol. Door Reynaerts prijzende woorden over de sieraden zijn
de koning en de koningin daar zeer begerig naar geworden. Zijn strategie heeft
gewerkt.
6214-15 De verteller karakteriseert Reynaert als negatief. In het eerste deel gebeurde
dit meestal vooraf, nu als afsluiting van de langste, en meest gewaagde, redevoering.

Woordgevecht tussen vos en wolvenpaar (6249-6763)
De auteur begint zijn verhaal af te ronden. Reynaerts eerste aanklager, Ysegrim, is
de laatste die nog probeert de schuld van Reynaert aan te tonen. De cirkel begint zich
te sluiten. Dit deel van het verhaal is vooral bedoeld om te laten zien, dat de wolven
met woorden niet tegen Reynaert op kunnen. Daarom zal er een duel plaats hebben.
In dit verhaaldeel spelen het liegen en de gevolgen van hebzucht een zeer grote rol.
6264-6404 In het begin van het verhaal was Ysegrims belangrijkste aanklacht de
verkrachting van zijn vrouw. Hij komt daar nu op terug, waarbij hij Reynaerts gedrag
als verraad kwalificeert (6265). Het relaas dat de auteur van Reynaerts historie nu
door Ysegrim laat vertellen, is uniek in de
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middeleeuwse dierenepiek. Er zijn twee dominante scènes in de verhalen over seksuele
relaties tussen de vos en de wolvin. In de ene ontmoet de vos de wolvin in haar eigen
hol waar ze overspel bedrijven. In de andere verkracht de vos de vastzittende wolvin.
Daarnaast is er een heel populaire anekdote over de wolf, die met zijn staart vissen
probeert te vangen, daarbij vastvriest en een pak slaag krijgt van toesnellende mensen.
Alledrie deze scènes komen aan bod in par. 4 van het Nawoord in deel 1. Het relaas
hier is een vermenging van elementen uit het verkrachtings- en het visvangst-verhaal.
Belangrijk bij deze aanklacht is de verschillende manier waarop dezelfde handelingen
worden voorgesteld: Ysegrim zegt dat Reynaert zijn vrouw verkracht heeft (6292-94),
Reynaert dat hij haar alleen maar probeerde los te trekken (6356-60). Dit is een
variatie ten opzichte van eerdere aanklachten. Daar legde Reynaert de
verantwoordelijkheid bij een ander dan zichzelf (Bruun, Tibeert) of hij gaf een andere
versie van de gebeurtenissen (Lampreel, Corbout). Hier is de vraag of datgene wat
gebeurd is, positief of negatief geïnterpreteerd moet worden. Belangrijk is daarnaast
het thema van de hebzucht. Ysegrim zegt dat Reynaert zijn vrouw een viervoudige
portie heeft voorgespiegeld (6270-71), Reynaert dat de hebzucht volledig van de
wolvin kwam en dat hij maat had bepleit (6339-50). Hij koppelt daar een algemene
beschouwing over hebzucht aan vast. Wie alles wil hebben, krijgt soms niets en
gulzigheid en gierigheid zijn onverzadigbaar. (Het woord gierich dat zowel in 6343
als in 6353 wordt gebruikt, duidt in het algemeen hebzucht aan en kan daarom zowel
gulzigheid als gierigheid aanduiden. Mijns inziens spelen beide ondeugden hier een
rol, de eerste op letterlijk, de tweede op overdrachtelijk niveau.)
6380-6404 Ter afsluiting benadrukt Reynaert zijn eerlijkheid. Voor geen goud zou
hij liegen, want dat is in strijd met de wijsheid. Hij biedt aan getuigen aan het hof te
brengen als de koning toch zou twijfelen. Dit soort zelfbewuste afsluiting hebben
we eerder gezien, maar de belofte getuigen te leveren is een nieuw element. Zijn
afsluitende negatieve woorden over de wolf zijn erg arrogant. Tot het eind blijft die
arrogantie een rol spelen.
6405-48 Eerswijnde begint na Reynaerts suggestie om haar te vragen wat er op het
ijs gebeurd is, inderdaad te spreken, maar opmerkelijk genoeg snijdt ze een ander
onderwerp aan. Voor het hof lijkt daardoor Ysegrims aanklacht ongegrond. Het
publiek van het verhaal kan op dit punt geen zekerheid krijgen. Het is echter
waarschijnlijk, dat Reynaert ook deze keer gelogen heeft. Eerswijnde verwijst naar
het ‘put-avontuur’, eveneens een wijdverspreide anekdote, die bijvoorbeeld voorkomt
in branche IV van de Roman de Renart. Normaal spiegelt de vos de wolf (dit is de
enige maal dat
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de wolvin het slachtoffer is) voor, dat hij in het paradijs is. Daarom staan hem allerlei
soorten heerlijk voedsel ter beschikking. Hier is de setting realistisch. Reynaert zegt
alleen, dat hij te veel vis gegeten heeft (vgl. de honing in het Bruun-avontuur, 610-14).
Daardoor krijgt de hebzucht van de wolvin meer accent dan haar lichtgelovigheid.
6429-30 De moraal van het putavontuur is altijd, dat in de wereld sommigen stijgen
en anderen dalen. De gecombineerde beweging van de twee emmers is hiervoor een
prachtig beeld.
6436-45 Reynaerts motivatie voor zijn gedrag is weer tweeledig. Hij deed het, omdat
of de wolvin of hij slaag moest krijgen, en zij het beter kon verdragen. Dit is een
‘egoïstische’ reden. Hij deed het bovendien om haar te leren dat iedereen egoïst is,
zodat zij een volgende maal beter op haar hoede zou zijn. Dit lijkt een ‘altruïstische’
reden. In feite slaan beide argumenten nergens op. Na de sieradenrede lijkt het enige
dat Reynaert nog nodig heeft, voldoende aplomb te zijn. De koning zal hem uit
welbegrepen eigenbelang immers toch voor niets meer veroordelen.
6449-6710 Het verhaal over het bezoek aan het hol van de apin wordt vooral verteld
om de noodzaak van liegen te benadrukken. In dit opzicht sluit het zeer sterk aan bij
Reynaerts tweede biecht (zie vooral 4168-78). Reynaert liegt en hem gaat het goed.
Ysegrim zegt de waarheid en wordt mishandeld. Toch wordt hij voor het publiek
geen positieve figuur, want hij gedraagt zich zo hebzuchtig en lomp, dat hij om die
reden een afstraffing verdient. Verder dient het verhaal als contrast met en versterking
van de rede van Rukenau. Weliswaar zet Reynaert deze apin en haar kinderen expliciet
af tegen Rukenau en de hare (6564-69), maar de concrete beschrijvingen van met
name beide groepen kinderen vertonen zoveel overeenkomst dat voor het publiek
alle apen ‘een pot nat zijn’.
6449-58 Dit is een van de opmerkelijkste momenten in het verhaal. Ysegrim herinnert
aan een gebeurtenis waarbij Reynaert hem schade zou hebben berokkend, maar hij
wil Reynaert er wel over laten vertellen, want als hij het zelf zou doen, zou de vos
zeker opmerkingen hebben. Dat laatste is zojuist gebleken. Maar de implicatie is,
dat een goede spreker alleen al door zijn spreekvaardigheid de gang van zaken naar
zijn hand kan zetten. Het gaat niet meer om wat er gebeurd is, maar om hoe men er
over praat (zie Nawoord, par. 3.3). Bovendien is het nauwelijks voorstelbaar, dat
Reynaert de visie van Ysegrim recht zou doen. Dat gebeurt dan ook niet. Vanuit dat
perspectief is het een dom gebaar van de wolf. Vanuit het perspectief van de
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auteur is het de laatste opstap naar het duel. Het verhaal gaat van verbaal duelleren
op basis van gelijkwaardigheid via erkennen van verbale ongelijkheid naar kiezen
voor de fysieke weg.
6459-61 Reynaert grijpt deze kans natuurlijk. Hij zegt niet dat hij de waarheid zal
vertellen, maar garandeert alleen dat hij goed en helder zal spreken. De vorm regeert,
de waarheid doet er niet toe.
6469 Dit is de enige plaats in het Middelnederlands waar de vergelijking ‘iets liever
doen dan zien spinnen’ voorkomt. De precieze betekenis is niet helder, maar deze
en de volgende regel zijn bedoeld om de vraatzucht van Ysegrim aan te geven.
6494-96 Deze klacht van Reynaert is dubbelzinnig. Het verhaal toont namelijk dat
slimheid veel belangrijker is dan kracht. Volgens Reynaerts echte normen is het dus
heel verstandig van Ysegrim om Reynaert eerst te laten gaan. Maar door deze
presentatie wordt de wolf negatief en de vos positief. En daar gaat het natuurlijk om.
6588-91 Misschien is de nadruk die de auteur legt op de overvloed aan voedsel van
de apin een verhulde suggestie dat iedereen die zo smerig (letterlijk of figuurlijk) is
als zij, in weelde kan baden. De afloop van het verhaal ondersteunt die gedachte.
6629-42 In deze regels wordt goed kunnen liegen gelijk gesteld aan wijsheid. Degene
die niet kan liegen is dom. Door dit standpunt verliezen zowel wijsheid als het
verstand gebruiken ieder moreel fundament. Dit is een omkering van het officiële
middeleeuwse standpunt, dat zegt dat het menselijk verstand dient om moreel gedrag
te ondersteunen en dat ware wijsheid altijd in overeenstemming is met de goddelijke
normen.
6703-6705 Hier wordt een nieuwe ondersteunende motivatie voor het liegen gegeven.
Degenen die beter waren dan wij, deden het in het verleden ook. Waar zouden wij
dan de hoogmoed vandaan durven halen om hen te willen overtreffen? (Vgl. 4262-65:
je moet wel liegen, want niemand kan zonder fouten leven. Als je maar biecht, is het
goed.)
6711-41 De machteloosheid van Ysegrim tegenover het verbale geweld van Reynaert
blijkt, doordat hij een detail noemt waarin deze gelogen zou hebben: Reynaert had
hem niet gevoed maar alleen een afgeknaagd bot gegeven. Dat valt volkomen in het
niet tegenover de systematisch negatieve
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karakterisering van de wolf in het relaas als geheel, maar de wolf is niet in staat dat
aan te wijzen. Hij beseft dat. Daarom verwijst hij kort naar de voor hem twee
belangrijkste misdaden van Reynaert, de leugen over de samenzwering en de
verkrachting van de wolvin. Hij kan verbaal niet hard maken dat Reynaert die begaan
heeft. Daarom eist hij een duel. Datgene waar Reynaert als uiterste consequentie van
een rechtvaardige procedure om gevraagd heeft (vgl. 4621-26), krijgt hij nu.
6739 De handschoen wordt aangeboden als een (symbolisch) onderpand dat de
uitdager ook inderdaad op de voor het duel vastgestelde tijd zal verschijnen.
6762-63 Ook Reynaert biedt een onderpand aan. Zijn beknopte formulering bedoelt
te zeggen, dat het een onderpand is voor zijn bereidheid om via een gevecht aan te
tonen dat Ysegrims aanklachten vals zijn.

