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De geschiedenis met de ham
Toen Isengrim op een ochtend uit het bos kwam om voor zijn hongerige kinderen
en zichzelf voedsel te zoeken, zag hij Reinaert de vos, die met dezelfde bedoeling
op pad was gegaan, van opzij komen aanrennen. Omdat Reinaert de wolf niet had
gezien vóór de wolf hem zag en de vijand te dichtbij was, was zijn kans om te vluchten
verkeken. Nu vluchten zinloos was nam hij in allerijl levensgevaarlijke risico's en
omdat hij nergens méér op vertrouwde dan op het veinzen van vertrouwelijkheid,
zei hij alsof hij hem spontaan begroette: ‘Moge mijn oom de prooi krijgen die hij
begeert!’ Reinaert noemde hem schijnheilig oom zodat Isengrim hem zou vertrouwen
zoals men een familielid vertrouwt.
‘Die prooi heb ik gekregen!’ zei Isengrim. ‘Wees blij dat je me dat hebt toegewenst.
Het juiste moment heeft jou je gebed ingegeven! Je hebt me toegewenst dat ik de
prooi die ik begeerde mocht krijgen en die heb ik gekregen! Ik eis jou op als mijn
prooi, jij wordt me aangeboden! God doet niet altijd moeilijk wanneer iemand een
redelijk verzoek doet. Omdat Hij inzag dat je een redelijk verzoek deed, willigde Hij
het meteen in. Een welkomer gast dan jij had ik niet tegen kunnen komen! De
ongeluksvogel heeft mij niet als eerste gezien vandaag! Waar kom je vandaan, dwaze
duivel? Ik neem niet de moeite om je te vragen waar je heen gaat, want ik verbied
je nog verder te gaan! Het enige stuk weg dat jou nog rest is het stuk hierheen, mijn
buik in!
Ik zie hier een dubbel voordeel voor ons oprijzen: dit eten (een geneesmiddel waar
meester Obizo mij niets over geleerd heeft, maar dat op mijn tanden staat geschreven
en daar te lezen is) zal mijn maag namelijk goeddoen en wanneer de muze van
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mijn maag jou volledig heeft opgenomen, hoef je niet meer tegen een lange of korte
reis op te zien. Ik heb met je te doen omdat je je zo vaak afpeigert door te voet op
stap te gaan. Daarom maak ik een ridder van je, maar wees niet bang voor zware
wapens. Er wordt een ruiter van je gemaakt zonder dat je met een vracht wapens
wordt opgezadeld; de last zal geheel op mijn schouders rusten. Om te voorkomen
dat je valt, zul je net zo rijden als de profeet: je zadel zal niet op mijn rug, maar
binnenin mij zitten. Het is mij niet te min om paard te worden. Ik zou willen dat ik
dat eerder was geweest en dat ik mijn verwant veel eerder ten dienste had gestaan!
Nu ben ik dankbaar dat ik slaag en smaad geduldig heb verdragen! Jouw wonden
zullen de dreigementen die ik heb ingeslikt vergoeden! Wie zijn woede lucht door
te dreigen is een dwaas. Wie zijn vijand bang maakt, waarschuwt hem bij voorbaat.
Wie zich veilig waant, gaat zijn ondergang tegemoet, terwijl voorzichtigheid de
angsthaas redt. Wie zijn haat verbergt, zal zich eerder kunnen wreken. Fortuna heeft
jou (lang heb ik naar je uitgezien!) spontaan aan mij overgeleverd. Moge het allen
die ik haat zo vergaan! Je weet wie ik ben. Ik ben inderdaad die gastvriend van jou
die voor jouw huis Slavische drank kreeg aangereikt. O, Reinaert, je bent die nacht
als een Brabander tekeergegaan! Maar hier, tenzij Satan je verslindt, zul je even
gedwee als een Engelsman zijn! Waarom zou ik de schande die je mij, mijn kinderen
en mijn vrouw hebt aangedaan weer oprakelen? Dat is toch algemeen bekend? Nu
is je bedje gespreid in mijn maag! Kom binnen!’ (Hij sperde zijn muil open.) ‘Naar
binnen, kameraad! Ook al ben je slecht gezelschap voor mij, ik wil dat voor jou niet
zijn. Jij bent slecht, zoals je zijn moet. Wees maar slecht, ik wil je niet achternagaan.
Ik stel mijn herberg voor je open, hoewel je het verdient om weggejaagd te worden.
Kom vrolijk binnen; ik sper mij blij voor je open!’
Toen hij was uitgesproken, kwam hij met zijn tanden dichterbij om zijn vijand te
kietelen en trok aan weerskanten van zijn
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lijf zachtjes aan de buitenste haren. Reinaert verdroeg het, hoe onaangenaam het ook
was, en bleef geduldig staan, al was hij liever ergens anders geweest. Zo speelt een
lenige kat met de muis die ze gevangen heeft: heeft ze die te pakken, dan legt ze ze
neer; heeft ze haar neergelegd, dan pakt ze haar weer. De gevangene houdt zich stil
en ontsnapt niet wanneer ze wordt losgelaten omdat ze net zo bang is om te vluchten
als het haar verdriet doet daar te blijven. Als de winnaar zijn ogen tenslotte
zelfverzekerd afwendt, vergeet de ander haar trouw en herinnert zich dat ze moet
vluchten. De bedrieger wordt bedrogen en de muis, die niet klaagt dat niemand haar
in de gaten houdt, glipt zonder een woord van afscheid een hol binnen. Eenmaal
ontsnapt en vrij, zou ze zich zelfs voor al het gele goud van de koning van Arabië
niet opnieuw laten omhelzen. Ach, naïef en tot ongeluk gedoemd is hij die de weg
en de vijand niet met voeten treedt! De gebeurtenissen die dan volgen hebben een
twijfelachtige afloop.
Vol vertrouwen dat hij rustig zijn spel kon spelen liep de onvoorzichtige oude om
zijn doortrapte vijand heen. Hij wilde hem liever met angst dan met geweld wurgen
en dacht dat in het nauw gedreven sluwheid nergens toe in staat is. Hij sloeg zijn
tanden vier keer op elkaar en toen ze dichtklapten klonk dat zoals een metalen plaat
die op een aambeeld wordt platgeslagen.
‘Wees niet bang!’ zei hij. ‘De houwelen die je in mijn mond ziet zijn door gebruik
en ouderdom afgestompt en hakken niets meer. Wat aarzel je nou? Misschien blijven
de deuren niet altijd openstaan! Nu zie je dat ze open zijn. Kom, nu je uitgenodigd
wordt! Treed binnen, probeer het! Wat sta je daar nou, dwaas? Wat houdt je tegen?
Wanneer een deur openstaat, moet je snel naar binnen gaan! Spring hier dus gretig
naar binnen, zodat je niet gaat klagen dat je zo laat bent binnengekomen wanneer je
met smaak van deze vreugden hebt geproefd. Als je verstandig bent zul je verhinderen
dat datgene gebeurt waarvoor ik bang
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ben, namelijk dat een ander de schatten opeist die jou worden aangeboden.’
Reinaert durfde niet in de gastvrije mond te springen, want haastige spoed is zelden
goed. En hoewel hij alsmaar werd opgeroepen naar binnen te gaan, zou hij liever
vierentwintig nachten in de buitenlucht bivakkeren. Omdat hij zich namelijk
herinnerde dat de tanden van de wolf ooit zeer bedreven waren in het bijten, geloofde
hij niet dat ze al voldoende waren afgestompt. Als ze niet konden bijten, zo dacht
hij, dan konden ze hem op z'n minst verpletteren. Daarom sprak hij, niet ontroerd
door Isengrims beminnelijke gastvrijheid: ‘Nodig mij allereerst wat minder
opdringerig uit, dwaze oom! Niemand moet zijn eigen bezit verspillen. Ik begrijp
wat je wilt. Waarom scheur je mijn mantel? Hou even op en laat mij in drie woorden
iets zeggen!’
Na Reinaerts eerste woorden onderbrak de oude hem boos: ‘Het is onbehoorlijk
om lang voor een deur te staan kletsen! Ga mijn gasthuis binnen! Weet dat als je niet
meteen naar binnen gaat, je straks te laat wenst dat je naar binnen was gegaan! Kom
onmiddellijk! Als vriend voorspel ik je: misschien vraag je er ooit nog eens om, maar
dan gaat de viermaal gesloten deur niet meer voor je open! Wees toch wat aardiger
en ga eerst naar binnen; spreek dan je drie of zes of veertig woorden maar! Til er
niet te zwaar aan dat je een beetje geplet wordt; voor onze dierbaren hebben we
immers veel over! Ik ben je oom, geef mij waar ik recht op heb! Je weet toch nog
wel dat ik je bekers gelaten heb leeggedronken? Aan jou nu de beurt om naar de wet
van mijn voorbeèld te handelen!’
Na deze woorden stortte de oude zich niet meteen op zijn vijand, maar plukte wat
aan hem met onschuldige beten en liep juichend om hem heen. Hij deed dus moeite
om te weten te komen wat hij beter niet had kunnen weten en leerde tenslotte een
les waarvan het leren hem berouw bracht: mag iemand die in het nauw gedreven is
een list bedenken om zich te redden? Of mag
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hij zich, overgeleverd aan de dood, alleen maar door de dood laten overweldigen?
Mag het een gek ter harte gaan om in leven te blijven of enige hoop te behouden die
hem overhaalt niet onmiddellijk te willen sterven? Reinaert nam opnieuw het woord
en riep: ‘Ach, oom, ik ben geen Scyth, geen Saks of Sueef! Kijk! Het is Reinaert!
Herken je trouwe neef!’
De ander antwoordde: ‘En jij, herken je goede oom! Hier is Isengrim! Weiger je
zijn gasthuis op verzoek binnen te gaan, ga dan onder dwang naar binnen!’
Hoewel er veel genegenheid in zijn woorden school, was de vos er niet mee
ingenomen. Daarom wees hij hem als volgt terecht: ‘Oom, af en toe zou je wel eens
wat beschaafder mogen zijn! Wij zijn beiden afstammelingen van vermaarde adel,
maar jij bent, door wat voor ongeluk weet ik niet, steeds meer tot een boerenpummel
gedegenereerd. Denk aan het bloed van je voorouders! Het morgenrood is nog niet
verdwenen; je had me dus op ridderlijke wijze moeten uitnodigen. Je sleurt me naar
binnen alsof nevel en nacht komen aanstormen! Als ik voor deze ene keer zou
weigeren op jouw bevel je gastvrije huis binnen te gaan, volgt daar dan meteen een
ander soort begroeting op? Je zult meer dankbaarheid oogsten voor je wens om een
dienst te bewijzen dan je verschuldigd zou zijn voor een daadwerkelijk bewezen
dienst. De belangrijkste reden voor mijn komst is dat ik de belevenissen van mijn
oom wilde horen en hem van de mijne op de hoogte wilde stellen. Hoeveel eten heb
je voor de wintertijd bemachtigd? Hoe staat het leven? Hoe gaat het met mevrouw?
Hoe gaat het met mijn neefjes, waar wij zoveel van verwachten? Ik bid dat ze lang
mogen leven!’
‘Dus jij maakt je zorgen om ons?’ antwoordde de ander. ‘Ik zeg je dit: we hebben
niet evenveel geluk als je ons toewenst en tot op heden ben jij het enige voedsel dat
we hebben bemachtigd!’
Zijn gast zei daarop: ‘Was ik maar geschikt om jou tevreden te stellen! Het is een
kwalijke zaak als je niets anders dan mijn
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armzalige persoontje te eten hebt!’
De oude antwoordde: ‘Mijn principes zijn niet zoals je denkt; ik regel mijn zaken
anders. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Kleine beetjes dragen ertoe
bij dat we genoeg hebben aan grote hoeveelheden. Grote hoeveelheden verslind ik,
dankzij mijn geduldige handelwijze, volledig en van een klein beetje laat ik niets
over. Wees dus blij! Zowel het kleine als het grote wordt door mij verslonden en
niets van wat ik kan bemachtigen acht ik te min. Hoe schaarser voedsel is, hoe
zorgvuldiger het moet worden opgelikt. Laat je geduldig opeten!’
‘Zo zij het, oom,’ zei hij. ‘Ik heb geen hekel aan de binnenkant van je maag en ik
ben ook niet bang om een adellijke keel tot voedsel te dienen. Ik wens nooit in een
slechter gasthuis terecht te komen, maar op grond van mijn afkomst maak ik geen
aanspraak op deze eer. Ik verdien het eerder om als een dief aan een boom te worden
opgehangen en daar te verdrogen dan jouw maaltijd te worden. Als het lot dus zo'n
graf voor me heeft voorbeschikt, verheug ik me over mijn eer, maar beklaag jouw
schande. Ik ben klein en heb geen kracht, jij bent sterk en groot, dus hoeveel roem
zal mijn dood jou opleveren? Zoals een zwakkeling zich niet hoeft te schamen
wanneer hij door een machtige vijand wordt neergeslagen, zo behaalt een machtige
vijand geen eer wanneer hij een arme drommel neerslaat. Ach, hoeveel schade zal
mijn dood jou berokkenen! Wie zal jou raad kunnen geven zoals ik dat altijd heb
gedaan? Mijn dood brengt jou dus schade en schande, maar als ik blijf leven zal ik
je nog vaak met mijn adviezen van dienst zijn. Een schat aan ervaring weegt op tegen
mijn geringe grootte. Mijn listen heffen het bezwaar van mijn zwakheid op. Ik kan
je van dienst zijn... ja nu al!’
Toen hij zei ‘Ik kan je van dienst zijn’ en daar iets aan toe wilde voegen om de
woede van de oude tot bedaren te brengen, bood het moment hem zijn kans, want
vlakbij hen liep een boer met een ham. De juichende gast ging voort: ‘Ja, nu al! Kijk,
de
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ham die je daar voor je ziet is mals en vet en groot, en ik ben taai en klein en mager!
Een van beide kan je krijgen. Als je ze allebei wilt, krijg je er geen een. Zeg mij welk
van beide je het liefst hebt; die zal je krijgen! Maak snel kenbaar wat je liever te eten
hebt, want het is etenstijd. De dag is al goeddeels voorbij!’
Met een glimlach trok de oude zijn tanden terug en sprak: ‘Krijg ik die ham? Op
welke manier, duivel? En jij er dan zeker vandoor gaan, hè? Beloof maar, wat houdt
je tegen? Zo laat ik me vandaag niet voor de gek houden! Je kunt me net zo goed
Atrecht als een ham beloven! Geef hem aan jezelf, broeder. Mijn wensen drijven
niet op verwachting. Een dwaas is doorgaans blij met rijke beloftes, maar ik geloof
niet in beloven. Ik geloof in geven!’
Omdat Isengrims tanden hadden losgelaten, sprak de ander met meer
vrijmoedigheid en wees zijn oom terecht: ‘Leer te nemen, ongelukkige! Het enige
wat mij hindert is dat je nog niet geleerd hebt om te nemen. Als je wist hoe je moet
nemen, zou die ham al voor je klaarliggen! Oom, welke bisschop, welke abt heeft
ooit geweigerd te nemen? Nemen is de algemene wet, geven de uitzondering op de
regel!’
Isengrim antwoordde: ‘Als jij kunt geven, weet ik hoe ik moet nemen! Nu word
ik terechtgewezen, maar gisteren werd me het nemen geleerd. Nou, wat ga je doen?
Hij daar gaat weg en heeft de ham nog steeds vast. Terwijl wij staan te praten loopt
hij door. En misschien heeft hij ons wel gezien en klampt hij zich uit angst voor ons
vast aan wat hij heeft en gaat sneller lopen.’
‘Je vraagt wat ik ga doen?’ zei de ander. ‘Volg zonder op te vallen steeds het pad
waarover die boer voor je uitloopt en let op wat ik doe! Ik voorspel dat de ham zal
vallen. Wees zo stoutmoedig hem op te rapen zodra hij is neergelegd en blijf daar
niet rondhangen. Voor het geval je je schaamt om te stelen of misschien terugdeinst
voor de zonde van diefstal, kun je jezelf van beide vrijwaren. Pak wat is achtergelaten
op als om het te bewaken, ontferm je erover omdat het geen drager heeft en draag
het.
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Dan ben je onschuldig en behoorlijk veilig. Groten zijn vaak stompzinnig, kleintjes
scherpzinnig. Nu zul je meemaken hoe voortreffelijk mijn verstand werkt! Maar ik
wil afspreken dat we de winst delen. Ik heb het niet over de helft; God heeft immers
het kleine voor de kleinen gemaakt en het grote voor de groten. Eén vierde deel is
voor mij, de overige drie zijn voor jou.’
De ander zwoer dat hij gelijk wilde delen. ‘Dat wil ik niet, oom. De porties blijven
zoals ik heb bepaald,’ antwoordde hij. ‘Waar wachten we nog op? Ik ga. Weet jij
varkensvlees wel te waarderen?’
Boosheid veinzend maar inwendig juichend sprak de ander: ‘Wat, duivel, ben je
gek? Laat mij maar hier, kletskous. Ik moet je zeker betalen voordat je weggaat? Of
smeken soms? Je zou nog eerder een Griekse wilg of Deense non kunnen zijn! Jij
wilt weg, of ik nu wil of niet, en ik laat je gaan. Ik verbied het je niet en beveel het
je evenmin. Je verlangen om weg te gaan zal niet afnemen als ik het je zou verbieden
noch toenemen als ik je daartoe bevel zou geven. Ik heb honger. Als je mij die ham
niet geeft, verzoek ik je terug te keren.’
Dwars door het kreupelhout langs het pad vloog Reinaert er opgewonden vandoor,
maakte door harder te rennen deze omweg weer goed en snelde de man voorbij.
Ongezien kwam hij op het open terrein en liep voor de hamdrager uit, terwijl de wolf
achter de rug van de boer op afstand volgde. Reinaert nam zijn toevlucht tot zijn
geijkte streken. Met bevende poten lamlendig hinkend sleepte hij zich voort, wankelde
en viel op zijn kop, staart en zij. De boer was er zeker van dat hij hem zou vangen
en zette de achtervolging in. ‘Ik zal eens kijken wat mijn voeten waard zijn en of ze
me willen dragen, aangezien hij daar door de zijne in de steek is gelaten. Waar je
ook vandaan komt, je reis is bijna ten einde! Ook al wil je niet, ik vind dat je nu van
mij bent! Hou vol, neef, tot ik je voeten heb bevrijd van de doorns die ik eruit zal
trekken! Je kunt niet verdergaan, maar ik zal je opont-
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houd vergoeden door je te dragen!’
Na die woorden strekte hij zijn rechterhand uit (de linker beschermde zijn vracht),
achtervolgde het slachtoffer van zijn spot en was met zijn gedachten meer bij de
vraag aan welke dame hij de pels zou schenken dan bij de vraag hoe hij die pels te
pakken zou krijgen.
Het was alsof de man op het punt stond zijn prooi te grijpen en de vos leek een
wisse prooi, zo snel achtervolgde de een en zo langzaam kwam de ander vooruit.
Het veelbelovende vooruitzicht deed de krachten van de snelle dorper nog toenemen
en hij achtervolgde de rennende vos met snellere stappen en dreef hem in het nauw.
De ander op zijn beurt versnelde ook en hoe meer hij op de hielen werd gezeten door
de naderende stappen van zijn achtervolger, hoe harder hij vluchtte. Wanneer de boer
schreeuwde, kreunde hij; wanneer de boer halt hield, bleef hij staan. Wanneer hij
hijgde, haalde de vos adem. Wanneer hij zich haastte, liep de vos hard. De
achtervolger was niet sneller dan de vluchteling en de vluchteling was niet sneller
dan de achtervolger; beiden renden even hard. De vos leek een makkelijke prooi,
tenminste, als de boer hem iets sneller achterna zou zitten. De dorper begreep dat
zijn last zijn wensen in de weg stond. Hij liet hem van zijn schouders glijden en
strekte beide handen uit. Nu werd hij door zijn benen, handen en kreten tegelijk
geholpen en was er niet op bedacht dat hij achter zijn rug bedrogen werd. Met zijn
gebruikelijke listigheid hield Reinaert de jager voor de gek en de wolf greep de ham
en dook het bos in.
De sluwe Reinaert, die zigzaggend verder rende, maakte de boerenpummel woest
en fopte hem. De ene keer beschreef hij met diverse zijsprongen en veelvormige
bochten de loze kronkelingen van een opgerolde slang, de andere keer ging hij schuin
opzij naar de ene of naar de andere kant. Hij liep niet recht voorof achteruit, trok
geen rechte lijnen en kwam nooit uit op de plek waar je hem zou verwachten. Met
de deskundigheid van een Daedalus zaaide de bedrieger verwarring. In een oogwenk
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veranderde hij zijn onvoorspelbare strapatsen en liep wat verder vooruit en dan weer
een stukje terug. Nu eens liep hij hierheen, dan weer daarheen, dan weer liep hij
verder en kwam terug, maakte korte bochten en draaide in het rond, terwijl de man
niet meer wist waar de vos met al zijn streken en bedrieglijke koerswendingen heen
rende.
Stiekem gleed de vos tussen zijn gefopte benen door en sprong een hele tijd achter
zijn rug rond, terwijl de boer dacht dat hij hem voor zich uit dreef. De rollen waren
omgedraaid: degene die vluchtte achtervolgde nu en degene die achtervolgde was
nu degene die vluchtte. Toen de boer om zich heen keek, zag hij pas dat de ander er
niet meer was en verbaasd en verbijsterd vroeg hij zich een hele tijd af wanneer hij
hem was kwijtgeraakt en waar de vermiste zich had kunnen verbergen. Hij stond op
het punt een blik over zijn rechterschouder te werpen omdat hij wilde ontdekken
waar ter wereld de vos zich schuilhield. Maar Reinaert, die bang was dat de boer het
wolvenbedrog achter zijn rug zou opmerken als hij om zou kijken, dook weer op aan
zijn linkerzijde, liep voor hem uit en door tweemaal te kreunen trok hij weer de
aandacht van de ogen van de man die zocht waar hij zich schuilhield. De boer
verbaasde zich er evenzeer over dat de verdwenen vos onverwachts weer was
opgedoken als dat hij zich eerder verborgen had zonder dat hij dat in de gaten had.
De een vluchtte, de ander achtervolgde. Vaak hield de boer het uiterste puntje van
Reinaerts staart vast, maar dat ontglipte hem weer en liet hem met lege handen achter.
Toen viel Reinaert neer alsof hij was uitgeput en wachtte liggend op zijn vanger,
wiens rechterhand zijn staart stevig vastgreep. ‘Jij blijft bij mij, vriend!’ zei de man
en trok met zijn linkerhand een mes waarmee hij de ongelukkige van zijn vacht wilde
ontdoen. Ik weet niet of het de bijtende kou of het snijdende ijzer was, of allebei,
waar de sluwe vos voor terugdeinsde, maar hij wilde dat niet laten gebeuren. Daarom
sprong hij op de hand die zijn

Ysengrimus

17
staart vasthield en glipte er schuin overheen. De hand bezweek onder het gewicht
en verbaasd liet de boer Reinaerts staart los. De vos sprong over de schouders en het
hoofd van de geschrokken man en kwam voor hem neer. Toen de verontwaardigde
boer zag dat hij zijn vangst niet had kunnen vasthouden, doorstak hij bijna zijn eigen
hart. Opnieuw tuimelde de vos voor zijn gezicht neer en viel achterover en de stem
van de stakker klonk als die van een stervende. Behoedzaam sloop de boer naderbij
om zich met zijn volle gewicht op hem te storten en zei: ‘Ontsnap als je kan!’ Hij
boog zijn knieën, dook ineen, strekte zijn armen, begon zijn snoekduik en had bijna
succes, maar de doortrapte vos ontsnapte met een zijsprong aan zijn aanvaller, en de
naakte aarde ving de last van de neerstortende man op. Toen deze probeerde op te
staan, stapte Reinaert op zijn hoofd en nek en beet in zijn oor, waarna hij snel
wegsprong. Woedend en steunend veegde de woeste man het zand van zijn voorhoofd
en ging opnieuw en nog feller in de aanval.
De vos was eenvoudig te grijpen maar verraderlijk om vast te houden en hoewel
hij nauwelijks vluchtte, ontkwam hij toch steeds. De hardlopers werden geen moment
door een afstand van meer dan drie ellen gescheiden. Drie keer had de vanger de
staart te pakken en drie keer ontglipte die hem. Drie keer had hij bijna geluk, drie
keer had hij pech. Zo ontsnapt de lichte bries uit een graaiende kinderhand en zo
bedrieglijk is de glibberige staart van een paling.
De vos, die de ander dus voor de gek hield met zijn vertrouwde, bedrieglijke
zijsprongen, liet zichzelf beven en wankelen, vallen en vastgrijpen. Zo misleidde hij
de boer net zolang tot hij wist dat de wolf met de buit in het bos was verdwenen.
Onmiddellijk daarna sprong hij weg over de ontoegankelijke kronkelpaden in het
kreupelhout en verdween uit het zicht als een veer die door een zuidwesterstorm
wordt meegevoerd.
De verdwaasde boer werd meer in beslag genomen door verwondering over het
spookbeeld van het onbekende ondier dan
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door weeklachten over zijn verlies. ‘Ga terug naar waar je vandaan bent gekomen,
verdwijn in de hel! Je bent geen vos, maar viermaal de duivel in eigen persoon!’
De vos bleef stilstaan en schreeuwde de boer uit de verte een vriendelijke groet
toe: ‘Makker, ik ga! Gegroet! Gelaten stelde ik mijn vertrek uit totdat jij zou weten
(je twijfelde namelijk) aan welke dame je mijn pels wilde sturen. Besluiteloos aarzel
je nog steeds, dus ik bewaar mijn vacht. Zodra je weet aan wie je haar gaat geven,
zal ik je haar gaarne overhandigen. Zoals jouw huid mij ter beschikking zou staan
als ik er een nodig zou hebben, zo is die van mij voor jou beschikbaar. Treur er niet
om dat ik ga. Waar ter wereld ik me ook zal bevinden, mijn huid zal even snel
verwijderd kunnen worden als toen je mijn staart vasthield.’
Toen de listige proviandmeester op het afgesproken ontmoetingspunt was
aangekomen, liet hij zijn blik rondgaan en bleef een hele tijd zwijgend staan. Hij
constateerde dat alleen een lusje van wilgenbast, waar de berookte balken het
vastgebonden varken aan hadden gedragen, was overgebleven. De oude had samen
met al het vlees zelfs de botten verslonden en kauwde, nog steeds niet verzadigd, op
de wilgenteen.
De vos nam als eerste het woord, maar bleef uit zijn buurt omdat hij vond dat de
mond van zijn oom niet al te betrouwbaar was. ‘Oom, volgens mij is deze weide
bijna helemaal geschoren en je knaagt maar door. Je lijkt nog niet verzadigd. Over
de hele ham is vrede en rust gekomen. Waarom heb je ook niet meteen het touwtje
opgegeten? Kleine hapjes, waar een lege maag niets aan heeft, vullen in een bijna
volle maag de lege plekken op. Morgen zal je opnieuw honger hebben (hier is niets
te eten overgebleven!) en zal je ontbijt uit overvloediger spijzen bestaan. Eet de
restjes ook nog op. Je hebt niets verslonden wat een ander toebehoort. Voor wie
bewaar je ze bij wijze van schadeloosstelling?’
De oude antwoordde aldus: ‘Bij deze oude grijze haren! Zo
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gering is mijn zorg om mijn ziel nu ook weer niet! En waar had het door jou verwachte
deel dan vandaan moeten komen? Bedrog onder vrienden heeft altijd iets misdadigs.
Jij zou het ook niet hebben kunnen uitstaan als ik het restant had gehouden en jij
niets van je deel zou hebben gezien. Kijk, het koordje is over, trouw bewaard;
weliswaar een beetje afgekloven, maar niet al te erg toegetakeld. Ik kon er met moeite
van afblijven toen ik de ham had opgegeten, maar, moet je weten, ze smaken niet
hetzelfde. Ik beet met meer gemak en dieper in de ham en het vlees was voedzamer
en malser. Pak aan, dit is jouw deel, en geef toe dat dit kameraadschappelijk is
afgehandeld! Niemand anders dan jij krijgt met zoveel vanzelfsprekendheid zo'n
groot stuk!’
‘Oom,’ zei de proviandmeester, ‘dit is voor wie het toekomt. Ik vind dat iets erger
is dan niets. Wat je voor mij bewaard hebt, bewaar je maar voor iemand die wil
hangen. Geen enkel touw kan mijn goedkeuring wegdragen.’
Op harde toon voer de oude beledigd uit: ‘Ik dacht dat ik je vriendschap had
verdiend! Nu heb ik ontdekt waar je met je listen op uit bent! Mijn deel is opgegeten,
dit is van jou! Neem je deel! Ik wist van tevoren waar je op uit was: als ik het had
toegelaten, had jij in je eentje van beide delen willen genieten! Jij zou je met je listen
de hele vondst hebben toegeëigend, want kracht wordt door slimheid te grazen
genomen zoals een muis door een muizenval. Door de ham voor je neus weg te
snaaien ging ik dus voorzichtiger te werk dan je verwachtte. Men moet het ijzer
smeden als het heet is! De ene gebeurtenis is het voorbeeld voor de andere: wat
gebeuren moet, wordt aangegeven door wat gebeurd is en er is niets waardoor
scherpzinnigheid niet toeneemt.
Als je net zo welopgevoed was als men zegt en als je net zo wijs was als men
gelooft dat je bent, zou alleen al respect voor omgangsvormen je niet toestaan op
mijn daden af te geven, zelfs al zou het je aan naastenliefde ontbreken. Als jouw
maag net zo'n grote overvloed nodig zou hebben als jij heel goed weet dat
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de mijne nodig heeft, zou ik er vrede mee kunnen hebben dat de afgekloven
wilgenteen, met meer dan de helft van de bast eraan, voor jou zou zijn en de ham
voor mij. Want verstandig als je bent, stemt het verlies van het afgekloven lusje, niet
het opeten van de ham, je droevig. Als het lusje nog heel was, zou je er genoeg aan
hebben. Je kent mijn eetlust en daarom is het schandalig dat je treurt. Jouw maag is
beperkt van inhoud en ondiep, maar de mijne, die in een uitgestrekte holte hangt, is
lang en groot van omvang.
Als deze zaak voor de synode werd gebracht, zou jij dan geen aanleiding geven
tot gelach en ik tot mededogen? Wanneer je namelijk bij de synode recht zou zoeken
voor de geleden schade en bij het einde van je aanklacht aan zou komen, zou een
welbespraakte advocaat onmiddellijk de juiste argumenten aanvoeren en mijn
onschuld met het volgende betoog aantonen: ‘Hier staat Isengrim, onschuldig aan
de misdaad waarvan hij wordt beschuldigd; het verloop van de gebeurtenissen wijst
dat ondubbelzinnig uit. Hij had zich dit jaar aan het ernstige kloosterleven gewijd,
terwijl Reinaert zijn leven onder leken doorbracht, en was monnik in het klooster tot
hij verzocht werd weg te gaan omdat de abt zijn vraatzuchtige eetlust vreesde. Hij
ging weg zoals hem verzocht was, maar hoewel hij op verzoek was weggegaan, was
hij bang om de heilige voorschriften van de kerkvaders te overtreden. In het boek
van de heilige regel staat immers geschreven: “Het is juist dat de man die meer nodig
heeft meer neemt” en “Wanneer de klokken de broeders het teken hebben gegeven
om te komen, laat het gezelschap dan snel aan tafel plaatsnemen.” Isengrim, die de
heilige regel in acht neemt, wilde niet aan de geboden van de heilige orde tornen.
Ondertussen komt hij Reinaert tegen en terwijl ze elkaar volgens gebruik begroeten,
verschijnt er iets dat op een ham lijkt. Steels zegt de vos tegen de monnik: “Heer,
als u deze ham met mij wilt delen, zal ik u haar listig bezorgen.” De monnik zegt:
“Hij zal voor ons gezamenlijk zijn” zoals een kloosterling ver-

Ysengrimus

21
plicht is “Het is van ons” te zeggen van alles wat hij heeft. Toen ze waren uitgesproken
ging Reinaert weg. Tijdens zijn afwezigheid zond hij de achtergebleven monnik niets
en ook bij terugkomst gaf hij hem niets. Toen de monnik naar de hemel keek, begreep
hij dat de tijd was gekomen waarop het luiden van de klokken de broeders roept. Hij
stuit op een ham die voor hem klaarligt, maar weet niet wie de gever is. Het
voorgeschreven uur om de maaltijd te gebruiken is gekomen. Wie dat uur overslaat
begaat een overtreding. Op deze kloosterling na zijn Reinaert en alle anderen afwezig.
Gods gaven prijzend zet de monnik zich aan de maaltijd en laat niets over, want hij
denkt aan wat de Heer heeft gezegd: “Wees niet bezorgd voor de dag van morgen.”
Wanneer alles op is, komt deze knaap eindelijk opdagen en zodra hij het lusje ziet
waar het berookte dak de vastgeknoopte ham aan had gedragen, roept hij: “Waar is
mijn deel?” De monnik antwoordt op zijn geschreeuw: “Broeder, je eis is onbehoorlijk.
Vraag als een broeder, dan zal ik je graag geven wat ik je verschuldigd ben. In onze
orde is het gebruikelijk dat wie meer nodig heeft meer neemt. Ik had meer nodig,
daarom heb ik meer genomen. Als een broeder de tafel zou verlaten met een minder
dan halfvolle maag, zou de regel overtreden worden en zonder betekenis zijn. Wie
de ham ook heeft gegeven, ik heb gedaan wat juist was. Dit is wat er over is; mijn
orde gebiedt niet om meer te geven dan dit. Neem het resterende deel!” Voor de
rechters van de synode toont de monnik aan dat dit alles zo en niet anders gebeurd
is en in aanwezigheid van de bisschop van Reims of van Rome, gesteld dat de hoogste
prelaat van een van beide zetels zou worden geraadpleegd, heeft hij geen angst.
Rechters, velt een oordeel over deze zaak!’
Wat zou de synode jou toewijzen, dwaas, wanneer de advocaat zo gesproken heeft?
Als jij nauwkeurig zou willen afwegen wat en hoeveel ik nodig heb en als je mij met
de toewijding van een vriend trouw zou blijven, zou ik niet beschuldigd mogen
worden, zelfs al had ik de bast tot op het merg afgekloven en al
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was de ham door twee schapen vergezeld. Ik zou eerder schuldig zijn als ik het
kleinste kruimeltje had overgelaten!
Hou nu op met klagen. Jij hebt het grootste deel, maar het ontbreekt je aan
naastenliefde en je denkt niet goed na. De bast is nog steeds min of meer intact, het
hout zit er nog aan en het merg is niet beschadigd door mijn geknaag. Volgens mij
is de ham naar behoren verdeeld. Voor mijn eigen broer zou ik het niet beter hebben
gedaan! Kom naderbij, ongelukkige, meet het touwtje en kijk zelf hoe goed ik het
met je voorheb! En als je toegeeft dat het niet anders is dan ik zeg, adviseer ik je om
dat wat je kunt krijgen niet te versmaden! Kauw aan de buitenzijde op de bast en
zuig het zachte merg eruit. Het moeilijk eetbare stuk biedt nog meer voordeel: wanneer
het geluk jou buit schenkt, kun je je last makkelijker dragen door hem ermee vast te
binden.’
Reinaert, bang dat hij zijn oom kwaad zou maken als hij nog meer zou zeggen,
sprak met gespeelde vriendelijkheid: ‘Oom, met juiste argumenten heb je aangetoond
dat je, volgens de huidige maatstaven van gerechtigheid, onschuldig bent. Wie meer
macht heeft, doet meer kwaad en de arme is altijd de dupe. De rijke weet dat God
aan zijn kant staat, maar de arme is bij God onbekend. De arme betaalt wat een
vrijgevig man wil verspillen en een vrek wil oppotten. Wat de rijke heeft en wat de
arme heeft, het is beide van de rijke. Het weinige dat de armen bezitten, is hen door
de rijken geschonken. Je hebt dus niets van mijn rechtmatig deel weggenomen. Zowel
mijn als jouw bezit is van jou wanneer je het nodig hebt. Als je minder had gegeten,
zou je maag nog slapper zijn geweest. Om jezelf van kleding en voedsel te voorzien
is vandaag de dag alles geoorloofd. Jij hebt niemand nodig om je te vergeven; kracht
staat immers boven de wet. De rijke vergeeft zichzelf al zijn daden, maar de arme
krijgt de schuld, of hij nou schuldig of onschuldig is. Vergiffenis is te koop; om het
te verdienen hoeft men alleen maar te betalen. Een arm maar rechtvaardig man is
rechteloos, terwijl de schul-
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dige rijke niet wordt aangeklaagd; hij vergeeft zichzelf in ruil voor Gods goedheid.
Dus als de rijke in het hiernamaals ooit iemand nodig heeft om hem te vergeven, zal
God hem zijn goedheid dan niet terugbetalen? Daarom klaag ik dus niet. Laat ons
vrienden zijn zoals voorheen!’
Triomfantelijk sprak de oude toen op vriendelijke toon: ‘Nu ben je verstandig!
Aanvaard je loon in dankbaarheid! Je weet best dat ik altijd zo met mijn vrienden
deel. Als jouw deel kleiner is uitgevallen dan je zou willen, wel, mijn deel was ook
niet zo groot als ik had gewenst! Heb geduld nu! Als er weer een voordeeltje te
behalen valt, zal ik je terugbetalen. Niet omdat ik je dat verschuldigd zou zijn, maar
omdat ik gul ben.’
Omdat Reinaert zijn verdriet niet met de juiste woorden kon uiten, stak deze
belediging hem nog heviger. Woede die men met dreigementen lucht, doet het hart
minder pijn. Geuite woede verdwijnt, verborgen woede blijft. Maar omdat een wijs
man over het algemeen voorrang geeft aan daden boven woorden, wilde hij hem niet
voor de daartoe geschikte dag een grote mond geven. Hij matigde zich geen ‘ik zal...
doen’ aan om zijn kans op ‘ik heb... gedaan’ te zeggen, niet te verliezen. Door uitstel
behoudt men hoop, maar zij vervliegt zodra men er een voorschot op neemt.