Duel (6764-7445)
Dit deel van het verhaal is bedoeld als contrast met de voorafgaande redevoeringen.
Het laat zien, dat Reynaert ook voor zichzelf kan zorgen wanneer hij niet op zijn
spreekvaardigheid kan vertrouwen. Het duel vult het beeld van de redevoeringen
bovendien aan. De methoden die Reynaert hier hanteert, verschillen niet wezenlijk
van de trucs die hij tijdens zijn verbale gevecht met de koning en daarna de wolf
heeft gebruikt. In retrospectief verheldert het duel dus de aard van de voorafgaande
redevoeringen. Bovendien blijkt de smerigheid die via de beschrijving van Rukenau's
kinderen en het verhaal over het bezoek aan de apin in Reynaerts omgeving was
aangewezen, nu ook rechtstreeks uit zijn eigen gedrag.
De auteur van Reynaerts historie heeft het idee van een juridisch tweegevecht als
beslissende scène ontleend aan branche VI van de Roman de Renart (Zie Nawoord,
par. 3.1). Zo'n tweegevecht is echter heel de middeleeuwen door onderdeel van de
werkelijke juridische procedures gebleven. Het publiek heeft het dus niet als een
puur literaire vondst ervaren. Oorspronkelijk werd het juridische duel als een
Godsoordeel gezien. God zorgde dat de rechtvaardige overwon. Al in de twaalfde
eeuw echter wordt dit idee bekritiseerd. Zowel vanuit geestelijke als vanuit wereldlijke
hoek worden ernstige reserves geformuleerd bij het duel als juridisch middel. In
Frankrijk verbood Lodewijk de Heilige het zelfs in het midden van de dertiende
eeuw, maar zijn verbod werd genegeerd. Daarom legde Philips de Schone in 1306
de regels vast waaronder een duel als deel van een juridische procedure mocht
plaatshebben. Deze regels hebben zich over grote delen
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van Europa verspreid (Chabas 1978). Op het niveau van het graafschap Vlaanderen
is nooit een verbod geweest op het duel, maar het werd maar zeer zelden toegepast.
In de stedelijke rechtspraak in Vlaanderen is bovendien een duidelijke aversie
tegenover het duel merkbaar. Niet alleen wordt het niet erkend als deel van de
stedelijke rechtspraak maar er wordt ook alles aan gedaan om te voorkomen dat
stedelingen gedwongen zouden kunnen worden tot een duel (Van Caenegem 1956,
p. 139-147). Het duel blijft desondanks heel lang in gebruik, omdat het gezien werd
als een van de beste manieren om erekwesties op te lossen. Het zijn dus met name
adellijke kringen die het in stand helpen houden (al is het duel nooit voorbehouden
geweest aan edellieden). Deze achtergrond verheldert een aantal aspecten van het
duel in Reynaerts historie. Dat Reynaert als schuldige het duel wint, zou blasfemie
zijn wanneer het als een werkelijk Godsoordeel beleefd zou worden. In een
maatschappij waarin het duel als procedure ter discussie staat en door sommigen
heftig wordt afgewezen is het echter goed voorstelbaar, dat een tegenstander ervan
de inherente juridische tekorten van een duel aanwijst door de schuldige te laten
winnen. Opmerkelijk is ook, dat Ysegrim tweemaal zijn eer gebruikt als motivatie
om het duel aan te gaan (6720, 6728).
Kolb (1989, p. 32-35) meent, dat de auteur van Reynaerts historie de uitbeelding
van het duel niet volledig aan zijn eigen fantasie ontleend heeft, maar gebruik heeft
gemaakt van de wijze waarop duels zich in zijn tijd voltrokken. Om dat aan te tonen
vergelijkt hij het duel met de beschrijvingen van een duel tussen twee burgers in
Valenciennes in 1455. Dit duel heeft in zijn eigen tijd veel aandacht getrokken en is
in een aantal kronieken uitgebreid beschreven. Kolb laat zien, dat de procedure rond
beide duels identiek is. De duellisten in Valenciennes worden vooraf kaalgeschoren,
net als Reynaert, en zij dragen leren kleren die met vet worden ingesmeerd, wat ook
met het geschoren vel van Reynaert gebeurt. In Valenciennes vecht men met knuppels,
in Reynaerts historie met klauwen en tanden. Maar in Valenciennes gooit de zwakste
zijn tegenstander zand in de ogen, op een bepaald moment heeft de een een vinger
van de ander in de mond en bijt daarop (Huizinga 1997, p. 105) en de latere winnaar
drukt zijn tegenstander de ogen uit. Al deze elementen komen in gewijzigde vorm
ook in Reynaerts historie voor. Hoe aantrekkelijk deze gesuggereerde verbinding
ook is, ze moet met enige argwaan worden benaderd. De overeenkomst in procedure
zegt niets, want deze komt in beide gevallen overeen met de algemeen gebruikelijke
zoals die door Philips de Schone was vastgelegd (Chabas 1978, p. 171-197).
Bovendien zijn een aantal elementen in het duel duidelijk ontleend aan de
middeleeuwse biologie. En tenslotte overschat Kolb de gebruikelijkheid van duels.
De kans dat de auteur gebruik maakt van een echt duel
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is derhalve klein. Als de relatie er wel is, zou het duel te Valenciennes een goede
kandidaat zijn, juist omdat het zo'n enorme indruk heeft gemaakt. Het zou passen bij
een localisering van Reynaerts historie in Ieper en bij een late datering (zie Nawoord,
par. 1).
6764-68 De onderpanden worden aan de koning gegeven, want hoewel hij door de
uitdaging geen actieve rol meer heeft in het conflict tussen Ysegrim en Reynaert, is
het duel deel van de officiële rechtsgang en valt het als zodanig onder zijn
verantwoordelijkheid. Omdat het een zo gewichtige aangelegenheid is, moeten beide
tegenstanders ook elk twee dieren noemen die er borg voor willen staan dat zij ook
inderdaad voor het gevecht zullen verschijnen. Normaal verliep er geruime tijd tussen
de uitdaging en het eigenlijke tweegevecht. Dat maakt deze voorzorgsmaatregelen
begrijpelijk. De enige afwijking van de reële procedure is hier, dat het duel de
volgende dag al zal plaatsvinden. Dit houdt de spanning hoog.
6775-85 De toverspreuk die Rukenau over Reynaert uit zal spreken komt uiteindelijk
van de Abt van Bandelo (of Boudelo, P). Boudelo was een cisterciënzerabdij in de
buurt van Sinaai in het Waasland. Deze historische referentie is tot nu toe niet
bevredigend geïnterpreteerd. Het thema van toverij komt al in branche VI voor, dus
de auteur zou het goed aan zijn voorbeeld ontleend kunnen hebben. Dat verklaart
het verband dat hij legt tussen toverij en een geestelijke echter niet. Dit type kennis
maakt Mertijn en Rukenau in elk geval suspecter.
6790 Wie niet kwam opdagen voor een gerechtelijk tweegevecht werd opgehangen.
Daarom zegt Rukenau dat het beter is te vechten.
6796-6845 Als voorbereiding op de strijd laat Rukenau Reynaert kaal scheren en
met olie insmeren. Dit kan een verwijzing naar reële gevechten zijn (zie de
aantekening bij 6764-7445). Het sluit bovendien aan op de strijdwijze van kleine
roofdieren: proberen moeilijk grijpbaar te zijn. Van de andere kant is dit duidelijk
een extreme en ‘onnatuurlijke’ maatregel. Hier blijkt al dat voor Rukenau en Reynaert
het doel alle middelen heiligt. Rukenau geeft hem ook adviezen voor de beste
strijdwijze. Het eerste advies, de wolf met een ondergepiste staart in de ogen slaan,
sluit aan bij de middeleeuwse biologie. Die stelt dat achtervolgde vossen dit doen.
De meeste overige adviezen: laat je niet grijpen, mat hem af, val alleen onverhoeds
aan, zijn ‘uitvergrotingen’ van ‘natuurlijk’ vossengedrag. Het gooien met stof en
zand om de wolf te verblinden is mogelijk een verdere uitwerking van het idee, dat
vossenurine blind maakt. Tenslotte moet Reynaert gebruik maken van Yse-
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grims wonden. Van ridderlijke strijdwijze is geen sprake. Alleen winnen telt. Const
gaet dicwill voir cracht (6845) vat de strategie perfect samen.
6882 De plaats waar de otter de eend roofde, is niet geïdentificeerd. De meeste oudere
onderzoekers hebben in den dam een plaatsnaam willen zien. Meestal is daarbij aan
Damme bij Brugge gedacht. Er zijn in alle delen van de lage landen veel plaatsnamen
die eindigen op -broeck, maar een Helrebroek is niet aan te wijzen. C en P hebben
andere namen. Ook dit is een geval waar de auteur van Reynaerts historie
waarschijnlijk een kleine toespeling voor zijn eigen publiek gemaakt heeft, die in de
latere traditie tot een loos signaal geworden is.
6884 Men geloofde in de middeleeuwen dat een onverwacht gegeven geschenk geluk
(of ongeluk, afhankelijk van de persoon en de intentie van de gever) kon brengen.
Waarschijnlijk speelt dit mee in Reynaerts aanvaarding.
6892-94 Reynaert gaat samen met zijn magen naar het strijdperk. Ook Ysegrim is
omringd door sympathisanten (6906). Hoewel het om een tweestrijd gaat, zal de
uitkomst sterk van invloed zijn op de situatie van de groepen waartoe de strijders
behoren, vandaar dat ze zo prominent aanwezig zijn (vgl. Chabas 1978, p. 214-219).
Opmerkelijk is, dat hier gezegd wordt, dat Reynaerts magen hem liefhebben. Dat is
in strijd met eerdere uitspraken van de verteller, dat een deel een hekel aan hem heeft
en hem slechts noodgedwongen steunt (4296-99, 5192-93). Mogelijk wordt hier al
een zinspeling gemaakt op hun welbegrepen eigenbelang: als Reynaert wint is dat
gunstig voor hen (vgl. 7394-98).
6902-16 De voorbereidingen voor dit duel komen volledig overeen met de
werkelijkheid. Een tweegevecht wordt ook in de veertiende en vijftiende eeuw
afgehandeld als een Godsoordeel. Niet de vermogens van de strijders, maar de
goddelijke wil zal de beslissing brengen. Daarom moeten de tegenstanders elk zweren
dat hun standpunt waar is. Meestal gebeurt dat op relikwieën. Een valse eed is een
zonde tegen zowel het tweede als het achtste gebod (Ex. 20:1-17). Door een van de
twee te verplichten deze zonde te begaan wordt de goddelijke gerechtigheid
onherroepelijk in het spel gebracht. Dat is althans de opvatting achter deze juridische
procedure. De scheidsrechters (krijt wachters) zijn er niet om toe te zien op de correcte
strijdwijze (er zal blijken dat alles mag), maar om de goede gang van zaken te
bewaken. Dit is noodzakelijk omdat het om een deel van de rechtsgang gaat.
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6990-7017 Hoewel het tweegevecht als pendant voor verbale duels bedoeld is, speelt
het woord er nog een grote rol in. Tweemaal worden de gevechtshandelingen door
woorden onderbroken. Dit is de eerste maal. Reynaert presenteert zich spottend als
wreker voor alle slachtoffers van Ysegrim. Hij stelt het gevecht voor als een uitboeten
van zonden: zo zal hij Ysegrim de hemel in helpen. Tenslotte zegt hij, dat hij Ysegrim
zal sparen als deze zich gewonnen geeft, omdat zijn geweten hem zegt dat men zo
mogelijk niet moet doden. Behalve dat hij zich hierdoor mooi voorstelt, zit hier een
serieus element in. Zou Ysegrim instemmen, dat is het gevaar voor Reynaert voorbij
en zou hij zijn doel bereikt hebben.
7070-77 De verteller onderbreekt de handeling om zijn eigen gevoelens te formuleren.
Hij vindt een gevecht als dit interessanter en mooier dan een toernooi van ridders.
Deze opmerking werkt naar twee kanten. Aan de ene kant wordt door de vergelijking
duidelijk, dat hier op wel heel dierlijke manier wordt gestreden. Aan de andere kant
wordt ook de ridderlijke strijdwijze erdoor gerelativeerd. Verder benadrukt de verteller
de agressiviteit van het gevecht en herhaalt hij de basistegenstelling: de een is listig,
de ander sterk (7073).
7096-99 In de adellijke cultuur van de middeleeuwen is schande iets zeer negatiefs.
Edelen willen dat mensen goed over hen denken en spreken. De gedachte aan de
schande die hij verwerft door het gevecht niet te beslissen, brengt de wolf er dus toe
zich extra in te spannen.
7183-88 Het leven in een klooster wordt algemeen beschouwd als de vanuit religieus
perspectief beste manier van leven. Deze levenswijze levert dus ook de meeste
religieuze ‘verdienste’ op. Naar middeleeuwse overtuiging is het mogelijk ook
niet-kloosterlingen daar deel aan te laten hebben (bijv. als dank voor een donatie aan
het klooster). Dit wordt met het begrip clooster wynnige (7184) aangeduid. Reynaert
biedt Ysegrim dus een enorme massa religieuze verdienste gratis aan. Hij maakt op
die manier misbruik van een in principe algemeen aanvaard gebruik. Het is niet
duidelijk, waarom hij alle kerken in het H. Land noemt. Misschien is de impliciete
veronderstelling er achter dat daar de religieuze verdienste hoger is dan elders, omdat
Jezus er zelf geleefd heeft. In elk geval roept de opmerking voor het publiek Reynaerts
leugens over zijn banneling zijn uit het eerste deel in herinnering. Hij zou immers
om zich van de ban te verlossen niet alleen naar Rome maar ook naar het H. Land
gaan (2736).
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7191-94 Dit is de enige plaats in het Middelnederlands waar de paus onse eertsche
got wordt genoemd. Vermoedelijk is de uitdrukking niet blasfemisch bedoeld, maar
geeft deze aan dat de paus de hoogste gezagsdrager op aarde is (vgl. ook Martin
1874, p. 406). Dit aanbod van Reynaert wordt sterk gerelativeerd door zijn eerdere
opmerking dat de paus in Rome vrijwel genegeerd wordt (4596-97).
7291-7334 Ysegrim doorziet de leugens van Reynaert en weigert erop in te gaan.
De in het hele verhaal als dom en lomp voorgestelde wolf gedraagt zich hier dus
verstandiger dan de koning, die zich wel tweemaal heeft laten bedotten. Helaas echter
is dit doorzicht niet voldoende om te winnen.
7336-42 Terwijl hij antwoord geeft, heeft Ysegrim niet zijn volledige aandacht bij
Reynaert. Deze heeft tijd gehad om een uitweg te verzinnen en voert die nu uit. Hij
grijpt de wolf zo krachtig bij zijn testikels dat deze het uitgilt van de pijn en Reynaert
zichzelf kan bevrijden. Feitelijk verliest Ysegrim dus weer omdat hij zich tot een
twistgesprek met Reynaert heeft laten verleiden. Deze passage toont het duidelijkst
dat voor Reynaert het doel, winnen, elk middel heiligt.
7360-63 In principe is de verliezer van een Godsoordeel schuldig en dient hij de straf
te krijgen die op de aanklacht staat. De vorst heeft echter het recht om in te grijpen
en zelfstandig te beslissen wat er met de verliezer moet gebeuren. Ysegrims vrienden
vragen Nobel nu van dat recht gebruik te maken.
7367-74 Uit de woorden van de kamprechters wordt bij implicatie duidelijk, dat de
koning niet van plan is Ysegrim verder te straffen maar naar een verzoening zal
streven.
7387-7416 Reynaerts magen komen hem feliciteren. Een deel komt puur uit
eigenbelang: van de winnaar is voordeel te behalen. De verteller zegt, dat dit een
algemeen verschijnsel is. Iets verderop zal hij het hele verhaal van toepassing
verklaren op de menselijke samenleving.

Afronding (7446-7809)
De bedoeling van dit verhaaldeel is om de gebeurtenissen af te ronden en het publiek
expliciet in te lichten over de betekenis van alles wat het gehoord/gelezen heeft.
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7446-7565 Reynaert vertelt de koning een exempel (7539), een anekdote met zedelijke
strekking die als voorbeeld moet dienen. De aanleiding is, dat Reynaert de koning
wil waarschuwen tegen al diegenen aan zijn hof die Reynaert slecht gezind waren,
alleen maar omdat ze dachten dat de vos zou verliezen. Deze zijn onwijs, omdat ze
geen rekening hielden met de afloop (en niet omdat ze iets onrechtvaardigs deden...;
7456-58). Reynaert vergelijkt deze meelopers met een groep honden die een andere
hond prijzen, omdat hij met een been met vlees eraan in zijn bek uit de keuken komt.
Als zij echter zien, dat hij van achter door de kok met kokend water verbrand is,
willen zij niets meer met hem te maken hebben. In één opzicht wijkt dit exempel af
van alle eerdere ingebedde verhalen: er wordt niet zo maar een moraal uit getrokken,
maar het wordt allegorisch geïnterpreteerd, als ware het een verhaal uit de bijbel.
Dat houdt in, dat niet de gebeurtenis als geheel, maar onderdelen daaruit van betekenis
worden voorzien. De hond met het been in zijn bek staat voor de slechte machthebbers
die iedereen benadelen; de staart voor het einde, als de boosheid bestraft wordt door
God; de haren die vanwege het kokend water uitvallen, voor de (valse) vrienden die
de machthebbers dan in de steek laten. (Zie over dit type interpretatie Wackers 1994a,
p. 320-322 en 336-337.) Zoals gebruikelijk, is er echter iets mis met Reynaerts
behandeling van het verhaal. Hij zegt, dat hij het vertelt in verband met de meelopers
(de groep honden dus), maar in de afronding besteedt hij vooral aandacht aan de
hond met het been in de bek, die staat voor alle scalcke die aan de hoven onrecht
bedrijven om er zelf beter van te worden. Zo zijn hij, noch zijn magen. Vanwege die
uitspraak wordt het exempel voor het publiek juist wel een beschrijving van hun
gedrag.
7566-91 De koning spreekt nu zelf uit, dat zijn hof Reynaert niet kan missen omdat
die de beste raadgevingen beschikbaar heeft en het intelligentst is. Hij geeft dus
Reynaert (3821-26) en Rukenau (5039-75) gelijk. Hij trekt de consequentie uit deze
overtuiging en benoemt Reynaert tot sovereyn baelyoen (7589). Het ambt van
soeverein baljuw werd in 1372 ingesteld door de Vlaamse graaf Lodewijk van Male.
Elders in de Nederlanden komt het niet voor. Dat is een extra argument om aan te
nemen dat de tekst in Vlaanderen is ontstaan. Zie verder Nawoord, par. 4.1.
7584-86 De koning houdt er blijkbaar rekening mee dat Reynaert van nature de
neiging heeft misdaden te begaan om zijn zin te krijgen. Eigenlijk zegt hij hier, dat
hijzelf zal zorgen dat Reynaert altijd zijn zin krijgt. Dan hoeft Reynaert geen
misdadiger meer te zijn.
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7656-7720 Reynaerts historie kent expliciet afrondende stukken of ‘epilogen’. Dit
is het eerste. De bedoeling ervan is om de strekking van het verhaal ondubbelzinnig
en in zo algemeen mogelijke termen te presenteren. De auteur zegt, dat Reynaerts
gedrag (dat in zijn verhaal zo beeldend is gedemonstreerd en beschreven) nu algemeen
is aan alle hoven. Wie zich niet gedraagt zoals de vos dat doet, kan geen macht
uitoefenen. Wie hem volgt, komt vooruit in de wereld en wordt gewaardeerd door
de vorsten. De auteur situeert de misstanden waar Reynaert model voor staat, dus
niet op het allerhoogste niveau (dat van de vorsten zelf), maar op dat van de (hoogste)
bestuursambtenaren, het niveau vlak onder de top. De vorsten zijn slechts in zoverre
schuldig, dat zij zondig gedrag uit eigenbelang toestaan. Mogelijk kiest de auteur
voor deze presentatie om zich in te dekken tegen vorstelijke represailles. Anderzijds
zou de verklaring voor deze opvatting (die in de Middelnederlandse literatuur veel
voorkomt) ook een gevolg kunnen zijn van respect voor het sacrale karakter van het
koningsschap, dat op aarde de goddelijke orde representeert.
7679-80 Het effect van dit alom gehanteerde Reynaerdiaanse gedrag is dat
gerechtigheid, trouw en waarheid aan hoven geen plaats meer hebben. Dit is een zeer
negatieve constatering, omdat het juist de taak van vorsten is om de gerechtigheid
te dienen en dat kan alleen als zij oordelen naar de waarheid en niet naar wat voor
hen voordelig is, en als zij garanderen dat afspraken worden nagekomen, dat wil
zeggen dat trouw wordt beoefend.
7681-90 In plaats van deugden, regeren ondeugden op aarde. Hoogmoed wordt
hiervan de koningin genoemd, omdat in de late middeleeuwen de hoogmoed algemeen
beschouwd wordt als de belangrijkste hoofdzonde (vgl. de aantekening bij 2730),
omdat zowel Lucifer - de voornaamste der engelen - als Adam en Eva Gods heilsplan
doorbraken omdat zij aan Hem gelijk wilden zijn. Die hoogmoedige wens heeft tot
alle latere ellende geleid. Daarnaast worden nog twee andere hoofdzonden genoemd,
namelijk hebzucht (ghiericheit) en afgunst (hat ende nijt). De drie zijn verbonden,
omdat ze alle drie mensen ertoe aanzetten zichzelf te verheffen of te bevoordelen
boven anderen. Verder wordt loosheit genoemd, omdat dit het instrument is waarmee
men die persoonlijke bevoordeling probeert te bereiken.
7691-99 De enige waarde aan het hof is het geld. De auteur wil hiermee niet alleen
aangeven, dat hebzucht regeert. In de late veertiende en de vijftiende eeuw bestaat
in de Lage Landen al een duidelijke geldeconomie, maar die is ideologisch nog lang
niet vanzelfsprekend geworden. Wie in deze periode macht wil uitoefenen of wil
schitteren, heeft geld nodig. Daarom wordt
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geldzucht in de veertiende en vijftiende eeuw vaak gebruikt als ‘pars-pro-toto’ voor
allerlei ondeugden. Zo ook hier.
7700-7704 De klacht over de misstanden aan het hof eindigt met een opmerking over
de geestelijkheid (die clergye). (In C (zie Nawoord, par 5.1) is die verwijzing nog
sterker, omdat 7702 daar luidt: Ist Parijs, Avioen of Romen. Alle drie deze steden
zijn clericale centra.) Hierin worden opnieuw twee hoofdzonden genoemd, namelijk
onkuisheid en vraatzucht (leckernye). Deze zonden wegen voor geestelijken extra
zwaar, omdat zij gezworen hebben een kuis en van de wereld afgekeerd leven te
leiden. De auteur wil echter niet suggereren dat wereldlijke hovelingen zich hier niet
aan over zouden geven. Alles bijeen noemt hij dus vijf van de zeven hoofdzonden.
Het ligt voor de hand, dat hij de andere twee (luiheid en toorn) niet noemt, want die
zijn negatief voor een streven naar politieke macht en worden dus aan hoven niet
bewust noch algemeen beoefend.
7700-20 De auteur spreekt zijn verontrusting uit. De staat aan de hoven is zo
verschrikkelijk, dat hij niet weet, hoe het moet aflopen. Hij hoopt, dat God alles ten
beste zal keren. Daar laat hij het bij. Hij wil niet expliciet oordelen over zonden,
waartoe hijzelf ook geneigd is. Daarom spoort hij ter afsluiting iedereen aan om goed
te leven. Dat is in ieders voordeel, want er komt een tijd dat iedereen tegenover God
verantwoording zal moeten afleggen en Zijn oordeel geldt voor eeuwig. Het is
opmerkelijk dat deze religieuze aanmaning binnen de terminologie van het verhaal
blijft. Binnen het verhaal was profijt steeds aards gewin. Nu duidt het religieuze
zaligheid aan (7716).
7759-93 Nadat de auteur de strekking van zijn verhaal heeft uitgesproken en het
heeft afgehecht, spreekt hij zich tenslotte uit over de aard van zijn vertelling en over
de door hem gewenste reactie van zijn publiek. Dit is de tweede epiloog.
7759-64 Hij begint met zijn verhaal boven andere Reynaertverhalen te plaatsen. Die
andere zijn maar verzinsels, maar het zijne is geloofwaardig. Het is niet te bepalen
of de auteur zich hier tegen specifieke Reynaertverhalen richt, maar het is aannemelijk
dat hij met het verhaal dat mynder (7759) over Reynaert zegt dan het zijne, Van den
vos Reynaerde bedoelt, dat immers maar half zo lang is.
7765-77 Toch is degene die zijn verhaal niet gelooft, niet ongelovig. Deze paradoxale
opmerking leidt een korte literairtheoretische passage in. In de middeleeuwse ‘literaire
theorie’ wordt traditioneel onderscheid gemaakt
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tussen drie waarheidsniveaus. Met de term historia, duidt men een betrouwbaar relaas
van een historische gebeurtenis aan. Een niet echt gebeurd, maar waarschijnlijk
relaas, wordt argumentum genoemd; en met fabula wordt ieder relaas aangeduid dat
evident verzonnen is, doordat het onwaarschijnlijkheden of onmogelijkheden bevat.
Fabels (en bij implicatie dierenverhalen) zijn standaardvoorbeelden van fabulae,
omdat daarin dieren sprekend optreden en in de werkelijkheid doen ze dat nooit.
De auteur maakt toespelingen op de eerste twee niveaus door te zeggen dat mensen
niet twijfelen aan wat ze hebben gezien (historia) en bovendien veel dingen geloven
die ze niet zelf hebben gezien (argumentum). Vervolgens zegt hij dat er ook
zinnebeeldige verhalen worden verteld, die niet echt zijn gebeurd, maar mensen wel
helpen om goed van kwaad te onderscheiden en zo beter te leven. Hier duidt hij dus
het niveau van de fabula aan. De termen figuur en bispel, die hij gebruikt om een
verzonnen verhaal met een morele strekking aan te geven, worden ook in andere
Middelnederlandse teksten als equivalent van fabula gebruikt. Zo'n soort verhaal
zou zijn verhaal best kunnen zijn. Door dit spel met opmerkingen over werkelijkheid
en fictie benadrukt de auteur indirect, dat de situaties en gedragingen waar zijn
verzonnen verhaal over gaat, in de werkelijkheid wel degelijk voorkomen.
7778-80 Het Middelnederlandse woord boerde kan zowel ‘grap’ als ‘verzinsel’
betekenen. Beide betekenissen zijn hier mogelijk. In het eerste geval maakt de auteur
een toespeling op de klassieke en middeleeuwse opvatting dat een vermenging van
amusement en belering buitengewoon effectief is. In het tweede geval benadrukt hij
opnieuw, dat zijn verhaal - hoewel verzonnen - wel degelijk betekenisvol is.
7785-91 Het is niet ongebruikelijk, dat een middeleeuwse auteur in de introductie
of de afsluiting van zijn werk vraagt om correctie van de fouten erin. De auteur van
Reynaerts historie doet dat hier ook, maar opmerkelijk zelfbewust. Hij is dankbaar,
als iemand hem echt kan verbeteren. Maar er zijn mensen die altijd kritiek hebben.
Voor hen wil hij niet schrijven. En wie tevreden is met de vorm van de tekst, gedraagt
zich perfect ten opzichte van de auteur.
7794-7809 Deze regels zijn van de kopiist van handschrift B en horen oorspronkelijk
niet bij Reynaerts historie. De kopiist zegt, dat hij zijn naam tweemaal heeft vermeld
in het voorafgaande gedicht, d.w.z. in 7794-7805. Deze regels vertonen binnenrijm.
Als men de laatste letters van de rijmwoorden van beneden naar boven leest, vindt
men inderdaad tweemaal de naam Claes van Aken (het letterteken u kan zowel voor
een ‘u’ als voor een ‘v’ staan.)
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Verantwoording
Reynaerts historie is uitgegeven volgens de redactie van handschrift B (Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, 14601). Het gaat om een leeseditie van deze redactie, niet
om een, al dan niet gedeeltelijke, reconstructie van de originele tekst. Deze editie
gaat daarom qua doelstelling om Hellinga (1952) en Goossens (1983a) heen terug
op Martin (1874), maar wijkt van die laatste editie af omdat geen reconstructie beoogd
wordt (zie Nawoord, par. 6).
Wie Reynaerts historie wil uitgeven, moet wel voor B kiezen, want dat is het enige
volledig overgeleverde handschrift. C bevat slechts ruwweg de laatste 1000 regels
(zie Nawoord, par. 5.1). De tekst van B is in deze editie kritisch uitgegeven. Dit
betekent dat de leestekst een aantal aanpassingen bevat ten opzichte van het
handschrift. Deze worden hieronder verantwoord.
1. De afkortingen uit het handschrift zijn in de leestekst stilzwijgend opgelost.
2. De schaarse interpunctie in het handschrift is genegeerd. Er is een nieuwe
interpunctie toegevoegd volgens het moderne systeem.
3. Zinnen, eigennamen en namen van goddelijke personen beginnen in de leestekst
met een hoofdletter. Al deze hoofdletters zijn editoriale ingrepen. De hoofdletters
aan het begin van iedere versregel corresponderen echter met rood doorstreepte
hoofdletters in het handschrift. De lombarden in het handschrift zijn in de leestekst
aangegeven door een inspringing aan het begin van de versregel. In de buurt van de
plaatsen waar in het handschrift illustraties voorzien waren (zie Nawoord, par. 5.2)
zijn in de leestekst ook illustraties opgenomen (zie Nawoord, par. 7). Bij iedere
illustratie is de preciese plaats van de corresponderende witruimte vermeld.
4. Het verhaal is verdeeld in vijftien episoden: Proloog, Hofdag, Eerste indaging,
Tweede indaging, Derde indaging, Veroordeling en verzoening, Wraak en
voorgenomen vlucht, Verlenging van de hofdag, Tweede komst naar het hof, Rede
over de ontmoeting met Mertijn, Rede van Rukenau, Rede over de sieraden,
Woordgevecht tussen vos en wolvenpaar, Duel, Afronding. Deze episoden worden
in de leestekst van elkaar gescheiden door witregels en titels die in het handschrift
niet voorkomen.
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5. De spelling van u/v/w en i/j is aangepast aan het moderne gebruik. Daarbij is waar
nodig w weergegeven als uu. Tussen de verschillende vormen van de r en de s is
geen onderscheid gemaakt.
6. De woordscheiding is die van het handschrift, behalve in ‘tweeledige’ eigennamen.
Deze worden in B soms als twee woorden geschreven. Daarvan is in de volgende
versregels één naam gemaakt. Hatenet (5160), Hulsterlo (2977, 3723), Kriekenpit
(2601, 2608, 2615, 2647, 2674, 3723), Quanteskyeve (5200), Scerpenebbe (3564,
3608, 3989), Seldensat (4959), Sloppelkaerde (2306), Vuylromp (5131, 5138, 5167)
en Widelancken (1953).
7. Waar de tekst in het handschrift onbegrijpelijk is, in tegenspraak met andere
verhaalgegevens, of grammaticaal fout, zijn in de leestekst verbeteringen aangebracht.
De hier beoefende tekstkritiek streeft niet naar reconstructie van de originele tekst
die de auteur van Reynaerts historie gecomponeerd heeft, maar naar een zuivering
van de Brusselse redactie met gebruikmaking van de varianten in de bronnen van
vóór 1500. Deze zuivering is noodzakelijk, omdat de tekst in het handschrift slecht
is. Er komen spelfouten voor, verkeerde woorden, weglatingen en ongrammaticale
zinnen. Dit type fouten is waar mogelijk verbeterd. Daarbij is de tekst van B zoveel
mogelijk gerespecteerd. Als B een begrijpelijke lezing biedt, is niet ingegrepen, ook
al hebben sommige redacties een oudere lezing. Dit geldt zelfs bij onregelmatigheden
in het rijm. Weesrijmen of drierijmen zijn dus niet noodzakelijkerwijs aangepast,
ook als dat wel zou kunnen. Voor ons gevoel onzuivere rijmen binnen een
grammaticaal correcte zin blijven eveneens onveranderd. Plaatsen waar een
verdergaande tekstkritiek verdedigbaar zou zijn maar waar niet is ingegrepen, worden
besproken onder punt 8.
Als de tekst onbegrijpelijk of grammaticaal fout is en de traditie betrouwbare hulp
biedt om de waarschijnlijk bedoelde lezing te herstellen, is ingegrepen. De ingrepen
worden hierachter verantwoord. Waar ook de traditie niet kan helpen, is de lezing
van het handschrift gehandhaafd en is in de annotatie de betekenis bij benadering
gegeven. Als lezingen uit andere bronnen zijn ingevoegd, is de spelling daarvan
aangepast aan de gebruikelijke schrijfwijze in B. Wanneer echter twee schrijfvarianten
van het zelfde woord ongeveer even vaak voorkomen of wanneer een woord slechts
enkele malen gebruikt wordt, is de schrijfwijze van de bron ongewijzigd overgenomen.
De versnummering van de leestekst volgt de nummering in de diplomatische editie
van Hellinga (1952). Toevoeging of samensmelting van verzen ten gevolge van
tekstkritiek tasten deze nummering niet aan. Hellinga's nummering is namelijk een
standaard in de Reynaertfilologie. Zo blijft het
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eenvoudig om deze editie te vergelijken met de tekst van alle Reynaertbronnen vóór
1500.
In de verantwoording van de tekstkritische ingrepen wordt achtereenvolgens
gegeven: het versnummer, de lezing van de editie, de lezing van B waaruit deze is
afgeleid, en tenslotte de redacties op basis waarvan is ingegrepen. In discutabele
gevallen is de lezing van de redactie(s) tussen haakjes vermeld. In de andere gevallen
vereist controle ook raadpleging van de edities van Hellinga (1952) of Goossens
(1983a). Deze presentatie is gekozen, omdat de meeste wijzigingen triviale
verbeteringen betreffen. Op deze manier is de controleerbaarheid gegarandeerd,
terwijl de ruimte voor de verantwoording binnen de perken blijft. Opmerkingen over
de tekst in het handschrift die verband houden met de tekstconstitutie, zijn cursief
gezet.
De volgende siglen worden gebruikt:
A: Van den vos Reynaerde (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod.
poet. et philol. fol. 22)
B: Reynaerts historie (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 14601)
C: fragmenten van Reynaerts historie (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 75 B
7)
D: fragmenten van de rijmdruk van Reynaerts historie (Cambridge, University
Library, Inc. 4 F 6.2 (3367))
E: fragment van Van den vos Reynaerde (Darmstadt, Hessische Landes- und
Hochschulbibliothek, 3321)
F: Van den vos Reynaerde (Münster, Universitätsbibliothek, Ms N.R. 381; olim
Schloss Dyck bij Neuss)
P: prozadruk van Reynaerts historie (Gouda, Gheraert Leeu, 1479)
R: Reynke de vos (Lübeck, Mohnkopfdrukkerij, 1498)
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1007