Eindnoten:
oom Door op hun verwantschap te wijzen hoopt Reinaert Isengrim mild te stemmen. Cf. VDVR
1481-1482: ‘Ende Ysengrijn, dat verstaet, hietic oem dor baraet.’ In de bedevaartepisode zegt
Reinaert dat zijn vader een broer van Isengrim is.
ongeluksvogel Waarschijnlijk een raaf.
profeet Jona.
verdragen Een verwijzing naar de bedevaartepisode.
drank Slavische drank staat voor een flink pak slaag.
aangedaan In de episode over Reinaert en de wolvin wordt verteld dat de vos Isengrims kinderen
bepist en zijn vrouw verkracht. Cf. VDVR 73-75: “hi mijn wijf hevet verhoert ende mine kindre
so mesvoert dat hise beseekede daer si laghen.”
Sueef Hier: onbeschaafde woesteling.
boerenpummel Isengrim wordt voortdurend afgeschilderd als een lompe boer (“rusticus” in het
Latijn), het tegendeel van “urbanus” (letterlijk stads, dat wil zeggen beschaafd). Het klassieke
begrip “urbanitas” is vergelijkbaar met de middeleeuwse hoofsheid.
non Griekse wilg en Deense non worden hier als onmogelijkheid bedoeld.
verwachten De vos stond bekend om zijn kronkelende manier van lopen. Cf. VDVR 504-505:
‘Daer Reynaert hadde de pade sine ghesleghen crom ende menichfoude.’
pech Cf. Aeneis 6.700-702 (over Aeneas die de schim van zijn gestorven vader wil omhelzen):
‘Driemaal heeft hij getracht hem in zijn armen te sluiten, driemaal vergeefs; de schim gleed
weg uit de greep van zijn handen als een gevleugeld droombeeld of lichte zucht van een
windvlaag.’ (Vert. P. Schrijvers)
rust De Latijnse versregel herinnert aan “Requiescat in pace” (Hij ruste in vrede).
synode Als wolfsmonnik zoekt Isengrim zijn recht bij een kerkelijke rechtbank.
plaatsnemen Cf. Regel 34.1: “werd aan elkeen uitgedeeld volgens de maat van ieders behoefte”
en 43.13-14: “Wie aan tafel niet vóór het vers aanwezig is - want allen moeten samen het vers
en het gebed zeggen en samen aan tafel gaan - wie dus uit nalatigheid of schuld niet op tijd is,
krijgt hiervoor tot tweemaal toe een terechtwijzing.”
heeft Cf. Regel 33.6: ““Allen moeten alles gemeenschappelijk hebben,” zoals er geschreven
staat, “en niemand mag iets het zijne noemen” of als zodanig beschouwen.”
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morgen Mattheüs 6:34.
broeder Cf. Regel 7.60: “dat de monnik, wanneer hij spreekt, het zacht doet en zonder te lachen,
nederig en ernstig, met weinige en weloverwogen woorden en zonder luidruchtigheid.”
Rome Vanuit Gent gezien zetelden de hoogste kerkelijke gezagsdragers in Reims (de
aartsbisschop) en in Rome (de paus).
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Isengrim visser
De dag die Reinaert voor zijn wraak had uitverkoren was aangebroken en de beide
vijanden kwamen elkaar opzettelijk tegen. Toen de oude de vos zag, diste hij vrolijk
nietszeggende vleierijen op en sprak listig stamelend: ‘Je komt op een gelukkig
moment, neef! Wat breng je mee? Als je me iets geeft, zal ik het deze keer eerlijk
met je delen!’
De vos antwoordde: ‘Als je trek hebt in een tweede ham, oom, denk dan aan de
eerlijkheid waarmee de eerste verdeeld is. Zoals het eerste voorbeeld van eerlijkheid
het tweede doet verwachten, zo werkt eerder bedrog als een aanwijzing voor bedrog
dat nog zal komen. Men zegt: “Gepleegd bedrog waarschuwt voor toekomstig
bedrog.” Die ham werd nauwelijks eerlijk verdeeld. En zou ik nu als beloning een
onafgekloven touwtje krijgen als je de kans zou krijgen opnieuw een ham te
verorberen? Je schaamt je voor je zonden, maar je hebt tevergeefs van je bedriegerijen
afgezien en je hebt te laat berouw van je verraderlijke misdaad. Als je het eerste
touwtje zonder bedrog voor me had bewaard, zou er een nog betere ham als opvolger
van de eerste gekomen zijn. Laten we een betere weg bewandelen! Als ik over ons
gedrag nadenk, dan zijn we vandaag en morgen wat we gisteren waren. Daarom zal
ik nooit meer iets met je delen. Geen enkele maaltijd is zo overvloedig dat je vol
komt te zitten, tenzij je alleen eet. Klaagde je niet dat je rammelende buik bijna niets
had verslonden toen je je aan beide porties had vergrepen? En nu zou je broederlijk
willen delen? Het lijkt me eerder dat we de zaken anders moeten aanpakken zodat
je niet opnieuw in je fout vervalt. Vis wordt je niet door de regel verboden. Je bent
monnik geweest en daarom moet je niet altijd vlees eten. Wen de vraatzucht van je
razende buik, waarvoor je geen enkel misdrijf schuwt, aan gerechten die je wel zijn
toegestaan. “Recht!” zweer je waar geen recht is, “Onrecht!” waar recht is. Zonder
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enige terughoudendheid begeer je andermans bezit. Je eigen bezittingen,
gemeenschappelijke, die van anderen, je scheert ze allemaal over één kam. Je wilt
van roof leven en voortdurend van vlees genieten. Dronkenschap en vraatzucht geven
de teugels van de reinheid uit handen. Wie rein wil worden, gaat beide uit de weg.
Ach, je hebt ontzag voor de vrijdag noch de vasten. Volgens mij ben je eigenlijk een
jood! Satan is minder slecht dan jij, wat je ook doet. Hij laat nog iets over, maar jij
niets. Morele noch geschreven wet, beleefdheid noch fatsoen, ontzag noch
naastenliefde hebben aan jouw doen en laten paal en perk gesteld.’
Opgetogen omdat hij op buit hoopte, bracht zijn rivaal daartegen in: ‘Neef, waarom
spreek je me zo verbitterd toe? Hou op, smeek ik je! Wat je me ook opdraagt, ik zal
bereidwillig gehoorzamen, als ik maar weet wat je me wilt opdragen en wat verbieden.
Al je bevelen zal ik opvolgen, drie dingen uitgezonderd: weggeven doe ik niet,
bescheidenheid veracht ik en eerlijkheid vervloek ik. Hoor toe waarom ik deze drie
schuw, hoe juist mijn redenen zijn, want niemand die verstandig is betreurt het deze
drie te missen. Omdat geschenken niet teruggegeven worden wanneer je ze nodig
hebt en ik al bij voorbaat bang ben dat ik weggegeven goed weer nodig heb, houd
ik wat ik heb verworven. Onwetende lieden beweren dat ik veel te vraatzuchtig ben,
maar als mijn maag gevuld is, voeg ik er geen voedsel meer aan toe. Dwazen
beschuldigen mij ervan dat ik gemeenschappelijk bezit oneerlijk verdeel, maar aan
de helft zou ik niet genoeg hebben. Alles wat ik niet heb, pik ik in, de ene keer met
geweld, de andere keer stiekem. Als ik erom zou vragen, word ik weggejaagd of
gevangengenomen en opgehangen. Zolang je me deze dingen toestaat, zal ik je andere
bevelen opvolgen. Als je me iets beters te eten geeft, zal ik van vlees afzien.’
Hierop antwoordde de vindingrijke vos: ‘Je zult gemakkelijk genezen. Op vlees
na wil ik je niets verbieden. Ik wil dat je een paar dingen verandert; al het andere zal
je dan zijn toegestaan.
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Gebreken die wij allebei hebben, vergeef ik je. Men zegt van jou, en het is waar, dat
je regelmatig tegen mij gezondigd hebt, terwijl ik, zoals je weet, jou vele voordelen
bezorgd heb. Je bent net zo trouw aan wie jou trouw is als de huidskleur van een
Engelsman op die van een Indiër lijkt. Hoe meer je mij verschuldigd bent, hoe minder
je voor mij overhebt. Alleen de allerslechtsten vergelden kwaad met kwaad en daarom
zal ik je opnieuw raad geven zodat je niet omkomt.
Ik ken visvijvers vol ontelbare vissen. In het benauwde, ondiepe water sterft de
overgrote meerderheid. Een visser is daar welkom en haalt de vissen op die door de
anderen naar hem worden opgestuwd, zodat de rest meer ruimte heeft om te
zwemmen. Ik geloof niet dat er iemand beter dan jij is toegerust om die met zoveel
monsterlijke vissen volgepropte vijver te legen. Al zijn de uithoeken van je maag
nog zo talrijk en uitgestrekt, als je daar niet verzadigd raakt, zul je dat nergens.’
Juichend riep de ander: ‘Zijn we gek geworden, Reinaert? Waarom staan we hier
nog? Vooruit! Ik sterf als ik niet ga vissen! Als je wilt dat ik in leven blijf, breng me
dan naar die vissen! Ik zweer het vlees onmiddellijk af! Denk asjeblief niet meer aan
mijn vroegere wandaden! De weegschaal waarop ik de kleine beetjes altijd afwoog,
ben ik kwijtgeraakt. Daarom nam ik beide porties voor mezelf! Elke ham die je me
nu nog geeft, mag je voor jezelf houden! Eigenlijk zou een kwart voor jou zijn, maar
nu zul je mijn gelijke zijn! En breng je oude oom nu naar de vissen die we gaan
vangen!’
De vos ging voorop en de wolf volgde. Beiden liepen even hard, maar ze hadden
verschillende bedoelingen. De een verlangde naar rijke buit, de ander dacht een
valstrik uit. De inspanningen van de oude werden gestimuleerd door hoop, zijn honger
door inspanningen en hoop tegelijk, en daarom sprak hij, door deze prikkels
geprikkeld: ‘Vertel me, neef, hoever de visplaats in het ondiepe water hier nog
vandaan is, want het is erg belangrijk voor me om dat te weten.’
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‘Oom,’ zei Reinaert, ‘waarom wil je dat weten?’ En de ander antwoordde: ‘Vraag
je me naar de reden waarom ik dat wil weten? Ben je van je wijsheid beroofd dat je
opeens zo naïef bent? Waar haal je de lompheid vandaan (je was toch zo gevat?) om
te vragen waarom ik iets wil weten wat je me had moeten zeggen voor ik ernaar
vroeg? Dat had je namelijk moeten doen, want zelfs al zou je er geen idee van hebben
(terwijl dit verhaal wijd en zijd de ronde doet) hoe razend de aard van mijn gulzigheid
is, hoe nijpend de honger is die in mijn maag worstelt, je weet toch dat
lange-termijnwinst hebzuchtige lieden nekt? Winst die op zich laat wachten ergert
hebberds meer dan verloren winst.
Ik ben toch monnik geweest? En je weet dat ik nog steeds zo genoemd word. Vuur
wordt vraatzuchtiger naarmate er meer brandstof is. Niets kan de hebzucht van een
hebberd voorblijven. Aangeboren vuur deed mijn geeuwhonger al behoorlijk
ontbranden, maar de heilige regel voegde daar zijn eigen prikkelingen nog aan toe.
Wanneer een monnik een voordeeltje voor het oprapen ziet liggen, schiet hij erop af
als een bliksemschicht uit een regenachtige hemel. Zou een tweevoudige Charybdis
maathouden als één alleen dat al niet kan? Aan de ene kant word ik door heilig vuur
gedreven, aan de andere kant door beestachtige lusten. De vroomheid van een monnik
gaat heviger tekeer dan de wreedheid van een wolf. Ik zeg “Genoeg!” wanneer ik
verzadigd ben, terwijl de monnik nog steeds “Te weinig!” zegt. Vroeger zondigde
ik telkens wanneer ik geweld gebruikte en mijn diefstallen vonden geen genade,
maar zodra ik de heilige pij eenmaal had aangetrokken en de goede broeders me hun
voorbeeld hadden voorgehouden, werd me onmiddellijk alles wat geoorloofd en
ongeoorloofd is toegestaan. Op gebrek lijden na is niets voor mij verboden. Vertel
mij daarom hoe lang onze tocht nog duurt, zodat mijn dubbele vraatzucht niet
plotseling een sterfgeval veroorzaakt.’
‘Oom,’ antwoordde zijn gids, ‘wanneer dichte duisternis de wereld bedekt heeft,
zullen we de tocht waaraan we begonnen
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zijn beëindigen. Als onze reis voorspoedig verloopt, kun je rond middernacht evenveel
buit wegslepen als je dragen kunt.’
De visser in spe antwoordde daarop: ‘Heeft je verstand het begeven? Ik weet niet
wat er in je hoofd gebeurd is, maar je scherpzinnigheid is afgestompt. Zou het gewicht
van een stapel die acht mijl boven de wolken uittorent mijn krachten te boven gaan
als ik die op mijn rug zou laden? De schepselen die het water verbergt kan ik
makkelijk dragen! Ik bid dat er niet een wegzwemt voor ik “Genoeg!” zeg! Als het
geluk mijn waagstuk toelacht, sleep ik er zoveel weg dat ik er tien jaar lang genoeg
aan heb!’
Het winterse geweld van februari had genoeg kou veroorzaakt om de waterstroom
van de Donau dicht te laten vriezen. Toen ze op de plaats van bestemming waren
aangekomen, zei de vos: ‘Blijf staan, lieve oom!’ (Er gaapte daar namelijk een wak
omdat het ijs pas was gebroken.) ‘Werp hier je staart uit, liefste oom, je hebt immers
geen ander visnet bij je. Gebruik mijn methode. Wanneer ik ga vissen, gebruik ik in
elke rivier altijd dezelfde vismethode. Dit zeg ik uit ervaring: als visnetten van touw
al veel omsluiten, aan een staart blijft doorgaans nog drie keer zoveel hangen!
Als je niet weigert naar goede raad te luisteren, raad ik je dubbele hebzucht aan
nu eens één keer haar verstand te gebruiken. Zorg dat je geen zalm, tarbot of grote
snoeken vangt, zodat je niet door hun buitenproportionele gewicht blijft steken. Vang
palingen en baarzen en kleine vissen die je makkelijker kan dragen, al zijn het er een
massa. Een vracht die past bij je kracht breekt zelden je nek, maar buitensporige
ondernemingen worden gehinderd door de inspanning die je moet leveren. Wie
zichzelf en zijn winst verliest, is onbesuisd te werk gegaan. Soms ligt verlies vlak
naast winst verborgen. Om niet al vangend gevangen te worden, moet je bij het
vangen maathouden. Maathouden is de gever en bewaker van deugden.’
De nettendrager ging daartegen in: ‘Geef mij geen raad,
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broeder, hou je raad maar voor je! Ik volg mijn eigen raad op! Bij dit grijze hoofd:
als ik net zo goed de weg zou weten in het water als ik de kronkelpaden van het bos
ken, zou Jona weten dat hij nog niet gewroken was omdat ik er nog niet klaar voor
ben om het water te plunderen! Zou ik krab boven tarbot verkiezen, dolfijn boven
walvis? Dat is niet wat mijn vader deed of adviseerde! Hoe kleiner de hap die ik
neem, hoe treuriger hij naar binnen gaat! Kleine beetjes zijn van de duivel, volle
overvloed van God! Wee mij wanneer mijn tanden plotseling op botten stoten en
zich bezeren! Ik hou van voedsel waar mijn tanden diep in wegzinken! Naar mijn
overtuiging is God pas dan te prijzen wanneer er lange tijd niets mijn vrije lippen
beroert. De arme is blij met weinig, maar ik ben rijk, ik neem veel. God laat zich
maar weinig gelegen liggen aan een arm man. God heeft alles voor de rijken gemaakt;
voor hen bewaart hij het en aan hen geeft hij het. De rijke weet hoe het goede smaakt,
de arme niet. De rijke weet wat rijkdommen zijn en omdat hij dat weet, wil hij ze
hebben en omdat hij ze wil hebben, zoekt hij ernaar. Hij bedenkt van tevoren naar
welke rijkdommen hij op zoek moet gaan. De dingen die hij zoekt, vindt hij en
wanneer hij ze gevonden heeft, geniet hij ervan en bewaart ze naar rangorde, herkomst,
tijd, wet en plaats. Hij verzamelt en deelt uit, wordt gerespecteerd, geprezen, bemind,
is bekend en populair, zowel ver weg als dichtbij. Laat de ongelukkige die al het
goede niet smaakt en niet begeert, zonder welvaart en aanzien leven! Laat niemand
zo'n man liefhebben, niemand hem zijn haat waardig keuren! Daarom vis ik zoals ik
zelf wil! Er bestaat een zekere verwantschap tussen een hebzuchtig man en God: de
hebzuchtige wil alles hebben, God heeft en geeft alles.’
‘Oom,’ zei de gids, ‘ik waarschuw je, ik wil je niet beleren, want de volmaakte
wijze is wijs zonder onderwijzer. Toch houd ik mijn hart vast voor jou. Elke vriend
is dat zijn vriend verschuldigd en bovendien binden ons nog nauwere banden. Welnu,
je bent hier onder mijn leiding naartoe gebracht; op mijn
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aanwijzingen ken je de buit en de plaats nu. Bepaal zelf maar wat je verder moet
doen. Probeer de buit zo binnen te halen dat je winst niet door verlies wordt gevolgd.
Denk aan wat je aankunt, kijk niet naar hoeveel je zou willen. Ik heb alles gedaan
wat ik moest doen. Weggaan rest mij nog slechts, al het andere laat ik aan jou over.
Ik heb je gezegd wat je moet doen en waar en jij hebt het op je genomen om het te
doen. Ik heb zonder risico gesproken. Jij gaat aan de slag, vrees dus! Het ga je goed!
Wanneer jij zit te vissen, ga ik op zoek naar een haan. Daar heb ik genoeg aan. De
vissen zijn voor jou. Ik zeg het nog een keer: als je jezelf liefhebt, raad ik je aan met
beleid te vissen, als je tenminste raad nodig hebt. Ik denk dat de overtredingen van
je ruime buik om kritiek zullen roepen wanneer je boven een grote last staat
vastgenageld.’
Bij het aanbreken van de dag ging Reinaert naar een nabijgelegen dorp om met
een list een woedende menigte mee te lokken. Hij greep de haan van een pastoor,
die net bij de deur stond terwijl het volk rond de kerk liep, en ging ervandoor. De
pastoor prees zijn daden niet en vond ook niet dat hij ze gekscherend moest prijzen
of over zijn kant moest laten gaan. Hij stond ‘Welkom, feestelijke dag!’ te zingen,
zoals hij altijd op zondag deed, en het volk zong ‘Kyrie olé!’ Het ‘Welkom, feestelijke
dag!’ stokte hem in zijn gemped en in zijn mond en in zijn verdriet improviseerde
hij: ‘Vervloekt, droeve dag! Vervloekt, droeve dag, ellendig tot in eeuwigheid, dag
waarop die rover blij met zijn prooi naar zijn hol terugkeert! Op feestdagen of bij de
komst van de hoogste gasten bleef ik van de haan af die die duivel meeneemt. Moge
de bisschop, die mij van het zingen had moeten ontheffen, even bedroefd zijn! Deze
mis betekende de ondergang van mijn haan! Ik werd niet beter van de mis, maar de
vos wel! Ik zweer op het altaar dat ik de mis liever zevenentwintig keer niet had
gevierd!’ Onmiddellijk liet hij, tezamen met het volk, de viering voor wat zij was en
schreeuwde: ‘O, goede mensen, allen die willen verdienen dat ik voor hen bid
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en een hart hebben dat trouw is aan mij en aan God, kom snel mee!’
Allen grepen wapens. Alles wat zij zagen, zagen zij als wapens. ‘Hai, hai!’ riepen
ze voortdurend, ‘Hai!’ brulden ze onophoudelijk. Over bergen, door dalen, over
velden, door de wildernis achtervolgden zij hem. Ontelbare mensen wierpen hun
voortvluchtige vijand ontelbare voorwerpen achterna: de misdienaren schalen,
kruisstaven, kandelaars, reliekhouders; de koster de kelk; de pastoor zelf de bijbel
en daarna heilige crucifixen en het volk duizenden stenen. Tierend en met gebalde
vuisten raasde de pastoor voor iedereen uit.
De dief, die wel wist waar hij naartoe wilde, kwam aan op de plek waar hij de
oude tevoren had achtergelaten om te vissen. De ander van ver weg toeschreeuwend,
zodat zijn kreten hem nauwelijks bereikten, maakte hij kabaal alsof hij naar de galg
werd gesleurd en riep buiten adem: ‘Zullen we gaan? Ben je nog niet klaar? Ren,
oom, snel! Als je hier samen met mij weg wil rennen, ren dan snel! Ik ben namelijk
niet gekomen met de vrijheid om lang te blijven! Als je komt, kom dan meteen!’
In antwoord op dat geschreeuw riep de ander hem toe: ‘Ik hoor je wel! Waarom
schreeuw je zo? Ik ben nog niet doof! Staak je geraas! Er is geen donderbui om bang
voor te zijn, geen aardbeving of dag des oordeels! Waarom word ik opgeroepen om
er zo plotseling vandoor te gaan? Ik haal nu voor het eerst op, de vangst is nog maar
net begonnen! Maar zeg me, als je het weet, of ik beter weg kan gaan of nog even
zal blijven!’
Gejaagd antwoordde de ander: ‘Ik weet niet of het je goed of slecht zal bekomen
om je vertrek uit te stellen. Zij die je dat zullen vertellen, komen achter me aan! Mij
wens je niet te geloven, maar misschien wil je hen wel geloven! Ik moet me nu
haasten! Blijf maar ophalen, je zal er voordeel bij hebben. Hou vol!’
Een beetje bang antwoordde de ander smekend: ‘Wacht, ik kom er al aan! Wacht
nog even!’
De vos antwoordde zijn oom: ‘Ik zou nog niet voor zeven
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goudstukken drie tellen wachten! Je bent gaan zitten om buit binnen te halen; blijf
vooral lang genoeg! Wat ik hoopte te vangen, heeft het lot me gebracht! Ik heb het
stevig in mijn klauwen!’
De ander was nu echt bang en smeekte hem opnieuw: ‘Blijf staan, asjeblief! Zij
voor wie je vlucht, zijn ver weg. Je was mijn gids op de heenweg; wees nu ook mijn
gids op de terugweg! Breng me terug, dan verdien je het dat er niet gezegd wordt
dat je me hier onder valse voorwendselen hebt heengebracht. Pas in de nood leert
men zijn vrienden kennen. Onvoorwaardelijke trouw siert zelfs een arm man, maar
verraad onteert een purperen mantel. Ik had niet gedacht dat mijn vangst zo groot
zou zijn als ik voel dat ze is. Het gewicht van mijn buit houdt me tegen. Help me!
Help je oude oom een handje! Waar wacht je op, schurk?’
Triomfantelijk riep de vos: ‘Dat is precies wat ik wil! Je hebt iemand nodig om je
te hulp te komen, maar je hebt niemand nodig om je de les te lezen! Dit heb je bereikt
met je “niets in leven willen laten”! Je hebt schade en schande en verdriet opgevist!
Wie jou beklaagt, verdient hetzelfde! Wat had het voor zin te roepen “Denk eraan
maat te houden”? Omdat je de maat hebt overschreden, zit je in de problemen. Je
bent gevangen door je vangst. De maat is ten onder gegaan en jij bent er samen mee
ten onder gegaan. En nu wil je dat ik blijf en je help? Ik zou zeker moeten wachten
terwijl de hele mensheid achter me aan komt stormen met honden, zwaarden, knuppels
en bazuinen?
Een gelukkig man wil zijn lot niet met dat van een ongelukkige verbinden. Wij
verschillen veel van elkaar: ik sta en jij ligt. Je weigerde te blijven staan toen je stond,
je bent uit vrije wil gevallen. Nu wil je weer opstaan. Als je dat kunt, heb je geluk.
Wie staat kan makkelijk vallen, maar wie gevallen is heeft moeite om op te staan.
Zolang men er profijt van heeft om aan zichzelf te denken dient iedereen aan zichzelf
te denken. Zij die gevallen zijn, manen degenen die staan om niet te vallen. Vallen
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doet beseffen hoe goed het is om te staan. Laat daarom degenen die staan, blijven
staan en degenen die liggen, als ze kunnen, overeind komen. Als degenen die gevallen
zijn niet overeind kunnen komen, laat ze dan maar liggen. Je ligt daar prima en je
ziet eruit alsof je vannacht weinig hebt geslapen. Op plezier volgt vaak weinig slaap.
Blijf dus maar lekker liggen tot je bent uitgerust. Ik ga. Hou de vissen zelf maar, ik
heb genoeg aan mijn haan!’
‘Dus je gaat weg en laat je oom achter, Reinaert?’ sprak Isengrim. ‘Heb je zo'n
totaal gebrek aan liefde voor je familie? Als het je aan naastenliefde ontbreekt, laten
we hier dan ten minste onder druk van het goed fatsoen samen weggaan! Geef me
eerst aan mezelf terug! Ik denk nu niet aan mezelf, maar zorg er ter wille van jouw
eer voor dat ik gered word!’
De haandrager antwoordde: ‘Ik wil niet sterven, oom! Ik wil de verplichting om
naastenliefde te bedrijven niet loochenen zolang het degene die haar in praktijk brengt
niet meer kost dan het opbrengt. Maar als de inspanningen die eraan verbonden zijn
de in het vooruitzicht gestelde beloning overtreffen, moet men eer ondergeschikt
maken aan eigenbelang. Jij die niet aarzelt je leven voor roem te riskeren, kunt zonder
angst op die menigte wachten. Niets is meer waard dan het oplevert. Een os is meer
waard dan een schaap en een paard meer dan een os. Een wijs man onderzoekt alles
van tevoren en vergelijkt de kosten met de baten. Hij waardeert alles in
overeenstemming met wat hij ziet dat het waard is. De eer die de koper met zijn dood
betaalt is te duur, dus vandaag laat ik de eer aan jou alleen. Deze eer zou ons beiden
gezamenlijk ten deel vallen, maar neem eerst mijn deel in ontvangst, daarna het
jouwe. Ik schenk je mijn deel. Je sympathie, die ik duur zou betalen als die al gekocht
kon worden, interesseert me niet.’
Zo sprak Reinaert. Hij deed alsof hij vluchtte, maar rende meteen weer terug, sloeg
zich op zijn misdadige borst en zei opnieuw, alsof hij er berouw van had dat hij
leugens had verteld:
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‘Oom, vrees niet! Mijn woorden hebben niets te betekenen! Ik kletste maar wat omdat
ik je aan het schrikken wilde maken. Nu spreek ik de waarheid, nu spreek ik zonder
bedrog! Er is hier een priester, samen met een grote menigte, naartoe gekomen en
hij heeft de Schrift, relikwieën en crucifixen bij zich. Hij is van plan om jouw
verwaarloosde tonsuur in ere te herstellen en wil de misdaad van jouw uittreden
uitwissen. Hoe gemeen ik was toen ik vluchtte zal je ervaren wanneer het bos op je
hoofd gekapt is. Wanneer de heilige golf je hoofd heeft overspoeld, zal je naar
waarheid zeggen dat Gods gulheid overdadig is. Men zal dan niet meer zeggen dat
Satan jou zoveel vissen geschonken heeft. Je zult zweren dat je ze gevangen hebt
omdat God ze je gaf. Het is hoogmoed om iets te verlangen dat niet te krijgen is. Ik
ga, oom, jij blijft. Ik wil niet vaarwel zeggen, want wie wijs is, vaart hier wel. Een
dwaas geeft zich over zodat God noch mensen zich erom bekommeren hem hulp te
bieden.’
Na deze woorden sprong Reinaert op en deed opnieuw alsof hij wegging. De visser
riep hem terug: ‘Waarheen haast je je, schurk? Waar ga je zo snel heen zonder mij?’
De ander bleef staan en riep terug: ‘Oom, wil je iets? Gebied het me dan te doen,
want ik wil niet dat je erom vraagt. Maar omdat je naar gewoonte van de hoge heren
altijd van alles en nog wat beveelt en ik me heb voorgenomen je bevelen een voor
een uit te voeren, is één dag tijds niet toereikend om ze te geven en ook nog uit te
voeren. Geef vandaag je bevelen, dan zal ik ze morgen uitvoeren!’
‘Verrader!’ antwoordde Isengrim. ‘Ik geef je geen bevelen, ik smeek je me los te
maken!’ De haandrager viel hem in de rede: ‘Oom, je bent toch niet in de war? Je
zit nog steeds te vissen en je zweert dat je je terug wilt trekken? Je zegt dat je vangst
te groot is en je blijft maar doorvangen? Je vraagt om losgemaakt te worden? Bij de
sterren in de hemel, je doet maar alsof! Je broedt op iets anders dan je tong laat horen!
Je zou je net moeten ophalen, maar je laat het naar beneden hangen, dus hoe graag
wil jij nou
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eigenlijk weggaan? Als je zo nodig moet vluchten, waarom zit je daar dan
vastgenageld, bewegingloos, vastgekleefd zoals februari tussen januari en maart?
Kom van je plaats en haal je visrijke netten op! Dan zal ik je helpen, tenzij je me niet
nodig hebt!’
De gevangen vanger antwoordde: ‘Je weet niet wat je zegt, verrader! Heel
Schotland hangt aan mijn billen! Elf keer heb ik geprobeerd om los te komen, maar
ik bleef onbeweeglijk vastzitten! Ik ben geketend, zit steviger vast dan een onwrikbare
Alp!’
Toen sprak de pestkop: ‘Oom, ik ben je altijd van dienst, terwijl jij altijd valstrikken
zet en hinderlagen legt. Laaghartige sluwheid kruipt waar ze niet lopen kan. Als het
me lukt zal men voor één keer zeggen dat ik verstandig ben. Als ik uit verlangen jou
te bevrijden één haring uit je netten zou schudden, zou me dat duur komen te staan.
Ik twijfel er niet aan dat je zou besluiten om bij de eerstvolgende synode een klacht
in te dienen als je je met mijn hulp los zou kunnen worstelen. Je zou zeggen dat je
je net al langgeleden had uitgeworpen, dat je een goede vangst had gedaan en met
Gods hulp een nog betere vangst zou gaan doen. Dat je schatten had gevonden als
ik je had laten doorgaan, maar dat ik het niet kon uitstaan dat je geluk had. Dat ik je
met uit de lucht gegrepen dreigementen in paniek bracht, dat je onnodig op de vlucht
was geslagen en dat niet alleen wat je zou gaan vangen, maar zelfs dat wat je al
gevangen had door mijn bedrog verloren ging. Zo zou je je beklagen dat een
voortreffelijke oogst en voedsel voor tien jaar door mijn bedrog verloren gingen voor
jou. Nu heb je absoluut geen geldige reden om me te kunnen haten of op legitieme
wijze je beklag te kunnen doen. Je weet, en het doet je verdriet dat je dat weet, dat
ik me regelmatig verdienstelijk voor jou heb gemaakt en de wet en het fatsoen
verbieden dat onschuldigen geweld wordt aangedaan. Wie je niet met het recht kan
wurgen, drijf je met listen in het nauw. Als er geen aanleiding is, wil je kwaad doen
door middel van bedrog. Door misbruik te maken van mijn naastenliefde pro-
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beer je gewetenloos te zijn en met mijn diensten plavei jij de weg naar mijn ondergang.
De Rijn en de Elbe zullen dus eerder in twee zaterdagen veranderen en het eiland
Kos in april dan dat ik op jouw buit zal wachten. Blijf ophalen, haal meer op dan je
al opgehaald hebt! Niets let je behalve de geringe omvang van het hol waarin je je
buit moet opslaan. Je net, schip, vissen, plaats, geluk, de tijd en het weer hebben je
wens welwillend toegelachen. De kans om te vissen en opnieuw te vissen ligt veilig
in jouw handen. Je weet dat ik je geef wat ik kan, dat ik niets wegneem. Ik heb gelezen
wat ik moest lezen. Ik laat het “Tu autem” aan jou over. De lezing is gelezen, heer
abt, zeg “Tu au...”.’ Hij kon de laatste lettergreep van zijn preek niet meer uitspreken,
zo dichtbij klonk het geschreeuw van de rumoerige meute.
De haandrager, die zag dat de woedende menigte op hem afstormde en dat langer
oponthoud nadelig zou kunnen zijn, sprong ervandoor. Hij wilde niet, al was het in
ruil voor de bisschopszetel van Reims, zijn netten zo diep uitwerpen als hij wist dat
zijn oom gedaan had. De haan die hij bij zich had, was in zijn eentje meer waard dan
alle tarbotten die in het net van zijn oom waren terechtgekomen. Hij maakte nu echt
haast, deed niet meer alsof hij wegging en was net zo blij met de lichtheid van zijn
staart als met die van zijn voeten. En om het zien van zijn vijand op deze feestelijke
dag niet te missen, had hij al van tevoren voor een uitzichtpost gezorgd. Een
kronkelige scheur kloofde de flank van een heuvel en dichte varens hingen boven
de ingang. Te klein voor iemand die groter is en te groot voor iemand die kleiner is,
mag je geloven dat ze Reinaerts maat had. Daar ging de slimmerik heen en verborg
zich onder bladeren die dezelfde kleur als hij hadden. Voor niemand zichtbaar had
hij een goed uitzicht.
Toen de arme priester zag dat zijn vijand hem volledig ontkomen was, raakte hij
buiten zinnen en viel wezenloos neer alsof hij door de dood was getroffen. Men
bracht hem weer bij door
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water over zijn koude gezicht te gooien. Toen doorploegden zijn wrede nagels beide
wangen, en zijn haar, bij bossen uitgerukt, werd door de wind meegevoerd. Daarna
beschuldigde hij God ervan het hem toevertrouwde goed slecht te beschermen, Hij
die ongelukkigen goede gaven geeft opdat ze het gegevene bewenen wanneer het
hen ontstolen wordt. Vervolgens braakte hij een stroom welverdiende beledigingen
uit aan het adres van alle heiligen. De moeder van God was bovenal schuldig. Hij
noemde het fraai van haar dat zij met een dergelijke beloning ontelbare lofprijzingen
en een niet-aflatende verering vergold.
Door deze tranen kreeg de solidaire menigte tenslotte medelijden met hun wenende
heer en onder het uiten van droeve weeklachten troostten ze hem. Om te voorkomen
dat hij te veel verdriet zou hebben, beloofden ze hem een betere haan en bovenop
die prachtige haan nog een hen. Net toen er gevraagd werd om iemand die garant
kon staan voor het vorderen van de beloofde dubbel zo grote schadeloosstelling of
voor een onderpand dat evenveel waard was, merkte men dat de ongelukkige Isengrim
in hun nabijheid was.
‘Hoera!’ riep de juichende menigte. ‘Hoera! Waar ga je met onze vissen heen,
heer abt? Verkoop ze op dezelfde plaats waar je ze gevangen hebt! Het is ons niet
duidelijk of je hier als visser of als abt naartoe bent gekomen. Ben je hier als visser,
dan maak je inbreuk op andermans rechten; ben je hier als abt gekomen, dan ben je
op zoek naar schapenvachten om aan je broeders te geven en vlees om je dienaren
te voeden. Wat je beweegredenen om hier te komen ook waren, wij geloven dat er
weinig oprechtheid achter je plannen zit. Een biecht onder vier ogen kan jou je schuld
niet kwijtschelden. De volkswoede eist op heterdaad betrapte schurken op. Als je
ontkent dat je gezondigd hebt, staan we je een godsoordeel toe. Onze mensen stellen
je een mooi spel voor. Deze menigte heeft kandelaars, crucifixen, reliekschrijnen en
andere voorwerpen uit het Godshuis meegenomen. Met deze heilige voorwerpen
zullen we jou de sacramenten toedie-
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nen. Als je de slagen niet voelt, ben je onschuldig. Voel je ze wel, dan ben je
schuldig!’
O, vrienden, welk een vurige smart brandde in de visser toen het volk deze goede
maatregel bekendmaakte! Hij wist dat de wet die ze hadden uitgevaardigd moeilijk
te ontduiken was en gehoorzaamd moest worden, of ze nou onrechtvaardig of
rechtvaardig was, en daarom zweeg hij. Angst verbood hem te antwoorden, zo woest
ging het domme volk tekeer. Maar als hij niets durfde te zeggen, wat durfde hij dan
nog te denken? Hij dacht dat zo'n beslissing bij duivels in de smaak zou vallen; hij
geloofde dat niets erger is dan een boer; dat deze verordening voor abten onnodig
was; dat hij wist dat hij illegaal en veel te lang had zitten vissen; dat hij niets wilde
betalen; dat men hem een vrije aftocht moest toestaan; dat hoewel de slagen heilig
waren, hij ze niet wilde krijgen; dat als hij van tevoren geweten had dat hij zo voor
de vissen zou moeten betalen, hij niemand deze winst minder zou hebben toegewenst
dan zichzelf; dat hij wist dat het hem geen kwaad zou hebben gedaan als hij 's nachts
was teruggegaan, of er nou wel of geen vissen in zijn net hadden gezeten; dat voor
een wolf een jaar tussen duizend schapen veiliger is dan één dag tussen vier boeren;
dat hij zelfs niet zou aarzelen ten overstaan van het woldragende koor dagelijks voor
het grazen de mis te vieren en te zingen. Dat hij tenslotte niet zo bang voor hun horens
was dat hij de hoorndragers niet welgemoed zou kussen en dat als er uit de eerste
kussen niet snel bloed voort zou vloeien, hij naar zijn eigen mening schuldig was
aan de wraak van de galg. Dat hij daarenboven zijn huid als een speciale waarborg
zou deponeren en zijn net, gevuld met negen walvissen, er nog aan toe zou voegen.
Dat een boer cijfers in de verkeerde volgorde opzegt, zodat hij de schapen nooit goed
kan tellen, want een dwaze boerenpummel telt zo: één, twee, drie. Op een andere
manier kan de arme stakker niet tellen. De oude maakte altijd van drie twee en van
twee één en noemde de laatste nul. Zo telt een onbehouwen boer van één tot een
willekeurig
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totaal, waardoor hij zijn kudde vergroot, terwijl de oude van enig totaal stap voor
stap terugtelt zodat de slinkende kudde geleidelijk tot nul gereduceerd wordt. Wat
had hij eraan dat hij zoveel goede dingen kon en naar zoveel en nog veel meer
verlangde? De boeren verboden hun gevangene zijn wensen te vervullen.
Isengrim durfde niets te doen, niets te zeggen. Tenslotte vroegen ze hem of hij
wilde eten, maar hij antwoordde niet op de vraag van het volk. Sommigen zeiden
dat hij toestemde, anderen dat hij door te zwijgen ontkende. Ze vroegen hem om het
zelf te zeggen en opnieuw zweeg hij. Ze zeiden dat men zich vaak schaamt te vragen
om wat men zonder schaamte aanneemt en dat hij om die reden zweeg.
Heer Bovo verklaarde: ‘De reden voor zijn zwijgen is niet de reden waar jullie
aan denken. Er is een andere, belangrijker reden. Hij is abt geweest, hij denkt aan
het tafelgebed dat het uitgestalde voedsel altijd zegent. Hij is wijzer dan anderen,
want een ander zou het eten nooit zegenen als hij niet eerst zou zien dat het werd
opgediend. Laat daarom andere abten de maaltijden die voor hen staan zegenen, deze
hier de toekomstige maaltijden waarvan hij vermoedt dat Ze hem voorgezet zullen
worden.’
Aan alle kanten werd geschreeuwd: ‘Het is waar, hij hoopt op een maaltijd die
zijn verwachtingen overtreft! Zijn wens gaat in vervulling! Eten zal hij! We zullen
hem meer geven dan hij hoopte!’
Toen ze dat gezegd hadden, hieven ze hun vuisten op en maakten een vrolijk
feestmaal klaar. De priester werd verzocht om de abt de eerste gang op te dienen.
‘Daarna serveren wíj hem het hoofdgerecht!’ zeiden ze.
De pastoor sprong op hem af en sloeg hem met een langgerekte zegening om de
oren. De aarde schudde onder dit geweld en rommelde in de verte.
‘Zo gaan in kloosters vele schotels rond,’ schreeuwde men
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met open mond, ‘en zo gaat de goede wijnkelk van de abt van mond tot mond als
een feestdag de smulpaap het vooruitzicht biedt dat zijn gezangen met allerlei goeds
beloond zullen worden!’ Daarop beukte de pastoor Isengrims holle slapen met de
zware bijbel. Zes slagen had hij hem gegeven en hij wilde hem er nog meer geven,
maar het tijdverlies pijnigde de ongedurige menigte en eensgezind en vol vuur stortten
ze zich op de oude.
Ach, hoe ongelijk was de strijd die Fortuna leverde! Een heel leger deed één
slachtoffer geweld aan. De een ranselde zijn hoofd, een ander zijn flank, de meesten
zijn rug, en de lange zak van zijn van vele holtes voorziene buik kreunde. Zoals onder
platgestampt doek samengeperste lucht klinkt wanneer een voller de vuile klei eraf
heeft gewassen, of zoals een lange lat op veren kussens neervalt, of zoals trommels
waar men met de hand op slaat, of zoals de buik van een ton kraakt wanneer hij door
een steen getroffen wordt, zo klonk de wolvenromp onder de reusachtige knuppels.
Als boeken het niet vermeldden, zou ik nauwelijks geloofd hebben dat tien abten
zoveel slaag konden verdragen. Zo heb ik duizend dorsvlegels op de open marktplaats
graankorrels uit de aren horen slaan.
Tot rust gedwongen was de uitgeputte menigte nu gaan zitten om op krachten te
komen zodat ze er opnieuw op los kon slaan. Alleen Aldrada ging nog tekeer. Hoewel
ze moe was weigerde ze te gaan zitten als ze niet eerst de kop van de bisschop had
afgehakt. Met beide handen zwaaide ze een enorme bijl en bedreigde zijn ongelukkige
hoofd met afschuwelijke verwondingen. Hakkelend en lispelend brabbelde ze
half-uitgesproken woorden, want ze miste elf en een halve tand. Als haar tong naar
adem hapte, vervormde en vertroebelde druipend kwijl de klanken op het moment
dat ze ontstonden. ‘Boosaardige dief, hoe vaak heeft een van mijn goede Gerards,
hoe dikwijls een van mijn goede Teta's door jouw listen het leven gelaten! Eenzelfde
liefde wordt hier jouw deel! Konden jou maar dubbel zoveel halzen worden
afgesneden als je mij ontstolen hebt! Kon jij voor
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het leven van elke Teta maar twee nekken geven! Nu worden je verdiensten niet met
gelijke munt terugbetaald. Je had misvormd geboren moeten worden, zonder hoofd,
of moeten sterven aan het verlies van ontelbare hoofden, omdat je verdient te hangen
voor je misdadige plannen die je niet hebt uitgevoerd, maar die je graag zou hebben
uitgevoerd als je dat had gekund! Als de geest in zijn bedrog en zijn neiging tot het
kwaad volhardt, is de kwaadwillendheid van de gehandicapte erger dan het kwaad
dat de gezonde daadwerkelijk doet. Al doet Satan niets, hij zondigt meer dan enig
ander die wel iets doet. Elke vorm van kwaadwillendheid is al voldoende voor Gods
oordeel. Nu heb je maar één kop, en wel een kwade. Je bent me veel schuldig, want
één Teta was me meer waard dan twee wolven. Niemand kan meer geven dan hij
heeft, dus ik zal je de rest maar schenken. Wat je me kan betalen met deze ene kop,
betaal dat hier en nu. Ik zou geen moeite doen om het mee te nemen als het de eigenaar
tot enig nut zou zijn, maar het is aftands en gewetenloos. Bovendien weegt de last
van je romp zonder kop minder zwaar. Er is geen reden waarom je het nog langer
zou houden en daarom hak ik het af. Ik zal in één klap je nek en je hoofd scheren
zodat je kruin geen regelmatig kappersbezoek meer nodig heeft wanneer je haar weer
aangroeit!’
Na deze toespraak viel ze met een welgemikte slag zijn ongelukkige kop aan (zo'n
doldrieste schanddaad waagde ze tegen de bisschop!) en de klap zou zijn voorhoofd
in tweeën hebben gespleten als hij hem had afgewacht, maar hij trok zijn nek in en
deinsde achteruit. Of hij nou bang was dat zijn kop, als die hem ontnomen werd, te
laat naar hem terug zou kunnen keren op het moment dat hij er weer gebruik van
wilde maken, of dat hij medelijden had met de schapen die dan niemand meer zouden
hebben om hen te verdedigen, of dat hij beide angsten wikte en woog met zijn
vooruitziende blik, hij wilde zijn nek niet aan de naderende bijl toevertrouwen, want
die leek hem erger dan een hevige koortsaanval. De visser viel op zijn rug en rolde
om en
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om zodat de bijl hem miste en diep in het ijs doordrong. Onmiddellijk getuigde een
zwelling van het gevaarte van zijn achterhoofd, een boiling waar je beter naar kunt
kijken dan je borst mee sieren.
De oude hield net als iemand die om goddelijke bijstand wil vragen al zijn voeten
naar boven uitgestrekt. Daar waar onder de kortste ribben de lendenen liggen, wilde
de razende boerin de ongelukkige oude in tweeën delen, maar ze bedacht dat het
kadaver zich weer aaneen zou voegen in een levenskrachtige band en van zijn vroegere
kracht gebruik zou kunnen maken. Zoals een slim kind tussen de twee helften van
een doormidden geslagen slang doorloopt om te voorkomen dat de delen zich weer
samenvoegen en tot leven komen, zo bedacht het verstandige oudje dat ze het
terugkerende leven van zijn ledematen, als die zich weer samen zouden voegen, in
de kiem kon smoren door er driemaal tussendoor te lopen. Daarop riep ze deemoedig
vele welbekende namen van heiligen aan die in de volkse canon zijn opgenomen, te
weten: Sint-Excelsis, die naar men zegt door God aan de galg werd ontrukt, met zijn
vrouw Hosanna; Anna, die aan de lendenen van koning Fanuël is ontsproten en de
heilige Maria baarde, de moeder van God; de immer welwillende Halleluja, uit wie
de gevleugelde Michaël stralend te voorschijn trad, met haar echtgenoot Petrus;
Helpwar en Noburgis, beiden goed voor wie hen aanroepen; de hoedster van
schaapskudden, Brigida, de schrik van de wolven; bovenal de trouwe Celebrant, met
wiens hulp Rome aan Petrus was gegeven toen alle getuigen ontbraken, en de maagd
Pharaïldis die aan onrechtvaardig lijden was overgeleverd. Maar de heiligen doen
wat ze willen.
Om deze dochter, Pharaïldis, was Herodes beroemd en hij zou gelukkig met haar
zijn geweest, ware het niet dat ook zij gekweld werd door een ongelukkige liefde.
Dit meisje, dat alleen een huwelijk met Johannes de Doper begeerde, had de gelofte
afgelegd geen enkele man toe te behoren als ze hem niet kon
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krijgen. Haar wrede vader, gekrenkt toen hij de verliefdheid van zijn dochter ontdekte,
liet de onschuldige heilige onthoofden. Het bedroefde meisje eiste dat men haar het
afgehouwen hoofd zou brengen en een dienaar van de koning bracht het haar op een
schaal. Ze omhelsde het binnengebrachte hoofd met haar zachte armen, overgoot het
met tranen en wilde het met kussen overdekken. Op het moment dat ze het probeerde
te kussen, deinsde het hoofd terug en blies naar haar en in de wervelwind die zijn
blazen had veroorzaakt, verdween ze door de dakopening van het paleis. Sindsdien
drijft de al te wraakzuchtige, blazende toorn van Johannes haar voort door de lege
ruimte van de hemel. Dood vervolgt hij het ongelukkige meisje dat hij tijdens zijn
leven niet had bemind. Maar het lot liet niet toe dat ze geheel en al stierf. Verering
verlicht haar verdriet en eerbied vermindert haar straf, want een derde deel van de
mensheid dient deze bedroefde vrouwe. Vanaf de tweede helft van de nacht tot het
eerste gekraai van de zwarte haan zit ze in eiken en hazelaars. Nu is haar naam
Pharaïldis, vroeger was dat Herodias, een danseres die véér noch na haar leven haar
gelijke kende.
Deze en andere heiligen (ze opnoemen zou te lang duren) probeerde de oude vrouw
met beloftes te paaien. Ze riep hen aan met haar stem en haar geloof en twee keer
werkte ze het heilige ‘Unze Vader’ en ‘Ik gleuf in Go’ af, vijfmaal ‘Go geef vreje’
en viermaal ‘Errebarme’. ‘Biddu broedurs’ en ‘Vreze zij met jullui’ riep ze en tot
slot ‘Gozeidank’ toen ze uithaalde om te slaan.
Al haar gebeden waren vergeefs, want zonder slimheid leidt moed nergens toe en
hartstocht zonder handigheid belemmert het handelen. De boerin hief haar
meegegraaide wapen veel te onstuimig op zonder dat haar duim zich om de steel had
gekromd en toen ze de bijl ophief, gaf de wolf (omdat het niet het moment was om
zacht te mompelen) een schreeuw, niet wetend dat zijn waarschuwing niet nodig
was. Het volk dat in de rondte zat schrok op en zelf was ze ook geschrokken van zijn
donde-
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rende uitbarsting. De opgeheven bijl begon als de bliksem neer te storten (wat ver
weg is lijkt vaak dichtbij en wat dichtbij is ver weg). Nog tweemaal de afstand die
de wondbrengende slag al had afgelegd restte tot de aankomst op de juiste plaats
voor de slag, toen het slecht gehanteerde handvat haar hand ontglipte. Haar slag was
echter niet geheel vergeefs: de vallende bijl doorsneed het visnet tussen het water en
zijn bilpartij, maar de delen waren niet even groot. Het grootste deel bleef in het
water vastzitten. Toch was het behouden deel, ook al was het kleiner, de eigenaar
dierbaarder dan het deel waarvan hij beroofd was. De oude vrouw verloor haar
evenwicht, kon haar machtige aanval niet beteugelen en ging haar zwaaiende armen
achterna. Nog voor de oproep van de diaken knielde ze en haar mond verborg wat
ze had aangericht op de plaats waar de wond was geslagen. Alsof het een pleister
was, werd haar kus op de wond gedrukt en haar neus bracht zijn gapende aars
verlichting.
De ongelukkige bisschop dacht dat de boerin de restanten van zijn verminkte visnet
wilde afbijten en sidderde. Uit angst voor een tweede slag deed de eerste hem geen
pijn. Het oude wijf en zijn gat beefden van angst, maar zijn gat meer dan het wijf.
Daarom vroeg de bisschop, zodra hij voelde dat de kabels gekapt waren, of het tijd
was en of het hem toegestaan was te gaan. Met een stuiptrekking van zijn lichaam
vloog hij omhoog en kwam als een kat weer op zijn poten terecht. Ik verzeker je, hij
bleef niet staan en ook repareerde hij zijn gescheurde net niet. Het net dat hem lang
dierbaar was geweest bleef daar liggen, nog geen stuiver waard. Wat er nog van het
net aan hem vastzat, voorzover het wat voorstelde, nam hij mee.
Het verbaast me dat de bisschop op die manier wegging. Het ongelukkige volk
liep de verhoopte zondenvergeving mis. Hun botte zielen werden niet doordrongen
met heilige lessen. Hij deed geen moeite om schuldigen in de ban te doen of ze ervan
te verlossen, gebood de voor hem neergeknielde oude vrouw niet overeind te komen,
herstelde niet in ere wat veronacht-
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zaamd was, schafte strenge voorschriften niet af, gebood hen niet wat ze moesten
doen en prees niet wat ze goed hadden gedaan. Zou hij hen het vormsel toedienen?
Hij gaf de meute niet eens zijn zegen en koos niemand uit al die mensen om hem te
assisteren. Zelfs voor de neus van de paus zou hij het niet over zijn hart hebben
verkregen om daar voor de luttele seconden die het uitspreken van de zegen vergt te
blijven staan. Hij vergat zelfs na de maaltijd een korte psalm te zingen, zei het volk
geen dank en ook God niet. Springend over de hoofden en armen van de priester en
het volk ging hij ervandoor zonder aan zijn bisschopstaak te denken en door met zijn
grote snelheid aan te tonen dat hij de slagen die hij had gekregen niet had gevoeld,
ontkende hij dat ze rechtvaardig waren. Geestdriftiger dan hij was gekomen ging hij
weer weg. Hij gedroeg zich als iemand die niets liever wil dan elders zijn. Hij nam
zich niet voor de volgende nacht terug te keren om te vissen en de vissen die hij had
gevangen nam hij evenmin mee. Geen enkele weg genoot zijn voorkeur of afkeer,
behalve de weg die terugging naar de wateren die hij ontvlucht was.