gescant < genant (P:
gewont)

1014

wreket < wreech (A F)

1016

my beide < my beide mij
beide
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ende eer < ende (A F)
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gelooft < belooft (A F P)

63

1073
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Reynaert < rernaert

1108
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niet dat < niet (A F P)
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Mertynet < metynet
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vast < wast (A F)
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1382

hy < sy

1383
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1457

Roseel < roosteel (F, A P)
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1485

‘sel’ is hoger bijgeschreven
door kopiist

1497

wat segdi < wat (P)

1508

sere < si er (Goossens)

1521

oom < oon

1536

hy conde < sy conden (P,
A)

1540

na < nau (P)

1549

baec < barm (A F P)

1562

dair hi hongerich < hi
hongerich dair (P, A)

1578

Waer < wie (P)

1590

Dair ic < Dair
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1592

Want < Wat

1595

dair < dat

1597

Heeften < Dit heeft
(Goossens)

1599

Riep hi < Ryepen

1600

die wolff < wolff (P)

1603

myt stocken < myt (P)

1612

Daer < Dae

1638

sprac hi < sprac (A F P)

1641

Oom < oeck (A F P)

1643

pinen < pinem
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1690

Oom < om
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1697

penitencie < peniten (P)

1711

stelen < stellen

1712

genaden < gemaden (P)

1719

plagen < plegen (P)
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1720

Dit < Die (A F)

90

1770

Reynaert < reynaet
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1780

onvervaert < onveruaet

1781

geliet hem < geliet (P)

1832

boden < geboden (A F P)

1841

Heer < Heet

1843

keerl < keer (F D P: dorper);
dede < deden (F D)

1844

lede < leden (F D)
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1855

Niet < Nie (D P)
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1918

wesen < wisen (P)

98

1934

haech ende < end (P)

1945

‘is’ (in latere hand?) hoger
bijgeschreven

1947

ghewaer < ontwaer (P)

1948

sprac < sprac tybert

1950

dair toe < gi eens (P)

1952

Dat < Dair (P)
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Isegrim < ISsegrim

1982

Reynaert < reyner

1987

hielde < hielden

1994

ic bade < by (R)

101

2017

Reyers < reyes
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2028

bosen < doden (P:
misdadighen; R-glosse: wat
he bözes ghedaen hadde)

2033

bedocht < en bedocht

2043

myt < my (P)
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102

2048

liefste < liefte (P: beste)

103

2063

lichtste < lichte (P: lichste)

2071

ic sel < sel (P)

105

2104

ginck ic < ic ginck

106

2106a

=A2079 (ondersteund door
F P)

2111

bleten < bleken (A F)

2112

verbeet ic < verbeet (A F P)

2135

ende vro < vro (A F)

2146

seven < neuen (P)

2163

door lief < door (A F)

2169

coninghinne < coninck
ende (A F P)

2170

vgl. P1581, A F. B: Hoorden
worden sy veruaert

2177

‘gi’ (door latere hand?)
hoger bijgeschreven

2184

die < der (A F P)
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2185

beider hulde < beider (P, A
F)

111

2208

selfs < sels (P)

112

2241

seit hi < hi seit hi

113

2267

veronweerde < ver
onweerde

2272

ontboot hem < ontboot (P)

2282

vijfte < wijfte

2301

Dat sys < Ende (A)

2303

morgen < morge

2322

also < also ende (A F);
‘ende’ (later?) hoger
bijgeschreven

2328

puden < puden die (A F)

2330

veel < weel (F P);
onbedwongen <
onbedwangen (P)

2351

dattet aldes < aldes (P)
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121

2359

worde < word (A P)

2370

zake < zaken (A F)

2371

scoorde < scoorden; brake
< braken (A F)

2383

In < Die in (A F)

2388

woude < wouden (A F)

2389

oude < ouden (A F)

2400

gelopen < oec ser gelopen
(A F)

2401

des scats < scats (Martin)

2402

by dien doene < by doen
zien (Martin)

2405

Doe < Dat (P)

2422

waert < waer (A F P);
generen < genereren (P)

2431

out < bout (A F P)

2458

Al die < Al had hem al die
(P)

2462

Hadde < Hadden (A F)
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122

123
124

126

127

128

2477

toende hi < toenden (P)

2478

=P1816/17. B: Brvnen enen
brieff dair in sy vernamen

2479

Daer < Wel (A P); twalef <
twael (‘twalef’ is in marge
als correctie
bijgeschreven)

2497

al te < alte (A F)

2499

clagen < clage (P)

2513

hoopten < hoopte

2514

Leyden < Seyden (A F)

2530

coninc < conincghinne (A
F P)

2532

hi < gi (A F P)

2536

ic hem < ic (P)

2540

Reynaert < reyner

2548

bedregen < bedragen (A)

2549

=A2524 (Gesteund door P),
B: Als hi in synen woorden
doet gewagen

2550

Mocht < Noch (A F P)

2598

bosch < boosch (A P)

2599

also < aso

2600

Pijnt < Pvnt

2606

die scuufuut < scwfwt (A
F)

2607

dair < dat (A F)

2609

verstaet < verstaen (A F)

2610

ende < myt ende

2612

gi moocht < moocht (A F)

2620

begraven < begreuen (A F
E P)

2621

scraven < screuen (A F E P)

2639

Sprac < Ssprac

2641

‘en’ bovengeschreven (in
latere hand)
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2642

Daer nummer meer te <
Nvmmer meer connen (P)

2710

mistroude iet < mistrouwe
hiet (A F)

2712

dat < dair (A F E)

2716

ware < seg v (A F E)

2723

in sduvels < een duuels (A
F E P)

2726

provende < prouen (P)

2772

heeft hi < heeft (P R)

2795

mee < wee (A F)

2798

Tyeselijn < dat tyeselijn (P)

2799

daer < daer was

2808

‘sprac’ door latere (19e
eeuwse?) hand
bovengeschreven

2811

si < die
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2828

hi < si; dede < deden (F P)

137

2857

Eerswijnde < Ysegrim (P)

2860

gemac < gemaec (A F P)

2870

Ysegrim draget < Ysegrim
(A F, P)

2883

voeten < oren (P)

2885

Most < Most hi (P)

139

2912

ende gewont < gewont (A
F P)

140

2954

ten < den (A F, P)

143

3010

souden < soude (P:
wouden)

144

3029

diene < die (P: die hem)

145

3056

de < den (A F E)

146

3077

mijn veste < mijn (A F)

3082

oorlof bid < geen oorlof
bad (A F E P)

3083

dit < dat

3085

ginc myt < myt (A F E)

3095

scerpe < serpe (A F E)

3097

Dochtet < Dochter (A F)

3111

bem < u ben (A F E)

3112

U sculdich < Sculdich bin
(A F)

3113

genaect < genaecte (A F)

3134

At < Al (A F P)

3140

Si < HJ

3159

myt mi < myt (A F P)

3170

zocht hi < zocht (P)

3171

sel hem < selhem

3211

eenen < eenre (P)

3231

tot hem < hem (P)

3268

Mynen < Dat mynen

3280

ict <ic (A)

138

147

148
149

151
153
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156
157

158

3305

Besien < Niet besien; hij <
hijt (A F)

3306

naken < soude naken

3368

brieve < brieff (P)

3373

hier < hier doe

3379

saen < staende (Martin,
Goossens)

3389

hief hijt < hielt hy (A F P)

3395

hi was < hi was hi was

3396

maech < mach (A F P)

3398

ongevoech < ongenoech (A
F)

3400

Al ware < Al (A F P)

3407

My < Hy (A F P)

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

425

158

3421

wart < warts (P)

3425

schoen < schoeyn

3439

hise < hi (A P)

3446

soen < scoen (A P); wie <
wi

3463

sculde < hulde (A P)

3464

nummer < vmmer (A P)

3471

houden < huden (P)

3478

verlengen < verlenge

3496

pelgerijn < pelger

3497

lach al < al (P)

3505

Lampreel < lapeel (vgl.
4440, 4465, 4475, 4659)

3516

borch < feest (P)

3517

Dair < Dat (P)

3522

Rechte < Recht (P)

3529

Groete < Groet (P)

3533

mijn hoeft < in my (P)

3554

Dorren < Dorre (P)

3556

Corbout < carbout

3559

die < die die

3564

Scerpenebbe < scerpen neb

165

3566

op < die op (P)

166

3599

gegeten < gegeter

3615

es mede < hem (P: sijn
mede)

3641

dit dede < dede (P)

3645

ooc < of (P)

3648

geren < gern (P: begheren)

3658

Isegrim: hs. heeft ‘Segrim’,
in kantlijn is door latere
hand ‘J’ ingevoegd

3667

choses < tsieres (P)

3668

ne jures < nyernes (P)

159

160

161

162

163

167

168
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169

170

171

3673

doet < doen (P)

3679

hi < en (P)

3687

dair toe < dair; geslachte <
gesclachte

3716

verboort < geboort (P:
verbuert)

3718

hier < dair (P)

3731

op sijn < op sijn op sijn

3732

dair bi < dair (P)

3736

heeft < heest

3737

conincs hove < houe (P:
conincs bode)

3745

Donrebussen < Donre
bussen

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

426

171

3746

voetgangers < voet gangers

172

3772

wyndi < vyndi

3779

haren < voren hair (R)

3780

Uut < Wvt; souden < soude
(P)

173

3807

Want < Wan

174

3827

Laet dat < GAet dar (P)

3841

oft < oec (Goossens)

3850

oec bi my < my (P)

3852

oom < neue (P)

3858

sel u < sel (P)

3877

si < wi

3885

een hoen < een (P)

3889

Mer ic < Jc (P)

3900

Si < Ende (Goossens)

3902

onder < so onder (P)

3907

Oom < COm

3920

Hi was < Was

178

3959

moet gi < moet

179

3964

grote < grot (P)

3966

wolf < volf

3967

villen van < vullen myt (P)

3970

mit luegen < luegen (P)

3988

claecht over my < claech
ic ouer

3995

men my < menmy

4014

woude < wouden (P)

4016

Ver mery < Vermery

4020

Isegrim < Isegrinn

4026

Ic seide < Sy seiden

4033

letter < leter (P)

4039

ic can < ic (P)

4041

Heb ic < Ende (P)

175

176

177

180

181

182
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183

184

185

4059

Ende heeft < Ende

4073

Doe hi < Doe

4083

dan gi < gi (P)

4097

Lieve < LJue

4099

voor den < voorden den

4111

Al < Ad; mijnre misdaet <
mijnre (P)

4117

Grymbaert sprac <
Grymbaert (P)

4129

sien < tsijn (P)

4135

evenkersten < euen kersten
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186

4139

bynnen < bynen (P)

187

4168

gene < gemeen

4169

dan si < ofte (P)

4171

Sonderlingen in < Jn
sonderlingen (P)

4180

wairachtich < wairach (P)

4182

Viel < Veel

4186

dat < dan

4190

laet < liet (P)

4192

ende dan < ende

189

4235

die geven < geuen (P)

190

4239

sijn sy < sy (P)

4240

raden < rade (P)

4241

Achterbaecs < Achterbaets;
helpent < helpent sijt

4257

spreket < spreken

4258

doen < doern

4261

vijnden < vijnder

191

4281

maecte hem < maecte (P)

192

4300

bever < beer (P)

193

4328

heer dat ghi < heer (P)

195

4377

u < v my (P)

4381

enen anderen < een ander
(P)

4382

=P3289-90 (B: Noch mocht
die dach comen voir ander)

4410

Ende en < Ende (P)

4420

dunct my < dunct (P)

4435

segt < seg

4440

Lampreel dat conijn < een
dat lampreel ende conijn

4441

tot < deet (P)

4448

yet < ye (P)

4456

wie die < die (P); smaect <
die smaect (P)

188

196
197

198
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4459

vervullen < veruulen

4463

boter < boeten (P)

4475

Lampreel < dat lampreel

4476

Hi < Jc

4497

niet meer < niet (P)

4505

onhout < onthout

4529

Sellen si < Sellen (P)

4532

verandwoorde < ver
andwoorde

202

4573

wijff < vijff

203

4601

concubijn < cobijn (P)

4602

si is hem oec < hi is oec

199
200
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203

4604

si < hi (P)

204

4634

vervaert < veruaet (P)

205

4638

hy ... moete < sy ... moeten
(P)

4641

Recht oft < Recht off (P:
als oft)

4645

Dan wi < Ende wie (P)

4650

sij < sijn (P)

4659

Merc ic aen < Mer ic

4663

en < ende

4681

als < off (P)

4682

Mer < HEer (P)

4700

‘gi’ door latere hand hoger
bijgeschreven

4711

Reynaert < Reynaer

4727

behagede < behageden

4729

docht < doch

209

4750

Ende < Een (P)

210

4773

men < hi (P)

4788

vraechden si wat hy riede
< vraechde wat sy rieden

4817

scalcken < scalc (P)

4818

myt < my (P)

4826

dorste breken < breken
(Goossens)

4827

op hem < op (P)

4829

vercoren < vecoren

4830

dunct u < dunct (P); so goet
< so goet so goet

4834

Die daer < Daer (P)

4860

myt vlijt < vlijt (P)

4862

ende een < een (P)

4867

Ende was < Wart (P)

4871

op riep < opriep

4883

serpent < serpen

206
207

208

211
212

213

214
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215
216

217

218

4888

scoeren ende < ende (P)

4902

of < wi (Martin, Goossens)

4913

Hoe < Hoet

4923

myt hem < myt

4928

tserpent < serpent (P)

4930

ende alle < ende alle ende
alle

4941

Dats < Dat (P: dat is)

4955

meenden < meende (P)

4958

die < ist die

4959

Ydelbalch < Ydenbalch (P)

4983

In dander < Ende vander
(Goossens)
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219

220
221
222
223

224

225

226

4999

gi Gi < gi (P: spraecty)

5008

doet < doe (P)

5010

soude < woude (P)

5010a

=P3807

5014

dedi < deed di

5017

bant < vant (R: ghebunden)

5029

Dat < Want

5041

Volchdens < Voclchdens

5052

sijn si < sijn

5059

Ende si < Ende (P)

5091

campspel < camspel

5095

sijs < sijn (P)

5115

zuveren < zueren (P)

5121

hairtande < hair tande

5123

Ende si < Ende

5126

te sleters < sleters

5131

Sijn < Mijn

5133

doene < dingen al (vgl.
Verdam 1891, p. 1-2)

5134

groene < root smal (P;
idem)

5143

icken < icken v

5146

weet < weet ic

5148

die node dogen scheringe
< dien node scheert
geringen (vgl. Verdam
1891, p. 4)

5160

Haetneet < haer neet

5166

haer < hem

5167

si < hi; haren < synen

5170

si < ic

5174

seit si < seit

5181

das < dus (P)

5182

Sloppelkaerde <
lupelkaerde
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227

228
229

230

5190

soude ic < soude hem (P)

5200

Aelcrote < aelcrotte (vgl.
5205)

5205

Aelcroot < Aelcoot (vgl.
5200)

5230

lupaert < lupaert ende

5231

Sprac < Spraken

5234

Dat waer als < Als (P)

5257

die schoonste < veel
schoon (P)

5270

als < al

5279

die juwelen < Juwelen (P)

5287

tot < is (P: dus lange als ic
leue)
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230

5297

Want < Van

5306

dese drie juwelen <
iuwelen (P)

5311

om mi < om (P)

5324

Stonden < Stonte

5346

die drie < drie (P)

5350

die namen < namen (P)

5355

Meerre < Meerre lude

5357

oeck < nact (R)

233

5372

Ende < Ende des (P)

234

5396

icken < ic (P: wi dese
iuwelen)

5413

Sy souden < Hy soude (P)

5415

Ende oeck < Ende (P)

5430

hadden < had (P, Goossens)

5432

den < voor den

5440

kam < kan

5456

Voedt < Voir (P); soect <
oec

5465

hem volgen < dat hem
volcht

5493

gesneden < gesmeden (P)

5494

knokels < duuekels (P)

238

5510a

=P4237-38

239

5542

Sij < Sijn (P)

5543

leren < keren (P)

5560

Stont < Gout (P)

5568

een mijl < mijl (P)

5582

cetijn < eetijn (P)

5591

ebenushout < elenushout
(P: hebenus hout)

5592

Daer < Die (P); Crompaert
< trompaert (P, vgl. ook
5609)

5598

begeerde < begeerden

231
232

235

236

237

240
241
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242

243

5599

veerde < veerden

5610

des paerts < des (P)

5611

tpeert < peert (P)

5612

voer < voir (P)

5614

sach < seide

5615

Cleomedes < Clemoedes
(vgl. 5602)

5620

ebenus < hi lemus (vgl.
5591)

5636

Azuur < Azwer

5642

En < Ende ten (Goossens)

5648

peerd < peerd die

5650

hetten < hette (Goossens);
versnellen < verswellen (P)

5654

enen herde < hem (P)
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244

245

246

247
248

249

250

5664

heeftet < sijn (P: hij
versach dat hert)

5668

dat tpeert < tpeert (P)

5673

ontgaen < ontfaen (P)

5675

hads gesworen < gesworen
(P: al haddestu dat
gheswoeren)

5683

loont < het loont (P: hi
wort... gheloent)

5684

hoe tot < tot (P)

5688

Want < Wan

5697

Dan < Dat (P)

5699

dragen < dagen (P)

5710

my < in my

5717

Op synen heer < Mit synen
steert (P)

5722

gereets voert < gereets (P)

5731

liep hi < liep (P)

5735

welvaren < veluaren (P)

5749

en sien off < off (P)

5762

int < in

5764

Tybert sprac Reynaert <
tybert reynaert gi

5770

hem < lem

5773

hebben < heb (P)