Eindnoten:
deugden Cf. Regel 39.8: ‘niets is zo strijdig met wat van ieder christen verwacht wordt als
onmatigheid.’ Cf. VDVR 666-672: (Reinaert tot Bruun) ‘Eten te zeden ende te maten, dat ghi u
selven niet verdervet.’ [...] Brune sprac: ‘Reynaert, ne sorghet niet. Waendi dat ic bem onvroet?
Mate es tallen spele goet.’
dag Dit is de openingsregel van het kerklied ‘Salve, festa dies, toto venerabilis aevo’ dat op
paaszondag tijdens de omgang rond de kerk werd gezongen. Het ‘Kierie olé’ dat het volk zingt
is een verbastering van het ‘Kyrie eleison’.
uit Cf. VDVR 1528 e.v. In VDVR 726-730 wordt verteld hoe de pastoor, samen met de dorpelingen,
uitloopt om Bruun mores te leren: ‘Selve die pape van der kerke brochte eenen cruusstaf, die
hem de coster noede gaf. Die coster drouch eene vane mede te stekene ende te slane.’
uittreden Een verwijzing naar Isengrims, gedwongen, vertrek uit het klooster, een verhaal dat
verderop verteld wordt.
autem Dit is het korte gebed “Tu au tem, Domine, miserere nobis” (U echter, Heer, erbarm U
over ons) dat in het klooster werd uitgesproken ter beëindiging van de lezing die aan de maaltijd
voorafging. Reinaert maakt dus duidelijk dat hij is uitgesproken.
mond Op bepaalde dagen was er in het klooster een samenkomst (caritas) waarbij een niet
alledaags rantsoen wijn verstrekt werd om de geestelijke verbondenheid van de broeders te
bevorderen. Dit drinken cum caritate kon op kerkelijke hoogtijdagen plaatsvinden, bij de
verjaardag van de abt of bij de dood van een monnik. De wijn werd door de abt gemengd en
rondgedeeld.
verdragen In de Middeleeuwen genoot het geschreven woord veel ontzag. Door te verwijzen
naar de autoriteit van een, fictieve, schriftelijke bron legitimeert de dichter zijn verhaal.
bolling Isengrims val levert hem een flinke buil op, in het Latijn een ‘bulla’, een woord voor
dingen die van nature bolrond zijn (zoals een waterbel) of door mensenhand (zoals een medaillon
of een knop).
Pharaïldis Vier van de heiligen uit Aldrada's volkse canon (Excelsis, Hosanna, Halleluja en
Celebrant) zijn niet meer dan verkeerd begrepen woorden uit de liturgie. Aldrada verwart Anna,
de moeder van Maria, met de profetes Hanna, volgens Lukas 2:36 een dochter van Fanuël.
Petrus zou getrouwd zijn geweest. Omdat Halleluja voorkomt in een hymne waarin Petrus, als
belangrijkste apostel, en Michaël, als belangrijkste aartsengel, genoemd worden, denkt Aldrada
dat Halleluja Petrus' vrouw is en Michaël hun zoon. Met Helpwar en Noburgis worden mogelijk
Sint-Hildewaris en Sint-Notburge bedoeld, maar hun namen kunnen ook geduid worden als
‘Ware hulp’ en ‘Borg in de nood’. Sint-Brigida werd vaak met huisdieren als ganzen of koeien
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afgebeeld. Aldrada verbindt elementen uit Pharaïldis' vita met het verhaal van de dood van
Johannes de Doper (Mattheüs 14:6-11); ze verwart haar namelijk met de danseres Salomé,
volgens de Bijbel de dochter van Herodes' vrouw Herodias. Deze Herodias wilde Johannes
laten doden, niet vanwege een liefdesaffaire maar omdat Johannes haar relatie met Herodes had
veroordeeld. Sint-Pharaïldis was tegen haar wil gehuwd, en werd door haar man mishandeld
omdat ze weigerde het huwelijk te consumeren en 's nachts vaak verdween om naar de kerk te
gaan (hier zal Aldrada haar nachtelijke omzwervingen op gebaseerd hebben). Haar relieken
werden in 754 naar Gent overgebracht. Met een derde deel van de mensheid worden vrouwen
bedoeld; de overige twee derde zijn mannen en kinderen.
Gozeidank Aldrada verhaspelt liturgische formules: ‘Pater nuster’ (Onze vader), ‘Credinde’ (Ik
geloof in God), ‘Dei paces’ (Geef vrede), ‘Miserele’ (Erbarm U), ‘Oratrus fratrus’ (Bidt,
broeders), ‘Paz vobas’ (Vrede zij met u) en ‘Deugracias’ (God zij dank).
wijf ‘Anus’ betekent in het Latijn zowel anus als oude vrouw.

Ysengrimus

46

Isengrim landmeter
Net als iemand die gekleed gaat in een opengescheurd net was Isengrim met zijn lijf
vol gaten een en al wond. Zijn verbrijzelde botten zaten nauwelijks meer aan zijn
zenuwen vast en geen van zijn bloedvaten lag nog volledig onder de huid verborgen.
Toch zat hem dit geweldige bloedbad minder dwars dan het geluk van Reinaert hem
verdriet deed. Zo kwam hij zonder dat hij daar erg in had bij zijn vijand terecht die
zich op de heuvel schuilhield en stootte deze huiveringwekkende klachten en
dreigementen uit: ‘Ik heb genoeg van het leven, van het leven heb ik genoeg! En
terecht toch? Iemand die het niet verdient me ten dienste te staan, staat me in de weg!
Iemand die het niet verdient zich over mijn eer te verheugen, deinst er niet voor terug
om me belachelijk te maken! Daarom haat en verafschuw ik het leven nu zo grondig
dat ik uit vrije wil zou teruggaan en me in het ongeluk zou storten waar ik aan
ontkomen ben en dat ik degenen die me niet af willen tuigen zou smeken dat wel te
doen, ware het niet dat hoop op wraak me met het leven verzoent. De dag waar ik
op hoop, de dag waarop die schurk zelf uit de kelk zal drinken die hij mij gegeven
heeft, dwingt me het leven te verdragen. O, als ooit een dag mijn wensen in vervulling
doet gaan, dan koop ik die blij voor welke dood dan ook! Ik zweer bij de
ontzagwekkende zuil van Sint-Gereon die in Rome noch Jeruzalem zijn evenknie
vindt en waar geen enkele schurk aan voorbij kan gaan: onder geen enkele voorwaarde
zal ik dat moment uitstellen! Of hij spijt heeft van zijn listen of prat gaat op zijn
daden, of hij om genade vraagt of weigert erom te vragen, of hij zijn geschenken met
beloftes overtreft en zijn beloftes met geschenken, of dat hij niets van dat alles zal
doen, ik zal onvermurwbaar zijn!’
Toen Reinaert, die zich in zijn nabijheid verborgen hield, zijn stem hoorde, rezen
hem uit angst voor zulke vreselijke dreigementen de haren te berge, maar om de kans
zich te veront-
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schuldigen niet voorbij te laten gaan, sprong hij, hoewel noodgedwongen, te
voorschijn alsof hij dat spontaan deed en zei: ‘O, oom, met langdurige jammerklachten
moet ik je bewenen!’ (En hij snikte tussen elk woord dat hij uitsprak.) ‘Wie heeft je
koninklijke ledematen met deze gescheurde zak bedekt? Zulke kleren droegen onze
voorouders niet! Misschien wil je je voortaan op het visserijbedrijf storten? Vissers
hebben vaak van de kou te lijden. Denk je heus dat je harde rukwinden en talloze
ijskoude stortbuien in die pij kan weerstaan? De hamel Jozef draagt een betere pij
die jou voor alle kou zou behoeden. Die zou je goed staan en je zeker moeten
toebehoren. Waarom heb je dan toch liever deze, of je hem nou gratis gekregen of
gekocht hebt?’
Bij deze woorden begon de oude enigszins te bedaren en hij antwoordde met
uitspraken die niet te vergelijken waren met wat hij eerder had gezegd. ‘Boosaardige
bedrieger, je praat alsof je niet weet wat er gebeurd is, terwijl het jouw list was
waardoor ik in al deze ellende terecht ben gekomen. Onder jouw leiding werd ik
meegevoerd naar knuppels, speren en haken en werd ik in stukken gereten. De een
scheurde, de ander stak, een derde sloeg. Zo werd mijn lijf op duizend plaatsen
kapotgeslagen terwijl jij toekeek zonder evenwel te helpen. Tenslotte ontkwam ik
omdat iemand mijn staart afhakte, maar geen van die slagen was erger dan mijn
honger. Zo kreeg ik een gescheurde zak als kleding. Naar de duivel met jou en je
vissen!’
De huichelaar antwoordde: ‘Moge iedereen het loon krijgen dat hij verdient! Geef
de vissen aan wie je wil, maar het is niet meer dan terecht dat je me welgezind bent.
Je weet dat ik niets misdaan heb. Toch zal ik, hoewel ik onschuldig ben, alles doen
wat een schuldig man zou doen tot ik weer bij je in de gunst ben. Op jouw verzoek
heb ik je naar rijke voedselvoorraden gebracht zodat je je begerige vraatzucht kon
bevredigen. En ik heb je van tevoren gezegd welke vissen je moest pakken en voor
welke vissen je op moest passen, maar jij ging ervan uit dat je je aan geen enkele
last kon vertillen. Zoals er een grens aan bescheiden on-
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dernemingen is, zo is er ook een grens aan buitensporige ondernemingen. Waarom
zou ik klagen over het feit dat je visnet vol tarbot zat? Je kon niet leven als je niet
ook de vis had gevangen in wiens reusachtige maag de profeet heeft gezeten. Toen
je die had gevangen zat je zelf gevangen en je vroeg om bevrijd te worden, maar de
kwaadaardige menigte verhinderde me mijn plicht te doen. Omdat ik toen dacht dat
alle duivels uit het klooster op jou waren losgelaten om je als wegloper in wrede
boeien te slaan, maakte ik me snel uit de voeten naar een veilige schuilplaats, uit
vrees gedwongen te worden samen met jou het klooster in te gaan. Ik wil liever (iets
dat ik uitstekend geleerd heb) een haan of gans plukken dan met fanatieke geloofsijver
een koor dirigeren. Toen ze zich op je stortten en je met zich mee wilden voeren, je
kleren gescheurd waren en je klappen had gekregen, was ik blij dat ik ver was
weggevlucht, want als ik in de buurt was geweest, denk ik dat ze mij dezelfde dienst
zouden hebben bewezen. Daarna, toen ze je staart afhakten, dacht ik dat je abt over
negen kloosters zou worden zodat je, voorzien van evenveel prebenden, voldaan zou
zijn en niet opnieuw door de armoe gekweld op de vlucht zou slaan.
En als je me vraagt waarom je staart verminkt is, de juiste reden voor deze dienst
is de volgende: smulpaperij is het gevolg van rijkdom. Elke abt zorgt goed voor
zichzelf. Hoe heiliger hij is, hoe dikker hij kan worden. De ene keer verlost het ijzer
dikkerds van lichamelijk ongemak, de andere keer vuur, dan weer een medicijn. O,
zoveel is het waard om Gods genade te hebben verworven! Wie smaak heeft, is wijs.
Toen je arm was heb je veel verslonden, maar als rijk man zou je nog meer aan je
vraatzucht toegeven en dik worden zoals waardige abten dat doen. Voor je eigen
bestwil is je staart daarom afgesneden. Omdat er geen deskundige arts aanwezig was
om je nood te lenigen, moest het schadelijke vocht via een veilige afvoer wegstromen.
Daarom verstopte ik me, nog banger om abt te worden dan monnik. Heb ik daarmee
zwaar gezondigd? Maar jij klaagt, na zoveel
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slaag, dat de honger je kwelt. Geen enkele ramp neemt je oude klachten weg. Een
lege maag weegt zwaarder dan al je tegenspoed. Dat is je eerste en je laatste zorg.
Wanneer zal je ooit toegeven, al is het maar voor één keer, dat je maag gevuld is?
Als je verstandig bent, duld je deze kwelling niet langer!’
In zijn hart gesterkt door deze woorden sprak de oude: ‘Ik ben niet zo wijs dat ik
niet nog wijzer kan worden. Maar zoveel weet ik, zal ik altijd weten: wat mij wordt
aangeboden, verslind ik en ook zoek ik liever dan dat ik moet verdragen dat ik niets
heb. Daarstraks zei je me iets, of wilde je me iets gaan zeggen, over de een of andere
pij. Het kan me helemaal niets schelen wie de erfgenaam van die vachten wordt. Wat
ik begeer is dat wat mijn lege muil vult.’
‘Oom, de zaken staan er beter voor dan je hoopt,’ zei de ander. ‘Er zijn hier vier
broers die al sinds lang in onmin leven. Degene die zijn broers in snelheid en leeftijd
overtreft, draagt de naam waarvan je je herinnert dat ik hem eerder heb genoemd.
Bernard is de naam van degene die na hem komt en hoewel hij in snelheid voor hem
onderdoet, is hij hem in kracht de baas. De volgende heet Colvariaan omdat zijn
oren, verborgen onder gedraaide horens, nauwelijks zichtbaar zijn. De vierde heet
Belijn naar zijn glanzende wol. Geen enkel eiland herbergt vier beesten die met hen
te vergelijken zijn. Ik ken hen immers en weet ook hoeveel kleiner de schapen zijn
die heel Friesland, de grootste schapenmoeder, voedt. Lekkernijen verbieden je te
aarzelen, dus ga als scheidsrechter naar ze toe, want dit geschil valt onder jouw
jurisdictie. Een landgoed van bijna vijf stadiën van omtrek ligt daar om in vier delen
opgesplitst te worden. Wanneer een van hen de ruimte overschrijdt waarbinnen ze
menen dat ze zich mogen bewegen, trekken ze ten strijde. Die onbehouwen lui zijn
al vaak bijeengekomen om te proberen hun vete te beëindigen, maar tevergeefs. Tot
op heden hebben ze geen van hen een geschikte landmeter bevonden om het
middelpunt van hun land met een correcte grens aan te geven. Ga er
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snel heen en plaats een grenspaal tussen de evenredig afgemeten percelen zoals jouw
vader vroeger voor hun vaders deed. Als er iets anders dan wol overblijft kun je weer
gaan vissen. Met de wol kun je de schade herstellen. Bij de minst vette van hen bedekt
het vet de ribben twee handen dik!’ De oude sprong voorwaarts en ze gingen op pad.
Ze zeggen dat een tweetal horens Belijns hoofd sierden, maar tweemaal zoveel
jouw hoofd, Colvariaan. De som van beide getallen stond recht overeind op Bernards
voorhoofd en vier maal twee horens maakten Jozef geducht. Isengrim beefde toen
hij de wapens op hun hoofden zag en omdat hij dacht dat hij nog meer te duchten
had van de wapens in hun mond, zei hij: ‘O, Reinaert, zie je de horens op hun
voorhoofden? Denk je niet dat we een beetje ontzag voor hun gebit moeten hebben?
Het is niet veilig om met woedende tanden te spelen en, ik geef het toe, vissentanden
hebben me mijn net ontnomen. Ik ga liever weg. Ik ben beslist geen landmeter en
gesteld dat ik dat wel was, zou ik dan onder jouw gezag veilig zijn als ik niet goed
zou meten? Tegenover één is een tweetal al een leger en hier zijn vier van die
krachtpatsers. Sneuvelt er één, dan gaan er drie woedend tekeer.’
Reinaert sterkte Isengrims slapheid met aanmoedigingen, waarna de bange oude
voorop ging en de vos hem volgde. De broers zagen hem en waren niet erg blij toen
ze hun bezoeker ontwaarden. Ze konden niets anders uitbrengen dan ‘Wat gebeurt
er?’ en ‘Ik weet het niet.’ Hun numerieke meerderheid kon hen tegen zo'n machtige
vijand niet beveiligen. Sterk en hongerig stond hij daar. Een bitter lot dreigt wanneer
honger kracht vergezelt; alleen een snel en scherp verstand biedt dan uitkomst. Een
sterk en hongerig man wil en waagt alles waartoe hij in staat is, op welke manier dan
ook, en Isengrim was buitengewoon sterk en hongerig. Zijn stelregel inzake de
naastenliefde was dat hij niets wilde ontzien en uit angst voor zijn buik kwam hij
vaak in huiveringwekkende situaties terecht.
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Omdat de vijand nabij was, was er geen tijd voor overleg. Aarzelend vroegen de
broers zich af wat ze moesten doen. Jozef liep Isengrim tegemoet, de anderen volgden
achter zijn rug. Angst beproefde eerst het wapen van een vredesverdrag. Ze riepen
van verre: ‘Wees gezegend, broeder! Zeven ijzige winters lang hebben we hier geen
enkele monnik gezien!’
De monnik antwoordde: ‘Jullie hadden even goed “Wees vervloekt!” kunnen
zeggen! Geloof me, ik heb een ander spel in gedachten. Wat moeten jullie met die
wapens? Komt er leven in de brouwerij? Van welke stam en wie zijn jullie? Waarom
en waaraan zijn jullie ontsproten?’
‘Eerst...’ zei Jozef, maar de ongeduldige monnik onderbrak zijn woordenstroom:
‘Hou het kort! Hou het kort! Ik ben op iets anders dan woorden uit! Ze denken dat
ik alleen maar naar woorden op zoek ben! Spreek kort of spreek niet! Helemaal geen
gesprek lijkt mij beter dan een kort gesprek!’
‘Sta mij toe, heer. Zo zal geschieden,’ sprak de ander. ‘Ik ben Jozef, als de faam
van deze naam u bekend is,’ en daarna noemde hij zijn broeders. ‘We zijn bereid om
u te dienen zo uw bevel uitvoerbaar is. We hebben de vrede lief, we zijn een weerloos
volk. Ook al verdient uw gids weinig dank, het is duidelijk om welke reden u naar
deze wei bent gekomen: om iedereen met behulp van een centrale grenspaal, waarmee
de grenzen worden aangegeven, te laten weten tot waar de hem toevertrouwde
weidegrond loopt.’
‘Ik ken jullie namen,’ sprak de landmeter, ‘maar ik dacht dat jullie minder kracht
zouden hebben dan ik in jullie zie. Ik ben dankbaar voor jullie dienstvaardigheid.
Waren jullie maar ongewapend! Dan konden jullie me sneller van dienst zijn! Op
dit moment kunnen jullie me echter geen dienst bewijzen die even groot is als de
bijstand die jullie klaarblijkelijk van mij behoeven. Met zulke wapens uitgerust
hebben jullie je niet gezamenlijk ten doel gesteld om, met mijn toestemming, dit land
in gelijke delen te verdelen. Ik zal de strijd beslechten, maar nu
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moet ik voor mijn maag spreken: ik bestel een maaltijd.’
Colvariaan antwoordde: ‘Heer, wat voor een maaltijd bestelt u hier? We leven van
gras. Harde gerechten passen niet bij onze zachte tanden. We voeden ons met zachte
spijzen. Zacht zijn we geboren en voor zachte dingen, een bijna tandeloze kudde,
bevreesd voor wie tanden hebben.’
De oude antwoordde: ‘Heb ik jullie bevolen om zo te spreken? Moet ik me
misschien door deze woorden voor de gek laten houden? Zeg wat jullie willen! Ik
laat me er zo niet toe verleiden te geloven dat terwijl ik wel tanden heb, jullie ze niet
hebben! Ik vertrouw niet op woorden maar op mijn ogen! Laat jullie tanden zien!’
Ze lieten ze zien en hij stond een hele tijd versteld van wat hij zag, want onderin
ontdekte hij weinig tanden, bovenin niet één. Toen hervond de wolf pas zijn hoop
en moed. Juichend riep hij de vos bij zich en sprak zacht fluisterend: ‘Het is waar
wat ik je zeg, geloof me! Je verbaast je erover en noemt het een misdaad dat ik het
klooster heb verlaten, maar bij deze broeders zal het leven zalig zijn! Waarlijk, als
de andere broeders op deze zouden lijken, zo breed in de heupen, zo vroom en
tandeloos, en als ten minste een van hen tot vandaag had overleefd, zou de
kloosterregel me nog steeds daar houden!’
De vos antwoordde aldus: ‘Je hebt gezien, oom, dat je van hun tanden niets te
vrezen hebt en dat hun gebit geen kracht heeft. De tact van een verkennend gesprek
heeft dit meningsverschil uit de weg geruimd. Waar je bang was, blijkt een veilige
vrede te heersen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen, hoe die ook uitvallen.
Ik wil niet dat je me morgen verwijt “Jij bent de oorzaak van mijn ellende”.’
De ander antwoordde: ‘Alles wat deze vier mij aandoen vergeef ik je niet alleen,
maar ik ben je er ook dankbaar voor.’
Isengrim trad naar voren. Met vrome, troostende woorden sprak hij de sidderende
broers zalvend toe: ‘Ik smeek jullie, weest niet bang! Ik zie dat jullie bedroefd zijn
omdat jullie dach-
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ten dat ik was weggegaan. Ik ben niet echt weggegaan, dus laat asjeblief jullie angst
varen. Ik meld jullie aangenaam nieuws, luister. Ik ben teruggekomen om een mond
vol goede tanden te laten zien! Ach, broeders, wat jammer dat jullie geen tanden
hebben! Kijk, ik snij met mijn tanden door botten als een mes door de boter! Kijk!’
(En hij sperde zijn muil wijd open.) ‘Kijk! Dit zijn mijn tanden, kijk!’
Ze zagen ze en schreeuwden het uit bij de aanblik. En dat hij naar hen was
toegelopen, joeg hen niet meer angst aan dan dat hij was heengegaan. Zo, zegt men,
blikkerden de tanden van het varken en de hond na het verorberen van de pap, en
dezelfde kracht en razernij beheerste hen totdat ze in een lang tweegevecht elkaar
velden: de hond werd in zijn buik getrapt, het varken in zijn buik gebeten.
Toen Jozef die tanden gezien had verloor hij de moed en riep, omdat hij dacht dat
hij regelrecht de kookpot in zou gaan: ‘O, vader, wat moet je toch met deze sikkels
wanneer je er de weide niet mee wil maaien? Laat de maaiers ze maar kopen om
ermee te werken!’
Vrolijk antwoordde de oude: ‘Ik weet hoe ik moet maaien en ik zal persoonlijk
de weide maaien waarvan jullie gisteren nog niet vreesden dat ze gemaaid zou worden.
Met deze tanden rooi ik altijd het soort bossen dat jullie op je voorhoofd dragen en
daarvoor ben ik gekomen. Ik beoefen het vak dat ik versta. Daarom werd ik door de
ouden Isengrim de Hoommaaier genoemd en mijn goede manieren hebben daar “de
Goede” aan toegevoegd. Alle botten, om van vlees nog maar te zwijgen, worden
door deze tanden vermalen.’
Zachtjes grinnikend zei Belijn: ‘Wat moet jij met vlees? Met je gescheurde mantel
lijk je geknipt voor het klooster!’
Spottend antwoordde de ander: ‘Jullie hebben medelijden met me omdat ik
gescheurde kleren draag. Het is duidelijk dat jullie genoeg stof hebben om ze mee
te herstellen. Jozef, jij bent van al je broers de grootste, jij hebt de grootste vacht en
die ga je
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aan mij geven! Je hebt er lang genoeg gebruik van gemaakt! Daarmee repareer ik de
vensters in mijn beide flanken. Van Bernards bekleding maak ik een nieuw visnet,
want misschien ga ik ooit nog wel eens vissen. Na regen komt immers zonneschijn
en het rad van Fortuna wentelt twee kanten op. Mijn tonsuur wordt ontsierd door een
bloederige vlek, maar zal dankzij jouw huid, Belijn, weer glanzen! Colvariaan, van
jouw kleding maak ik een zak. En bekommer je niet om wat ik met die zak ga doen!
Als er na het eten nog een portie overblijft, gaat die in jouw vel! Zo niet, dan vervoer
ik er mijn toekomstige buit mee. Ik weet dat jullie deze kledingstukken niet zomaar
aan een ander zouden geven, al zou hij jullie er drie maal negen goudstukken voor
geven, maar aan mij geven jullie ze uit jezelf. Jullie weten dat men zegt: “Het is niet
juist dat alle mensen gelijk zijn.” Daarom ben ik verbaasd dat ze me niet toegezonden
werden voor jullie me zagen. Dat was een fout die duur betaald moet worden. Maar
omdat ik zie dat jullie geen uitvluchten verzonnen toen ik mijn opdracht gaf, maakt
deze braafheid jullie nalatigheid vergeeflijk. Als jullie de waarheid mochten spreken
(hetgeen jullie niet durven), dan weet ik dat jullie liever van je vachten willen genieten
dan ze aan mij geven, net als een luie dienaar de opdrachten van zijn meester uitvoert
alsof hij dat uit vrije wil doet en zijn mening voor zich houdt omdat hij ontzag heeft
voor bevelen. Iedereen mag zijn eigen vacht houden, maar wat erin zit opgesloten
is van mij. Verdien ik met deze bescheiden woorden geen lof? Ook al is mijn kleding
door de vele wonden uit model, jullie prachtige kleren vallen bij mij ook niet zo in
de smaak. Ja, ik kan wel zonder die huiden. Geef mij de inhoud maar! Minder kan
ik niet vragen zonder mijn eer te verliezen. Misschien schamen jullie je er ook voor
om me iets kleins te geven, maar dat hebben jullie voorouders ook dikwijls aan de
mijne gegeven. Omdat ik jullie vriendschappelijk en als een vader behandel, rest nu
nog slechts onmiddellijk te geven wat gegeven moet worden. Wanneer deze zaak zo
is afgehandeld, zal ik
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er voor jullie allemaal voor zorgen dat het te verdelen veld geen onenigheid
veroorzaakt.’
De broers hoorden wat ze liever niet hadden gehoord terwijl de rover daar met
zijn muil opengesperd stond, ongeduldig vanwege het oponthoud. Belijn, niet erg
onder de indruk omdat hij nog te jong en brutaal was, ontvielen de volgende
opmerkingen: ‘Je hebt hierover genoeg gezegd, heer Isengrim. Ook als je gezwegen
had was duidelijk geweest wat je wilde. Maar we weten nog steeds niet wie er in dit
spel met de winst zal gaan strijken, want Fortuna deelt wisselende kansen uit. Als
het geluk jou trouw blijft, krijg je wat je begeert. Geef ons toestemming om ons terug
te trekken en hierover te beraadslagen.’
Op deze woorden brulde Isengrim, zijn mond en gezicht tot een grimas vertrokken:
‘Dwazen, weten jullie dan nog niet wat ik van plan ben? Waartoe is overleg nog
nodig? Schiet toch op! En kom met een oplossing die ik graag hoor. Ren weg voor
overleg, maar kom snel weer terug. Het moment dat allen tot de maaltijd noodt is
gekomen en in mijn muil is het zelfs allang aangebroken!’
De broers stonden te beven op hun benen. Jozef aarzelde wat hij zou aanraden
(daar hadden ze hem namelijk om gevraagd) en zei tenslotte: ‘Broeders, ik heb niet
goed kunnen afwegen wat we het beste kunnen doen. Deze dag heeft ons in groot
gevaar gebracht. Onder een slechte rechter wordt een eenvoudige zaak vaak een
zwaar geval en dit is een moeilijke zaak vanwege de boosaardigheid van de rechter.
Laat mijn advies in jullie oren zwaar wegen, want ik ben bang dat ons laatste uur
heeft geslagen. Het is dus zaak onze vijand een goed pak slaag te geven zodat we
niet ongewroken hoeven te sterven of een vluchtweg verdienen.
Laat de wolf zelf de centrale grenspaal van het vierhoekige veld zijn, zó dat elk
perceel evenveel ruimte in beslag neemt. En wanneer hij in het midden staat opgesteld
en de vier delen gelijk verdeelt, laat dan iedereen vanuit zijn eigen hoek op hem
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afstormen, maar zo, dat niemand erop uit is als eerste het doel te bereiken. Onder
deze rechter moet daar een hoge boete voor betaald worden! Ik voorspel dat wie zich
als eerste op hem stort, niet ongedeerd voor zijn waagstuk zal boeten. Iedereen moet
voor zichzelf uitkijken. De renbaan heeft tanden, het keerpunt bijt, dus pas op! Hij
wil ons voor zichzelf verdelen, niet het veld voor ons. Het lange wachten ergert de
landmeter. Laten we het kort houden. We moeten hem als volgt aanvallen: ik neem
de kop en jij, Bernard, de staart. Belijn, ram jij zijn linkerflank en jij, Colvariaan, de
rechter. Laten wij hem met onze harde horens smakelijke voorgerechten opdienen.
Als hij nog meer wil, mag hij ons daarna opeten. Gebruik je kracht, Bernard, jij bent
zo sterk als een beer. Storm op hem af en als hij niet weet hoe je weilanden moet
verdelen, leer hem dan een lesje! De kleinste van ons doorboort met één stoot drie
schilden. Zal één sterker zijn dan zovelen?’
De woorden ‘mag hij ons daarna opeten’ en ‘als eerste... boeten’ had de doortrapte
oude met zijn gespitste oren opgevangen. Hij was opgetogen en riep de broeders.
Die kwamen toen ze geroepen werden. Zodra ze voor hem stonden, voegde de monnik
hen deze vriendelijke woorden toe: ‘Er is genoeg overleg geweest, broeders! Jullie
zullen je goed gedragen. Jullie hebben allerlei dingen gezegd die mij wel aanstaan
zoals dat er enkelen zullen boeten en opgegeten moeten worden. Geloof me, ik houd
jullie niet voor de gek; ik had hetzelfde ook al bedacht. Er rest ons dus niets anders
dan de verbroken vrede weer te lijmen. Maar eerst wil ik jullie een paar bevelen
geven. Drie of één van jullie mag gaan grazen. Gaan er drie weg, dan eet ik er één
op. Gaat er één, dan eet ik er drie op. Pas daarna zal ik de weide rechtvaardig verdelen.
Een hongerige maag heeft immers alleen maar aandacht voor zichzelf.’
De oudste broer antwoordde: ‘We hebben iets beters bedacht. Misschien ontstaat
er halverwege de maaltijd een razende twist. Wat als de sterren neerstorten wanneer
onze horens
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op elkaar beuken? Daarom moeten onze twistpunten eerst uit de weg geruimd worden.
En gun jezelf geen gerechten van een verboden tafel! Je hoort eraan te denken dat
je monnik bent geweest. Wij gaan naar de vier hoeken van het veld en in het midden,
op gelijke afstand van ons, zal jij de grenspaal zijn. Dan vaardig je het verbod uit dat
onder jouw scheidsrechterschap geen van ons het mag wagen de gestelde grens te
overschrijden. En wanneer we, begerig om ons deel uit te breiden, je verbod
overtreden, krijg je ons als wettig voedsel. Je zult zoveel schotels krijgen dat je er
geen meer bij wilt hebben, als je genoeg hebt na er vier maal vijf verslonden te
hebben.’
Juichend maakte Isengrim zichzelf tot grenspaal middenin het veld, en vol
verlangen het tafereel te aanschouwen was de gids van de oude aanwezig. De broers
bezetten de verste hoeken en keerden hem hun voorhoofd toe, waarna het verbod
met de strenge voorwaarden klonk. De broers vielen aan: Jozef trof zijn brede kop,
de sterke Bernard raakte zijn achterwerk, de anderen deden een aanval op zijn ribben.
Ach, hoe vaak heeft de dwaze zwakheid van de angst een nuttig karwei
tenietgedaan! Als hun moed gelijke tred had gehouden met hun kracht, had voor de
wolf het laatste uur kunnen slaan, maar het lot dat voor hem beschikt is, blijft bewaard
voor de machtige Salaura; zo'n geweldige triomf wacht de uitmuntende zeug.
Bernards stormram denderde met zoveel geweld naar voren dat als Jozef, tegenover
hem, zijn inbreng had doorgedrukt, Bernard ofwel de horens van zijn broer met zijn
eigen horens gebroken zou hebben als ze halverwege de buik op elkaar waren gestoten,
ofwel op z'n minst in volle vaart door de lange leegte van de holle maag tot aan de
hebzuchtige kaken zou zijn doorgestoten. Maar hoewel Jozef sneller dan alle anderen
naderde, keek hij, bang om onschuldig de boete te betalen, er wel voor uit om de
anderen voor te zijn. Beducht voor de hebzuchtige bek doorboorde hij van opzij de
rechterslaap waardoor een aan-
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zienlijk deel van de hersens wegstroomde. En als zijn slapen niet onder die zware
slag waren teruggeweken, dan had de stoot beide slapen tegelijk doorboord. Maar
zijn behoedzaamheid was vergeefs: Jozef verpletterde zijn oor en slaap en vijf kiezen
sprongen los. De broers in het midden dreven hun tegenover elkaar opgestelde horens
langs de kwetsbare hartstreek door de leegte van zijn borst. Als er op de vlakte echo
was geweest, zouden alle hoeken van het veld het botsen van de horens weerkaatst
hebben.
Ze trokken hun horens terug om een tweede aanval te ondernemen, en Bernard
richtte op Isengrims achterwerk. Toen die de eerste stoot gaf en Colvariaan, sneller
dan zijn broer tegenover hem, tegelijkertijd de tweede, stootten ze de wolf omver
zoals een blijde van zwaar kaliber een rotsblok wegslingert om sterke vestingmuren
te verpulveren. Maar als Bernard de gelanceerde wolf niet door de lucht had laten
buitelen op hetzelfde moment dat Colvariaan ter rechterzijde op hem afkwam, zou
de gewichtige last de arme Belijn, die bijna bij het trefpunt terug was toen de wolf
door de lucht vloog, verpletterd hebben. En met al zijn snelheid kon Belijn geen vaart
minderen vóór hij op zijn broer tegenover hem botste.
De grenspaal, die zijwaarts in zuidoostelijke richting terugweek, viel neer nadat
hij een afstand van acht voet had afgelegd. Zodra Bernard hem daar plotseling
verslagen en onbeweeglijk zag liggen, schreeuwde hij juichend en vol overmoed:
‘Je zet het teken voorbij het midden, heer Isengrim! Je zet het teken veel te ver van
het midden! De grenspaal staat daar niet goed! Kom hier terug! Zowaar als ik Bernard
ben, durf jij mijn broers van hun recht te beroven? Neem je Jozef en Belijn hun land
af terwijl je mij ongemoeid laat? Kun je alleen maar zo land verdelen? Ik zal mijn
deel krijgen, maar weiger mijn broers te benadelen. Eén broer is meer waard dan een
uitgestrekt landgoed!’
Toen sprak Jozef: ‘Bernard, ben je wel wijs? Waarom je nodeloos opwinden?
Deze grenspaal kan beter liggen dan staan. O,
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hoeveel beter is liggen dan staan en staan dan gaan! Laat hem toch zo liggen; voor
mijn part blijft hij zo liggen. Ik leg me gemakkelijk bij mijn verlies neer als Belijn
dat ook met het zijne doet. Wil je je daarbij neerleggen, Belijn?’
‘Dat wil ik niet,’ zei Belijn. ‘Waarom zou ik verlies moeten lijden? Ik verdedig
mijn rechten. Wie dat wil, legt zich maar neer bij zijn verlies. Ik heb daar geen zin
in.’
Daarop viel hij zijn vijand met krachtige stoten aan en wierp hem tot in jouw deel,
Colvariaan. ‘Vind jij, Colvariaan,’ zei hij, ‘dat de grenspaal zo moet worden neergezet
of anders? Ik zet hem zo neer, kijk. Zo en niet anders heb ik geleerd om merktekens
te plaatsen. Geef hem een andere plaats als je denkt dat hij beter ergens anders kan
staan.’
Colvariaan antwoordde: ‘Hij dook zomaar in mijn weide op. Bij de trouw die ik
je schuldig ben, dierbare broer: hij is te ver in mijn rechtsgebied neergekomen. Als
hij niet vrijwillig vertrekt, zou hij, zowaar ik leef, elders veiliger zijn!’ Daarop aarzelde
hij niet de ongelukkige grijsaard een dreun te geven en tien voet ver Bernards weide
in te stoten. ‘Zeg mij, Bernard,’ sprak hij, ‘staat de grenspaal zo goed?’
En de ander: ‘Ik weet het niet, vraag het Reinaert maar, die weet het wel. Misschien
wil die wolf wel hoornmaaier worden, want hij had de gewoonte om horens te
maaien.’
Toen schreeuwde Colvariaan vrolijk: ‘Kom hier, ellendige Reinaert! Waarom sta
je zover weg? Of sta je daar uit angst dat we je zullen bijten? Je hoeft evenmin de
tanden van je oom te vrezen want het lijkt erop dat ze zacht zijn geworden! Kom,
omdat Jozef je vraagt te komen. Ook Colvariaan verzoekt je dat. Het zijn geen
buitenstaanders die je dit vragen. Kom hier als adviseur! Haast je asjeblief, want de
grenspaal wordt heen en weer geduwd. Breng jij zijn zwerftocht tot staan als je het
beter weet. Wij weten niet waar hij moet staan!’
Reinaert zou barsten of sterven als hij niet iets aan deze grappen zou toevoegen
en daarom sprong hij snel naar hen toe. Hij