5781

dat overste < ouerste (P)

5791

tis < het tis

5798

ende vlooch < ende (P:
vloech)

5800

‘sijn’ is later zowel hoger
als in de marge
bijgeschreven

5819

goet < goe (P)

5828

vleysches becoren <
vleysch (P: becoringhe des
vleysches)
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5830

doer < doet

5841

Een < Jn (P)

5845

Die < Dat (P: dye)

5849

bec < vet (P: beck)

5854

Ende stack < Ende (P)

5855

tbeen < been (P: dat been)

5856

treck < streck (P: trecke)

252

5883

Dan < Dat (P)

253

5892

haren < haren haren

5901

Doe < Hoe

5904

Al < Jc (P)

5912

steet < staet

5913

weet < weet hoet gaet (P)

5940

viscose < van viscoppen (P)

5941

sulke < suke

251

254
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255

5944

mocht < moch

5961

levede < geloofde (P)

256

5988

hebt < heb

257

5997

hem was < hewas

5998

mynen < synen (P)

6000

hiete < hie

6007

herten < eren (P)

6017

weet hi < weet (P)

6019

nyements < nyement (P:
yements)

6030

mit sijnre < sijnre (P)

6031

dat < dat ic

6033

wolven < wolf (P); verloren
< verlorent

6056

sijt wellcome gi twee < gi
twee sijt wellcome

6070

ende gaf u < ende (P)

6091a

=P4723-4

6097

seit ja < seit (P)

6101

liepen < liep (P)

6105

gi Gi < gi (P)

6124

doe hi < doe (P)

6128

Och < Oec (P); noch < noh

6129

sonder reden < sonder (P)

6137

‘vyant’ in latere hand
bijgeschreven

6150

die ander < ander (P)

6152

mede < mde

6158

Dan < Dair (P)

6175

coninc < conic

6179

dat < tot (P)

6180

wie < wi weten wi (P)

6186

wel doen < wel (P: doet)

6197

hy < sy (P)

258

259

260

261

262

263

264
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stercte < storte (P)

6205

hi hem < hi

266

6244

dient < dien

267

6269

water < vater

6273

Ende ghinc < Ende (P)

6278

Reyneert < reynert

6284

spranc haer < spranc (P)

6286

het dede < het

6306

want si < van (P)

6314

seide < soude

268
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268
269

270

271

272

273
274

275

276

6315

te < door (P)

6316

dat ons < dat (P)

6320

hi was < was (P)

6323

quenen < quamen (P)

6342

Ten < Een (P: totten)

6344

hoorde < hoorden (P)

6367

schemerden < schemerde

6370

dat < bi dat (P)

6371

Bi sijn < Sijn (P)

6374

hi < ic (P)

6392

erghent an < anders dan (P)

6399

u < te

6401

geliker < geliliker

6416

saets < saetste (P: sates);
ongedoude < ongehoude

6419

du daer < du (P)

6427

quames op < quames (P)

6446

Hoort < VOort

6451

Hy had < Hy (P)

6462

een < geen

6464

sat < mat

6475

creten < trecken (P: criten)

6488

Boom uwer < Vwer (P:
boem)

6506

Van licht dat < Die lucht
die (P: van lichten die)

6509

vreesliken < vroliken

6514

of < op (P); meerkat < meer
kat

6519

sagen < quamen (P)

6523

ic ic < ic (P)

6524

als < al (P)

6528a

=P5099

6529

benat < bewraect
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278

279

6532

vuyler < vuyl

6541

verre < voor (P)

6564

ten < te (P)

6577

was van < van

6578

u jonger < ionger (P: v
lieue kijnder)

6581

Myn < My

6583

hebt u < hebt

6586

si < hi

6589

Wonderde < Vonderde

6606

Blideliker < Blidelic

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

434

279

6611

ende stan < ende (P)

280

6637

En < Ende

6640

hi hi souder in gaen < hi
sonder waen (P: hi soude
daer in gaen)

6649

my < myt (P)

6651

nickers < Juckers (P)

6658

Ysegrim < ysegrin

6662

scoen < scooen

6664

u < hem (P)

6672

sy < hy (P)

6673

Hi sprac < sprac hi

6677

dair < hair

6680

tbloet < tloet (P)

6682

geenre weer < geenre (P)

6711

ende spitige < sijn spitige

6714

laefde < loofde (P)

6715

Dats gelogen < Dats (P)

6742

conde < condi; ‘en’ door
latere hand hoger
bijgeschreven

6744

campspul < camspul (P)

6762

dat al u reden < dair alle
vrede (C)

6764

ontfenc die wedden <
ontfenct die wed ginck (C)

6768

te doen dat < te doen doen
dat

6771

Biteluus ende < Bitelmuus
(C)

6778

meyster < myster (C)

6784

diemen dat < dienen dan
(C)

6785

overleest < ouerleeft (C)

6787

salt over < sal voer (C);
morgen < alle morgen (C)

281

282

283

285

286

287
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6796

sijn < hair

6798

Dede < Dede hem;
Reyneerde < reynerde

288

6815

Mer anders < Mer (C)

289

6841

heeft < heef (C)

6843

villen < vilen (C)

6849

dat < dair (C)

6850

mijn secreet < mynen
streeck (C)

6862

op die < op (C)

6866

nu bin < bin (C)

6876

wecten < vecten

6888

at dat < dat (C)

6892

ghinc hi < ghinc (C)

6893

krytenweert < rytenweert

6895

als < als hem (C)

290

291

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

435

291

6906

hem < hy (C)

6914

Reynaert < reynart

6917

gesworen < geswore

6923

docht < doch (C)

6938

moeye < neue (C)

293

6967

hem < en (C)

294

6975

Dat hi < Want (C)

6976

Reynaert < Die reynaert (C)

6992

anders < ander (C)

6993

wat < was (C)

6996

Ghi hebt < Ghi (C)

295

7007

goet < groet (C)

297

7044

was hi < was (C)

7045

als < al (C)

7053

dat hem < dat (C)

7065

hi was < was (C)

7076

pijnden < pijnde

7079

Reynaert < reynnaert

7080

hi < si (C)

7084

hy < sy; op < of (C)

7085

an ende < aen teyde (C)

7091

van desen < desen (C)

7103

vol < wol (C)

7128

hi < hi en

7131

ummer waende < vmmer
(C)

7134

haelde < hael (C)

7143

sach < sas (C)

7147

behaechde < hehaechde (C:
behagede)

7171

heb ic < heb (C)

7173

dattet < dat (C)

7185

Van < Ende (C)

292

298

299

300

301

302
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7187

brengense < brengen (C)

7189

waen < waent (C)

7192

Willic u < Willic (C)

7198

dorren < dorre

7200

Sijnt < Mit (C)

7204

u wijff < w wijff

7206

alre < ale (C P)

7223

al < al al (C)

7225

dat < wat (C)

Reynaert in tweevoud. Deel 2. Reynaerts historie

436

304

7233

tongeval < ongeval (C)

305

7249

siet < sit (C)

7250

die ghi < die (C)

7271

wachte < machte (C)

7274

wel < wel te

7285

lachter < lachten

7289

Weder < Wair (C)

7290

dats u < dats (C)

7340

hoden < hoeygen (C)

7341

noden < noyen (C)

7346

seer < ser

7387

Sloppelcaerde < sloppel
cade

7391

Biteluus < Bitelmuys (C);
hair < ende hair (C)

7392

Hatenet < Harenet

7395

offt < off; mysgaen <
gestaen (C)

7427

Sloppelcaerde <
slappelcaerde

7437

uwen < myt uwen (C)

312

7443

u dan bi my < dan bi (C)

313

7465

hy < sy (C)

7473

Siedende < Mit sieden (C:
Sidende)

7483

Doe < Ende (C)

7485

bejagen < begiagen (C)

7486

vriende < vriend

7486a

=C7481

7488

niet < nie (C)

314

7491

my < my een

315

7514

ase < hase (C)

7527

beschout < bschout (C)

7536

honden < hond (C)

306

308

310

311
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7554

quiten < off quiten

7559

viande < viant (C P);
gesworen < gesuoren

7565

Ende sal < Ende (C)

317

7578

dair om < dair (C)

318

7599

wesen < weser (C)

7604

dancte < danctse (C)

7607

weert < weer (C)

7623

ende wiecten < wiecten (C)

7640

baden < baede (C)

7650

wel < weel

319
320
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320

7651

geef u < geef (C)

7656

=C7651 (B: Die reynaert
noch al wel cost)

7657

wel geloeft < wel (C)

7657a

=C7653

7666

Reynaerts < reynaert

321

7694

wel < wel wel

324

7760

Anders seit < Anders (C)

7766

hadden diet < diet hadden
(C: hadden sijt)

7770

sijn < syne (C)

7771

Dic < Die (C); geseit <
gesciet (C)

8. Zoals bij 7 is aangegeven, is de tekst van B zoveel mogelijk gerespecteerd. Op
een aantal plaatsen is het discutabel wat ‘zoveel mogelijk’ voor consequenties dient
te hebben. Deze plaatsen worden hier kort besproken om de genomen beslissingen
reliëf te geven.
323 In Van den vos Reynaerde heet de eerste haan naast de baar Cantaert en niet
Cantecleer. (F 283-4: Dene hane hier Cantart / Daer na wilen gheheten wart ...) De
naam Cantecleer komt waarschijnlijk voort uit een kopiistenfout. De tekst is echter
grammaticaal correct en inhoudelijk zinvol als we aannemen dat een van Cantecleers
zonen de naam van zijn vader draagt.
473 De lezing van B is zinvol, maar bevat een weesvers. De inhoud van het
ontbrekende vers is op deze plaats goed vast te stellen. F heeft hier Wie daer die
sevende lesse sanc (433). Reynke de vos heeft: Jk sede yd wol. men yd were to lanck
/ We dat dar de leccien sanck (425-6). Reynaerts historie moet dus oorspronkelijk
een vergelijkbare regel gehad hebben.
478 Dit vers is nogal lang vanwege de emendatie van commeda tot commendatie.
Deze oplossing respecteert de lezing van het handschrift zoveel mogelijk. Was dat
commendo gelesen myt besceit of Was die commendatie geseit zijn aannemelijke
alternatieven.
542-3 Dit verspaar rijmt niet. A en F hebben als rijmwoorden comen / vernomen.
De tekst van 543 zal dus in het voorbeeld van B Ende heeft die poort gesloten
vernomen of Ende heeft die poort vernomen geweest zijn.
666-8 De tekst van hs. B lijkt hier corrupt, omdat de structuur van de mededeling
incompleet is. Reynaert trekt een vergelijking: ‘als dit, dan dat’; en rondt die af met
een voorwaarde: ‘zelfs als’. Het ‘dan dat’ stuk komt echter in de tekst niet voor.
Herstel van de corruptie is onmogelijk, omdat de rest van de traditie heel andere
lezingen heeft. Bovendien is de rijmstructuur hier correct. Daarom is niet ingegrepen.
744-5 Dit verspaar is inhoudelijk correct maar rijmt niet. Goossens geeft op
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basis van Reynke de vos een zeer plausibele emendatie: Hi began te hulsen en te
brassen / Ende mitten aftersten voet te crassen.
1652-55 In deze regels staat B alleen tegenover de rest van de traditie. F bijv. heeft:
Dat si ontsprongen ouer al / Die binnen den huse sliepen / Die biden vire lagen
riepen / Dat daer waer sine wisten wat / Gheuallen dor dat hemel gat (1628-32). Het
verschil in handeling tussen beide versies is minimaal.
2262 Hier is sprake van een zeer geheime schat van een anonieme koning. A heeft
dezelfde lezing. F en P hebben hier koning (H)ermerijc. Waarschijnlijk is de lezing
van A/B het gevolg van een leesfout. In 2588 wordt de schat namelijk die van koning
Ermelinc genoemd en in 2626 is sprake van Ermeric. De lezing van B is hier echter
zinvol. Bovendien zou men kunnen argumenteren, dat Reynaert het door deze
anonieme presentatie voor de koning makkelijker maakt om de schat op te eisen. Er
is immers geen andere rechthebbende.
2401-3 De lezing van B is in deze regels evident bedorven. Mijn emendatie is
gebaseerd op de strekking van de parallelregels in A en F: Doe began ic den scat te
hopen / Biden barate die ic hem sach / Driven ... (F 2342-44). Het resultaat blijft
gewrongen Middelnederlands. Goossens emendeert minder. Zijn lezing luidt: So dat
ic dair scats in hopen / Was by doen. Baraet ic zach / Hem driven... Tegen die
oplossing pleit dat het logische verband van de zo ontstane mededeling niet klopt:
Reynaert ziet zijn vader uit een hol komen en is daarom in de buurt van een enorme
schat. Bovendien is ook Goossens' lezing geen vlekkeloos Middelnederlands en bevat
zij twee opeenvolgende enjambementen.
2416 Op de parallelplaats in Van den vos Reynaerde staat moude (zand). P heeft
echter ook monde, dus dit detail hoort bij Reynaerts historie en is niet specifiek voor
B.
4357-58 Vanwege het merkwaardige rijm zuuct/kruuck en de ongebruikelijke
zinsdeelvolgorde in 4358 meent Berteloot (1987, p. 395) dat B hier niet de
oorspronkelijke lezing heeft. Hij stelt als reconstructie van 4356-59 voor: U scalcke
vond loos ende stout / Sellen u doen sterven sonder arsater (= arts) / So lange gaet
die kruuck te water / dat sy brect ende valt aen sticken...
4473 P heeft hier Reynaerdijn. Volgens 1453 van B is dat echter Reynaerts jongste
zoon.
4497-4500 Deze verzen rijmen alle vier op -eten en het rijmwoord weten wordt
tweemaal gebruikt. Waarschijnlijk heeft dus een kopiist een moeilijk leesbare passage
opgelost door er wat bij te dichten. Goossens geeft de plausibele emendatie:... en
conde niet meer van hem weten / Nu seit hi ic hebse doot gebeten / Hoe soud ic comen
so na...
4512 De tekst van dit vers is geen goed Middelnederlands. Mijn ‘vertaling’
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is uit de context afgeleid. Goossens heeft dit vers en het volgende geëmendeerd tot:
... In spaeus ban heeft swaerlic door / Dat ic ysegrim raet gaf. Het enjambement in
het voegwoord pleit tegen deze emendatie. In dit geval is de lezing van B, hoewel
foutief, niet gewijzigd omdat er geen overtuigende mogelijkheid tot herstel was.
5122-3 Deze regels zijn deel van een problematische passage. Omdat echt herstel
onmogelijk is, is zo weinig mogelijk ingegrepen. Beten is verleden tijd. Daarom zou
cloyden i.p.v. cloyen en lietense i.p.v. latense wellicht beter zijn.
5250-3 Vanwege het merkwaardige rijm bloeyen/gecroegen (5250-51), het
herhalende element dat in deze regels zit en de combinatie vont/vant (5253) meent
Berteloot (1987, p. 397-398) dat de lezing van B niet oorspronkelijk is en dat een
kopiist hier een rijmpaar verdubbeld heeft. Hij stelt als reconstructie voor: Sy heeft
wel aan mijn kar gecroden / Sy heeft <my> wel die hant geboden.
5369 De lezing barnen ende vuyr zou het gevolg van een kopiistenfout op basis
van een oorspronkelijke lezing barnende vuyr kunnen zijn.
5664 Mijn emendatie van deze regel is gebaseerd op P, dat hier heeft: Dye harde
sat op ende hij versach dat hert en dat vlooch voer hem. Er is echter geen relatie
tussen de lezing van B: sijn en het door mij daarvoor in de plaats gestelde heeftet.
Goossens heeft hier een andere oplossing, die meer rekening houdt met de vorm sijn
in B: Die herde sat op ende si versien / Den hert die voor hem ghinc vlien. Deze
oplossing is niet gevolgd, omdat ze inhoudelijk afwijkt van de versie van P (herder
én paard zien het hert), in vers 5665 van B sterker ingrijpt en een enjambement bevat.
6070 Dit is een weesvers. Er is geen enkele mogelijkheid om het oorspronkelijke
rijmpaar te reconstrueren, omdat P de enige paralleltekst is en hier geen hulp biedt.
Martin en Goossens geven hier allebei de regel die Willems (1836) erbij gedicht
heeft. Dat levert op: .../ Te voren uut ende tvierendeel / Gaf hi u, ten was niet veel,...
Ik heb de overgeleverde tekst nauwer gevolgd.
6078-81 In de lezing van B worden deze regels over Ysegrim gezegd. De
parallelplaats in P heeft het echter over de koning. Om die reden heeft Goossens de
passage geëmendeerd tot: Eer men eens credo had geseit / So had gi u deel op als
gi selt weten / Nochtan had gi geern meer gegeten / Want ghy en waert noch niet
sat. Als deze oplossing gekozen wordt, vervalt de discrepantie dat Ysegrim alles
opvreet en de koning hem toch nog om wat meer vraagt (zie aantekening bij
6037-6138). Ook 6091, waarin staat dat Ysegrim nog wat van zijn deel laat liggen,
pleit voor de emendatie van Goossens. De tekst van B is desondanks gerespecteerd,
omdat de anecdote m.i. niet naar een logische verhaallijn streeft maar de gulzigheid
van wolf én leeuw wil laten zien en omdat de mededeling dat het voedsel op was
voor men een Credo
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had kunnen zeggen, een typische uitspraak is om de voortdurende gulzigheid van de
wolf te benadrukken (vgl. bijv. 6621). Dat direct hierna Ysegrim en Reynaert een
nieuwe buit moeten gaan zoeken zonder dat verteld wordt wie de eventuele resten
van de eerste buit opeet, pleit ook voor mijn benadering.
6646 Ongescitte komt verder in het Middelnederlands niet voor. Mijn vertaling is
uit de context afgeleid. Omdat het om een hapax gaat, heeft Goossens geëmendeerd
tot: ...swert als gitten. Martin geeft hier onrein van schitte (= drek). De
paralleloverlevering biedt geen steun dus heb ik niet ingegrepen.
6648 De lezing van dit vers is slecht Middelnederlands. Het is echter niet duidelijk
wat er zou moeten staan. Daarom is B gerespecteerd en is een betekenis uit de context
afgeleid. Op basis van P, en misschien Martin, emendeert Goossens tot: Die jonge
myt spisen vol geclack (= smetten, vuiligheid).
9. Om het lezen van de tekst te vergemakkelijken worden aan de voet van elke
bladzijde moeilijk geachte Middelnederlandse woorden en zinsconstructies vertaald
of geparafraseerd. Een koppelteken na een versnummer geeft aan dat de eropvolgende
verklaring de grens van het betreffende vers overschrijdt (zie 91, 140, 312 etc.).
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Lijst van eigennamen
In de onderstaande lijst zijn de eigennamen van dieren, personen en plaatsen
opgenomen, alfabetisch gerangschikt op de meest voorkomende onverbogen vorm.
Tussen ronde haken volgen de andere gebruikte vormen, in alfabetische volgorde.
Indien alleen verbogen vormen voorkomen, is de verbuiging in het lemma tussen
ronde haken gezet; zie bijvoorbeeld Camerike(n). Achter de versnummers volgt een
korte toelichting, in het geval van sprekende namen tevens de betekenis.
Abelquac
831 - Dorpsvrouw: ‘mooipraatster’
Abrioen van Tryer (Abryoen)
5330, 5337, 5362 - joodse magister/tovenaar
Aelcroot (Aelcrote)
5200, 5205 - apin, zus van Rukenau
Akarijn
5297 - tovenaar
Aken
2295, 2643 - Duitse stad, verblijfplaats van Karel de Grote, kroningsstad voor
de Duitse Roomskoningen
Alente
325 - Niet nader aangeduide (edel?)vrouw
Ardennen (Ordanen)
329, 2270 - Ardennen, woeste streek
Aristotiles
5053 - Aristoteles, invloedrijke Griekse filosoof
Arkeloos
5333 - Plaatsje, Arkel in Zuid-Holland (?)
Avesoete
830 - Dorpsvrouw: ‘kletswijf’ (?)
Baerdeloge
830 - Dorpsvrouw: ‘bijtend als loog’ (?)
Bandelo
6779 - Boudelo, Cisterciënserabdij in de buurt van Sinaai in het Waasland
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Bave
831 - Dorpsvrouw: ‘kwijlster’
Bellijn (Bellijns)
1869, 1872, 2934-74, 3056, 3075-83, 3122, 3222-3372, 3427-73, 3980, 3982,
4704, 5262, 5269, 6181, 6190 - Ram, hofkapelaan
Bertout mitten langen vingeren
824 - Dorpeling
Biteluus
5109, 5120, 5136, 5204, 6771, 7391 - Aap, zoon van Rukenau en Mertijn:
‘luizenbijter’
Boreel
1881 - Stier
Boudewijn
5691 - Ezel
Bruun (Brune, Brunen)
505-1023, 1054, 1110, 1503, 1833, 1839, 1844, 1874, 1933-2070, 2271, 2275,
2293, 2356, 2446-2504, 2627, 2800-40, 2910, 2978, 2991, 3012, 3103, 3343,
3410-80, 3659, 3727, 3807, 3964, 3971, 4650, 4727, 4811, 4952, 7615 - Beer,
vernoemd naar de kleur van zijn pels: ‘bruine’
Camerike(n)
4416 - Kamerijk, bisschopsstad in Noord-Frankrijk. In de middeleeuwen viel
een groot deel van Vlaanderen onder dit bisdom
Cantecleer 1 (Cantecleers)
313, 319, 343, 403, 453, 486, 1509, 1825, 1827, 1883 - Haan: ‘heldere zanger’
Cantecleer 2
323 - Jonge haan, zoon van Cantecleer 1
Cleomedes (Cleomedis)
5602, 5615 - Cleomadès, koningszoon, hoofdpersoon uit de gelijknamige
avonturenroman van Adenet le Roi
Coppe 1 (Coppen, Coppens)
315, 335, 339, 445, 486 - Hen, vermoorde dochter van Cantecleer 1 en Coppe
2: ‘kuifkop’
Coppe 2
359, 486 - Hen, echtgenote van Cantecleer 1
Corbout (Carbout)
3556, 3559, 3814, 4355, 4485, 4659, 4910 - Roek (kraaiensoort), klaagt Reynaert
aan
Cortoys (Corttoys)
109, 122, 130, 133, 264, 279 - Hondje: ‘hoofse’
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Craeyant
327 - Jonge haan, zoon van Cantecleer 1: ‘kraaier’
Crompaert
5592, 5609 - Koning, vader van Cleomadès, maker van vliegend houten paard
Dooryngen
2485 - Thüringen, landgraafschap in Noord-Duitsland