Ysengrimus

60
zag zijn oom net zo lief wel als niet sterven en begon aldus het woord te voeren, zo
zegt men: ‘Wel, wel, broeders! Jullie hebben goed je best gedaan, ik waardeer wat
jullie hebben gedaan. Nu is het duidelijk dat jullie niet van ruzie houden. Wat hebben
jullie de landmeter van je landje goed volgestopt! Jullie verdienen dank voor dit
feestmaal! Jullie hebben hem de twintig gerechten geserveerd die jullie zo vrijgevig
beloofd hadden. Des te toeschietelijker zal hij zijn wanneer je nog eens iets van hem
wilt!’
‘We vragen geen andere dank voor deze maaltijd,’ zeiden ze, ‘dan dat hij de
percelen voor ons afbakent en zo blijft liggen.’
‘Jullie zijn gek,’ zei Reinaert. ‘Ik denk dat deze grenspaal conflicten niet beëindigt,
maar eerder beëindigde twisten nieuw leven inblaast. De grenspaal had in de grond
geslagen moeten worden, maar jullie hebben hem eruit gerukt hoewel hij in het
midden van het land de grens duidelijk aangaf. Nu zoeken jullie het hele veld af naar
een plaats waar hij kan staan, waardoor de twisten uit het verleden weer zullen
oplaaien. Jullie hebben echter minder tegen jezelf dan tegen mij gezondigd, want ik
heb mijn oom hierheen gebracht om het veld te verdelen. De arme ziel hoopte zijn
gapende kleerscheuren met jullie huiden op te lappen, maar die hoop blijkt ijdel,
want de gaten zijn zichtbaar groter en talrijker dan ze waren. En nu hij ligt uitgestrekt
rollen jullie hem vervolgens het hele veld rond. Het staat buiten kijf dat jullie een
boerse bende genoemd kunnen worden omdat jullie geloven dat hij als speelbal kan
dienen. Een wijs man vraagt om raad, luistert en handelt ernaar, maar onontvankelijke
lieden onderwijzen is zinloos. Wie leert wat algemeen bekend is, wordt aangemoedigd
ook wat onbekend is te leren kennen. Wie het aan verstand ontbreekt, zal geen
vakbekwaamheid verwerven. Veilig onder zijn dikke huid is de grenspaal nog steeds
in leven en neemt te veel van jullie land in beslag. Ooit zal hij nog eens ergens heen
gaan waar men zijn komst nog niet vreest en daar een soort vrede tot stand brengen
die jullie zal berou-
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wen. Verwijder de bast zodat de waardeloze boom verdroogt; ontdaan van de bast
verschrompelt en valt hij. Schiet op, onnozele lieden, buig je hoofd naar wie daar
ligt en geef mijn dierbare oom te drinken! Iedereen even vaak! Evenveel bekers van
liefdadigheid als de grootste hem schenkt moet de kleinste hem geven! Alleen zo
kan ik me met jullie verzoenen.’
Zo sprak hij en ook zelf stond hij klaar om zijn dierbare oom te villen. Woest
bijtend ging hij tekeer en rukte grote stukken los. Zelfs Satan in eigen persoon zou
minder hard hebben gebeten.
De slagvaardige broers vielen aan en beukten om beurten op Isengrim in.
Vriendelijke woorden vlogen onder het beuken in het rond. Jozef sloeg driemaal toe
en riep: ‘Bedank degene die jou het eerste rondje geeft! Deze zijn van mij! Pak aan,
verfris je arme hart!’
De gulle Bernard, die hem viermaal trof, gaf het volgende rondje. ‘Ik doe wat mij
is toegestaan,’ zei hij. ‘Ik kan niet zoveel doen als ik zou willen. Ik heb weinig tanden,
maar dikke horens. Wat ik aan tanden tekortkom, vullen goede horens aan.’
Colvariaan kwam zesmaal op hem af. ‘Ik wil je wel meer geven, broeder, maar
dat is mij verboden; Reinaert verbood mij om je meer drank te schenken. Wanneer
een schamel maal de ergernis van een gast wekt, moet niet degene boeten die meer
wil opdienen, maar eerder degene die dat verbiedt!’
Belijn kwam twaalf keer op hem af en sprak deze woorden: ‘Groet mij, vriend!
Kijk, Belijn is hier! Dit is het laatste glas, maar niet het minste. Deze kelk biedt je
Boheemse wijn aan! Wat voor drank er ook in dit glas naar je toekomt, drink het met
genoegen! Ik denk niet dat de andere een rijkere smaak hadden dan deze! Dit is het
laatste glas. Drink het helemaal leeg als je kan!’
Toen riep de vos: ‘Allemaal tegelijk aanvallen!’ Daarop vielen ze hem allen
onverschrokken aan, op dezelfde manier, zo zegt men, als een stamper in een pot
harde bonen plet. De mon-
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nik, die wilde laten geloven dat hij dat ooit geweest was, onderging al deze
schanddaden gelaten en zweeg. Toen hun kracht tenslotte was uitgeput, gingen ze
terug naar huis en lieten de wolf halfdood achter.

Eindnoten:
profeet Jona.
prebenden Inkomsten van een geestelijke uit het kerkelijke vermogen.
vuur Het ijzer is het mes van de heelmeester; met vuur werden wonden dichtgebrand.
genoemd Jozef.
wol Colvariaan (Colvarianus) komt van “calvus aure”, dat wil zeggen oorloos. Belijn (Belinus)
komt van “hyalinus”, dat wil zeggen glasachtig.
stadiën Totaal ongeveer 900 meter.
heer Regel 63.13: “De abt, die als vertegenwoordiger van Christus beschouwd wordt, wordt
“Heer” en “Abt” genoemd, niet omdat hij hierop zelf aanspraak zou kunnen maken, maar uit
eerbied en liefde voor Christus.”
vijf Het gaat om twintig (4 × 5), want Belijn heeft, zoals eerder gezegd, twee horens, Colvariaan
vier, Bernard zes en Jozef acht.
Salaura Zie de laatste episode (‘Isengrims dood’).
geven Het aantal slagen is gerelateerd aan het aantal horens dat iedere broer heeft. Om op
hetzelfde getal (24, de oplossing met de laagste waarde) uit te komen, moet Jozef drie keer
toeslaan, Bernard vier keer, Colvariaan zes keer en Belijn twaalf keer. Het schenken van drank
is een parodie op het minnedrinken, een oud gebruik dat eruit bestond dat bij bepaalde
gelegenheden, zoals een feestmaal of een afscheid voor een verre reis, een aan een heilige
gewijde beker geledigd werd. Het was een gekerstende heidense gewoonte; uit Oudgermaanse
bronnen blijkt dat het onder meer bij begrafenismalen plaatsvond.
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Aan het hof van de koning
Wanneer Fortuna ongelukkigen vervolgt weet ze van geen ophouden, want wie ze
eenmaal gestraft heeft slaat ze met nog veel meer narigheid. Aan een opeenstapeling
van ellende stelt ze niet snel een grens en niemand verplettert ze met een onverwachte
klap, want scrupuleus gewetenloos, op zachtaardige wijze kwaadaardig en op
kwaadaardige wijze zachtaardig verbiedt ze de mogelijkheid te sterven, maar schept
wel verlangen naar de dood. Ze koestert de oorzaak van haar woede en zet niet
onmiddellijk haar stekels op. Vrede, die ze niet kan uitstaan, laat ze niet gedijen en
ze is minder goed voor wie ze moet helpen dan gemeen voor wie ze moet kwellen.
In haar hardnekkige vasthoudendheid brengt ze sommigen onafgebroken schade toe,
terwijl ze niemand zonder voorbehoud en zonder bijbedoelingen welgezind is.
Ongelukkige lieden gaan immers onder meer tegenslag gebukt dan een gelukkig man
aan voorspoed ten deel kan vallen. Ik heb gelukkige mensen gezien die op zijn minst
door lasterpraat werden achtervolgd en daartegenover ongelukkigen die alle achting
moesten ontberen. De meeste gelukkigen die gezond en wel door het leven gaan
verstoot ze, maar nederige lieden verheft ze zelden voor hun dood. Terwijl ze weinig
goeds later met vele rampen wreekt, compenseert ze vele rampen met weinig goeds.
Arme Isengrim, voor jou is ze nooit kosteloos aardig geweest, want twee kussen
zette ze je met tien klappen betaald. De ene keer scheurde ze jouw vel stuk, de andere
keer rukte ze het helemaal af, maar toch stond ze niet toe dat je volledig vernietigd
werd totdat ze, uit meelijwekkend medelijden met je niet aflatende ontberingen, je
hoofd met al haar kracht trof. Wat heb je er dus aan om de goede afloop te zoeken
of de slechte te ontlopen? Niemand kan afwenden wat hem boven het hoofd hangt.
Ongelukkig in het vrije veld en ongelukkig aan het hof werd
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Isengrim altijd en overal door vijanden omringd.
Het gebeurde dat de leeuw door een ernstige ziekte getroffen werd en slaap noch
voedsel hem genezing konden brengen. Zijn naam was Rufaan en hij was de zoon
van een Suevische moeder en een Hongaarse vader. Het lot stelde een vonnis over
leven en dood uit zodat hoop zijn angst verminderde en angst zijn hoop. De
weersgesteldheid verergerde zijn ziekte omdat de Kreeft de zonneschijf verschroeide.
Om die reden had de koning bevel gegeven een rustbed neer te zetten in een diepe
vallei, alwaar een dicht woud aangename schaduw gaf, zodat de dubbele hitte van
zijn ziekte en van de lucht door de gunstige ligging van die plaats getemperd zou
worden. Overigens bevorderde de koning, opvliegend en ongeduldig van aard, zelf
zijn ziekte.
Om die reden riep de koninklijke heraut niet alle onderdanen in het koninkrijk,
maar het selecte gezelschap voorname rijksgroten naar het kasteel van de koning.
De hoofden van alle families werden aan het hof ontboden: Berfried van de geiten;
Grimmo, leider van de everzwijnen; Rearied van de herten en Bruun, de aanvoerder
van de beren; van de ezels Carcofas, hertog en zoon van een hertog; van de schapen
Jozef, en jij, Isengrim, van de wolven; Reinaert, de leider en roem van zijn geslacht;
Bertiliana, het hoofd van de reeën, en de snelle Gutero, leider van de hazen. De brief
van de koning gebood deze edelen dat indien geen enkel medicijn zijn kwaal zou
verlichten, hun plichtsgevoel hem in ieder geval een plechtige uitvaart zou bezorgen.
Om twisten te voorkomen was de koning eveneens voornemens om de heerschappij
aan zijn vrouw en kinderen over te dragen.
Groepsgewijs ging men op weg naar het huis van de koning. Op de heen- en op
de terugweg waren vijanden veilig voor elkaar, want koninklijk gezag had bij decreet
universele vrede afgekondigd op straffe des doods. En behalve Reinaert de vos had
iedereen daar zoveel vertrouwen in dat hij de verplichte tocht zonder angst ondernam.
Reinaert daarentegen dacht erover na
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wat hij moest eten wanneer kou en sneeuw zijn burcht zouden belegeren en trof
voorzorgsmaatregelen tegen de honger. Hij zei toen bij zichzelf: ‘In je eigen belang
moet je verstandig zijn. Wie maakt zich zorgen om iemand die weigert zichzelf te
helpen? Het hof heeft de rijken en welbespraakten ontboden die waardevolle raad
geven en hulp bieden met hun diensten. Zou het hof besluiten onderdanen op te
roepen waarvan het niet weet dat ze bestaan? Het interesseert de edelen niet of een
arm man wel of niet bestaat. Het hof weet niet of een arm man dwaas of wijs is, leeft
of dood is. En als het dat wel weet, slaat het die kennis in de wind. Aan het hof wordt
een arm man dus veracht of hij is er onbekend en de rijken denken dat ze recht hebben
op de slavendienst van de armen. Het mogen dienen is de beloning voor de
gedienstigheid van een arm man en na bewezen diensten is hij nog even verachtelijk
als voorheen. Als iemand die een dienst verleent ervoor bedankt wil worden, laat
hem dan bedenken waarvoor, wanneer, hoeveel, wie, voor wie, waartoe, waar. Wie
een goede indruk wil maken moet een opgedragen karwei snel uitvoeren, maar een
nog niet opgedragen dienstbetoon welkom maken door het even uit te stellen. Laat
de koning mij met naam en toenaam opdragen te komen, dan gehoorzaam ik zijn
bevel. Onderdanige dienstvaardigheid is niet besteed aan ondankbare lieden. Laat
de beer, het everzwijn en de wolf maar gaan. Het hof ontbiedt immers die edelen die
op grond van hun rijkdom gevreesd worden en hooghartig zijn. Wie ontvangt moet
teruggeven, wie gevreesd wordt vrezen. Een armoedzaaier is bij niemand geliefd en
zelden is iemand bang voor hem. Wat heb ik meer van de koning te verwachten dan
het leven? Ik zal arm en aan allen gelijk blijven; dat is het recht van de arme. Ik kies
voor niemand partij en ik denk niet dat iemand voor mij partij kiest. Ik vrees niemand
en word door niemand gevreesd.’
Isengrim was blij dat Reinaert zich niets van de koning aantrok terwijl de overige
edelen, zoals hen was opgedragen, zich op weg begaven naar de burcht. En omdat
hij dacht dat hij niet
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zoveel folteringen had ondergaan als hij ging wreken, ging hij, nauwelijks bekleed
door zijn aangegroeide vel, op weg. Hij snelde de anderen vooruit naar het paleis
van de koning, trad binnen en liet als enige een ‘Gegroet!’ horen, maar de rest van
het gezelschap beefde. Er klonk geen geroezemoes; de geschrokken menigte kon het
hevige gebrul van de kreunende koning nauwelijks verdragen. De doldwaze wolf
beklaagde de zieke en schreeuwde alleen nog maar harder toen allen hem beduidden
dat hij moest zwijgen. Naar rangorde namen ze hun plaatsen in zoals hen bevolen
werd: de voornaamsten aan beide zijden op de beste plaatsen, het minder voorname
gezelschap aan beide zijden op mindere plaatsen. Zonder toestemming legde de
onbehouwen Isengrim beslag op een zetel voor het aangezicht van de koning, een
zetel die de beer eerder niet had durven bezetten, maar toch werd hij niet door het
verbod van de koning gedwongen daar weg te gaan.
De koning sprak: ‘Ik weet niet of er nog enige hoop voor mij is.’ De meesterarts
antwoordde: ‘Koning, op bevel, maar uit vrije wil gekomen, ben ik hier om te zien
aan welke ziekte je lijdt. Ik heb geleerd ziektes te diagnosticeren aan de hand van de
polsslag; die gave heb ik tenminste aan mijn kloosteropleiding overgehouden. Ik zie
meteen welk type koorts de zieke in haar greep houdt en wat de kritieke dag moet
zijn. Reik mij je pols zodat ik kan voelen!’
De koning stak zijn pols uit. Onmiddellijk bevoelde hij de ader en riep uit: ‘Koning,
je polsslag stelt me gerust! Als je me vraagt hoe je eraan toe bent, zal ik dat vertellen.
Ik stel vast dat je aan een eerstegraads koorts lijdt. In dergelijke gevallen is de ziekte
gewoonlijk hevig, maar kortstondig. Daarom is de crisis eenmalig en het herstel
blijvend. De ziekte bedreigt je niet met ander gevaar en de derde dag is de kritieke
dag voor deze koorts.’
De zieke antwoordde: ‘Ik had nooit gedacht dat je dokter was, maar je verschijnt
hier alsof je dankzij deze kunst jonger
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bent geworden. Als je dat niet in eigen persoon met je woorden en kleren bewees,
zou een gerucht met een dergelijke boodschap weinig geloof vinden. Het lijkt namelijk
alsof je in de mantel van je wollige vacht jonger bent geworden. Help ook mij met
die vakkennis, als je kunt.’
De arts antwoordde: ‘Als je mij die opdracht geeft, zal ik door jou te genezen
bewijzen hoe goed ik met de geneeskunst bekend ben. Ik zal zeggen wat je moet
doen. Maar het was Reinaert die me het uiterlijk gaf dat ik nu heb, niet een
geneesmiddel. Deze rampen en nog ergere overkwamen me door zijn toedoen. Kijk
naar mijn littekens; zo ben ik jonger geworden. Dat hij jou onrecht aandoet krenkt
me echter meer dan mijn eigen kwetsuren. Je heraut gaf al je onderdanen bevel
hierheen te komen. De machtige beer Bruun en Grimmo, leider van de everzwijnen
(ik ben niemand) beefden voor je bevel. Deze edelen, en alle anderen, zijn van angst
vervuld, maar hij minacht hooghartig de reikwijdte van je gezag en blijft weg. Je
zult niet toestaan dat deze enorme brutaliteit ongestraft blijft!
God geve, en Hij zal het geven, dat je spoedig herstelt! Vandaag moet je schaap
eten, morgen geit. Dat is het voedsel dat onze geneeskunst in dit soort gevallen
voorschrijft. Het zou het beste zijn om beide tegelijk te eten, als je daartoe in staat
bent, want je moet je krachten herstellen door overvloedig te eten. Als je me, onder
dreiging van onafwendbaar gevaar voor mijn leven, zou bevelen de gewelven van
mijn buik met beide tegelijk vol te stouwen, zelfs al zou de een viermaal zo groot
zijn als ze beide zijn, dan zou, als mijn maag vandaag is wat hij gisteren was, het
verlies van de kleinste hoef me ongelukkig maken en degene die me daarvan zou
beroven, zou het met de dood bekopen! Dood de bok nu als je denkt dat hij tot morgen
bewaard moet worden, want vers geslacht vlees is ongezond. Niet dat ik een van de
aanwezigen iets dergelijks zou toewensen.’
De woldrager en de bok waren beiden aanwezig. Isengrim haatte hen, maar om
zijn list te verbergen en hun achterdocht
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weg te nemen ontkende hij dat hij hen haatte. Daarom zei hij: ‘Allen die de hofzaal
nu vullen heb ik lief en ze houden ook van mij, naar ik meen. Andere schapen en
bokken zwerven over de velden, maar een wijs man neemt doorgaans wat het meest
voor de hand ligt. Als de verordeningen voor het bewaren van de vrede je dwarszitten,
zal ik, een domoor, uiteenzetten waar je verstandig aan doet. Omwille van het welzijn
van allen moet men de dood van een enkeling aanvaarden. Als jij valt, valt de glorie
van het hele koninkrijk. Jij schendt de vrede niet, maar verkoopt haar voor groter
voordeel. Wie van beiden is meer waard: het schaap en de geit of de leeuw? Als je
hierin al zondigt, laat de last van de zonde dan op mijn schouders rusten, want ik sta
bekend als monnik en priester. In het klooster werd voordeel meer dan eens hoger
aangeslagen dan recht. Terecht worden alleen uitzonderlijke misdaden door angst
voorafgegaan. Je zult geen precedent scheppen als je het goede voor gewin verkoopt.
Je vindt een voorbeeld en laat er één na. De leer om rechtvaardigheid van de
omstandigheden af te laten hangen wordt al heel lang nageleefd en gedeelde
schanddaden maken het eenvoudig elkaar te vergeven. Wie vreest kleine uitgaven
omwille van groot gewin? Voor weinig buit begaat men vaak de grootste misdaden.
Zoals er altijd wel iemand is die misdaden veroordeelt, zo is er ook altijd wel iemand
die ze vergeeft. Zegt de een “Het is een misdaad” dan zegt de ander “Het leverde
voordeel op”. Laat je niet door je eigen normen leiden, maar door die van de wereld.
Alles vreest jou; vrees zelf dus niets. Eer en materiële voordelen vergezellen de rover,
maar wie het recht liefheeft blijft arm en onbekend. Als het schenden van de vrede
me voordeel zou opleveren, zou ik er zelfs met Pasen niet voor terugdeinzen om de
vrede te schenden. Onaantastbaar gezag voert wetten in en schaft ze weer af. Niemand
moet zich onder zijn eigen wetten stellen, want het zijn niet de wetten die gevreesd
worden, maar degene die ze afkondigt. Niet het zwaard, maar de drager van het
zwaard slaat toe. De wet is derhalve onderge-
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schikt aan de heerser, niet de heerser aan de wet. Waarom ben je dan bang om een
andere draai aan je eigen bevelen te geven? Boers is de vorst die boerse wetten
handhaaft. Het volk is voedsel voor de hoge heren zoals gras dat voor de schapen is.
Men moet dus met alle middelen, wettig of onwettig, in zijn eigenbelang handelen.
Wie het minder rechtvaardige vermijdt, zal dikwijls hongerlijden.’
Ondertussen begon de koning zich om te draaien en alsof hij de oude minachtte,
gaf hij geen antwoord. Het hof daarentegen dacht dat de bedrieglijke woorden de
koning meer kwaad deden dan de zijde waar hij op lag hem pijnigde.
De woldrager en zijn metgezel wisten dat de koning zich makkelijk liet vermurwen
als men voor hem knielde en sprongen snel naar voren. Na voorafgaand overleg wat
hen te doen stond vielen beiden de dwaze oude onmiddellijk met deze woorden aan:
‘Scheer je weg, heer meesterarts! Heer Isengrim de priester, weg hier! Je zit de koning
veel te dicht op zijn lip! De koning is niet van plan om zijn zonden nu op te biechten.
Hoe je ook genoemd wordt, priester of arts, ga weg! Een wijze priester ben je, een
die het verdient om naast de koning te zitten, jij die verdragen schendt en tot schending
daarvan aanspoort! Als ontzag voor de koning ons geen angst zou inboezemen, zou
jij de eerste zijn om voor het juk van je eigen wet te buigen!’
Ze lieten hun woorden gelijk opgaan met rake klappen en geen lettergreep stierf
weg zonder dat ze hem deze dienst bewezen. Met hun hoofden kopten ze hem naar
elkaar over, welke kant hij ook opging, zodat de grond niet onder het gewicht van
zijn val de koning zou schokken, maar ze hoedden zich ervoor zijn vel te scheuren.
De vrome wolf zweeg omdat hij meende dat hij alles ter ere van God moest verdragen.
En voor de derde keer herhaalden ze: ‘Als onze ontzagwekkende koning hier niet
was geweest, zou de eerste schending van de vrede tegen jouw persoon gericht zijn!’
Het everzwijn en de beer juichten dat toe. Het everzwijn zei:
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‘Kijk, beer, hoe vreedzaam deze twee hun rechten verdedigen!’
De beer antwoordde: ‘Ik dacht er net over om jou hetzelfde te vragen, Grimmo.
Heb je ooit twee minder gewelddadige lieden gezien? Ik stel vast en sta versteld dat
ze hun vijand geen haar durven krenken. Ze hebben te veel ontzag voor de bevelen
van de koning. Zoals ze al zeiden verdient de monnik een goed pak slaag en ze zullen
hem niet anders behandelen dan ze denken dat hij verdiend heeft. Het is overduidelijk
dat ze bang zijn om de koning te beledigen. De koning heeft immers vrede
afgekondigd en ze houden zich aan de bevelen van de koning.’
De bok en de ram begrepen hieruit dat het vertrek van de arts deze en gene zou
plezieren en opnieuw bedreigden ze hem aldus: ‘We hebben je bevel gegeven om
op te krassen, heer Isengrim, en toch blijf je zitten. Je koestert onmogelijke wensen.
Je verwacht natuurlijk dat je mag opeten wat er van ons over is zodra de koning
dankzij ons vlees genezen is. Wil je op de koning vallen? Kijk, hij valt op de koning!
Weet je niet waar je moet zitten, doldwaze duivel?’
‘Isengrim,’ (want Isengrim was nog steeds niet weggegaan) ‘scheer je weg! Het
spel heeft lang genoeg geduurd!’ zei de beer. ‘Als je niet snel verdwijnt, zal het je
spijten dat je daar hebt gezeten, want meerderen van ons komt een plaats naast de
koning toe.’
Met een machtige stoot slingerde de hamel de wolf halsoverkop aan de kant. De
ongelukkige durfde geen woord meer te zeggen. De koning had zijn gezicht afgewend
en niet gezien wat er was gebeurd, waarop de oude verslagen opgaf en opzij ging.
De zetels werden verdeeld en iedereen nam zijn plaats in. De dwaas die naar de
hoogste positie streeft, bezet beschaamd de laagste. Na de verdrijving van de oude
stonden de bok en de ram vlakbij de koning en de woldrager sprak als eerste tot
Berfried: ‘Ga weg hier! De koning heeft veel meer aan mij! Jij bent een schurftlijder,
bok! Ik alleen ben genoeg voor de koning,
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want hij is ziek. Jij stinkt als een driemaal daags bezopen abt!’
Spottend antwoordde de bok de woldrager: ‘Nee, ga jíj weg, jij bent besmet met
de ergste waterzucht! Jij met je opgeblazen buik, je bent net zo verrot als een zompig
moeras! De koning bepaalt zelf wel wie van ons hij liever wil opeten. Dit weet ik:
we zijn niet allebei goed eetbaar. Isengrim is niet ver gekomen in zijn medicijnenstudie
en je vertelt dat hij ook niet goed wist hoe hij weilanden moet verdelen. Hoe kan hij
nou ooit arts zijn geworden? Was Reinaert maar hier! Die schept nergens over op,
maar is wel bekwaam in zijn vak. Die zou ongetwijfeld wel goed hebben beoordeeld
welke gerechten de koning zonder gevaar kan eten en welke schadelijk zijn. Hij heeft
er immers verstand van.
Als je het goed met de koning voorhebt, Isengrim, breng Reinaert dan snel hierheen
en ontken dat je ons wilde laten geloven dat je arts bent. Als hij er is en je in een
muizenhol kan kruipen, blijf dan geen moment buiten!’
Bij deze woorden draaide de vorst zich om en snel knielden de twee voor het
koninklijke bed. Omdat het koninklijke majesteit genoegen doet om neergeknielden
te vergeven, gebood hij hen op te staan en weer plaats te nemen.
Het hele hof prees de ram en de bok en men zei dat de wolf nog erger had verdiend.
Bruun suste al bij voorbaat de zwaarwichtige dreigementen die de koning tegen de
vos zou uiten: ‘Koning, wees niet onverbiddelijk jegens uw afwezige dienaar, want
misschien heeft zijn late komst een geldige reden. Mocht hij bij aankomst geen goed
excuus hebben voor zijn fout om te laat te komen, straf de schuldige dan conform
de wet.
Gutero, ren snel naar hem toe! Gelast Reinaert om met haastige spoed hierheen
te komen, want hij draalt als een onnozele dwaas.’
De haas gehoorzaamde de beer. Toen zag hij een moddervette Reinaert zich aan
een stapel vlees te buiten gaan. ‘Wat ben je aan het doen, ongelukkige Reinaert?’
riep hij uit, maar die riep
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terug: ‘Domme haas, een ongelukkige wordt niet door schatten omgeven! Als ík
ongelukkig ben, wie is er dan wel gelukkig?’
De ander antwoordde: ‘Ook als ik zwijg kom je er gauw genoeg achter. Je bent
verklikt door de verraderlijke wolf en je hebt nauwelijks tijd om mee te komen, zoals
de koning gevraagd heeft, om zelf het woord te voeren.’
De ander antwoordde: ‘Ha, word ik daarom een arme drommel genoemd?
Uitgerekend dat zal mij een reden geven om geen zielenpoot te zijn! Als de koning
me niet zou kennen, zou ik niet voor een vijand van de koning doorgaan. Ik ben blij
dat ik daar zo bekend ben, zelfs op deze manier. Wie men zijn haat niet waardig
keurt, keurt men ook zijn liefde niet waardig, immers, diegene op wie men boos kan
worden, kan men ook welgezind zijn. Indien men die diensten die door woede en
schade gevolgd worden wanneer men ze weigert, wel bewijst, verkrijgt men een
beloning en genegenheid. Daarom is de woede van de leeuw mij welgevalliger dan
vrede met de wolf. Haat van de adel geeft immers meer aanzien dan liefde van het
grauw. Ik maak me er dus geen zorgen over dat een machtige vijand mij haat. Waar
een sukkel het leven laat, gaat een wijs man vrijuit. Wie slim is heeft meestal meer
aan de woede van de machtigen dan een dwaas aan hun gunst, want beide zijn van
voorbijgaande aard. Ga en vertel dat je me nergens hebt gevonden. Maak je niet
bezorgd om mij, want ik heb nog wel een list paraat. Vaak is de roe neergekomen
op de rug van degene die haar heeft gesneden en wie drank schenkt wordt ook zelf
getrakteerd. Laat Isengrim daar nu maar aanklager zijn, want voor er vier dagen
voorbij zijn, ben ik rechter.’
Toen de haas naar de troon van de koning was teruggekeerd, verzamelde Reinaert
allerlei soorten werkzame kruiden. Daarna hing hij een groot aantal schoenen met
talloze gapende gaten om zijn nek en ging op weg. Ook al had hij geen andere vracht
bij zich, door zijn buitensporige zwaarlijvigheid kon hij zijn eigen gewicht nauwelijks
dragen. Maar waarom zou ik je over zulke
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enorme vetheid vertellen? Ik denk dat woorden alleen, die men toch niet zal geloven,
nutteloos zijn. Zijn ribben leken even ver uit elkaar te staan als het tussengelegen lijf
de staartaanzet van de oren verwijderd houdt. Bij wie mager is, is de buik zachter
dan de rug, maar Reinaerts buik was harder dan zijn rug. Je zou zeggen dat hij
sprekend op een zak vol lucht of een ongewervelde mol leek. Als een kogelronde
bal leek hij te rollen in plaats van te lopen en met zijn buik veegde hij de grond in
plaats van er voetstappen op achter te laten, omdat zijn afhangende pens zijn voeten
volledig had overwoekerd. In die toestand betrad Reinaert het kasteel van de koning.
Toen hij de koning driemaal had gegroet, maar geen antwoord had gekregen, smeet
hij de schoenen samen met de kruiden op de grond. Alsof hij niet in staat was nog
een stap te verzetten, begon hij te wankelen, viel languit op de grond en bleef een
hele tijd liggen zuchten. Tenslotte krabbelde hij overeind en verhief zijn ledematen,
alsof die door even te ontspannen waren uitgerust, om zijn plaats in te nemen. Het
hof zat al vol spanning te wachten op wat de vos zou zeggen en ook de koning zelf
wachtte stilzwijgend. Reinaert maakte zijn toespraak nog mooier door een pauze in
te lassen en zuchtte driemaal. Daarna sprak hij aldus: ‘Nieuwe tijden hebben altijd
nieuwe zeden met zich meegebracht en een lomperik kijkt neer op de daden van
mensen uit vroeger tijden. Het ene neemt de plaats in van het andere, de tijden
veranderen en de hemel biedt vandaag niet dezelfde aanblik als gisteren. De redelijke
geest overtreft alles met zijn veranderingen en gewoontes zijn nog vergankelijker
dan materiële zaken. Kijk, iemand die gisteravond bijna een goed mens was, is
vandaag slecht, morgen nog slechter, daarna door en door verdorven. Pas wanneer
de allerslechtste onmogelijk nog slechter kan worden, krijgen de zeden bevel om pas
op de plaats te maken, niet eerder. Vroeger was de beloning voor een dienst groter
dan die dienst, daarna even groot, vervolgens kleiner en tenslotte nul komma nul.
Parallel daaraan was er veel
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dankbaarheid, daarna een beetje en de laatste tijd helemaal geen. Ach, was het nu
maar mogelijk om je helemaal niet meer verdienstelijk te maken. Dienstbaarheid
levert immers woede op! Je moet goed op je tellen passen! Een arm man gaat het
vandaag de dag bijzonder goed! Als een of andere rijkaard ten dienste van de koning
doorstaan had wat ik doorstaan heb, zou het hele hof juichend voor hem zijn
uitgelopen en de koning zou hem als eerste begroet hebben; hij zou naast de koning
zitten en drank en voedsel tot zich nemen. Maar omdat ik arm ben, is het mij niet
vergund om ongestraft een dienst te bewijzen. Dat is maar al te vaak het lot van een
arm man!’
Men zegt dat de koning een ogenblik glimlachte om deze woorden. ‘Vertel wat
je voor mij doorstaan hebt,’ zei hij. ‘Ik ben je er dankbaar voor.’
De vos wachtte wederom even met spreken en bestreek zijn antwoord met dit soort
sluwheid: ‘Koning, ik stond op het punt een gevaarlijke reis te ondernemen over
bospaden waarvan ik vreesde dat zich daar struikrovers ophielden. Toen ik op de
avond voor mijn vertrek de sterren observeerde en het uitspansel dat mij de lotgevallen
die me te wachten stonden zou openbaren, werd plotseling mijn aandacht getrokken
door een onheilspellende ster met een vurige staart, een aanwijzing dat het
koningschap op een ander zou overgaan. Ik verstijfde van angst en viel neer, want
die ster wilde uw leven! Ik vervloekte de sterren, maar ging toch ook bij ze te rade.
Een tweede ster gaf met haar licht te kennen dat u nog te genezen was. Hoop begon
weer mijn moed, energie mijn ledematen te herstellen. Hoop was mijn enige houvast,
mijn enige kameraad. Meteen snelde ik naar Salerno en alle geneeskunst vloog me
om de hals. Vol energie zette ik er vaart achter en van het geringste oponthoud gruwde
ik als van die vervloekte komeet. Met de wetenschap die ik daar haastig had opgepikt,
flitste ik als de bliksem hierheen. Het hele hof kan de zwaargehavende schoenen die
ik op de heen- en terugreis heb versleten aanschouwen.’
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Met drietalig commentaar (hij sprak in het Hongaars, Turks en Latijn) stalde hij zes
paar schoenen uit en telde ze driemaal, allemaal een keer in elke taal en hij gebruikte
bij het tellen niet opnieuw dezelfde getallen, maar veranderde van taal wanneer hij
bij de laatste aankwam, waarbij hij dezelfde schoenen weer oppakte alsof ze nog niet
geteld waren. Om te eindigen in de taal waarvan de koning zich het liefst bediende,
werkte hij het derde zestal in het Hongaars af en voegde daaraan toe: ‘Ik sta bol van
de honger, koning, kijk, ik barst! Waartoe zijn hier woorden nodig? U ziet duidelijk
dat ik stervende ben. Met moeite blijf ik in leven tot u het drankje heeft ingenomen
dat ik voor u heb bereid, want het medicijn waar u baat bij vindt, baat mij niet. Om
uw dood te vermijden ben ik in deze levensgevaarlijke situatie terechtgekomen en
hoewel ik u driemaal gegroet heb, beantwoordt u mijn groet niet. Deze kruiden nu
heeft mijn voortreffelijke leermeester, onder wiens leiding ik mijn kennis heb
opgedaan, mij ten geschenke gegeven.’ Daarop deed hij de verschillende kruiden bij
elkaar in een pot en toen hij ze door elkaar roerde, verspreidde de geur zich en vulde
het hele paleis.
De beer en het everzwijn vroegen waar Isengrim zijn pot met geneeskrachtige
kruiden had gelaten. ‘Heeft hij die soms aan jou in bewaring gegeven, Berfried?’
zeiden ze. ‘Of beschikt hij niet over de vakkennis om ze in de juiste verhouding te
mengen?’
De bok antwoordde: ‘Het zit anders dan jullie denken, edelen. Zijn kennis van de
geneeskunst heeft hij nog altijd paraat, maar het ontbreekt hem aan kruiden. Net als
zijn schrandere grootvader trok hij altijd over de Alpen om kruiden te kopen, maar
in onze gewesten heeft hij zijn kennis van de Romaanse talen verloren en daarom
staat zijn pot leeg thuis.’
Aangetrokken door de aangename geur van de kruiden gaf de koning Reinaert
toen opdracht om dichterbij te komen zitten en om gauw zijn kruidendrank voor
onmiddellijk gebruik gereed te
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maken, want de koortsrillingen begonnen zich te doen gelden.
De arts, die zijn blik nu eens naar het gezicht van zijn oom wendde, dan weer naar
de koning, sprak de volgende woorden: ‘Wat heeft het voor zin om kruiden fijn te
stampen als u niet eerst vergaart wat we nog nodig hebben? Te laat ingenomen zal
deze kruidendrank uw klachten niet wegnemen. Er is namelijk nog een hindernis die
ons reden tot klagen geeft. Het drankje moet ingenomen worden zodra het bereid is,
zodat het aroma niet vervliegt en de krachtige werking niet door uitstel afneemt. Eis
daarom snel de stof op waarvan het ontbreken u letsel toebrengt. Een snufje kruiden
is in een oogwenk bereid. Schiet op met die stof heb ik gezegd! Maar wat heeft het
voor zin om haast te maken? Al geef je er een klap op of een ruk aan, hij zal weigeren
mee te komen.’
‘Onbeschaamde vlegel!’ zei de koning. ‘Wat zou je in mijn koninkrijk, wat zou
je waar dan ook kunnen vinden dat ik niet onmiddellijk in mijn bezit kan hebben?’
De arts antwoordde: ‘U kunt het niet zo gedaan krijgen als u denkt. U heeft veel
macht, maar niet alles is exclusief uw bezit. Vaak is dat waar men het eerst aan denkt
het laatste wat men krijgt en soms komt een schaars goed vanzelf terecht bij degene
die ernaar zoekt. Wat men heeft houdt men krampachtig vast en wanneer iedereen
aan zijn eigen bezit vasthoudt, lopen vele verwachtingen op niets uit. Wellicht vindt
en aanschouwt u dat wat ik zoek, maar wat hebben we daaraan? Een kwade klauw
houdt het vast. Al wordt hem van alles voorgespiegeld, een vrek bewaart wat hij
heeft. Hij ontvreemdt andermans bezit. Zal hij dan zijn eigen bezit weggeven? Pleit,
eis, beveel, geef, beloof, sla, dreig, altijd verzint hij uitvluchten. Fatsoen, naastenliefde
noch verplichtingen raken hem. Als hij al iets geeft, dan doet hij dat onder dwang
van geweld. Zolang een vrek meer hangt aan wat hij heeft dan aan wat hem
aangeboden wordt, zult u hem in geen geval in het gareel krijgen.’
Woedend sprak de koning: ‘Vertel mij onmiddellijk wat er
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nog ontbreekt! Ik zal wel eens zien wie er weigert! Spreek vrijuit!’
‘Ik gehoorzaam onmiddellijk, heer,’ zei de ander. ‘Moge degene die bezit wat we
nodig hebben zich door smeekbeden laten vermurwen. Als u wilt dat het medicijn u
direct verlichting brengt, heeft u de vacht van een drie en een half jaar oude wolf
nodig. De natuur heeft de vacht van een wolf van die leeftijd met zulke
wonderbaarlijke geneeskracht gezegend dat de vroegere, weldadige slaap spoedig
uw ledematen zal overmannen als u het medicijn heeft ingenomen en bedekt door
die vacht gaat zweten. Zoals de grijpgrage Mulciber het vet van aanmaakhout weglikt,
zo zal uw koorts verdwijnen wanneer u haar eenmaal heeft uitgezweet. Doe wat nog
gedaan moet worden; ik heb gezegd wat heilzaam is. Hier zijn dus de kruiden en hier
is degene die ze kan bereiden. Kom op, breng me nu snel een vijzel en stamper! De
koning begint te rillen nu de koorts weer op komt zetten. Ondertussen moeten de
overige ingrediënten ook afgeleverd worden om vertraging te voorkomen. Ik ben
niet degene die draalt. Laat iemand mij snel de rest geven, dan stamp ik meteen mijn
kruiden fijn. Kom op, wie geeft me een vijzel? Schiet op, voor de dag ermee!’ En
iedereen begon te rennen om de anderen voor te zijn in dienstbetoon.
Tussen de bedrijven door bedacht Isengrim dat het een goed idee was zich door
de samengedromde menigte heen te werken en naar buiten te ontkomen. ‘Weliswaar
jagen deze woorden me geen angst aan, maar wie het geluk niet aan zijn zijde heeft,
kan veel schade oplopen,’ sprak hij. ‘Trekt een gelukkig man zich vanuit een veilige
positie doorgaans niets aan van angstaanjagende zaken, een pechvogel moet zelfs
bang zijn voor wat veilig is.’
Reinaert hoorde dat, kuchte luid en sprak verontwaardigd: ‘Waarheen gaat de
beloofde bedevaart? Gaat iedereen die hier aanwezig is weg? Acht man zijn goed in
staat om een vijzel te dragen!’ (Zoveel gingen er weg, behalve dan de oude.) ‘Laat

Ysengrimus

78
die negende gaan zitten. Waar denkt hij heen te gaan? Hij kan blijven en ik neem
het hem niet kwalijk dat hij durft te blijven zitten.’
De oude twijfelde er niet aan dat deze woorden op hem sloegen. Hij wist niet wat
hij moest doen, maar even bang om weg te gaan als het betreurend was om te blijven,
bleef hij staan op de plek die hij bereikt had.
Bezorgd overdacht de koning ondertussen van alles en nog wat en lang in dubio
blijvend over wat hij zou doen, riep hij een paar namen: ‘Wat zal ik doen, Bruun?
Wat zeg jij, Grimmo? Wat zeggen jullie allemaal? Deze situatie vraagt om een wijs
en toegewijd man.’
De beer antwoordde: ‘Het is niet nodig om lange omwegen te maken. We weten
niet zeker waar u het verlangde moet zoeken, maar Isengrim is hier. Hij kent alle
wegen, daar is zijn familie al tien generaties lang vermaard om. Doe een beroep op
hem. Als hij nee zegt, zoek dan niet langer naar wat u wilt hebben. Als hij het niet
kan vinden, kan niemand u raden. Ben je het met me eens, Reinaert?’
Reinaert antwoordde hem: ‘Sommige uwer opmerkingen, heer beer, bestrijd ik,
en andere elementen van uw betoog worden door betrouwbare getuigen bevestigd.
Als Isengrim de koning welgezind is, is hij in staat om raad te geven, maar ik weet
dat hij zich maar weinig voorouders kan herinneren, tenzij hun stamboom toevallig
in heilige boeken vermeld wordt.’
Toen de wolf dat hoorde, wilde hij het liefst ergens anders zijn en hij vervloekte
de veel te ver verwijderde uitgangen. Daarom vluchtte hij op zo'n manier dat men
niet zou denken dat hij vluchtte. Met een nieuwe truc probeerde hij zijn vlucht te
camoufleren: hij stond naar zijn metgezellen toegekeerd, maar wanneer ze de andere
kant op keken liep hij snel achteruit en zodra men hem zag kwam hij weer terug,
iedere keer echter met één stap minder dan hij zich verwijderd had, totdat hij
onopgemerkt bijna de drempel had bereikt.
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De vos had dat gezien, want al was zijn rechteroog op de kruiden gericht, zijn linker
richtte zich op de bewegingen van de oude. ‘Oom,’ riep hij, ‘als jij echt doet wat ik
zie, heb ik nog nooit zoiets wonderlijks gezien, maar ik geloof mijn eigen ogen niet.
Droom ik, of haast je je naar buiten door naar binnen te gaan? Hoe meer je je hierheen
rept, hoe dichter je de deur nadert. Je haast je naar buiten of de deur komt naar binnen.
Kom liever hierheen om onze dankbaarheid in ontvangst te nemen. Vertel hen die
twijfelen over wat zij hoognodig voor de zieke koning moeten zoeken en help degenen
die zich zorgen om hem maken.’
Daarop kwam de wolf dichterbij, omdat de vorst hem dat eveneens gebood, en
met pijn in zijn hart gaf hij zijn vergeefse vlucht op. ‘Waarom wordt mij om raad
gevraagd?’ zei hij. ‘Volgens mij kennen jullie het hele wolvenras even goed als ik
het volgens jullie ken. Zoeken jullie zelf maar een vacht van twee of zo men wil drie
jaar (mij maakt de leeftijd niets) en hang die de koning om. Ik verlang geen
dankbaarheid voor het geschenk en wil evenmin moeite doen om het te zoeken. Die
verdienste wacht jullie, die taak roept jullie.’ Hij sprak grimmig, want hij wist dat
iemand die in aanwezigheid van vorsten beschuldigd wordt weinig profijt heeft van
zoete woorden.
De meesterarts bracht zijn klauw naar zijn hoofd om een eed af te leggen en sprak:
‘Kijk, edelen, kijk naar dit rossige hoofd! Bij dit rossige hoofd! Ja, we hebben een
wolf gezocht en gevonden die geschikt is om de koning van dienst te zijn. Ik wil niet
zeggen welke, maar in deze zaal is er een aanwezig die geschikt is. Als hij ons hoort,
weet hij of hij het is. Onder druk of zonder noemenswaardige druk zal hij zijn vel
afstaan. Moge onze erkentelijkheid voor deze zoektocht de juiste personen toekomen!’
Isengrim sprak: ‘Deze boerenpummel zit te raaskallen! Welke wolf is hier nog
meer behalve ik? Op mij na is er hier geen een. Was er hier maar een bruikbare wolf!’
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Toen zijn vijand dat had gezegd, kon Jozef zijn vreugde niet meer verbergen:
‘Isengrim, neem de roede! Je hebt daar recht op, bij Sint-Egidius! Pak de roede, want
je hebt goed gesproken!’
Bruun haakte vrolijk in: ‘De school die jou geleerd heeft om verzen te componeren,
Jozef, weet wolven wel te waarderen! Omdat er hier dus een wolf is die de koning
goed van dienst kan zijn, en geen andere dan deze, omdat dit is vastgesteld, Reinaert,
moet jij ons vertellen wat er nog meer moet gebeuren. Op dit punt zal de raad niet
verdeeld zijn.’
De vos riep zijn oom terzijde en fluisterde hem in het oor: ‘Oom, wat deze dag
ons al niet brengt! Is het niet zo dat onze voorouders op grond van het succes van
hun ondernemingen en hun rijkdommen meer aanzien genoten dan wij? Wij zijn
nauwelijks een schim van onze voorvaderen. Maar wie van hen werd waardig
bevonden om zijn vacht aan de leeuw te schenken? Wie durfde zelfs maar zulke
grote wensen te koesteren? Kijk, dankzij mijn handigheid heeft God deze eer voor
jou beschikt. Voor eens en voor altijd maak ik duidelijk hoezeer ik mijn oom genegen
ben. Dus hoe vaak onze stamboom voortaan ook wordt genoemd, de oorsprong van
onze adel ligt bij jou. Zo groot is de glorie die jou vandaag ten deel valt, dat je al het
aanzien van onze voorouders met één gelukkige zet in de schaduw stelt. Jij zal als
het eerwaardige hoofd van onze familie te boek staan en al je nakomelingen zullen
jou hun stamvader noemen en de verste familieleden die van jou afstammen zullen
zich op jou beroemen omdat ze dankzij jouw naam zoveel aanzien hebben verkregen!’
De ander sprong achteruit en liet zich alleen nog maar door deze troost sterken:
‘Of ik nu wegga of blijf, zal ik niet toch omkomen? Verdriet wordt minder als men
doet alsof men het vrijwillig draagt.’
Toen de meesterarts ging zitten, zei hij: ‘Dit uitstel is dodelijk. Oom, je weet dat
Bruun net zei: “We hebben nu lang ge-
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noeg rondgedold.” Zoals ik zie kom je de koning niet uit vrije wil te hulp. De steel
van een peer wijst altijd in de richting waar hij vandaan komt. Boosaardige lieden
verliezen liever hun bezit dan dat ze het voor een eerlijke prijs verkopen, maar wie
met tegenzin geeft, verspeelt dankbaarheid en bezit tegelijk. Terwijl de vrek zijn
bezit krampachtig beschermt, lijdt hij voor een paar centen vaak de grootste verliezen.
Ik roep mijn heer, die nu bladeren en loof eet, tot getuige (geloof deze eed, want hij
zal in vervulling gaan): ik duld niet langer dat de koning de wolvenhuid mist die hij
zo nodig heeft nu het vaststaat dat die aanwezig is. Ik wachtte nog even met dit te
verzekeren omdat ik hoopte dat je haar uit vrije wil zou geven, zodat je dienst onze
dankbaarheid waard zou zijn. Nu verklaar ik dat jij de leeftijd hebt die overeenstemt
met die van de huid waar de geneeskunst om vraagt. Moge hij die de waarheid voor
een beloning of uit angst verzwijgt en op verzoek of voor geld leugens vertelt, alle
schande dragen! Wist je geen raad met dit geval (dat mij wel duidelijk was) ondanks
dat je je zo vaak in de geneeskunst verdiept hebt? Zonder dat iemand je dat hoefde
te vertellen wist je hoe je aan een geneesmiddel kon komen, maar hulpvaardigheid
is jou vreemd.’
De oude leek te antwoorden alsof hij deze woorden niet wilde horen, want hij
sprak aldus: ‘Moge de koning mij geloven: als er evenveel geneeskracht in jouw
kruiden schuilt als in mijn vel, zul jij hem genezen. Zelfs als ik zwijg wordt mijn
leeftijd door het getuigenis van mijn grijze haar verraden, want ik heb meer dan vier
maal acht lustra op de levensweg afgelegd. Jouw voorspelling, Reinaert, maakt alles
veel te ingewikkeld. Bescheidenheid staat diegenen die buitensporige winst behaald
hebben het best. Je kletst maar raak. Waarom niet? Je voert het woord voor koningen.
Men moet de dag niet prijzen voor het avond is. De schorpioen heeft een vriendelijk
gezicht, maar steekt met zijn achterkant. Misschien treffen we elkaar ooit nog eens
in het open veld!’
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De beer sprak: ‘Je kan zeggen wat je wilt, vriend Isengrim, maar grijsharigheid
overvalt velen voor hun tijd. Witharigheid overkomt je en is niet altijd een aanwijzing
voor je leeftijd. Ook sneeuw is wit als hij vers is en een zwaan wanneer hij krap drie
jaar oud is.’
De meesterarts, die de agressieve reactie van zijn oom met zoete woorden wilde
kalmeren, zei daarop: ‘Oom, je jaagt me de stuipen op het lijf, je eigen neef die je
vreest zelfs als je niet dreigt en je welgezind is, ook al haat je hem. Staak je
dreigementen, ik smeek het je. Ik wens dat voorspoed je deel wordt, maar het hof
bevindt jou schuldig aan een ernstig misdrijf. Het verhaal gaat dat jij, een vrijgelatene,
de koning nog steeds belastinggeld schuldig bent en dat je je tot op heden met het
achtergehouden geld hebt schuilgehouden. De belastinginner heeft berekend dat het
verschuldigde bedrag hoger is dan wij beiden samen kunnen betalen en hij gaat dat
opeisen. Je mag je schuld en de rente aflossen door je huid te schenken. De koning
stemt daarmee in als ik voor jou borg sta. Als je iemand nodig had gehad om bij te
springen zou ik bereid geweest zijn om de helft te betalen, maar alleen je vel is
voldoende. Als je je vel verdedigt onder verwijzing naar je schamele grijze haar,
kunnen we dat weerleggen met je eigen bekentenis, want het is vandaag een jaar
geleden, en geen nacht meer of minder, toen een en hetzelfde huis ons achten onderdak
bood. Niet lang daarna kwam jij als negende. We uitten allen onze vreugde toen we
je zagen omdat we dachten dat het ons onder jouw bescherming goed zou vergaan.
We vroegen je om als leidsman met een eerbiedwaardige leeftijd en een schat aan
ervaring onze groep aan te voeren, maar je beweerde dat je nog een halfjaar had te
gaan voor je drie zou worden en weigerde de taak op grond van je leeftijd en
onervarenheid. Waar haal je nu zoveel lustra vandaan wanneer je toen nog maar een
half lustrum had meegemaakt?
Als iemand zegt dat ik hier sta te liegen, treedt dan naar voren, getuigen! Sta snel
op, Jozef, om voor mij te getuigen en jij,
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ezel, en jij, bok! Jullie drieën waren er ook bij. Ik roep geen getuigen van buiten op;
jullie die hij goedgezind is en die zijn vrienden zijn, kies ik uit. Vertellen jullie de
waarheid, want jullie kennen haar.’
De getuigen deden alsof ze van niets wisten. Opgeroepen om naar voren te treden,
bleven ze staan en beweerden dat ze zich de gebeurtenissen niet goed genoeg meer
herinnerden. Voor de tweede maal opgeroepen om naar voren te komen, bleven ze
zitten alsof ze dachten: ‘We kunnen een vriend, heer of vader toch niet verraden?’
Bij de derde oproep treuzelden ze nog steeds.
Reinaert zei: ‘Als jullie niet voortmaken, zondigen jullie tegen de koning.’
Alsof ze daar bang voor waren, stonden ze op en werden gesommeerd om voort
te maken. Langzaam kwamen ze naderbij terwijl het hele hof zweeg.
De beer sprak: ‘Moet ik geloven dat deze getuigen, die zelfs wanneer ze driemaal
worden gesommeerd om op te staan nauwelijks gehoorzamen, leugens vertellen?’
De volgorde waarin ze zouden spreken werd vastgesteld. De vos zei: ‘Jullie tweeën,
doe een paar stappen terug. Woldrager, kom bij de edelen staan! Jij overtreft die twee
in leeftijd en bent beter thuis in de breedsprakige retorica. Jij krijgt als eerste het
woord.’
Terwijl het leek alsof Jozef in het oor van de oude fluisterde, schreeuwde hij zo
hard dat men hem overal kon horen. ‘Kijk, peetoom, je ziet dat we gedwongen worden
om tegen je te getuigen, maar als je verstandig bent, zal deze zaak voor jou nog wel
goed aflopen. Om dankbaarheid te verdienen voor je geschenk moet je uit vrije wil
en zonder dat we getuigen, datgene wat je schuldig bent en je gevraagd wordt geven
alsof je het niet schuldig bent. Het enige wat de koning van je vraagt is een waardeloze
wolvenhuid. Als je hem zoiets pietluttigs weigert, zou je hem dan ooit grootse
geschenken geven? Alleen een witte kraai weet wat iemand die zwijgt denkt. Je
zwijgt dus? Zwijg maar, ik
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zal zeggen wat ik weet. Er was daar een Isengrim van de leeftijd die Reinaert noemt.
Tegen deze hier getuig ik niet, want deze heeft geen staart, hetgeen die ander, een
Engelsman, wel had. Maar tegelijkertijd was er dáár ook geen enkele wolf behalve
degene die hier voor ons staat. Ik voeg hier nog een detail aan toe dat de vos niet
kent, maar dat het hele hof samen met de koning zal bevestigen: mocht een of andere
Isengrim het afstaan van zijn vacht als een verlies ervaren, er is niets verloren als de
vrede wordt geschonden. Deze monnik is aanwezig om elk vergrijp te vergeven. Zo
heb ik beslist de misdaden van mijn kameraad verzwegen!’
De ram was uitgesproken. De vos voegde daar het volgende aan toe: ‘Je hebt het
goed verborgen gehouden. We zijn je erg dankbaar! Het is een teken van wederzijdse
verbondenheid dat je dichtbij hem staat. Als je, waar ter wereld hij ook maar toevallig
bij je zou zijn, hetzelfde zou doen wanneer jullie je onder vier ogen in een of ander
veld zouden bevinden, zou de liefde van de voorouders zich in hun nakomelingen
duidelijk manifesteren. En nu jij, bok, kom hier! Getuig met je woorden van je liefde
voor de wolf.’
De bok verontschuldigde zich, trad naar voren en sprak als volgt: ‘Tot een
getuigenis gedwongen, zal ik zeggen wat ik moet zeggen. Uit angst voor Reinaert
voel ik mij genoodzaakt niets te verzwijgen. Met tegenzin verklaar ik dat Jozef
welbekende feiten te berde heeft gebracht. Ik weet dat datgene wat ik zeg maar al te
noodzakelijk is om te weten. Wat schadelijk zou zijn om te verzwijgen, beken ik uit
eigen beweging: vanavond staat de maan gunstig, maar morgen ongunstig. Daarom
zal een wolvenpels die nu op z'n best is krachteloos zijn als hij nog één dag ouder
wordt.’
Als derde getuige werd de ezel Carcofas opgeroepen. De stem van de balker deed
de grond schudden: ‘Isengrim, oude jongeling, wees blij! Wat deze getuigen
verzonnen hebben zal ik met een korte tegenwerping ontkrachten. Weet je wie ik
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ben? Ik ben meester Carcofas, naar men zegt geboren te Etampes, tussen Pasen en
Reims. Ik ben de kunst toegenegen en word, naar Petrus die de kunst toeblafte,
Carcofas genoemd. Ik ben een en al geleerdheid. Misschien ben je hier net zo
achterlijk binnengekomen als je jong bent. Sluit je dus aan bij mijn leerlingen, dan
zul je grammatica leren. Kom, zeg op: wanneer er nc met een afkortingsteken boven
staat geschreven, welk woord staat er dan? Zeg je niets?’ (Want hij bleef stil.)
‘Boosaardige schurk, kleed je uit! Sla hem! Wie heeft de roe? Ik vil die hond! Voeg
de letters samen en het woord nunc ontstaat, hetgeen betekent dat je nunc hier bent
om van je vacht ontdaan te worden! Ik toon het bewijs, getuig niet. Kijk naar dit
prille haar! Hij is jonger dan hij zegt en moet dus zijn huid afstaan. Die boerenpummel
Jozef maakt verzen en componeert “bè éé bè” en jij kan niet eens het woord nunc
uitspreken? Jij weet nog niet het minste van grammatica en toch wil je als arts
beschouwd worden? En je beweert zelfs dat je in het klooster bent ingetreden? Wat
heb jij vandaag de priem mooi gezongen! Weet je altijd even goed wat je in het
klooster als daarbuiten te doen staat? Ik adviseer dat een monnik die niet weet hoe
hij moet zingen, zijn pels moet uittrekken. Als hij zijn pels heeft uitgetrokken, zal
hij het wel leren. Hoever zou je hier wel niet vandaan willen zijn als het lot je
welgezind was geweest! Maar eerst zou ik wel eens willen weten hoe je psalmen
zingt. Wanneer je je mantel hebt afgegeven, moet je kortheidshalve de hele reeks
getijden in één keer zingen. Trek je zak uit, schurk! Eerst zal onze koning er gebruik
van maken, daarna maak ik er een karwats van. Hij vindt het te min om mij te
gehoorzamen! Berfried, beveel hem te gehoorzamen! Misschien doet hij het sneller
als jij het hem opdraagt. Bij Sint-Bavo! Met vriendelijkheid bereiken we niets! Een
monnik heeft zo zijn eigen gewoontes: hij neemt met geweld en houdt er met hand
en tand aan vast.’
De getuigen waren uitgesproken en omdat de monnik het gevraagde weigerde, zei
de sluwe arts in het Grieks: ‘Wanneer de
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getuigen gehoord zijn, Isengrim, wordt de beschuldigde gedwongen genoegdoening
te geven of straf te ondergaan. Om te voorkomen dat je hier bedroefd of woedend
weggaat, is de koning bereid zó te handelen als jij jezelf toestaat. Hij wil je liever
met vriendelijkheid overhalen dan met geweld dwingen. Op de meest bescheiden
wijze eist de koning zijn recht. Als het je tegenstaat je huid te schenken, overweeg
dan haar uit te lenen. Wanneer de koning is uitgezweet, zal hij haar meteen aan jou
teruggeven. Breng hiertegen in wat je wilt, maar zoveel welwillendheid kom je de
komende vierentwintig dagen niet meer tegen. Waarom, ongelukkige, zwijg je nog
steeds? Ken je geen fatsoen? Als je iets wil doen, doe dat dan nu, want het medicijn
is bijna klaar. Het is nu zomer en warm; in deze hitte heb je geen pels nodig. Sterker
nog, we verbazen ons dat je hem hier helemaal naartoe gesleept hebt. Hij is zo zwaar
en zo afzichtelijk en ziet er zo huiveringwekkend uit. Waarom ben je aan dat
wolvenpak gehecht, idioot? Al zou ik middenin de winter acht van die dingen zien,
dan nog zou ik me te goed voelen om mijn schouders met een ervan te ontsieren!
Toch verkeer je bijna in tweestrijd of je je pels wilt bewaren of afstaan. En wat als
er barre winterkou zou heersen? Wat als jou gevraagd zou worden de helft van je
vel af te staan? Zou je dan het voorbeeld van de heilige van Tours volgen? Nee, je
zou beslist niet meer bereidwilligheid tonen om een tiende deel van je vel af te staan
dan een mirtestruik om perziken te dragen of een wilg aardbeien! De koning in hoogst
eigen persoon vraagt je hem je huid te lenen, voorts brandt het hele hof van verlangen
om jou zijn dank te bewijzen en jij wil maar niet? Zou je mij dan na dreigementen
van mijn kant te laat je vacht schenken die je, ondanks dat de koning erom vraagt,
weigert even uit te lenen? Waarom aarzel je, idioot? Men vraagt je niet om haar te
geven maar te lenen en de vacht zal spoedig naar zijn eigenaar terugkeren! Ook leen
je je huid niet aan een dorper of een omhooggevallen burgerman uit, nee, de koning
zelf vraagt om je vacht! Zou je vandaag niet nog
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liever drie keer naakt naar de beschutting van je huis wegrennen? Welke duivel
verbiedt jou je huid slechts één keer uit te trekken? Kan je niet heel even zonder vel
leven? Nog nooit heb ik een eerlijk man zo in de rats zien zitten om niets. Als je
verstandig was, had je de koning beslist spontaan gevraagd om dat wat je weigert
uit te lenen te mogen schenken. Ongelukkig ben ik omdat de oneerlijke natuur me
een huid heeft onthouden die geschikt is om mijn heer te dienen! Of de Steenbok
nou sneeuw zou laten neerdalen of de Kreeft vurige hitte, men zou mij niet hoeven
smeken om haar uit te lenen. Ik zou haar veel liever weggeven dan uitlenen, maar
jij hebt niets over voor je eer.’
De sluwe Isengrim, die hoopte dat zich hier een uitweg aandiende, reageerde met
een list die hem niet verder zou brengen: ‘Doortrapte vos, je misleidt de argeloze
koning. Ik heb over een doeltreffender geneesmiddel nagedacht. Het vel van een
oude Franse wolf is veel geneeskrachtiger dan de huid van een jonge Vlaamse. Je
weet dat ik een Vlaming ben en je hebt bewezen dat ik jong ben en dus heeft mijn
huid geen geneeskracht. Laat de koning deze zaak verdagen. Ik ga weg om voor de
koning een oude Fransman te zoeken en ik kom meteen weer terug.’
Zonder te aarzelen wat hij daartegen in kon brengen, sprak de sluwe meesterarts
de monnik opnieuw vriendelijk toe: ‘Oom, wat als zijn huid kleiner is dan de jouwe?
Het is immers noodzakelijk dat alle ledematen van de koning bedekt worden. We
hebben nog nooit van een vacht gehoord, niet van een grijsaard en ook niet van een
jongeling, op die van jou na, die de koning volledig zou kunnen bedekken.’
Dit antwoordde de abt: ‘Als je echt zo bezorgd bent om de koning als je beweert,
lijkt me deze angst ongegrond. Als de huid die ik zal uitkiezen niet groot genoeg is,
geef de jouwe er dan bij; daar kan dan een muts van worden gemaakt. Getweeën zijn
ze groot genoeg. Als je heersers voor je in wilt nemen, moet je niet te lang op je
sluwheid vertrouwen. Loyaliteit moet je blijven volhouden, al moet je ervoor bloeden.
Wie goed doet, goed
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ontmoet. De dankbaarheid van vorsten is van korte duur als ze niet steeds weer
gekocht wordt. Om je verdiensten niet te verliezen moet je je voortdurend
verdienstelijk maken. De grootste verdiensten betekenen weinig voor lieden die
ongedurig op nog grotere diensten wachten. Wie goed is investeert al zijn goed om
er beter van te worden. Het enige wat een vriend van de koning hoeft te vrezen is
dat hij de koning verliest. Ik ben er tevreden mee om bij de wolven in het veld te
horen.’
‘Oom,’ antwoordde Reinaert, ‘je argumenten klinken aannemelijk, maar dit
medicijn heeft een dekmantel van één kleur nodig. Denk dus niet dat je rekening
moet houden met taalgrenzen. Het noemen van een Franse wolf zal je niet baten.
Wij bevelen evenzeer Sarmatische als Iberische wolven aan. Waar hij vandaan komt
doet er niet toe; zolang hij een wolf is, voldoet hij. Je hebt er een rotsvast vertrouwen
in dat “de zieke meer gebaat is bij een oude wolf”, maar ik zeg dat een jonge wolf
en ook dat een oude voldoet. Blijkens de uitspraken van de getuigen staat vast dat
elke wolf goed is, want een oude wordt door twee stemmen aangeprezen, een jonge
door vier. Tot ik met de huid als bewijs kan aantonen welke beter is, weet ik niet
welke van de twee, een jonge of een oude, geneeskrachtiger is. Daarom zouden we
hier wel tegelijk een oude en een jonge willen hebben opdat ze allebei hun huid aan
de koning ter beschikking zouden kunnen stellen. Het lot heeft ons echter een jonge
verschaft en een oude onthouden, dus sparen we de afwezige en grijpen we wat we
gekregen hebben. Onervaren in de jacht grijpen we wat zich aanbiedt. Beter één
vogel in de hand dan tien in de lucht. Jij gaat dus nergens heen, want als je zou
vertrekken, zou je na negenennegentig dagen nog niet willen terugkeren. Als je
keihard ontkent dat de zieke bij een jonge wolf gebaat is, wees dan maar een oude;
dat is beter dan op de vlucht slaan. Ik heb liever dat we doen alsof je een oude vent
bent dan dat je ervandoor gaat. Ik wist allang dat jij voldoet en jij dat een grijsaard
voldoet. Wees dus jong of oud, wat je maar wilt. Je bent net een bekken: hoe
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oud je ook bent, het is duidelijk dat je voldoet. Kom op nu, geef je mantel zodat je
geen lomperd wordt genoemd. We doen alsof je een grijsaard bent, waarmee je ook
aan je eigen getuigenis voldoet. Als ontzag noch erkentelijkheid van de koning je
van gedachten kunnen doen veranderen, geef je mantel dan ten minste uit liefde voor
mij! Tenzij je achterlijk bent, denk ik dat je nu met plezier alles gaat doen waartoe
ik je aanmoedig, vooral omdat je weet dat ik je altijd ben toegenegen en ik je altijd,
zoals ook nu weer, adviseer wat het beste voor je is.’
Dover dan een perenboom die men commandeert eikels te produceren, liet Isengrim
deze vriendelijke woorden op de wind wegdrijven. Toen begon de arts voor het eerst
te briesen en uit te varen tegen de ongevoeligheid van zijn stijfkoppige oom en hij
slingerde hem verwijten naar het hoofd vanwege de gunst die hem was bewezen:
‘Ach man! Twijfel je nu nog steeds? Wanneer ben je dan wel in staat om je te
schikken? Nu weet ik zeker dat we je met veel te veel omhaal om een kleinigheid
vragen! Je weigert dus de koning met je huid te kleden? Wie van de edelen zou met
zoveel eer niet zijn ingenomen? Het heeft geen zin om een dorper een gekruide pauw
voor te zetten! Roem biedt zich spontaan aan en je gaat ervoor op de loop? Oom, als
ik genoodzaakt zou zijn om je huid voor mezelf te vragen, zoals de koning er nu om
vraagt, zou die mij dan net zo ter beschikking staan? Veel vertrouwen heb ik in je!
De leeuw kan nog niet eens een huid van je loskrijgen! Ik heb gehoord, en het is
waar, dat pek op een lekkende kruik niets uithaalt. Je bent net zo aan je huid gehecht
als een nar aan zijn knots. Wie kan een ander nog vertrouwen? Wij zijn aan één
stamboom ontsproten en toch denk je dat ik je geen goede raad heb gegeven. Ik
handel niet als iemand die de gunst van een hooggeplaatste najaagt door een arm
man te beschuldigen. Integendeel, ik maak me trouwhartig zorgen om je eer, want
misschien blijft de koning zonder je huid wel in leven, maar jij zult voor altijd een
gierige bastaard zijn als je haar niet afstaat. Nu laat ik deze zaak op zijn beloop.
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Of je nu zus of zo doet, je bent verstandig genoeg om zonder mij te weten wat je te
doen staat.
Koning, is de aard van wolvengoedheid u nu duidelijk? Dertien keer heb ik gezegd
“hij zal u niets geven” en u geloofde me niet tot hij het u zelf bewees. Gelooft u nu
dan eindelijk dat ik u de waarheid heb verteld? Aanschouw die wolf waar u zo'n
hoge dunk van hebt! De oude heeft zich in deze niet naar uw wil gevoegd, want hij
hecht meer aan zijn huid dan aan uw koninkrijk. U zou nog eerder sterven dan dat
hij dat armzalige vel dat zijn rug bedekt voor u uittrekt. Ik wind me niet op over een
vreemdeling, dierbaarste koning. Ik ben verbijsterd door de lompheid van mijn eigen
oom, vooral omdat hij weet dat ik in het gilde van de bontwerkers de positie van
grootmeester heb verworven en hij er niet aan twijfelt dat hij dankzij mijn
vakmanschap op koninklijke wijze in het nieuw gestoken hier binnen vijf dagen terug
kan keren.’
Toen de arts zijn breed uitgesponnen kletspraat had gestaakt, opende de koning
zijn mond een ogenblik voor de volgende woorden: ‘Voorzover hem dat mogelijk
is houdt Isengrim zich aan de etiquette, Reinaert. Hij is zonder dienaren mijn paleis
binnengekomen en ja, het is voor hem ongepast om zelf zijn huid af te stropen. Laat
iemand anders hem zijn kleren uittrekken. Dat zal hij me niet weigeren. Bruun, jij
doet een van de twee: of je trekt onze abt zijn opperkleed uit, of je overhandigt mij
het jouwe.’
Daarop riep het schaap: ‘Wat kies je, beer? Trek je terug en bedenk welke van die
twee je meer waard is!’
Bruun antwoordde: ‘Collega Jozef, ik heb allang bedacht aan welke van die twee
ik de voorkeur geef. Ik zou het liefst mijn eigen huid uittrekken en aan de koning
geven, want dat zou voordeliger en passender voor me zijn, maar om niet de naam
te krijgen dat ik jaloers ben op mijn kameraad wil ik niet op slinkse wijze andermans
taak overnemen. Laat degene die het geluk aan zijn kant heeft zijn taak dus vervullen
en laat hem de
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koning met zijn mantel bedekken.’
De wolf meende dat er niets aan deze woorden te prijzen viel en deed geen enkele
moeite dat met een grap of lach te verhelen. Braun vond dat hij geen raad of advies
hoefde te vragen om uit de alternatieven te kiezen. Daarom stormde hij naar voren
en stortte zich als een bliksemschicht op de wolf.
Reinaert wierp zich voor zijn onbesuisde voeten. ‘O, heb medelijden met mijn
oom, edele Braun!’ zei hij. ‘Hij wist niet dat de koning zijn vel nodig had! Daarom
heeft hij hier slechts één vel mee naartoe genomen. Hij bezit er een en die schenkt
hij gaarne weg, vooropgesteld dat hij zijn klauwen ongeschonden mag behouden.
De rest mag je nemen met toestemming van de gever en van mij. Wie uit eigen
beweging iets uitleent, moet niet te veel achter de vodden worden gezeten en een
gegeven paard dient men niet te vaak in de bek te zien.’
Boos bestreed Jozef Reinaerts verzoek met de volgende woorden: ‘Ha, Reinaert,
nu is je bedrog duidelijk! Daardoor zullen de gewelven van de gapende Orcus
verzadigd raken en talloze lijken zullen de ellendige poelen vullen! Hoeveel afgunst
heeft ook jou overmand omdat je oom belangrijker en voornamer wordt dan jij! Wie
sluw en machtig is, wordt altijd gestoken en raakt gedeprimeerd door de successen
van zijn meerderen en gelijken. Ook al bedroeft het je, hij verdient het om boven je
te staan en dat zal hij! Reinaert is rijk aan boosaardige sluwheid; hij geeft raad om
er zelf beter van te worden, niet om zijn wijsheid uit te dragen. Kortom, hij is jaloers,
goede abt, en sterft aan jouw geluk. Wie afbreuk doet aan andermans dienst, zorgt
er ook voor dat hij minder geprezen wordt. Die verrader vraagt of die tuniek in tweeën
gescheurd wordt! Isengrim, denk aan jezelf! Ik word als jouw vijand beschouwd,
maar ik geef je mijn stelregel niet als een vijand. Wie een dienst verleent, dient dat
voor honderd procent te doen en hij dient zijn taak volledig te vervullen of anders
maar helemaal achterwege te laten. Ik adviseer je zoals ik je liefheb: als je
onverminderde dankbaarheid
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voor je daden verlangt, hoed je er dan voor je dienstbaarheid te halveren! Wat is de
rest van je huid waard wanneer de klauwen ontbreken? Hete lucht dringt dan door
vier openingen binnen en in een vacht met vier gaten smelt de zwetende koning. Dat
heeft deze arts in zijn wijsheid met jou en de koning voor! Heer Isengrim, geef je
klauwen met wortel en al! Geef je huid en je vlees en houd niets achter! Ik waarschuw