Drongelingen
5333 - Plaatsje, Drongelen in Zuid-Holland (?)
Duwa
2644 - Douai, plaats in Noord-Frankrijk, in de middeleeuwen horend tot
Vlaanderen
Ecuba
5526 - Echtgenote van Priamus, koningin van Troje
eerdsche paradise
5347, 5455 - Hof van Eden, verblijfplaats van Adam en Eva voor de zondeval;
het uiterste oosten van het bewoonbare deel van de wereld
Eerswijnde (Eerswijn, Eerswijnden, Eerswind, Eerswinde, Ersswijn, Erswijnde)
246, 1666, 2857, 2905, 2922, 3424, 6405, 6446, 7328, 7615 - Wolvin, echtgenote
van Ysegrim: ‘Aarswind’
Elmare (Elemaer, Elmaer, Elmaren)
401, 1523, 4515 - Benedictijner uithof tussen Aardenburg en Biervliet in het
graafschap Vlaanderen, gesticht als priorij vanuit de Gentse Sint-Pietersabdij
(ongeveer bij het huidige Waterland-Oudeman aan de Belgisch-Nederlandse
grens)
Elve(n)
2461 - Elbe, rivier die het Nederduitse gebied (m.n. het hertogdom Saksen en
het landgraafschap Thüringen) scheidt van meer oostelijk gelegen en later bij
het Duitse rijk gevoegde landen
Enam
5334 - Ename, stadje bij Oudenaarde in Vlaanderen
Ermelijn (Armelijn, Ermelyne, Ermelynen)
1379, 1449, 1467, 2436, 3080, 3090, 3112, 3113, 3184, 3240, 3253, 3838, 3868,
3927, 7749, 7754 - Vossin, echtgenote van Reynaert
Ermelinc (Ermeric)
2588, 2626 - Legendarische, schatrijke koning
Everdingen
3997 - Plaatsje, Everdingen aan de Lek in de buurt van Vianen, Zuid-Holland
(?)
Fyrapeel (Firapeel)
3394, 3405, 3437, 3468, 3694, 3708, 3732, 5230 - Luipaard: ‘mooivel’
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Geeft my
4552 - familielid van Mertijn te Rome: ‘Geef-me’
Gelis
2944 - Magister, autoriteit op het gebied van kerkelijk recht
Ghent
102, 2284 - Gent, stad in het oosten van Vlaanderen, in de middeleeuwen een
belangrijke economische macht door zijn bloeiende lakenindustrie
Greep-snel
4552 - familielid van Mertijn te Rome: ‘Snaaier’
Grieken
5549 - Griekenland (in het bijzonder Sparta, het koninkrijk van Menelaus)
Grymbaert (Grymbart, Grymbeert, Grymbert)
185, 311, 1351-1497, 1678-1775, 1918, 2252, 2280, 2304, 3755-3912, 3925,
3931, 4117, 4407, 6771, 7388 - Das, neef van Reynaert
Hatenet (Haetneet)
5145, 5160, 7392 - Apin, dochter van Rukenau en Mertijn: ‘netenhaatster’
Hector
5524 - Oudste zoon van koning Priamus van Troje
Helene (Helenen)
5549, 5554 - Helena, echtgenote van koning Menelaus van Sparta, geschaakt
door prins Paris van Troje
Helre broeck
6882 - Plaatsje aan het water, Hellebroek nabij Bellum in Vlaanderen (?)
Herman
4511 - Provisor, deed Reynaert in de ban
Herri
1881 - Ezel
heylighe lant
7186 - Israël
Hijfte
2283 - Dorp ten noordoosten van Gent in Vlaanderen (ongeveer bij het huidige
Lochristi)
Hollant
329 - Het graafschap Holland (het huidige Noord- en Zuid-Holland)
Honthorst
3997 - Plaatsje, Hondhorst in Zuid-Holland (?)
Huge mitten crommen been
818 - Dorpeling
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Hulsterlo (Hulsteloo)
2598, 2677, 3723, 6725 - Bosrijke (bedevaart)plaats ten oosten van Hulst, in
het graafschap Vlaanderen (ongeveer bij het huidige Nieuw-Namen)
India
5454 - Indië, land in het verre oosten
Jordaen
2654 - Rivier in het Heilige Land
Julocke (Julocken)
784, 833, 867, 1267, 1289, 1308, 1315 - Pastoorsvrouw: ‘jou lok ik’
Julocke vander after poorten
844 - Dorpsvrouw, moeder van Macop: ‘jou-lok-ik van het aarsgat’
Juno
5500, 5512 - Godin, neemt deel aan het Paris-oordeel
Kockaert (Koekaert)
3366, 3376 - Niet nader aangeduid dier, klerk van Nobel
Kolen (Colen)
2644, 4364 - Keulen in Noordrijn-Westfalen
Kriekenpit
2601, 2608, 2615, 2647, 2674, 3168, 3723 - Bron (kreekput) even ten zuidwesten
van Hulsterlo
Kuwaert (Cuwert, Kuwaerts, Kuwart, Kuwarts, Kuweerd, Kuwert, Kuwerts)
146, 166, 171, 255, 2657-2705, 2747, 3053, 3054, 3078-3132, 3223-3269, 3299,
3328, 3333, 3382, 3429, 3981, 4125, 4698, 5241, 5261, 5270, 5900, 5914, 6180,
6190 - Haas: ‘lafaard’
Lampreel
3505, 4440, 4465, 4475, 4659 - Konijn, klaagt Reynaert aan
Lantfreit (Lantfreits, Lantfreyt)
653, 694, 698, 747, 757, 761, 766, 775, 807, 825, 842, 851, 897, 912, 940, 946,
960, 1842 - Dorpeling, timmerman
Leye
2653 - Leie, rivier die zich vanuit het westen te Gent met de Schelde verenigt
Lioen (Lyoen, Lyon)
1037, 1855, 3398, 3749 - alternatieve eigennaam voor Nobel: ‘Leeuw’
Losevont
2958 - Provisoor, staat boven Bellijn in de kerkelijke hiërarchie: ‘slimme truc’
Ludolf mitter breder nese
819 - Dorpeling
Luyster-wel
4551 - Verwant van Mertijn te Rome: ‘luistert goed’
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Macop
846 - Dorpeling: ‘sufferd’
Madock
1 - Naam van een eerder door Willem, de schijnbare auteur, geschreven verhaal
Mapertuus (Maperthuus)
301, 535, 537, 542, 564, 1067, 1088, 1377, 1396, 1469, 3073, 3516, 3747, 3759,
3775, 7738 - Sterkste burcht van Reynaert: ‘kwaad hol’ (Fr. Malpertuis,
Maupertuis)
Maradigas
5594 - koning, romanpersonage uit de Cleomadès van Adenet le Roi
Menelaus
5555 - koning van Sparta, echtgenoot van Helena
Mertijn
4413, 4540, 6851 - Aap, advocaat van de bisschop van Kamerijk, oom van
Reynaert, getrouwd met Rukenau
Mertynet (Martinet, Meertynet, Mertinet)
1192, 1233, 1236, 1248, 1263, 1273, 1297 - Pastoorszoon
Moedecack
6647 - Duivelin
Mompelier
1178, 5934 - Universiteitsstad in Zuid-Frankrijk
Nobel
53, 1788, 2028, 2759, 3618 - Koning leeuw: ‘edele’
Oerdegale (Oordelgole)
5185, 7400 - Beverwijfje: ‘vuile krabster’ (?)
Olewi
1871 - ooi, vrouw van Bellijn
Oterum Langtee
825 - Dorpeling
Oude(n) Rijn
2123 - rivier, in Zuid-Holland (?)
Pallas
5500, 5516 - Godin, neemt deel aan het Parisoordeel
Panthecrote (Panthegrote)
5191, 7400 - Otterwijfje
Pantheer
1879 - Niet nader aangeduid dier, klaagt Reynaert aan
Panther
134, 178 - Niet nader aangeduid dier (bever?), klaagt namens Kuwaert
Panthera
5453, 5460, 5466 - de panter
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Parijs
2644 - de stad Parijs in Frankrijk
Parijs (Paris)
5506, 5510, 5544, 5552 - Trojaanse prins, spreekt het Parisoordeel uit, ontvoert
Helene
Pavije
23 - De stad Pavia in Lombardije, plaats ver weg
Pinte
337 - hen, dochter van Cantecleer 1: ‘kleurig geschilderde’
Portegael
650 - Vermoedelijk Portugal, ver land
Prendeloor
2959 - Bisschop, staat boven Bellijn in kerkelijke hiërarchie: ‘neem het goud’
(Fr. Prende l'or)
Prentout
4551 - verwant van Mertijn in Rome: ‘neem alles’ (Fr. Prende tout)
Priamus
5523 - koning van Troje
Provijn
4040 - Provins in Champagne (Frankrijk)
Quanteskyeve
5200 - Apin, zus van Rukenau
Rapiamus
2960 - Deken, staat boven Bellijn in kerkelijke hiërarchie: ‘roven wij’ (Lat.)
Reynaerdijn
1453, 3882 - Vos, jongste zoon van Reynaert: ‘Reynaerdje’
Reynaert (Reinaert, Reyer, Reyers, Reynaerd, Reynaerde, Reyneerde, Reyneert,
Reynert)
Passim - Vos, hoofdpersoon
Reynaert 2
5764, 5777, 5790, 5953, 6000 - Vos, vader van Reynaert
Reynaert 3
4473 - Vos, oudste zoon van Reynaert
Risel
2284 - Rijssel (Lille) in Noord-Frankrijk, in de middeleeuwen behorend tot
Vlaanderen
Rijn
2689, 2692 - Hond, afwezig tijdens de hofdag
Roseel (Rossel)
1457, 3882 - Vos, zoon van Reynaert, vernoemd naar de kleur van zijn pels:
‘kleine rode’
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Rukenau (Rukenauwe, Rukenouwe)
4573, 4729, 5170, 5195, 5211, 5291, 6568, 6796, 6921, 7389, 7598 - Apin,
echtgenote van Mertijn, tante van Reynaert: ‘flinke stank’
Rume
1953 - Wolf, terechtgestelde broer van Ysegrim: ‘ruimmaag’
Salomon
5053, 5586 - Salomo, koning van Israël, legendarisch vanwege zijn wijsheid
Scalcvont
4552 - Verwant van Mertijn te Rome: ‘sluwe vondst’
Scerpenebbe (Scerpenebben)
3556, 3564, 3608, 3989 - wijfje van Corbout de roek: ‘scherpsnavel’
Seldensat
4959 - jonge wolf, kind van Ysegrim en Eerswijnde: ‘zelden verzadigd’
Senica
4757 - Seneca (eerste eeuw na Chr.), romeins filosoof, in de middeleeuwen
autoriteit op moreel gebied
Seth
5348 - derde zoon van Adam en Eva
Sloppelcaerde (Sloppelkaerde)
2306, 5182, 7387, 7427 - dassenwijfje, vrouw van Grymbaert
Slijndepier
4908 - Roek, zoon van Corbout en Scerpenebbe: ‘pierenverslinder’
Som
2461 - Somme, rivier in Noord-Frankrijk, door St. Quentin westwaarts stromend;
ongeveer de westgrens van het Nederduits gebied
Sproete
337 - Kip, dochter van Cantecleer 1, vernoemd naar haar verenkleed: ‘gevlekte’
Symoen
4548 - Oom van Mertijn in Rome: ‘beoefenaar van simonie’
Symonet die rike Vriess
2685 - Niet nader aangeduid personage, slaat vals geld te Kriekenpit
Troye (Troeyen, Troyen)
5511, 5527, 5557 - Stad in Klein-Azië
Tryer
5330 - Trier, stad aan de Moezel in Duitsland, stad van herkomst van Abrioen
Tybert (Tibart, Tybaert, Tybart, Tybeert)
116, 135, 1034-1343, 1505, 1833, 1848, 1875, 1932-2024, 2061, 2269, 2282,
2800, 2813, 2914, 3371, 5754, 5764, 5771, 5776, 5788, 5810, 5815, 7615 Kater
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Tyeselijn (Tyselijn)
2798, 2809 - Raaf
Valoot, Cardenael van
4599 - Kardinaal, feitelijke machthebber in Rome: ‘veel muntmateriaal’, ‘Valuta’
(van: veel lood)
Venus
5500, 5521, 5548, 5556 - Godin, neemt deel aan het Parisoordeel en wint
Vermedoys
1546 - Landstreek Vermandois in Noord-Frankrijk
Vestvalen
4040 - Westfalen, streek in Duitsland met Keulen als centrum
Vlaenderen
2273, 2277, 2597 - Graafschap Vlaanderen
Vriess
2685 - de Fries, toenaam van Simonet
Vuylromp
5131, 5138, 5167, 7391 - Aap, zoon van Rukenau en Mertijn: ‘vuilromp’
Vyanoys
1545 - Niet nader aangeduide plaats, ligt in Vermedoys
Widelancken
1953 - Wolf, terechtgestelde broer van Ysegrim: ‘wijdflank’
Willam
1 - Willem, naam die de auteur zichzelf geeft
Ydelbalch
4959 - Jonge wolf, zoon van Ysegrim en Eerswijnde: ‘leegmaag’
Ysegrim (Isegrim, Isegrijm, Isegrym, Ysegrijm, Ysegrim, Ysegrims)
72, 74, 108, 179, 188-251, 1240, 1519-1645, 1876, 1933-2024, 2055, 2122,
2137, 2281, 2292, 2446-2504, 2723, 2799-2921, 2991, 3012, 3103, 3410-3480,
3658, 3709, 3807, 3810, 3971, 4002-4108, 4513, 4649, 4728, 4810, 4952, 5046,
5860, 5982, 6050-6125, 6249, 6361, 6459, 6526-6658, 6759, 6770, 6972-7370,
7444, 7454, 7614 - Wolf
Zassen
2472, 2485 - Saksen in Noord-Duitsland, ten westen van de Elbe
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Verantwoording van de Deltareeks
De reeks stelt klassieke werken uit de letterkunde van Nederland en Vlaanderen ter
beschikking aan de huidige lezer. Naast volledige teksten zullen in de reeks ook
bloemlezingen verschijnen, bijvoorbeeld wanneer een klassieke auteur met een groot
en gevarieerd dichterlijk oeuvre daar meer mee gediend is dan met de uitgave van
een van zijn werken. Ook een belangwekkend literair genre waaraan door
verschillende auteurs is bijgedragen kan de grondslag vormen voor een deel van de
reeks.
De uitgaven worden voorzien van een inleidende beschouwing die het werk in zijn
historische en literaire situatie plaatst en die verwijst naar andere publicaties.
Woordverklaringen en inhoudelijke toelichtingen maken de tekst voor de lezer van
nu toegankelijk. Daarbij wordt vermeden hem op te tuigen met een al te zwaarwichtige
wetenschappelijke commentaar. In bijzondere gevallen zal gebruikgemaakt worden
van een parallelvertaling.
De gebruiker kan rekenen op een betrouwbare tekst, waarvan de keuze zorgvuldig
overwogen is en de wijze van uitgeven wetenschappelijk verantwoord. De teksten
worden in de oorspronkelijke spelling aangeboden. Wel wordt zo nodig het gebruik
van i/j en u/v genormaliseerd volgens het huidige onderscheid van klinker en
medeklinker. Voorzover de editeur correcties heeft aangebracht, worden deze exact
verantwoord. Het gaat in de reeks om zogenaamde leesedities. Daarin wordt ervan
afgezien de geschiedenis van de tekst in zijn verschillende versies te reconstrueren.
Een opgave van varianten zal derhalve ontbreken. De verschillende delen van de
reeks zullen niet steeds precies dezelfde aanpak van de editieproblematiek laten zien,
daar deze mede afhangt van de aard van de tekstoverlevering en de stand van het
onderzoek.
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