je niet het kleinste haartje van je vacht verloren te laten gaan, want als je dat verliest,
is ze volkomen waardeloos!’
Hiermee was Jozef uitgesproken. Het hof prees zijn woorden en er was niemand
die niet beaamde dat het zo moest zijn.
Toen sprak de kruidenzoeker kreunend: ‘Bruun, beste raadsheer, de vergadering
heeft besloten. Aan de slag! Maar ik heb nog een klein verzoekje, laat daar ruimte
voor zijn, sta dat toe. Ik wil hem een dienst bewijzen. Neem niet meer dan je vindt!
Zelf nam hij nooit meer mee dan hij vond. Iemand zijn bezit afnemen is juist, maar
iemand meer afnemen dan hij bezit is onjuist.’
Barmhartig gaf Bruun gehoor aan Reinaerts smeekbede en trof opnieuw met
haastige spoed voorbereidingen om de oude bisschop van zijn vel te ontdoen.
Opgewonden schreeuwend bracht Berfried hem tot staan: ‘Bruun, ongelukkige
Bruun! Wacht nog even! Ik zweer bij Sint-Botulf, die ik dikwijls met een bezoek
vereer: ik zou nog geen vlo voor een lege huid geven! Neem hem meer dan alles af!
Als je hem niet meer dan zijn hele huid afneemt, ben je nog erger dan een lintworm!
Het verzoek van de meesterarts slaat nergens op! Terecht weigert men gunsten die
in strijd zijn met het recht en elke maat te buiten gaan.’
De beer ging onherroepelijk voort en antwoordde bondig: ‘Beloofd is beloofd en
wat ik heb afgesproken, daar houd ik mij aan. Maar jij, heer abt, kent de Latijnse taal
niet. Ik help je zodat je huid er niet op achteruitgaat. Buig je hoofd en strek je poten,
dan zal ik je leren hoe je op de Franse manier je tuniek uittrekt.’
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Toen de beer het priestergewaad van de overjarige jongeman van boven naar beneden
en van de ene zij naar de andere zij bij elkaar had gezocht, stroopte hij het af. Nadat
hij de maat had genomen, maaide hij vanaf het midden van zijn kruin, die de hoge
oren scheidt, tot de hielen van zijn achterpoten. Met net zo'n zwaai vliegt de
verschrikkelijke zeis door het hooi en zo glijdt glanzend staal door vette boter. Om
zijn voorpoten waren echter sokken achtergebleven en ook was er van oor tot oor
nog een hoofddeksel zichtbaar. Verder liep er vanaf de helling van zijn voorhoofd
tot aan zijn lippen, gelijk een gevlochten koord, een reep over zijn neus. Die had de
beer achtergelaten omdat hij zijn klauwen aan beide zijden te diep naar binnen had
geslagen en ze er veel te snel doorheen had gehaald.
Vrolijk riep hij: ‘Kameraden, deze lezing is gelezen! Wie dit niet aanstaat moet
nu zelf maar iets beters lezen! Dit perkament is net zo onbekend met de Dietse taal
als wanneer het van een wolf uit Poitiers zou zijn afgerukt! Carcofas, wat zeg jij
ervan? Vind je dat ik netjes heb gelezen? En jij, schaap, zeg op, en jij, bok!’
Beiden zwegen. De ezel antwoordde aldus: ‘Ik mag sterven als je niet prachtig
hebt gelezen. En tot nu toe heeft Isengrim zich gelaten laten lezen. Wanneer je verder
leest, zal hij het weldra voelen. Kijk, het kleine stukje dat je zojuist gelezen hebt,
heeft hij nauwelijks gevoeld.’
Knarsetandend sprak het boze everzwijn toen op dreigende toon: ‘Isengrim, je
gedraagt je allerminst zoals het hoort. Ik vraag me af hoe lang en waar Bruun priester
is geweest, zo goed weet hij hoe hij een jonge bisschop moet ontmantelen. Als het
schaap, de drager van het witte gewaad, de bisschop net zo handig uit zijn kazuifel
had geholpen, had hij na het knielen negen appels mogen opeten. Maar geen woord
van dank voor deze dienst (wat je denkt weet ik niet), alsof er geen eer of profijt aan
verbonden is. Als de regel het niet verbood zou je een dwaas kunnen worden
genoemd! Ga voortaan zorgvuldiger en handi-
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ger te werk. Wees dankbaar en spreek je waardering uit voor de bewezen dienst. Het
is altijd ongepast om een wederdienst te weigeren wanneer men jou een dienst
bewezen heeft. En acht het niet te min zo'n diaken te laten komen op de plaats waar
jij als priester uitverkoren wordt, waar dat ook maar zijn mag.’
De woldrager bracht hiertegen in: ‘Het lijkt me eerder dat Bruun geen dankbaarheid
voor zijn dienst heeft verdiend. Het is minder schadelijk om helemaal niet te beginnen
dan te staken wat je al begonnen bent, want een dienst wekt alleen dankbaarheid op
wanneer hij volledig is bewezen. Bruun, neem hem zijn mijter af! Als je hem die
niet afneemt, zal men hem een blaaskaak noemen. Neem hem zijn mijter af, Bruun!
Ik ben minder dankbaar voor wat hem is afgenomen dan bezorgd om wat is
achtergebleven. En Bruun wil dat we hem bedanken! Wat een hond, zoals men zegt,
verdient als hij een koek heeft aangevreten, dat verdient Bruun en meer krijgt hij
niet. Als zijn kruin was geschoren, zou ik zijn zalving hebben geprezen, maar nu kan
men beslist niet geloven dat hij monnik is. Waar denkt de koning hem tot bisschop
te benoemen? Hij draagt nog steeds een brede mijter tussen zijn beide oren! Hij was
al abt en nu wordt hij ook nog tot bisschop benoemd? Waarom bewijst men wolven
zo veel en zo vaak eer? Ik zou op zo'n manier waarlijk geen dankbaarheid verdienen
voor mijn dienst, en ik ben niet sterker dan de beer. Ik zou zijn ogen uitrukken en
zijn oren platstampen als zijn mijter zich niet op een andere manier zou laten
losrukken. Ik geloof dat het op mij en jou na, bok, weinigen aan het hart zou gaan
als de wolf zijn ogen zou missen. Als wij tweeen het zouden toelaten dat hij het licht
in zijn ogen verliest, zou niemand klagen dat zijn oren worden afgescheurd, want
als zijn hoofddeksel zou worden weggetrokken, zou de opengelegde binnenkant van
zijn hoofd via een weg met minder hindernissen geluiden kunnen opvangen.’ Tot
zover het schaap.
Berfried zwoer dat hij zich allang had voorgenomen om Bruun hetzelfde te zeggen
en legde hem als straf voor zijn fout
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een driedaagse vasten op, waarbij hij hem herhaaldelijk inprentte in het vervolg op
te passen.
Zoals regen uit een dikke onweerswolk stroomt, zo vergoot de wolf een stroom
bloed toen hem zijn vacht werd afgenomen en over zijn hele lijf was hij roder dan
een druppel uit de stroom die uit een diepe wond in een lamskeel vloeit.
Juichend riep de arts: ‘Wij, de uitverkorenen uit heel het koninkrijk, zijn hierheen
gekomen om recht te spreken en te doen geschieden. Onze vergadering betreurt het
dat de bok heeft geleerd melk te geven en dat Carcofas geleerd heeft honing te pissen,
want nu de wolf de koning zo ontzettend beledigd heeft, verbaas ik me dat jullie de
schaamteloosheid hebben ergens anders over te klagen. Zijde die aan de overzijde
van de Don geproduceerd wordt heeft niet meer glans en oeroud ivoor dat men lang
heeft laten liggen, kleurt niet zo diep rood als de rode gloed die afstraalt van het
tweemaal geverfde kleed waar hij mee loopt te pronken die vroeger mijn oom was,
maar nu niet meer. Welke arme drommel is zo vermetel om een bloedverwant van
een machtig man te zijn? Rijk en arm leggen niet evenveel gewicht in de schaal.
Toen Isengrim, bekleed door een armzalige mantel, nog arm leek, hoefde hij zich
nog niet voor mij te schamen, maar nu schaamt hij zich wellicht wel omdat het purper
na deze onthulling niet langer onder zijn wolvenhuid schuilgaat. De koopman heeft
het nog maar net uit zijn Tyrische kuip gehaald; de verse verflaag druipt nog van het
goudgele vocht. O, kijk toch, edelen! Bij jullie eer en de eer van de koning: zie hoe
vorstelijk zijn schitterende mantel glanst! O, wat een schittering heeft een rijk man
voor de armen! Maar wat heeft men aan rijkdom wanneer de bezitter een vrek is?
Dankzij mijn rijke oom win ik aan eer, maar zijn gierigheid beschaamt me. Voorspoed
gepaard aan eenvoud vindt men even vaak als zwarte zwanen. Rijke gierigheid is
geen haar beter dan gulle armoede. Je verlost me van de schande van mijn armoede,
oom, want mijn armoede kwetst jou minder dan jouw gierigheid mij beschaamt.
Welke
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verstandige man die het hof van de koning wenst te bezoeken zou zijn lelijkste pak
als bovenkleding dragen? Je trok een wolvenvel als opperkleed aan terwijl je onder
je kleren als een keizer was uitgedost! Wat passend om onder zo'n mantel Tyrisch
purper te dragen, schitterend purper onder een ruig wolvenvel! Maar ik begrijp wel
waarom je je vacht niet vrijwillig hebt afgestaan: je was bang dat men je kostbare
weefsel zou kunnen vorderen! Daarom verscheen je hier in een sjofele wolvenpels!
Je wilde je nette kleren verbergen! Met langdurige smeekbeden hebben we uiteindelijk
van je gedaan gekregen, booswicht, dat je je feestkleren liet zien. Als je het purper
aan de buitenzijde had gedragen en je pels aan de binnenkant, dan was je vergrijp
tenminste nog draaglijk geweest.
Als het hof het met me eens is en het recht handhaaft, betreurt en veroordeelt het
deze majesteitsschennis. Minachting voor de koning moet met evenveel eerbied weer
worden goedgemaakt. De partij van de koning klaagt hem wegens twee misdaden
aan: het toedienen van de kruidendrank liep vertraging op omdat de monnik aan zijn
pij vasthield en het hof gruwde bij het zien van zijn sjofele kleren. Het gaat hier om
brutale hoogmoed! Zijn misdaad zal niet ongestraft blijven of vergeten worden en
de schuldige zal er niet zonder kleerscheuren van afkomen!’
Het hof stemde in met deze woorden van de arts en riep: ‘De schuldige hoort
schadeloosstelling te geven of te boeten voor zijn brutaliteit! Hij hier, die tegelijk
abt en bisschop is, is vier keer zo schuldig als een gewone ongelikte lekenwolf is!
Laat hem met een evenredige straf of schadeloosstelling voor zijn misdaad boeten!’
De edelen schreeuwden en er klonk veel geroezemoes. Toen dat tenslotte was
verstomd, het geschreeuw was bedaard en de baronnen zwegen, nam de arts opnieuw
het woord: ‘Oom, hoor je het besluit van de edelen niet? Wat sta je daar nou? Als je
nog aan je leven hecht, bied dan onmiddellijk schadeloosstelling
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aan! Weet je niet wat je hebt goed te maken, dwaas?’ (Dat had Isengrim namelijk
gevraagd.) ‘Hebben wij zo-even niet voldoende duidelijk gemaakt wat je misdaan
hebt? Je hebt je purperen gewaad aan de binnenkant gedragen om de koning te
beledigen en je overkleed veel te laat overhandigd aan degene die jou erom vroeg!’
Net als iemand die woedend is en niet wil blijven, bleef de abt daar staan zonder
zijn drieste daden te betreuren.
Verstoord brulde de meesterarts: ‘Waar denk je aan, oom? Denk je dat ik maar
wat zit te zwetsen als ik het niet eerst driemaal zweer? Oom, bij de vorstelijke vleugel
van Sint-Gabriël, die zeven ossenspannen nauwelijks kunnen dragen: als je niet
onmiddellijk schadeloosstelling aanbiedt, neem ik na je opperkleed ook nog je
onderkleed! Overtreed mijn bevel maar als je wilt!’
De oude, die zich herinnerde dat het lot hem kwaad had gedaan en vreesde dat het
hem nog meer kwaad zou doen, maakte al aanstalten om schadeloosstelling aan te
bieden.
De bok wees hem terecht: ‘Boosaardige monnik, is dit de manier waarop je ten
overstaan van de machtige koning en zijn edelen denkt te gaan spreken? Verwijder
dat neusstuk dat tot aan je lippen hangt zodat je geen onsamenhangende klanken
mummelt. Dat neusstuk belet je je mond ongehinderd te sluiten. (Achter een
behoedzame rechter gaan duizend strikken schuil en de geringste onachtzaamheid
brengt een ijzersterke zaak in gevaar.) Verwijder het zodat je niet in een verborgen
val verstrikt raakt!’
De woldrager bracht daar schreeuwend tegen in: ‘Berfried, wat bazel je nou? Wie
iemand die daar niet ontvankelijk voor is edelmoedigheid wil leren, is niet goed wijs!
Ook al stelt dat neusstuk niet veel voor, denk je dat hij er even weinig aan gehecht
is als ik aan mijn wol? Hij toonde zoveel gierigheid bij het hardnekkig vasthouden
aan zijn pels dat hij dat neusstuk nog voor geen drie stuivers zou verkopen!’
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De wolf voerde het ritueel uit dat bij boetedoening hoort: hij wierp zich neer voor
de koningstroon, strekte beide armen uit en wilde met gebogen hoofd en smekende
gebaren de verzoenende woorden spreken van iemand die boete doet.
Zodra de waakzame meesterarts zag dat hij op het punt stond om schadeloosstelling
aan te bieden, viel hij met harde woorden fel uit en klaagde hem aan: ‘Dat is het!
Dat is het! O, duivel, dat is het dus! Oom, krankzinnige oom! Scheer je weg, duivelse
oom, scheer je weg! Uitstekend gedaan, ik smeek je altijd zo te handelen! Prachtig
zoals je daar boete doet! Ik waardeer je daden! Als je ruige mantel je nog steeds zou
bedekken, zou je je dan aan zo'n afschuwelijke brutaliteit wagen? Ik dacht dat je
genoegdoening ging geven, maar je daagt de koning uit tot een tweegevecht! Je
tweede vergrijp is nog erger dan het eerste! Het kostbare purper heeft je hart en je
lichaam veranderd! Laat de koning zich snel uitrusten met een schild en een stok!
Isengrim wil de koning van de troon stoten! Hij vliegt, o, waardige tegenstander, de
koning naar de keel! Edelen, tolereert u deze majesteitsschennis? Ach, wat een
hoogmoed begaat deze purperdrager! Hij verdiende de galg, maar dankzij voorspraak
van mij en de baronnen leek zijn misdaad nog recht te zetten! Nu laat hij zijn
handschoenen en hoed zien om een duel aan te kondigen! Edelen, wie kan deze
schande tolereren? Idioot, denk je dat deze tekens woede tot bedaren brengen? Woede
wordt eerder heviger door dit soort tekens! Welke duivel haalde je over om naar
voren te treden nog voor je dankzij mijn advies wist wat je te doen stond? Op mijn
advies had je deze symbolen van je hoogmoedige dwaasheid beslist een heel eind
hiervandaan moeten achterlaten! Dan had de koning zich misschien door je
smeekbeden laten vermurwen! Dat is nu nauwelijks meer mogelijk, zelfs niet als
iemand je voorspraak zou zijn!
Zeg me, koning, wat zijn met het oog op deze brutaliteit uw bevelen? U heeft een
zeer edelmoedig karakter. Ik smeek u, spaar deze domkop. Men zegt dat hij mijn
oom is en hij heeft u
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gediend, al deed hij dat met tegenzin.
In koninklijke trant deelt de koning jou het volgende mee, oom (de koning heeft
mij namelijk opgedragen om zijn woorden uit te spreken): “De zondaar heeft iemand
nodig om hem te vergeven, maar een onschuldige zorgt voor zichzelf. Niemand
schenkt vergiffenis als hij zelf geen misdaad op zijn geweten heeft. Wie slaag
verdraagt is sterker dan wie slaat en dat Hij de wereld geschapen heeft is voor God
minder roemvol dan dat Hij haar misdaden verdraagt. Laat je angst dus varen,
Isengrim. Ga heen en keer naar huis terug. Op Reinaerts verzoek schenk ik je
vergiffenis, zowel voor het feit dat je mij, een zieke, met je vijandige handschoen
wilde uitdagen, als voor het feit dat ik je mantel veel te laat mocht ontvangen. Ik
weiger je niet vergiffenis te schenken en ik wacht er ook niet mee, omdat je er niet
om vraagt, want dankbaarheid is niet vrijblijvend wanneer men erom vraagt. Ik spaar
je, ook al wil je dat niet, omdat het me genoegen doet een ondankbare te sparen.
Wanneer je weer bij zinnen bent, zal je dankbaarheid des te groter zijn. Dus of je
nog blijft of meteen weg wilt gaan, ik zal erover waken dat je je niet hoeft te beklagen
dat jou hier narigheid is overkomen. Als je nog even wacht tot na mijn zweetkuur,
kun je onmiddellijk je kleren weer aantrekken en naar huis teruggaan. Als je meteen
weggaat, bewaar ik wat je me hebt uitgeleend om het je terug te geven wanneer je
hier ooit weer terugkeert.”’
Toen de arts de koninklijke bevelen had uitgesproken, richtte hij zich tot zijn oom
en deed zijn eigen zegje: ‘Oom, hoewel je ontkent dat ik je opnieuw te hulp ben
gekomen, is het duidelijk door wiens toedoen de koning zijn woede heeft laten varen.’
De ander gaf geen antwoord en was niet zozeer blij dat de door hem uitgeleende
huid bewaard zou worden als wel bedroefd omdat hij haar had afgestaan. Ja, hij
weigerde zelfs om daar nog langer te blijven en opnieuw onderweg naar die vervloekte
deuren was hij van zins om weg te gaan.
Het hert, het everzwijn, de vos, de ram, de bok, de beer, de
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ezel, allen zeiden de vluchteling met hun eigen stemgeluid vaarwel: ‘Nou, God
behoede je nu, lieve vriend! God behoede je nu, lieve vriend!’
Hij zei niets terug, liet het gezelschap dat hem groette achter en ging weg alsof
hun gastvrijheid hem niet beviel.
Nadat koning Rufaan de kruidendrank had ingenomen en onder de warme vacht
had liggen zweten, keerde zijn vroegere welstand terug. Hij vroeg om voedsel en at
het op en meteen vulden zijn krachtige gestel aan de ene kant, het krachtige medicijn
aan de andere kant, elkaar aan. Zijn levenslust keerde weldra terug en hij vroeg
Reinaert de lange uren te verdrijven met een amusant verhaal. Hoe de wolf het
klooster had verlaten of was binnengekomen; hoe hij bij de ree te gast was geweest
en weer was weggegaan; wat ze samen hadden beleefd, de woorden die ze met elkaar
hadden gewisseld en waarom hij daar geheimzinnig over zijn leeftijd had gedaan.
De koning voegde daar glimlachend aan toe dat hij ook wilde weten hoe Reinaert
zelf door de haan bij de neus was genomen.
Reinaert voelde daar weinig voor, want omdat hij voortdurend aan het woord was
geweest had het vele praten hem vermoeid, maar hij vroeg Bruun te vertellen wat
hem dikwijls was verteld. Bruun had er namelijk nieuwe verzen over gemaakt. En
toen ze de koning vroegen of hij die wilde horen, stemde hij toe. Gutero ging ze
halen, keerde spoedig terug en gaf ze aan de beer. De beer gaf ze aan het everzwijn,
die ze voorlas. Het hele hof zweeg en luisterde naar het melodieuze lied.

Eindnoten:
vrede Een periode van vrede die aanvankelijk door kerkelijke autoriteiten werd afgekondigd,
later ook door wereldlijke heersers, om mensen en hun bezit veiligheid te garanderen teneinde
recht en orde te bevorderen. De Godsvrede (pax Dei) werd door bisschoppen afgekondigd, de
grafelijke vrede (pax comitis) werd door de graaf afgekondigd; Vlaanderen, waar de Ysengrimus
geschreven is, werd immers door een graaf bestuurd. De pax comitis gold voor bepaalde tijden,
plaatsen en groepen mensen, zoals vrouwen, reizigers en pelgrims, en verbood, evenals de pax
Dei, geweld op religieuze feestdagen. Het schenden van de vrede was een ernstig misdrijf,
evenals het weigeren ervan.
koorts De middeleeuwse geneeskunde maakte op grond van de “status”, het hoogtepunt van de
koorts, een onderscheid in vier soorten koorts: “acutissimae” (het hier beschreven geval waarbij
het hoogtepunt op de derde dag valt), “peracutae”, “acutae” en “subacutae”, waarbij het
hoogtepunt op respectievelijk de zevende, veertiende en eenentwintigste dag valt.
is Cf. Wijsheid van Jezus Sirach 13:19: “Zo zijn de armen de graasgrond van de rijken.”
rechter De tekst geeft ‘tribunus’ en ‘pretor’, oorspronkelijk termen waarmee Romeinse
ambtenaren werden aangeduid. In de twaalfde eeuw werden deze termen in een juridische
context gebruikt; pretor voor de burggraaf of kastelein, die de graaf in minder belangrijke
aangelegenheden vertegenwoordigde, en tribunus voor de schepenen die de pretor adviseerden.
Reinaert duidt Isengrim aan als tribunus en zichzelf als pretor, waarmee hij aangeeft dat zijn
eigen oordeel het zwaarst weegt. Deze termen zijn vrij vertaald.
mol De mol is uiteraard wel een gewerveld dier.
versleten Cf. Jozua 9, waar verteld wordt hoe de inwoners van Gibeon met oude versleten
schoenen en oude kleren komen opdagen om de Israëlieten wijs te maken dat ze van heel ver
zijn gekomen.
boeken De graven van Vlaanderen, die veel belangstelling hadden voor genealogische kwesties,
lieten hun stamboom bijhouden door de kloosters van Sint-Bertin en Sint-Pieters (in Gent).
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hoofd Reinaert ondermijnt zijn plechtige eed door te zweren bij zijn rode haar, in de
Middeleeuwen beschouwd als een uiterlijk teken van een bedrieglijke en verraderlijke aard; cf.
VDVR 3191.
roede De roede van de schoolmeester.
vrijgelatene Reinaert stelt Isengrim denigrerend voor als een vrijgelatene die de koning nog
geld schuldig is. Een horige kon zich vrijkopen door zijn heer een som geld te betalen. Wanneer
het om veel geld ging, kon de heer meerdere jaren uitstel van betaling verlenen. De horige kon
dan al van bepaalde voordelen van zijn status van vrij man gebruikmaken.
bood Een verwijzing naar het verhaal van de bedevaart.
kraai Dat wil zeggen niemand.
staart Isengrim had zijn staart verloren tijdens zijn visavontuur dat, chronologisch, volgt op het
verhaal van de bedevaart. Engelsen hadden staarten omdat ze hun vijanden uit lafheid de rug
toekeerden om te vluchten en zo hun staart lieten zien, althans deze reputatie hadden ze sinds
de verovering van hun land door de Normandiërs in 1066.
verzwegen Volgens de Disticha Catonis (Cato's Spreuken), een boek dat veel gebruikt werd in
het middeleeuwse onderwijs, moest iemand die gedwongen werd tegen een vriend te getuigen
diens fouten zoveel mogelijk verhullen.
genoemd Etampes: verwijzing naar de aldaar gehouden synode van 1130 toen het pauselijk
schisma werd opgelost, en op de rijksvergadering van 1147 aldaar, waarbij over de tweede
kruistocht werd gesproken. In beide gevallen was Bernardus van Clairvaux aanwezig. Carcofas
is geboren tussen Pasen (het belangrijkste feest van het liturgisch jaar) en Reims (zetel van een
aartsbisschop), dus hij is een heel gewichtig man. De naam Kefas, Hebreeuws voor Petrus, is
terug te vinden in Johannes 1:42. Carcofas' naam omvat dus C (geblaf met harde keelklanken)
+ ars (kunst) + Kefas (Petrus) = Carskefas = Carcofas.
nunc Nu.
bè Jozef kan verzen maken, want “bè éé bè” (drie lettergrepen, kort lang kort) past uitstekend
aan het eind van een hexameter.
priem Het derde van de acht hoorgebeden die dagelijks in het klooster plaatsvonden.
Tours Sint-Maarten, de heilige van Tours, deelde zijn mantel met een bedelaar.
hoofddeksel De pontificaalkousen en mijter (met koordje) van de bisschop.
perkament Perkament werd van dierenhuiden gemaakt. Deze metafoor borduurt voort op het
dubbelzinnige gebruik van het werkwoord “lego”, dat zowel bij elkaar pakken, verzamelen, als
lezen betekent.
opeten Het is de taak van de akoliet, behorend tot de lagere clerus die een wit gewaad (albe)
draagt, om de bisschop uit zijn kazuifel te helpen. Na afloop van de dienst (na het knielen) zou
hij als dank voor bewezen diensten van de bisschop negen appels krijgen.
regel Regel 4.32: “Die ons verwensen geen kwaad terugwensen, maar hun veeleer het goede
toewensen” en 4.51: “Zijn mond behoeden voor slechte taal.”
pissen Ze zijn te zacht en te mild geweest.
zwanen Dat wil zeggen nergens.
Gabriël Deze aartsengel wordt vaak voorgesteld met grote vleugels.
neusstuk De bok stelt de reep huid die over Isengrims neus hangt voor als het neusstuk van de
helm van een ridder.
stok Reinaert stelt Isengrims uitgestrekte voorpoten voor als de handschoen die men zijn
tegenstander voor de voeten wierp en zijn knieval als een uitdaging voor een tweegevecht, een
juridisch gevecht om een zaak te beslechten. Door te winnen bewees de winnaar dat hij het
gelijk aan zijn kant had. De stok is geen koninklijk wapen. Reinaert is er niet op uit om de
koning te beledigen, maar wijst erop dat het onwaardig is een parvenu als de wolf met
ridderwapens te bestrijden.
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De bedevaart
De ree Bertiliana wilde samen met haar kameraden bedevaartplaatsen bezoeken om
daar vurig te bidden. Aanvankelijk had ze geen gezelschap, maar later vond ze zeven
metgezellen, waarvan hier de namen tezamen met hun taken: Rearied het hert, hun
aanvoerder tijdens confrontaties met verdachte lieden, droeg huiveringwekkende
wapens op zijn wijdvertakte voorhoofd; Berfried de bok en Jozef, satraap der schapen,
boden met hun gewapende hoofden op dezelfde wijze bescherming; Carcofas de
ezel, geschikt voor het dragen van lasten, leidde zijn naam af van de aard van zijn
taak en Reinaert, die het bevel voerde, verbood en gebood zoals het roer de volgzame
boot in beide richtingen stuurt. Met de jaren was hij zonder twijfel nog wijzer
geworden en het was onbekend of zijn listigheid werd overtroffen door zijn leeftijd
of zijn leeftijd door zijn listigheid. Gerard de gans hield de wacht en dreef nachtelijke
belagers met ijselijke kreten op de vlucht en Sprotien de haan, bewaker en aanwijzer
van de tijd, kraaide zowel overdag als 's nachts de uren. Overdag kraaide hij het
tijdstip voor vertrek, rustpauzes en maaltijden; 's nachts riep hij degenen die waakten
op om tot God te bidden.
Waar en hoe de ree door het lot met deze reisgenoten bedeeld werd zal ik vertellen.
Niet iedereen was ervan op de hoogte dat ze aan haar reis begonnen was. In haar
eentje was ze van huis vertrokken om op bedevaart te gaan naar heilige plaatsen in
het buitenland die ze al een hele tijd geleden veelvuldig had beloofd te bezoeken, in
het bijzonder de zuil in de kerk van Sint-Gereon die onderscheid maakt tussen
zondaars en vrome lieden.
Toen de ree de tocht waar ze aan begonnen was er voor de helft op had zitten,
kwam ze op een kruispunt dat door dicht kreupelhout werd beschaduwd. Daar
ontmoette de vos de dame die zich door distels en doornstruiken een weg baande en
hij groette haar en werd teruggegroet. Daarop sprak hij: ‘Waar ter
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wereld kom jij vandaan? Waarheen gaat de reis? Waarom alleen? Wat is het doel?
Vertel me alle details. Dit zijn weloverwogen vragen!’
De dame antwoordde: ‘Ik weet niet waarom je dit alles vraagt, maar luister,
misschien steek je nog iets op van mijn voorbeeld. Ik heb huis en haard verlaten om
de relieken van heiligen die in Rome en op andere plaatsen rusten te bezoeken. Om
te vermijden dat overbodige pracht en praal afbreuk doet aan dit godgewijde werk
reis ik alleen. Ik heb geen grote stoet dienaren nodig.’
De schrandere Reinaert wees de ree, die zo onnadenkend op pad was gegaan,
terecht en gaf haar goede raad: ‘Dierbare zuster, kan je God alleen maar dienen en
de heiligen alleen maar behagen door zonder gezelschap rond te lopen? Als Job ons
de waarheid leert, is een schijnheilige nooit gelukkig. Niets is kwalijker dan
gehuichelde vroomheid. Iedereen moet laten zien wat hij is. Armoede mag het lot
van een arm man zijn, maar rijken horen zich door rijkdom te laten vergezellen. Een
arm man weet niet hoe hij met rijkdom om moet gaan, hij heeft geen gevoel voor
decorum. Ontneem of schenk de arme rijkdom, in beide gevallen gaat hij ten onder.
Bewijst men een arm man eer, dan zwelt hij van trots. Neemt men het hem af, dan
kwijnt hij weg. Pak hem zijn rijkdom af en hij wordt wanhopig. Geef het hem terug
en hij wordt verwaand. Het beste wat een arm man kan overkomen is om nooit geluk
te hebben, immers, een bekende weg legt men met vastberaden stappen af. Wie niet
weet hoe hij rijkdom kan vergaren, weet ook niet hoe hij die kan verliezen. In beide
situaties raken wankelmoedige zielen in de war, maar de rijke, zelfverzekerd omdat
hij bij zijn volle verstand is, verdraagt verlies van rijkdom met evenveel wijsheid als
het bezit ervan. Zowel thuis als daarbuiten houdt hij van zijn gelijken. Laat de
fatsoensnormen varen en rijkdom treft verdiend smadelijke verwijten. Ook jij moet
dus fatsoenlijk leven en je met een schitterend gevolg omgeven. Wees thuis gul,
buitenshuis nog guller. Zolang je hart maar vroom is en gloeit van pure eenvoud
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doet de schittering van een luisterrijk gevolg geen afbreuk aan je verdienste. En
misschien ligt er in deze wildernis wel een vreemdeling op de loer waar je 's nachts
niet graag in je eentje mee zou willen spreken. Het hert, ik en het schaap, de haan,
de bok, de gans en de ezel hebben de gelofte afgelegd dezelfde reis te ondernemen.
Accepteer ons als kameraden, trouw in voor- en tegenspoed, want we zijn bijzonder
sterk en wijs.’
Zijn woorden stonden haar wel aan, waarop Reinaert zijn metgezellen riep. Allen
sloten een verbond met elkaar en samen gingen ze verder.
De sluwe Isengrim, die zich daar in de buurt schuilhield, had hen afgeluisterd en
hoorde dat zij een verbond hadden gesloten. Op de dag dat de ree haar metgezellen
ontmoette, had deze wolf al 160 levensjaren achter zich liggen. Toen hij zag dat de
ezel, die hun in zakken opgeborgen rijkdommen meezeulde, door zijn zware last
nauwelijks vooruitkwam, werd hij, getroffen door deze buitengewoon aantrekkelijke
buit, bijzonder gekweld. Wat moest hij doen? Zijn geest was snel, maar zijn buik
traag. Hij had meer gegeten en gedronken dan goed was en overdadiger dan
gewoonlijk, zodat hij de samengeperste grond onder zijn volgeladen buik uitholde.
Zijn flanken staken een hand boven zijn heupbeen en ribben uit en stonden strakker
gespannen dan zijn keiharde buik, en onder druk van zijn maag was zijn huid zover
uitgerekt dat ze niet meer volledig door haren bedekt werd, ook al stonden die dicht
op elkaar. Hij sprak toen al zijn lichaamskracht aan en probeerde drie keer overeind
te komen, maar drie keer viel hij. Hij kreunde en riep smekend duizend doden over
zichzelf af. ‘O, wee!’ sprak hij. ‘Ik zal hier de dood vinden! O, welk een gastvrij
onthaal loop ik nu mis, allerellendigste verschoppeling die ik ben! Ik ga, of ik nou
kan of niet. Op de een of andere manier kom ik wel vooruit. Ik kan op z'n minst hun
sporen volgen door als een slang te kronkelen of me als een varken rond te wentelen.
Als ik niet hun metgezel kan zijn, dan maar hun gast!’ Zodoende liet hij zijn buik
met

Ysengrimus

104
zijn rug van plaats wisselen en zijn rug met zijn buik. Hoop wekte kracht op en kracht
hoop, en begeerte bracht hem in beweging.
De scherpzinnige leider wist dat de wolf zich in het kreupelhout verborgen hield
en weinig goeds van plan was. Daarom zonderde hij zich samen met Jozef van de
groep af, gaf hem het levenloze hoofd van een oude wolf dat iemand had opgehangen
en vertelde hem wat hij moest doen als er een grijze en onbetrouwbare bezoeker,
wolf genaamd, op zou komen dagen.
Het werd snel donker. Daarop betraden ze onder begeleiding van Sprotiens gekraai
een nachtverblijf en installeerden zichzelf en hun bagage. Jozef riep Carcofas en
droeg hem op het huis te bewaken. ‘Op deze plaats ga je staan, ezel!’ zei hij. ‘Hier
blijf jij, deurwachter, onbeweeglijk staan als een stevige paal. Onze boot is op vreemde
bodem beland. Denk je dat je veilig bent omdat je op dit moment niet door wapens
bedreigd wordt? De haak die waterbewoners vangt is van aas voorzien. Soms is een
beker wijn die men krijgt aangereikt gevaarlijker dan een zwaard. Weet je welke
uitvinding Troje aan haar vijanden overleverde? Een vriendelijke landstreek heeft
ballingen maar al te vaak misleid wanneer bedrieglijke rust hen op voorhand deed
vergeten om op hun hoede te zijn. Als er een boosaardige indringer deze omheining
binnenkruipt, houd dit dan in je achterhoofd: doe het tegenovergestelde van wat je
bevolen wordt, wat ik je ook beveel.’ Bereidwillig ging de ander voor de deur staan
zoals hem was opgedragen.
Ze gingen aan tafel. Razende eetlust kwelde de ezel en hij reageerde met boerse
domheid op zijn honger. Hij liet de deur voor wat ze was en liep naar de haard, ging
de borden langs die daar waren neergezet en graaide de verspreide restjes mee. Jozef
voer tegen hem uit: ‘Terug naar de deur, stomme boer! Jouw taak vereist alerte
waakzaamheid! Groot voordeel gaat omwille van een klein voordeeltje verloren!
Zorg voor het leven wordt ten bate van vraatzucht verwaarloosd!’
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De deurwachter, die er alleen bezorgd om was zijn razende maag te hulp te komen,
gaf, zoals hem verteld was, volkomen serieus dit onzinnige antwoord: ‘Je droeg me
toch alleen maar op om de deur te bewaken, kameraad? Sta me toe je bevelen
ongestraft op te volgen! Ik kauw niet met mijn ogen, ik vertrouw het eten aan mijn
tanden toe! Mijn mond leegt de borden, mijn ogen zijn op de deur gericht.’
Toen zijn maag zich ontspande kwam de wolf langzaamaan in beweging. In zijn
ijver gaf hij zijn kracht nog meer snelheid en terwijl de woeste Jozef de koppige ezel
met beloftes, smeekbeden, slagen en dreigementen bestookte, verscheen de
onbetrouwbare gast. Zonder de woorden uit zijn mond te menen of die in zijn hart
uit te spreken, wenste hij degenen die hij daar aantrof het beste toe. Door zijn
kwaadaardige plan met mooie woorden te kleuren, omhulde hij zijn bedrog met
schijnheiligheid met de bedoeling hen 's nachts in hun slaap te kelen en het wachten
met winst weer goed te maken. Toen hij over de drempel stapte sprak hij: ‘Vrede
met jullie! wenst een kluizenaar. Wees gezegend, broeders! Nogmaals vrede met
jullie! Dat wenst een kluizenaar.’
Eerst beefden ze van angst, zoals gebeurt wanneer er plotseling voor oren en ogen
dreigend gevaar opdoemt, maar zodra ze zagen dat ze zich tegen één vijand, niet
tegen meerdere, moesten verweren, keerde onstuimig vertrouwen in hun kracht en
aantal spoedig terug.
De bezoeker ging voort: ‘Ik zwerf rond als kluizenaar om mijn broeders op te
roepen vrede en gerechtigheid te bewaren. Moeten zij die me achter mijn rug trouw
zijn in mijn aanwezigheid bang zijn? Schrik niet van mijn komst. Mijn woede is
bedaard, hoewel mijn uiterlijk en stemgeluid onveranderd zijn gebleven. Dat eist de
straf die ik voor mijn zonden heb verdiend. Uiterlijk ben ik een wolf, maar mijn
karakter is zachtmoediger dan een lam. Met mijn stemgeluid bewijs ik dat ik een
wolf ben, maar met mijn deugdzaamheid ontken ik het. De indruk die
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mijn stem en mijn uiterlijk achterlaten is dus onbetrouwbaar. Mijn levenswandel en
daden zijn het die men moet vertrouwen. Vroeger werd ik als een woesteling
beschouwd en als iemand die onschuldigen kwaad doet, maar nu leef ik even
deugdzaam als ik vroeger slecht was. En ik bezoek niemand met meer plezier dan
jullie, want degenen die ik het meeste kwaad heb gedaan, schenk ik de meeste liefde.
Vertrouwen op jullie gelofte heeft me dan ook hierheen gebracht. Ik smeek jullie om
tot Rome jullie metgezel te mogen zijn. Ik wil de patriarch van de kerk van Palestina
opzoeken. Bok, peetvader, geef me het pelgrimskruis!’ De bok staarde de spreker
namelijk met een fronsende blik aan, omdat hij zich van de wolf geen enkele daad
kon herinneren die van gemeenschapszin getuigde.
Oude zonden brengen nieuwe schaamte teweeg. De bok veroordeelde de
wolvenbeloftes als eerste: ‘Moge de galg,’ zei hij, ‘morgen iedereen dragen die blij
is dat de deur niet bewaakt werd! Alleen voor de gans maak ik een uitzondering,
want we kennen niet elk hart. De anderen wilden het niet, de gans misschien wel.
Wie al in zijn jeugd met de zonde besmet is geraakt, wordt er oud mee, en het is juist
dat hij ook sterft met de zonden waarmee hij oud is geworden. Als ik aan het bestaan
van een tam geworden sterke wolf zou geloven, dan mag hij me verslinden, of hij
nu abt is of kluizenaar. Dus of de wolf nu kluizenaar is, bisschop of abt, laat hem
geen tanden hebben of anders weggaan naar waar hij vandaan is gekomen. Laat hem
maar teruggaan naar het klooster dat hij als wegloper heeft verlaten en daar om het
kruis vragen, want in dit gezelschap bevindt zich geen bisschop. Voor een kluizenaar
met tanden sluiten we onze deur en ook de tanden van een vos of ezel zijn bij mij
niet geliefd. Niemand met tanden zal ooit zo tam worden dat ik hem niet liever onder
de grond zou willen hebben met mij erboven. Een kluizenaar met tanden heeft niets
te zoeken in dit huis. Zeg op, ezel: waarom heb je de deur nog steeds niet dichtgedaan?
Wil je nog meer kluizenaars bij ons binnenlaten? Zonder anderen weet
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deze al goed genoeg wat hem te doen staat.’
De gans was het hiermee eens en gaf, om zich aan te sluiten bij degenen die wilden
dat de deur dichtging, hetzelfde bevel.
Isengrim begreep uit de woorden van deze twee dat zijn komst slechts weinigen
plezier deed en omdat hij bang was dat de anderen soortgelijke of nog ergere dingen
voor hem in petto hadden, was hij hen voor met de list van een aftocht onder valse
voorwendselen. ‘Isengrim gaat weg, broeders. Blijft in vrede! Wij zijn niet wat wij
lijken te zijn,’ zei hij. ‘Ik bid jullie: laat niemand aanstoot nemen aan de komst van
een broeder. Als men van mij verlangt dat ik blijf, dan doe ik dat. Zo niet, dan ga ik
gaarne weg. En tot slot, als men mij beledigend heeft toegesproken, dan zie ik dat
door de vingers en ik beding dat men, zoals dat hoort, hetzelfde met mij doet. Ik ga.
Reinaert en al je metgezellen waarmee je tot mijn verbazing liever optrekt dan met
mij, gegroet.’
Reinaert zag dat Isengrim wenste dat hem verboden zou worden weg te gaan en
dat hij gedwongen zou worden zonder kleerscheuren terug te komen. ‘Oom,’ sprak
hij, ‘waar ga je heen in het holst van de nacht? Het is guur daarbuiten, geen deur
staat nog open. De bok heeft spijt van zijn domme woorden. Laat je overtuigen om
te blijven en denk toch niet dat die kwaadaardige woorden op jou sloegen! We dachten
dat iemand anders ons huis had overvallen, iemand die we liever ergens anders hadden
zien heen gaan. Dit gezelschap staat met toegewijde genegenheid voor je klaar en
het beste wat we hebben staat je ter beschikking.’ Juichend ging Isengrim zitten en
bedankte hen.
Bertiliana bestelde onmiddellijk een maaltijd en sprak: ‘O, Jozef, we weten niet
of deze broeder vandaag al gegeten heeft. Maan de koks tot spoed!’
‘Ach, meesteres,’ antwoordde hij, ‘we hebben geen vis en ook geen linzen en in
deze bossen zijn nog geen twee eieren te vinden. Vraag de kluizenaar of hij vlees
mag eten!’
O, als het eens waar mocht zijn dat je me vlees geeft! dacht de wolf.
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Alsof ze ervoor terugschrok het aan Isengrim te vragen, vroeg de ree aan Reinaert
welk voedsel dergelijke lieden mochten eten. Een dief is minder bang om te hangen
dan de bisschop bang was dat de vos zou zeggen dat vlees voor zijn soort
ongeoorloofd was.
De ervaren aanvoerder, die zowel de belangen van zijn oom als die van zichzelf
behartigde, sprak de dame als volgt toe: ‘Mevrouw, op honger na wordt hem niets
ontzegd. De Schrift leert immers dat voor de reinen alles rein is.’
‘Zeg me, vader,’ sprak de dame, ‘is het zoals de vos zegt? Wordt er in uw orde
vlees gegeten? Reinaert zegt van wel.’
Ingenomen met deze weetgierige woorden en er niet aan twijfelend dat men hem
zou geloven, sprak Isengrim zachtmoedig: ‘Wij eten wat ons wordt voorgezet. Ik eis
niets en ik weiger niets. Gods giften en de jouwe zijn mij welkom. De heilige God
heeft voor zijn heiligen alles heilig gemaakt. Satan eet niets en blijft toch altijd slecht.
De belangrijkste regel is dat men het hart voor de zonde afsluit. Het wordt zondaars
dikwijls opgelegd om voedsel te laten staan. Voor rechtvaardige lieden is dus op
zondigen na niets verboden. God te dienen is de grootste vrijheid.’
Daarop sprak de dame verheugd: ‘Jozef, onze gast eet vlees. Nu smeek ik je: zet
hem het beste voor dat je kan bereiden!’
Eerst mopperde Jozef wat, zoals een opstandige dienaar bij alle bevelen doet, en
antwoordde: ‘Mevrouw, we hebben hier echt niets anders dan witte wolvenkoppen.
Dat is eenvoudig voedsel en het smaakt eenvoudig. Vraag niet te veel! Wat we hebben
dien ik met plezier op. Als ik beter had, zou ik het ook geven. Reinaert weet dat ik
niets beters voorhanden heb. Ik denk dat dat Reinaert en de anderen allemaal wel
bekend is.’
Reinaert antwoordde: ‘Mevrouw bazelt maar wat met haar bevelen! Ze weet niet
wat ze wil en geeft wat ze niet heeft. Laat haar maar lekker bevelen. Al zitten we
bovenop een berg, breng zalm uit de Rijn of de Maas! Je zegt dus dat er wolvenkoppen
zijn en je hebt ze daar. Dien ze onmiddellijk op, dien ze op! Of
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deugen ze soms niet? Ze smaken zoals ze smaken. Wij eten ze toch ook? En bovendien
is dit voedsel toegesneden op deze plaats, want het bos herbergt wolven, de zee
vissen. Hier wordt dus met evenveel recht wolvenkop gegeten als vis daar. Geef wat
je hebt, goede broeder, want hier zit een bescheiden kluizenaar. Onder het oog van
God hebben de armen genoeg aan naastenliefde.’
Jozef ging heen en kwam terug met de kop die hij al had en hield die huppelend
voor het gezicht van zijn gast omhoog. Toen de wolf die kop zag, vouwde hij zijn
staart tussen zijn poten en wenste dat hij ergens anders was.
Tussen zijn danspassen door riep de tafelbediende: ‘Wie met vreugde geeft, heeft
de goedkeuring van zijn meesteres! Deze kop greep ik als eerste, Reinaert! Kijk maar
eens of hij goed op smaak is! Hij ruikt lekker! Als hij smaakt zoals hij ruikt, prijs ik
mij gelukkig! Vraag je je af waar hij vandaan komt? Ik geloof dat dit het hoofd van
een oude wolf uit Anjou is! Beter is er niet aan deze kant van Rome!’
Toen hij dat had gezegd, sprak de aanvoerder alsof hij een woedeaanval kreeg:
‘Dwaas, wat is dat voor kop? Breng een grotere!’
De ander ging snel terug en bracht dezelfde weer mee, die hij eerst van
herkenningstekens had ontdaan en waar hij een tonsuur op had aangebracht door het
haar uit te rukken.
‘Dit,’ zei hij, ‘hebben we een Engelse abt onlangs afgenomen. Dit hoofd zou ik
nog niet eens aan mijn eigen broer hebben voorgezet! Maar het is niets waard naast
de grote waardigheid van onze gast. De heer des huizes heeft stro in zijn bed en zijn
gast veren. O, kijk dit hoofd toch eens, Reinaert, hoe vet en rond, hoeveel
overeenkomsten met de gelaatstrekken van deze persoon! De dikkoppen van
Sint-Omaars wankelen onder het gewicht van zulk soort koppen! Zulke koppen
voedert de heilige van Atrecht in zijn klooster! Deze moet de kluizenaar met meer
vreugde aanvaarden dan de anderen. Hij was immers min of
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meer van dezelfde orde!’
De scherpzinnige leider antwoordde: ‘Aan een karige maaltijd, opgediend door
een boosaardige tafeldienaar, beleven maar weinigen genoegen, want de eters verdoen
hun tijd. Dit hoofd kan ik evenmin aanbevelen. Er liggen betere in de andere hoek.
Ga een klein stukje naar links, daar heb ik een groot hoofd opgeborgen; een stok van
hazelaarshout houdt zijn bek opengesperd. Die is het smakelijkst. Ga hem halen!’
‘Wie kan één hoofd tussen duizend andere vinden?’ antwoordde Jozef. ‘Ik weet
niet welke ik eerst moet kiezen en welke later. Wil je het hoofd dat Gerard de gans
gisteren voor de ogen van ons vieren afbeet toen hij dacht dat hij gras aan het plukken
was? In het dichte gras lag een Deense bisschop te rusten. De liggende man was bijna
helemaal onzichtbaar. De onvoorzichtige gans, die daar gras aan het plukken was,
stootte op het hoofd van de Deense bisschop en rukte het af. Opgewonden door het
gebeurde, niet geschrokken van wat hij had gedaan, blies hij zijn haren en oren in
één keer weg en met die krachtige windstoot rolde het hoofd hier helemaal naartoe.
Het hert heeft het gezien, de bok, de ezel en ik.’
‘Zo is het,’ sprak de ander. ‘De kop waarvan de lippen door hazelaarshout
gescheiden worden voldoet. Breng hem snel!’
Jozef ging weg en trok er alle haren en de oren af om het bedrog te verhullen. Hij
hield de opengesperde kaken uit elkaar door er een stok tussen te zetten. De lippen,
die tot een huiveringwekkende grijns waren opgetrokken, raakten elkaar niet.
De oude verstijfde toen hij dat zag en wendde zijn gezicht af. Verdwenen was zijn
honger, verdreven door hevige angst. Op dat moment was het hem voor het eerst
duidelijk dat Fortuna geen spelletje wilde spelen. Nooit eerder had hij zoveel angst
gevoeld.
‘Welke duivel bracht me bij deze wolvendoders?’ zei hij. ‘Wee mij, gaat de dag
zo langzaam omdat hij met een touw is vastgeknoopt? Waarom dit gehoornde leger?
Men zegt dat deze
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Gerard, die er niet eens genoegen mee neemt dat hij ongelukkige wolven heeft
gekeeld, zelfs hun haren en oren heeft weggeblazen en met blazen dit hoofd hierheen
heeft laten rollen! Kan ik dat verwerken zonder mijn verstand te verliezen?’
De gans antwoordde: ‘Dus je denkt dat dit iets nieuws is, Isengrim? Dit is me heus
niet voor het eerst overkomen. Als ik zou willen, zou ik acht wolvenkoppen, nog
groter dan deze, weg kunnen blazen en zelfs die van jou, heer kluizenaar! Denk je
dat ik nog steeds in het ei van mijn moeder zit?’ En hij bracht een enorm kabaal voort
uit zijn sissende keel.
Toen de wolf dat hoorde, riep hij driemaal ‘Aaah!’ en viel plat op zijn rug omdat
hij plotseling zijn zinnen had verloren. Hij dacht een hele tijd dat hij zijn hoofd kwijt
was, weggeblazen tot voorbij de Getische sneeuwvelden.
De wolf, die daar halfdood en buiten westen lag, werd overeind geholpen door
zijn neef die hem zei: ‘Kom overeind, oom! Ga zitten. Oom, als ik me niet vergis zit
je te slapen. Doe maar rustig aan! Ter ere van jou heeft de maaltijd langer geduurd
dan gebruikelijk is.’
Isengrim sloeg geen acht op deze woorden, want hij had andere dingen aan zijn
hoofd: hij betreurde het dat hij het huis van een angstaanjagende bende had betreden.
Zijn aanvankelijke verlangen om binnen te komen zonk in het niets bij zijn verlangen
om te vertrekken, want hoop bekoorde hem minder dan bijtende angst hem verstikte.
Toen zei de aanvoerder: ‘Waar denk je aan, oom?’ Die antwoordde: ‘Je vraagt me
waaraan ik denk? Aan de allergrootste monsters! Welke duivel zag ooit
bedevaartgangers zoveel wolvenkoppen als proviand meedragen? Zouden ze niet
beter koeien- of varkenskoppen kunnen eten?’
De geslepen woordvoerder antwoordde hem aldus: ‘Oom, ondanks je geloofsijver
lijk je me niet erg verstandig en dat was je ook vroeger niet toen je nog op het slechte
pad was. Wat heb ik ermee te maken wat je met een Scythische of Indische vos
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doet? En wat gaat het jou aan wat ik met Spaanse wolven doe? Omdat jij ons bent
toegedaan en wij jou, komt deze straf over onze vijanden, niet over jou. Ben je bang
in gezelschap van de gans, van mij, de ram en de bok? Was er ooit enig volk een
ander volk vriendelijker gezind? Bang zijn voor ons is even absurd als beweren van
een haring die Grieks spreekt en een wagen die over de Alpen kraakt, dat ze zingen.
Haal het eten weg, Jozef, en breng het snel naar de provisiekamer terug. We worden
fraai bedankt voor onze vrome dienstvaardigheid: voor onze opofferingen oogsten
we woede, schade voor onze uitgaven!’
Jozef graaide het hoofd mee, verborg het en keerde terug. Zuchtend sprak hij:
‘Ach, wat ziet die bisschop bleek! Hij heeft de kleur van een zieke! Ik hoop dat hij
niet onwel is. Of hij heeft de koude rillingen van een vijfdaagse koorts, of hij doet
alsof. Misschien zou hij zich thuis prettiger voelen.’
De woordvoerder antwoordde: ‘Wel, wel, wat een inzicht, Jozef! Wat ben jij goed
opgevoed bij je moeder thuis! De abt wil zijn reis voortzetten. Misschien dat hij
daarom weggaat? De ezel denkt zus, de ezeldrijver stuurt zo. Men mag veel hopen,
maar de opbrengst van alle inspanningen blijft onder de maat. Slechts weinigen valt
de eer te beurt van datgene wat ze wensten ook daadwerkelijk te genieten. Wil je
hem zonder te betalen weg laten gaan nu hij onze voorraden heeft verslonden? Laat
hem dat op z'n minst met zijn adviezen verdienen!’
Alsof hij de wolf niet als leermeester wilde hebben viel de bok Reinaert, die nog
meer wilde zeggen, heftig in de rede: ‘Deze valse aantijgingen zijn ongegrond,
Reinaert. Hij heeft onze levensmiddelen niet al te erg geplunderd. Gemeenschappelijk
verbruik heeft onze rondslingerende voorraden doen slinken. Het hele huis getuigt
van de regels der gastvrijheid. Het is gebruikelijk dat men gasten met het hart en met
de hand onthaalt. Had hij dan zowel voor ons eten als voor zijn eigen eten moeten
betalen? Wanneer er een gast komt opdagen, krijgt iedereen meer te eten. Woorden
en blikken maken duidelijk wat het hart
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voelt. Dat hebben we voor hem gedaan en als een gezelschap dat je oom bijzonder
toegewijd is, zullen we dat graag nog een keer doen. Ik weet dat we hem tot nu toe
naar behoren hebben bediend. Zet nu de kroon op het werk! Hij wil gaan, dus geef
hem toestemming! We hadden hem moeten vragen of hij dat wat hij ons vroeg wel
wilde. Zijn we dan een verstandig gezelschap wanneer we zijn verzoek niet inwilligen?
Een dwaas verliest grote geschenken door kleine te weigeren en bij gebrek aan nieuwe
goedheid raakt vroegere goedheid in vergetelheid. Waarom verbied je hem weg te
gaan terwijl je hem niet verbood binnen te komen? Het had je beter gestaan als je
hem de toegang had geweigerd! Liever stellen we het zonder de raad van de gaande
man dan dat we ons vertillen aan de last van een adviseur. Wat als deze raadgever
zich zo volvreet dat je liever zou willen dat hij zonder raad te hebben gegeven
hongerig was weggegaan? Hij adviseert je hem toe te staan te vertrekken. Zou hij
zinniger advies kunnen geven als je hem tegenhoudt? Het zal eerder drie keer
boomstammen regenen! Zijn vertrek vergoedt de maaltijd en verdient onze
dankbaarheid; zoveel argwaan wekt zijn komst.’
De voorzichtige woordvoerder, die wist hoe hij een ander kon bedriegen en zichzelf
niet met een doorzichtige list om de tuin liet leiden, protesteerde: ‘Je verbiedt iedereen
het woord te voeren, maar niemand zit op je gezwets te wachten! Van alle
hoogbejaarde grijsaards is deze het verstandigst. Hij is een goede adviseur en
proviandmeester en ik verklaar openlijk dat hij evenveel vaardigheden heeft opgedaan
als hij dagen telt. We kunnen toch niet zonder deze adviseur? Onze meesteres heeft
meer aan hem dan aan ons. Bovendien, als hij zou mogen weggaan en de tijd daarvoor
rijp was, zou hij, als ik zijn loyaliteit tenminste goed ken, dat beslist weigeren. Denken
jullie dat hij de moeite heeft genomen de lange reis hierheen te maken om zijn
verwanten zo snel weer te willen verlaten? Oom, ik vraag je bij onze familiebanden:
waar ter wereld zou je liever willen zijn
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dan hier bij je eigen dierbaren?’
Isengrim dacht er een hele tijd over na wat hij het beste kon antwoorden en
verkondigde tenslotte wat hij voor zichzelf als veilig beschouwde: ‘Wie denk je dat
ik ben? Waarom geef je me een naam die ik niet ten onrechte afwijs? Ik zou wel
willen dat ik je oom was!’
Reinaert antwoordde: ‘Omdat je naar mijn overtuiging de broer van mijn vader
bent mag ik je met recht mijn oom noemen. Ik herken je uiterlijk en je stem. Geef
het maar toe als je wilt en ontken het niet omdat je ziet dat ik een arme drommel
ben.’
De ander antwoordde: ‘Wat gelogen is, Reinaert, ontken ik. Mijn uiterlijk en stem
brengen je in verwarring. Je moet niet altijd vertrouwen op stemgeluid en uiterlijk,
want velen lijken in stem en gezicht op elkaar. Ik ben niet wie je zegt die ik ben;
ditmaal vergis jij je. Ik heb dezelfde naam, maar ben een andere wolf. Net als degene
waarvan je denkt dat hij hier is word ik Isengrim genoemd. Ik heb dezelfde naam,
maar minder goedheid. Ik ben er trots op dat ik zijn petekind ben, maar het doet me
verdriet dat ik niet hemzelf of zijn eigen kind kon zijn. Toch dank ik het lot dat ik
dezelfde naam heb gekregen, dat ik een soortgelijk gezicht heb en de eer van een
soortgelijke stem. Kies iedereen die je daartoe geschikt acht uit om je raad te geven.
Op mijn jaren rust zo'n grote last te zwaar, want vanavond ben ik nog maar halverwege
mijn eerste lustrum. Jeugdige leeftijd geeft geen gewicht aan raadgevingen. Het
woord van oude mannen wordt zorgvuldig bewaard, dat van jongeren in de wind
geslagen. Laat me gaan. Ik heb geen enkele reden om hier nog langer te blijven. Ik
wil mijn arme metgezellen, die ik niet vooruit kan helpen met mijn wijsheid en
vriendschap, niet belasten met mijn dagelijkse levensbehoeften.’
Toen de oude jongeman was uitgesproken, sprak de juichende leermeester kalm:
‘Kom hier, snel! Kom hier, kameraden! Ram, hert en bok! Het petekind van mijn
oom is van plan
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om weg te gaan. Ik draag jullie drieën op om hem bij zijn vertrek te begeleiden.
Hoewel we arm zijn, heeft hij ons lief en eert hij ons. Onze gastvrijheid moet haar
laatste taak vervullen: laat de vertrekkende gast enige bekers van onze meesteres
proeven. Trakteer hem niet zuiniger dan jullie denken dat hij zich zou voornemen
om jullie bij hem thuis te trakteren. Laten we hem ervoor bedanken dat hij zich
verwaardigd heeft om ons te bezoeken en vraag hem om nog eens te komen wanneer
hij daar zin in heeft!’
Isengrim, die bang was dat de drank hem niet lekker zou smaken, antwoordde
hierop met de volgende woorden: ‘Ik ken de weg. Ik kom en ga uitstekend zonder
geleide. Ik had vooraf al genoeg gedronken, dus ik ga nu niet nog meer drinken. Wie
zijn bezit aanbiedt aan wie het niet wil hebben, verliest het. Het enige wat ik nodig
heb is toestemming om weg te gaan.’
De aanvoerder reageerde met sussende woorden op zijn verzoek en vermaande
hem vriendelijk: ‘Ik smeek je, dierbare vriend, zwijg toch! Jouw peetoom is toch
mijn oom? Uit liefde voor hem moeten we alles voor je doen wat we ook voor hem
zouden hebben gedaan. Wanneer hij er dan van hoort, hoeft hij er niet aan te twijfelen
dat hij hetzelfde zou hebben gekregen als hij bij ons te gast was geweest.’
De begeleiders gingen voor en de kluizenaar werd verzocht om hen te volgen. Wat
moest hij doen? Hij werd door twee kwaden in het nauw gedreven: hij was bang om
te vertrekken en had spijt van zijn komst toen hij degenen die hem de beloofde drank
zouden schenken naast zich zag staan terwijl de deur nog ver weg was. Toch kwam
hij langzaam in beweging, keek voortdurend om zich heen en liep een hele tijd heen
en weer.
Onmiddellijk ging Carcofas naar de deur die hij moest bewaken. Dreigend riep
de woldrager, die weinig goede bedoelingen had: ‘Als je in leven wilt blijven,
zakkendrager, luister dan naar wat ik je zeg! De grootmoedige Jozef geeft een bevel,
dus beef! Bij de heiligen die ik ga bezoeken: als je mijn bevelen niet op-
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volgt, zal je je fout zelfs niet met je dood kunnen goedmaken! Klein Isengrimmetje
gaat weg! Doe de deur helemaal open zodat hij de ruimte heeft, want hij is onwel!
Dwaze nietsnut, als je hem ook maar iets in de weg legt, kan je beter eerst je ogen
uitsteken voor je mij onder ogen komt!’
De deurwachter antwoordde: ‘Hou toch op met die vleierij, broeder! Ik doe al
spontaan wat ik op bevel zou moeten doen! Je braakt een hoop bevelen uit, maar ik
begrijp de reden voor je geschreeuw. Toch zul je niets bereiken met je listigheid.
Met deze streek wil je bij onze gast in de gunst komen en jezelf met behulp van mijn
goedheid in de hoogte steken. Men verbiedt of beveelt mij niets. De wijze doet wat
goed is zonder dat men hem dat opdraagt en hij hoedt zich voor wat slecht is zonder
dat men hem daarvoor waarschuwt. Als ik hem het meest van dienst ben geweest,
duld ik niet dat de grootste dankbaarheid jou toekomt, want hij was net zozeer mijn
gast als de jouwe. Jouw goedheid is slechts schijn, jij schreeuwt alleen maar hard.
Ik heb geen grote mond, ik toon met mijn dienstbaarheid hoe betrouwbaar ik ben.’
De bisschop dacht dat ze dit te goeder trouw zeiden en begon met steeds
stoutmoediger stappen te lopen. Ondertussen had de deurwachter de deur een stukje
geopend. ‘Hier,’ zei hij, ‘ga hier snel doorheen! Dit is de weg!’ Bij die woorden gaf
hij de oude tweemaal een duw met zijn rechterknie en driemaal gebood hij hem met
donderende stem voort te maken. Met een snelle sprong vloog Isengrim over de
drempel en kwam er tot halverwege zijn heupen veilig langs.
Carcofas was zwaar; hij evenaarde het gewicht van zes runderen van de Friese
kust plus drie korrels zout. Met zijn volle gewicht sloeg hij de deur dicht, ging er
vervolgens tegenaan staan, liet zich er zwaar tegenaan zakken en duwde steeds harder.
Als een hond in een aangetrokken strik of een vogel die in een kleverig net hangt zat
de abt gevangen. Hij kon voor- noch achteruit en bleef voor en achter onbeweeglijk
vastzitten. Als hij tussen
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blokken marmer vastgeklemd had gezeten, zou hij meer bewegingsvrijheid hebben
gehad. Zijn flanken hielden geen stand, werden naar binnen gedrukt en kwamen
tegen elkaar, zo erg werd hij onder de zware druk op de deur platgeperst.
Ach, wat kan het de gevangenbewaarder weinig schelen of hij de gevangene kan
vertrouwen! Hoe weinig begrip is er tussen arm en rijk! Buiten de gevangene zelf
weet alleen God hoe een gevangene zich voelt! Hoe onwelkom was het oponthoud
voor wie daar opgehouden werd!
De wrede deurwachter bestookte hem met woorden, alsof hij niet door wilde lopen,
beukte hem met zijn knie en trapte hem met zijn hoef. ‘Metgezellen,’ sprak hij, ‘jullie
zien dat de deur open is, maar deze goede dienaar wil geen stap verzetten. Waarom
sta ik hier nog te wachten? Ik word weggeroepen. Verzoek hem te vertrekken! Als
ik dit had geweten, zou ik de deur nog niet hebben geopend. Voor geen enkele pelgrim
zou ik het op mij hebben genomen om hier te blijven staan, zulk een grote hoeveelheid
belangrijke zaken neemt mij in beslag. Hij vraagt geen toestemming om hier te staan
en betuigt mij geen dankbaarheid, die hij mij wel verschuldigd is omdat ik hem toesta
daar te staan. De kauw beloont de vogels die haar hebben gevoed met stront en de
kraai sterft door toedoen van zijn vijand de koekoek die hij zelf heeft grootgebracht.
Ik geef mijn taak over aan jou, Jozef. Geef haar aan iemand anders. Het kan me niet
schelen wie het doet en het interesseert me ook niet. Voor wie zou ik hier met mijn
goede ogen deurwachter moeten zijn wanneer hij voortdurend de drempel bezet houdt
door weg te gaan en terug te komen?’
De woldrager wierp hem toe: ‘Ik had bevel gegeven de deur helemaal te openen,
maar zelfs voor één keer kun je niet goed opletten. Omdat je niets waard bent,
onbetrouwbare knecht, kan ik je garanderen dat je ervoor zult boeten als je hem, al
is het maar plaatselijk, hebt platgewalst!’
De deurwachter sprak: ‘De hemel verhoede dat! Zie je de
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wijd openstaande deuren niet? Geloof je je eigen ogen niet, dwaas? De hemel verhoede
dat hij in mijn tegenwoordigheid verpletterd wordt! Hij weet echt wel dat ik dat niet
uit mezelf zou doen. Vraag het hem maar! Ja, eerder nog zou hij het mij aandoen!
Berfried, kijk jij dan tenminste!’
Daarop sprak de bok tot de ezel: ‘Ik kijk toch al? Als hij weg wil gaan kan dat. Ik
weet niet waarom hij blijft. Uit zichzelf weigert hij te vertrekken. Deze deur kan niet
verder open, dat kan ik duidelijk zien. Ook die kwaaie Jozef staat te lachen omdat
hij ziet dat de deur al een hele tijd openstaat. Hij is jaloers en maakt je verwijten.
Met een kwaadwillende blik ziet hij de lamlendigheid van de bisschop aan en blijft
zwijgen. Het is duidelijk dat monniken, jonge zowel als oude, niet goed snik zijn.
Wanneer ze voor het eerst het klooster betreden, zijn ze vol eerbied en hebben het
lief, maar nauwelijks kennen ze de regel of die verliest zijn glans en wanneer ze
horen wat er buiten gebeurt en eenmaal buiten zijn geweest, gaan ze of met veel
tegenzin of nooit meer terug naar het klooster. Deze luie kluizenaar volgt die
gewoonte. Waarom blijf je (of je nou abt of bisschop bent, ik weet het niet) daar
rondhangen? Waarom weiger je weg te gaan nu de deur openstaat? Je zou nu klaar
moeten staan om de completen te zingen! Waar wacht je nog op, dwaas? Weg hier,
kluizenaar! Waar ga je heen, hert?’ (Want die deed alsof hij wegging.) ‘Wacht,
makker, tot de bisschop gedronken heeft!’
Het hert antwoordde: ‘Heeft hij dan nog niet gedronken? Waarom maakt hij dan
aanstalten om weg te gaan? Ik ga voorop, dan kan hij onder mijn leiding vertrekken.
Hij komt toch wel, Jozef? Ik heb de indruk dat hij wel wil komen.’
De ander antwoordde: ‘Ga wanneer je maar wilt! Hij blijft nog even. Waarom zou
hij weggaan zonder te hebben gedronken? Eerst moet zijn dorst met grote bokalen
gelest worden.’
Het hert zei: ‘Laat de bisschop drinken, drinken en nog eens drinken, maar ik ga
weg. Ik kan niet langer wachten, want mijn hinde past hongerig en alleen op mijn
huis. Als je met me mee-
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gaat, heer abt, kom dan nu! Het gebedsuur is voorbij. Spring! Ik blijf hier niet langer
staan, ik heb geen tijd om hier de hele nacht te blijven. Jij kunt er prima doorheen
komen, maar als een ander het zou wagen, zou hij ervoor boeten. Maar omdat Jozef
je beschermt, zal niemand je wat doen.’
Jozef antwoordde hierop: ‘Als hij het verdient, moet ook hij boeten. Zeg mij, bok:
is hij schuldig? Als je zegt dat hij dat is, moet hij boeten.’
De bok zei: ‘Naar mijn mening kan hij niet slechter worden, al zou hij al zijn
goedheid verliezen.’
Jozef ging voort: ‘Ik heb genoeg gezwegen, abt! Verdwijn! Denk je dat wij even
lang kunnen lanterfanten als jij? Je staat nu voor de keuze: of terug naar binnen of
helemaal naar buiten. Beslis snel wat je doet! De keuze die je noemt is bindend!
Geloof me: of je gaat snel weg, of het zal je berouwen dat je zolang getreuzeld hebt!’
O, welk een gekreun ontsnapte de ongelukkige toen! De kwaadaardige bok lachte
om zijn gekreun en riep: ‘Deze kluizenaar zingt middenin de nacht de mis! Luister,
woldrager, welk een zoete klanken hij laat horen! Als ik me niet vergis zou zelfs ik
nauwelijks zo goed kunnen zingen!’
‘Zing je de mis altijd zo?’ begon de woldrager. ‘Nu weet ik dat je je psalmen niet
goed kent. Hij prevelt zijn lezing en jij dacht aan een mis! Hij wil over de Schelde
in Reims leraar worden!’
Rearied sprak: ‘Jullie hebben het beiden mis. Van dit soort gezangen heb ik veel
verstand, terwijl jullie maar leken zijn. Hij is in meerdere zonden vervallen en omdat
hij wil weten hoe hij ze moet uitboeten, biecht hij ze nu op.’
Toen zei de bok: ‘O, Jozef, het woord van het hert is waar. Bedenk wat ons hierna
te doen staat! Zal hij al zijn misdaden tot in detail beschrijven zodat de penitentie
die hem na het biechten wordt opgelegd hem er in één keer van reinigt?’
‘De hemel verhoede dat we zo dom zouden zijn!’ antwoordde
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de woldrager. ‘Zonder dat iemand me daarop hoefde te wijzen, heb ik allang bepaald
wat me te doen staat. Als iemand hier het met me eens is en over alles net zo denkt
als ik, laat ik niet toe dat hij zijn zonden nog lang blijft opnoemen. Wie weet dringt
zijn luide stem in de uitgestrekte wouden door en krijgen zijn soortgenoten berouw
van hun misdaden. Misschien zullen wij drieën niet in staat zijn om de menigte te
absolveren die op zal komen dagen om hun slechte gedrag te biechten. Laten we hem
van deze zonden absolveren. De rest zullen de Brabanders met plezier rechtzetten,
maar het is aan ons gegeven om deze zonden van hem te reinigen.’
Toen liet de bok met zijn drievoudig vertakte horens een lang en gevarieerd amen
klinken. Elke tak bracht een tweetonige melodie voort: de ene klonk als een magere
uil en een roestig wagenwiel, de andere als een Arabische duivel en een Franse ton
en de derde bracht schril trillend twee hoge tonen voort zoals de hoogste noten van
een trompet of de hoogste snaar van een viool. Daarna klonk het van alle kanten:
‘Slaan!’ en alleen dat woord werd nog gehoord toen ze de oude met gulle liefde
onthaalden. Het hert bewerkte zijn ribben, de bok zijn schouders, het schaap zijn
keel en tussen de bekers door vlogen vriendelijke woorden in het rond.
‘Ik beuk en snoer deze ribben in die door zijn magere jeugdigheid van hun plaats
zijn geduwd,’ zei het hert.
‘Stoot jij naar zijn ribben,’ zei de bok. ‘Ik zet zijn schouders stevig op hun plaats
zodat ze niet, zoals ik vrees, al te erg door elkaar worden geschud.’
De woldrager zei: ‘Ik vernauw zijn tot nu toe veel te wijde kaken, want ik herinner
me dat mijn voorouders daar weinig mee waren ingenomen.’
Ach, hoe vaak riep het hert, dat hem de zegen toetrapte: ‘Broeder, proef van de
inhoud van deze kelk!’
Ach, hoe vaak zei de bok: ‘Ik ben geen bok, maar een priester. Neem het kruis
aan dat je wilde hebben, heilige kluizenaar!’
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Ach, hoe vaak zei het schaap: ‘Als je met me naar Rome wilt reizen, geef ik je deze
tas en staf!’
Ach, hoe vaak zeiden allen: ‘Moge de grote Satan deze bekers zegenen en
vermenigvuldigen voor zijn dienaar!’
De wijnschenkers buiten hadden er geen moeite mee om hun dierbare gast dat
soort drank te blijven schenken. Maar wat heb je aan slechts een paar bekers? Sliep
men binnenshuis misschien? Deden ze daar geen moeite om een handje te helpen?
De oude had niets te klagen, want de kameraden binnen schonken hem niet minder
dan hij wilde terwijl ze hem niet meer gaven dan hij níét wilde hebben. De haan
belaagde zijn rug, de vos zijn mannelijkheid, de gans zijn staart; de een pikte, de
ander beet, de derde trapte hem vol woede. Niemand had tijd om anderen aan te
moedigen en om geen tijd te verliezen door een ander aan te moedigen, moedigde
iedereen zichzelf aan. Zoals onder hamerslagen een tang het ijzer in haar greep houdt,
zo plette en walste de juichende gans zijn staart. Zoals een goed gehanteerde handzame
bijl planken houwt, zo rukte de haan hem zijn haren met vlees en al tot op het bot
uit. Toch kon hij die geweldige woedeaanvallen niet voelen, zo woest ging Reinaerts
razernij tekeer.
Toen de bisschop deze kelken der gastvrijheid had leeggedronken en de menigte,
die haar kracht had verbruikt, als verdoofd weer ging zitten, gaf Jozef opdracht de
deur te sluiten.
De ezel gehoorzaamde en druppelde enige gemompelde woorden in de oren van
de wolf: ‘Tot hier ben je door je dierbare metgezellen begeleid. Als je ook maar enig
vertrouwen in je voeten hebt, vriend, spring dan nu! Probeer nu te springen! Spring
zoals je nog nooit hebt gesprongen! Het gebedsuur roept het koor reeds voor de
metten bijeen! Maar spring hier niet weg zonder ons eerst te bedanken. Voor grote
diensten is een klein beetje dankbaarheid voldoende. We hebben erin toegestemd
om je gratis eten en drinken te geven; de opbrengst van het land is immers voor
algemeen gebruik. We eisen dankbaarheid om-
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dat we je allen begeleid hebben. Hoed je ervoor ons een reden te geven om ons
beledigd te voelen, want wanneer een gast die niet dankbaar is geweest voor wat hij
eerder heeft gekregen nog eens terugkomt en ergens om vraagt, houdt men zijn duim
in zijn vuist gedrukt.’
De wolf slikte zijn dreigementen in en bewaarde een nobel stilzwijgen. Wat hem
te doen stond stelde hij uit tot het juiste moment. Wat heeft een dwaas aan één helder
moment? Na een moment van bezinning blijft hij alleen maar nog dommer. Tweemaal
zwijgt hij op het goede moment, maar viermaal hangt hij op het verkeerde moment
geheimen aan de grote klok en hij houdt niet zo gelukkig zijn mond als hij zich later
ongelukkig verspreekt. Wat had hij eraan om tegenover de ezel te zwijgen maar tegen
de vos iets te zeggen? Door te zwijgen zou hij hebben gewonnen, maar omdat hij
sprak werd hij verslagen.
De vos had de woorden van de spottende ezel (dat het tijd was voor de metten)
gehoord. Hij bediende zich van de volgende woorden om de stemming van zijn
vertrekkende oom te peilen en om de draak met hem te steken nu hij op het punt
stond weg te gaan. ‘Dwaze zakkendrager, denk je dat hij andersoortige metten wil
zingen dan wij hier hebben gedaan?’
Bij deze woorden bleef de oude staan. Omdat hij Reinaert wilde beetnemen, maar
gedoemd was om door zijn geslepen vijand beetgenomen te worden, antwoordde hij:
‘Jij hebt je metten gezongen, Reinaert. Ik wacht nog even met de mijne, want het
uur om de mijne te zingen is nog niet gekomen. Ik bewaar de mijne voor overdag en
ik denk dat het lied van de dag heel anders zal klinken dan dat van de nacht. We
hebben hier duistere liederen gezongen en de achtste lezing is gelezen. Het lezen van
de negende wordt voor mij bewaard. Eerst krijgt dit kind een snoepje, dan dat kind
en pas na vele dagen zeilen bereikt een schip de haven. Alleen tegenover acht zangers
kan ik mijn taak niet goed vervullen, maar morgen zal er een groter koor tegenover
jullie staan. Mijn broeders zullen bij de metten aanwezig
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zijn en zij zullen de lauden anders brengen dan de bok en de gans!’
‘Oom,’ sprak de woordvoerder, ‘oom, waarom zou ik de waarheid ontkennen? Je
bent altijd mijn oom geweest en zal dat altijd voor me blijven. God kan toch de man
beschermen die van zijn dromen is geschrokken? Er zijn wetten vastgesteld om
twisten bij te leggen. Stel dat je onze daden aan een rechtbank zou voorleggen. Wat
hier is gebeurd vond je goed, dus je hebt niets te klagen. Ook al ontken je het zelf
(om welke reden weet ik niet), je bent beslist 160 jaar oud. Iedereen die die leeftijd
bereikt hoort op deze manier begroet te worden als hij jong wil worden. Om terug
te kunnen keren in de staat waarin je naar eigen zeggen verkeert, heeft onze
naastenliefde je dit medicijn gegeven. Verdient men voor zulke diensten klappen en
dreigementen? Wie een godvruchtig man goddeloos wil behandelen is Satans
evenbeeld. Als je wilt, bedank ons dan voor de terugkeer van je jeugd. Dat is de
afscheidsgroet die je van onze dienstvaardigheid meekrijgt. Je leeftijd heeft je trager
gemaakt dan een tien jaar oude wagen, maar je had geluk toen je onze deur zag! Je
bent nu begonnen aan een bestaan als welp, zacht als een drie jaar oude boon! Vrede
zij met jou! Ga waarheen je wilt, jonge welp! Vrede met jou! Ga snel! En hoe vaak
je ook de ouderdom voelt terugkeren, je kunt hier altijd je jeugd weer terugkrijgen.
Dat wat jou op deze drempel een nieuw lied deed zingen, mag je dan nu wel in
enkelvoud zijn gebeurd, maar vanaf nu zal het je altijd in tweevoud overkomen!’
De bisschop antwoordde: ‘Voor jou verloopt het spel naar wens, maar het uur der
gerechtigheid geeft iedereen wat hij verdient. Waarom giet ik dit in zoveel vaten?
Je hebt me trouw gediend. Ik heb jou net zo lief als jij mij liefhebt, zo en niet anders.
En alsof je me nog niet genoeg gediend hebt, bied je aan nog meer te doen! Synodale
rechtspraak ontbrak nog aan mijn ellende. Vroeger trok ik me niets van de wet aan.
Zal iemand me dan nu met de wet lastigvallen? Ik verruil een oude weg niet
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voor een nieuwe, eerlijker weg, want het is te laat om bejaarde honden aan de ketting
te wennen. Ik hou me aan mijn eigen wet; ik ben immers bisschop en deken. Morgen
roep ik een synode bijeen, dan komen we elkaar weer tegen. Wanneer ik mijn synodale
vergadering bijeen heb geroepen, zal ik uiteenzetten hoe aangenaam jullie genegenheid
me was. Als ik niet minstens evenveel zal teruggeven als ik heb ontvangen, beschouw
me dan maar als een grotere bedrieger dan een Sueef of Geet!’
Daarna glipte de oude naar buiten. Zijn wonden zouden hem verhinderd hebben
zelfs maar te kruipen, maar woede en vers verdriet gaven hem kracht. Daarop gaf
Reinaert opdracht om zorgvuldig wacht te lopen voor het geval dat vijandelijke
woede plotseling tot de aanval zou overgaan.
Toen de oude drie stadiën had afgelegd, riep hij met luid gehuil zijn kornuiten uit
de omgeving en die van ver weg. Binnen een uur waren elf van zijn kameraden
samengestroomd. Vóór alle anderen verscheen Grijper Driebuik, die een schoonvader
van de abt was, en met snelle schreden vergezelden drie van Isengrims zonen hun
grootvader: Leegveld Renner, het grote schapentoevluchtsoord; Grim Ganzengrijper,
die het gezicht en de naam van zijn grootvader had, en Knijper Zevenkeel, die niet
of nauwelijks te verzadigen was. Daarna verschenen twee van Grijpers kinderen:
Gulzigaard Spijsspijs, de oudste, en Wolf Rammenwurger, de jongste. Vraat de
Onverzadigbare Slokop en de zoon van Grijpers tante, Zwelbast Grootzak, liepen
met hen mee. Vraat was er trots op dat hij Zwelbasts schoonvader was. Voorts Vraats
kleinzoon Storm Bangbuik en Storms moedige stiefzoon Slokker Kleinhel en Slokkers
oom Neemal, die ook een oom van Vraat was, en Groothel als bijnaam had.
De wolf deed zijn beklag bij hen en onthulde de ellende die hij doorstaan had en
wie voor zijn rampspoed verantwoordelijk waren. Ze zwoeren wraak en gingen op
pad. Vlak voor de dageraad gingen ze in de aanval en ze riepen om oorlog, die net
zo
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slecht voor hen zou verlopen als ze dachten dat hij goed zou verlopen. Dankzij een
list werd een ramp een succes en viel de overwinning de overwonnenen toe.
Behoedzaamheid neemt verdedigingswerken die voor kracht onneembaar zijn.
De wakende nachtwacht had de verschrikkelijke terugkeer van hun woedende gast
voorvoeld en zijn kameraden gewaarschuwd. De haan, het hert, het schaap, de bok,
de gans, de ree en de vos klommen met de hun eigen lenigheid omhoog. Op de balken
van het hoge dak gingen ze zitten en wachtten daar hun lot af, maar de ezel, die zowel
door zijn omvang als uit gewoonte traag was, stond nog steeds van een stapel hooi
te eten.
De vijand ging in de aanval, omsingelde eensgezind het huis dat hij gezworen had
te verwoesten, en sloeg het beleg. Bijna te laat bang geworden klom de ezel over het
hooi omhoog naar waar hij zijn metgezellen zag zitten. Met de hoeven van zijn
voorpoten stond hij op het dak en met de hoeven van zijn achterpoten op het hooi;
vanuit die positie zou een sprong zijn redding of zijn ondergang worden. De klimmer
leek ongeluk noch geluk te hebben, want het was even makkelijk zijn vluchtweg
open te houden als te verliezen. De stapel hooi lag even ver onder de dakrand als hij
met zijn uitgestrekte lijf, dat tussen beiden in stond, plaats innam. Toen sprong de
ezel met een geweldige afzet omhoog, maar zijn wegglijdende achterpoot liet hem
onmiddellijk in de steek. Hij gleed terug en viel, en de sprong die de ezel achterover
deed vallen en niet omhoog hielp slingerde hem op zijn rug. Als een berg stortte hij
omlaag en onder zijn enorme gewicht werden Zwelbast en diens schoonvader de
grond in geplet.
De slimme vos veranderde deze calamiteit als volgt in een succes: ‘O, dwaas,
hebben we je dat opgedragen? Denk je dat we iets aan die muizen hebben? Grijp
toch eerst de aanvoerder van dat wolvenpak en rol hem hierheen! Pak ze daarna op
volgorde af en voeg de kleinsten aan de grootsten toe tot je merkt dat er geen haar
meer over is! Wat een pech heb ik dat hun dwaling
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niet méér van hen hierheen heeft gedreven! Binnen twee dagen kluiven we ze volledig
af! Voer je onze bevelen uit, dwaas, of moet Gerard de gans zich op hen storten? Hij
laat geen staart of hoofd heel!’ Daarna blies de gans vanuit zijn keelholte en sloeg
zo heftig met zijn vleugels dat het bijna leek alsof hij vloog.
De vijand verstijfde, maar zij die gevallen waren konden nog niet opstaan. Er was
angst en beven en meteen waren er evenveel vluchtwegen als hoofden. De eerste die
vluchtte was degene waarvoor ze uit liefde de wapens hadden opgenomen. Ze waren
samen gekomen, maar vertrokken in de meest uiteenlopende richtingen. Ze keerden
de plaats waar ze hadden gestaan hun achterste toe en stormden weg.
Zwelbast en Vraat, die nauwelijks hun poten uit de uitgeholde aarde konden
trekken, krabbelden tenslotte overeind. Zodra ze op weg waren, lieten ze allen die
hen al een hele tijd vooruit waren gesneld achter zich. Zo had de overwonnen ezel
dankzij Reinaerts list gewonnen en zo profiteerden allen van het ongeluk van één.

Eindnoten:
taak Hier wordt Carcofas' naam afgeleid van het werkwoord ‘carcare’, een last dragen.
gelukkig Cf. Job 20.5: aede vreugde van de boze is kortstondig, zijn blijdschap duurt maar even.
hij Cf. Aeneïs 4.690-691 (over de doodstrijd van Dido): ‘Driemaal hief ze zich op en trachtte
omhoog te komen, driemaal viel ze weer terug op het bed.’ (Vert. P. Schrijvers)
nachtverblijf Een onderkomen voor pelgrims op belangrijke pelgrimsroutes.
overleverde Het houten paard.
achterhoofd Volgens de middeleeuwse medische leer kon men in de hersens drie delen
onderscheiden. Het achterste deel zou het geheugen herbergen.
pelgrimskruis Pelgrims die naar Jeruzalem gingen waren uitgerust met een tas en een staf en
droegen net als kruisvaarders het kruisteken op hun kleren.
was Cf. Regel 39.11: ‘Allen moeten zich tenslotte volstrekt onthouden van het vlees van
viervoeters, behalve de zieken die erg zwak zijn.’
is Cf. Titus 1:15.
koorts Een soort koorts waarbij men na vier koortsvrije dagen op de vijfde dag opeens door
koortsrillingen wordt overvallen.
completen Laatste van de acht koorgebeden dat 's avonds voor de monniken gingen slapen
plaatsvond.
metten Het vroegste koorgebed vóór zonsopgang.
gedrukt Dan is men niet vrijgevig meer.
negende Het koorgebed van de metten bestond uit negen lezingen en responsories (beurtzangen);
de acht pelgrims hebben er samen acht gelezen, Isengrim zal de negende lezen. Hij was niet in
staat om hen in zijn eentje van repliek te dienen (het responsorie te zingen), en daarom roept
hij het wolvenkoor bijeen. Zij zullen dan het zingen van de lauden (het koorgebed bij de
dageraad) op zich nemen.
vaten Dat wil zeggen: “Waarom vertel ik dit op zoveel manieren?”
stadiën Dat is in totaal ongeveer 550 meter.
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De vos en de haan
De volgende ochtend was aangebroken. De haan en de gans verbaasden zich erover
dat er zoveel wolven door de list van de vos waren verslagen. Toen ze nog eens
nadachten over zijn spitsvondige daden kregen ze een afkeer van hun kameraad, die
ze ervan verdachten dat hij hen ooit nog eens in de val zou lokken. Daarom
informeerde en waarschuwde Sprotien zijn metgezel en zette hem zacht fluisterend
uiteen wat ze moesten doen: ‘Hij lijkt me veel te gewiekst, Gerard, maar wij zijn ook
geen simpele zielen. Het is niet onbelangrijk om te weten waar bedrog schuilt, immers,
een slang die men heeft opgemerkt, kan men uit de weg gaan of doet minder kwaad.
Laten we naar ons land teruggaan. Ik vind werkelijk dat ik genoeg heilige plaatsen
heb bezocht. Laten we een andere weg inslaan. Ik denk dat dat het veiligste is, want
langer blijven is gevaarlijk en bovendien hebben we geen reden meer om te blijven.
De bruiloft waarvoor onze meesters opdracht gaven mannelijke vogels en viervoeters
te slachten is voorbij en Carcofas is niet langer bang om brandhout aan te slepen.
Alle feestelijkheden van die dag zijn voorbij, dus de omstandigheden die ons dwongen
ons in het gezelschap van deze Reinaert te begeven bestaan niet langer. Als ik hem
goed ken, had niemand van ons geslacht ooit lang vrede met hem en niemand blijft
lang met hem bevriend. Ook moeten we niet denken dat hij er betrouwbaarder op is
geworden omdat hij een eed heeft gezworen, want onbetrouwbare lieden zweren van
alles en nog wat. Wat een bedrieger met klem belooft durft hij des te sneller te
verbreken. Oprechte trouw heeft geen beloftes nodig! Reinaert heeft ons iets beloofd
- geloof maar dat hij zich eraan houdt! Hij wil van jou wat hij vroeger van jouw
voorvaderen wilde. Hij houdt zich nog steeds aan de belofte die hij heeft afgelegd
omdat zijn pens gevuld is, maar wanneer hij niet langer voldaan is, is het gedaan met
ons verdrag. Nooddruft neemt de
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vrijheid om te zondigen en meent dat alleen ontberingen lijden een misdaad is. Zolang
het hem baat, trekt hij zich er niets van aan hoevelen het schaadt, want wanneer
nooddruft raad geeft, vervallen angst en schaamte. We moeten stiekem en snel op
de vlucht slaan, want als onze vijand het te weten komt, snijdt hij ons met zijn listen
de weg af die we hebben uitgezocht.’
De vos, die hen hoorde fluisteren, kwam naar hen toe en sprak: ‘Vanwaar die
angst, kameraden? De wolven zijn toch weggegaan?’
De haan dacht: ‘Maar jij, broer, bent nog niet weggegaan. Wat de wolf voor jou
is, wil jij ongetwijfeld voor mij zijn!’
De listige woordvoerder ging voort: ‘Wat brengt jullie ertoe bang te zijn terwijl
je omringd wordt door rijkdom, vroomheid en welwillendheid? De dwaas, die bang
is als hij veilig is, voelt zich veilig wanneer hij bang moet zijn, maar de wijze schat
beide situaties juist in. Wees veilig bij je vrienden en beef in gezelschap van je
vijanden. Tot nu toe hebben jullie me op geen enkele lage streek betrapt. Morgen is
de zevende dag, vandaag de zesde, en op die dagen gebruik ik thuis geen vlees, laat
staan wanneer ik op bedevaart ben. Wie zelf onbetrouwbaar is, denkt dat niemand
te vertrouwen is. Als jullie trouw oprecht was, zouden jullie ook de mijne kennen.
Een wijs man verdraagt de dwalingen van zijn vriend minzaam, dus gooi ik jullie er
niet vanwege een onbetekenende misstap uit. Laat onze overeenkomst, opnieuw
bekrachtigd met heilige handelingen, zoveel gewicht hebben dat het verbreken van
ons verdrag tweemaal zoveel schuld met zich meebrengt. En schrik niet terug voor
deze bedevaart, hoe zwaar die ook is, want wie geen ontberingen heeft geleden, heeft
ook geen plezier verdiend.’
De haan antwoordde: ‘Je weet wat we hebben gezegd en je verzint dit allemaal
alsof je de waarheid niet kent. We hadden het er namelijk over dat de deskundige
deur met behulp van onze medicijnen de wolf plotseling weer jong heeft gemaakt.
Daarom is het merkwaardig dat je insinueert dat we willen ver-
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trekken, want je twijfelt er niet aan dat we bij je willen blijven. Integendeel, we
vrezen dat je ons als je dienaren te min vindt. Jouw geest is voor ons een gesloten,
de onze voor jou een open boek. Laten we beiden onze eed herhalen zodat we onze
hoop niet verliezen en als je ons niet afwijst, wees dan verzekerd van onze
dankbaarheid.’
Hoewel de aanvoerder, voor de gek gehouden door het herhalen van de eed,
geloofde dat zijn metgezellen wilden blijven, was de haan minder bang om te vasten
als straf voor het verbreken van hun afspraak dan opgelucht een zekere dood te
ontlopen. ‘Haast je nu, vriend Gerard,’ zei hij. ‘Misschien blijven we vandaag
ongedeerd, maar morgen worden we opgegeten. Kom op, snel, zolang geen enkele
voorzorgsmaatregel onze vlucht in de weg staat!’ Dit gezegd gingen ze snel op weg,
maar het hert en de ezel, het schaap en de bok lieten hun meesteres nog niet in de
steek.
Toen Reinaert merkte dat de twee waren weggegaan, maakte hij zich er niet druk
om dat hun verdrag verbroken was, maar betreurde wel het verlies voor zijn maag.
Hij pakte daarop zijn staf en ransel en vertrok, maar heel lang kon hij niet vinden
wat hij zocht. Tenslotte zag hij de haan in een volle graanschuur zitten en zette met
vergeefse listigheid een val.
‘Hee!’ zei hij. ‘Vriend Sprotien, waarom ben je alleen weggegaan zonder dat
iemand ervan wist en iedereen bezorgd om je was? Ook al ging je alleen weg, je had
op z'n minst moeten zeggen waar je vrienden je hadden kunnen vinden! Kijk, na een
hele tijd zoeken heb ik je op deze plaats uiteindelijk pas met grote moeite kunnen
vinden.’
Sprotien antwoordde: ‘Het was nutteloos om me te zoeken, want ik zou vanzelf
zijn teruggekomen als ik had geweten dat mijn terugkeer me voordeel op zou leveren.’
Zijn vijand reageerde: ‘Zo is het, maar het verbaast me dat je alleen bent
weggegaan. Ach, verdiende niemand van ons het je metgezel te mogen zijn? Ik zwijg
over mezelf, die jij altijd lief-
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hebt zoals ik jou liefheb. De overige leden van ons gezelschap betreuren het dat je
bent weggegaan en hen hebt afgewezen. Ze klagen erover dat het nakomen van hun
heilige geloftes door toedoen van jou te veel vertraging heeft opgelopen en ze willen
niet verdergaan voor je bent teruggekomen. Neem nu, zolang God zich om ons
bekommert, je ransel en staf op en laten we onze bedevaart afmaken!’
De kamdrager bracht hier tegen in: ‘Ik weet dat ik onder jouw leiding veilig ben
en ik zou wel altijd in jouw gezelschap willen reizen, maar neem je staf en je ransel
toch maar weer mee. Gutero, die ze me heeft uitgereikt, zal dat in de toekomst ook
nog wel doen. Als je ernaar vraagt, dan heb je hier de reden: men zegt dat je hongerig
heel goed te vertrouwen bent, maar onbetrouwbaar zodra je verzadigd bent. Daarom
reis ik alleen maar met je mee zolang je vast, want wanneer je maag overvol is ben
je niet te vertrouwen.’
Lachend antwoordde de schelm: ‘Dan gaan we samen verder! Ik heb zoveel honger
dat niemand het zou geloven en hoe erger de honger me pijnigt, hoe betrouwbaarder
ik ben.’
De vleugeldrager sprak zijnerzijds: ‘Je verspilt je tijd, ga weg! Bij de heiligen die
je zoekt, ga weg, Reinaert! Ik blijf. Of het nu goed of slecht is, ik wil niet met je
samen zijn. Gutero heeft besloten om betere heiligen te bezoeken en hij heeft me
overgehaald om hem te vergezellen. Hij heeft me overgehaald en dat is wat ik ga
doen! Ga weg! Je bereikt niets met deze onzin, want we kennen elkaar goed genoeg.’
Net alsof zijn woorden hem kwaad hadden gemaakt, diende Reinaert hem met een
snedig antwoord van repliek omdat hij hem middels een schijnheilige list een loer
wilde draaien. ‘Sprotien, tot op heden ging ik door voor je peetvader, maar met
onmiddellijke ingang verbreek ik mijn banden met jou en je geslacht! Hou de muizen
maar gezelschap! Met hanen heb je niets gemeen en je hebt helemaal niets van de
adel van je vader!’
Geen enkele list is tegen alle listen van de tegenpartij opge-
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wassen. De sluwe haan was er meteen ingetuind en sprak: ‘Waarom vind je dat ik
voor mijn vader onderdoe? Ik heb de alleenheerschappij over twaalf vrouwen en
geen daarvan durft het kleinste graankorreltje aan te raken zonder dat ik daar eerst
met mijn goedkeuring toestemming voor heb gegeven!’
De huichelaar antwoordde: ‘Zwijg, Sprotien! Ga jij, zoon van zo'n grote vader,
prat op zulke onbenulligheden? De schande! Ik zou nog liever sterven! Hoe hoger
iemand wordt geboren, hoe verachterlijker hij is als hij voor zijn voortreffelijke
voorouders onderdoet. Die vader van jou kon namelijk op één been steunend en met
één oog gesloten een lied ten beste geven dat een heer waardig is.’
Juichend beloofde Sprotien hetzelfde te doen (en deed het ook) en zei dat hij niet
voor zijn grote vader onder wilde doen.
De vos ging voort: ‘Nu kom je in de buurt van het niveau van je familie, maar ze
zeggen dat je vader nog meer in zijn mars had. Fama heeft niets over jou te melden
en we weten evenmin of je moeder met onwettig of wettig zaad is bevrucht.
Voortreffelijk nageslacht hoort zijn voorvaderen te overtreffen of te evenaren, maar
niet voor hen onder te doen. Kijk, je vader viel zeer bij de mijne in de smaak en
dankzij zijn roem veredelde hij al zijn voorouders. Op één been staand en met beide
ogen gesloten bracht hij klanken voort die in de vier hoeken van de wereld
weergalmden en zover als Gods macht reikt en nog twee-endertig mijl verder kon
zijn welluidende stem gehoord worden!’
De haan, die zwoer hetzelfde te doen en beide ogen sloot, zette een lied in.
Halverwege zijn lied greep de vos hem snel beet en lachte hem uit terwijl hij hem in
de houdgreep hield: ‘Ja, iedereen bewijst wat hij is wanneer hij doet wat hij wil! Je
zingt voortreffelijk, Sprotien! Zo zongen je voorvaderen, zo moge je nageslacht mij
iedere dag toezingen! Maar wat wilde je zeggen met je lied? Ik weet het: je deed een
belofte en betreurt het dat je die verbroken hebt. Niet wetend dat er op tal van plaatsen
gevaar

Ysengrimus

132
dreigt, wilde je me dat met veel te luide stem zeggen. Wat als een of andere luistervink
je schanddaden had aangehoord en je die ooit nog eens tegen je wil voor de voeten
zou werpen? Daarom heb ik je tegengehouden toen je je gezang wilde voortzetten.
We moeten het bos ingaan zodat je daar in het geheim een bekentenis kunt afleggen.
Daar moet de straf voor je zonden je worden opgelegd en daar zal niemand zijn die
jouw misdaden kan verraden. Je zal merken dat het een zwaardere opgave is om voor
woordbreuk te boeten dan om je aan je woord te houden. Niet dat ik jou of een van
je familieleden op zou willen eten. Dat zou ik tegen mijn zin doen, dat weet je best.
Ik heb honger, dus ik zal me aan mijn woord houden. Ik eis niets van je behalve dat
wat je, als je verstandig bent, me uit vrije wil geeft. Ik zal je veren niet opeten en je
beide vleugels overlaten, dan blijven de mooiste delen van je lijf ongeschonden. Dat
wat slecht aan je is, dat waarvan je weet dat het ongeschikt is om te eten, dat wat
gevoed wordt voor de wormen en vliegen, zal ik vermalen.’
Aldus bespot deed Sprotien er het zwijgen toe en koos een beter moment om zijn
vijand een loer te draaien. Reinaert had spijt dat hij zijn tijd verdaan had, pakte zijn
prooi op en maakte het oponthoud met snellere stappen weer goed.
Hij had zijn weg voor de helft afgelegd toen een groep boeren hem zag lopen en
woedend door elkaar begon te schreeuwen: ‘Kijk wat Reinaert daar wegsleept! Grijp
hem! Laat los! Waar ga je nu heen, dief? Waarheen? Grijp hem! Rennen! Sla hem
dood!’
Sprotien had in de gaten dat bedrog bedrogen kan worden door van het moment
te profiteren en opgewekt sprak hij: ‘Ach, welk een schande zal voor altijd op mijn
geslacht rusten! Ik ontsla het lot van bezorgdheid voor mijn leven. Ik schaam me
tegenover mijn voorouders en nageslacht wier adel door mijn ongeluk geschaad
wordt omdat ik, nazaat van negentig generaties edelen, door een minderwaardige
tegenstander in gevan-
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genschap word weggevoerd. Was ik maar vroeger buitgemaakt en was maar een vos
uit een even edel geslacht als dat van mijn voorouders met de eer gaan strijken! Een
smerige dief heeft me beet, een laaghartig vosje heeft me te pakken!
Je vraagt waarom ik dit zeg?’ (Want dat vroeg Reinaert.) ‘Als ik zou kunnen, zou
ik met goed fatsoen nog veel ergere dingen tegen je zeggen. Je wilt doorgaan voor
een braaf man, maar hoe braaf ben je? Als je immers uit een adellijk geslacht zou
stammen zoals je beweert, zou die onbehouwen troep je dan zomaar hebben
uitgejouwd? Als je wilt dat men je looft, geef dan een reden voor lof. Holle woorden
vliegen doelloos in het rond als roem niet door daden wordt onderbouwd.
Ha, vraag je wat je moet doen?’ (Want dat vroeg Reinaert.) ‘En jij staat bekend
als een wijs man? Luister, ik zal het je vertellen. Tot nu toe leek je wijzer dan ik,
maar ik zal ten minste deze ene keer de verstandigste worden genoemd. Handel dus
als volgt: zet me neer, ik blijf wel. Wat voor zin heeft het om te vluchten? Ik moet
toch sterven. Zet me neer en zeg: “Stilte, dom volk! Als ik hem meedraag, wat draag
ik dan meer mee dan mijn eigen bezit? Zo werd zijn vader door mijn vader
meegedragen en nu is deze met de voorrechten bekleed die deel uitmaken van het
leen dat bij de status van zijn vader hoort.” Als het niet zo was (maar het is wel zo)
dat het zevende deel van een luizenei meer waard is dan jij, dan zou je deze boerse
beledigingen zo de kop in kunnen drukken.’
Reinaert zette zijn buit neer en begon onzin uit te kramen, maar de neergezette
haan ging met behendige snelheid aan de haal. Hij sloeg zijn vleugels uit en streek
neer in een hoge braamstruik.
‘Hier ben ik, heer! Dank je wel, haandrager!’ zei hij. ‘Ook al zou ik liever ergens
anders zijn, ik ben je toch dankbaar dat ik nu daar ben waar ik zonder jou nog lang
niet geweest zou zijn! Je hebt uitstekend voldaan aan de verplichtingen die de positie
van je vader met zich meebrengen! Zo werd mijn vader vroeger
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door de jouwe gedragen! En omdat je er zo snel en spontaan aan voldaan hebt, zal
ik je, als je dat verlangt, de beste bramen geven die hier zijn.’ Na deze toespraak
treiterde hij zijn vijand met verschillende liederen die hij in het Hongaars, Grieks en
Chaldeeuws kraaide.
De bedrogen bedrieger antwoordde met gespeelde vriendelijkheid in bewoordingen
waar de onoprechte genegenheid van afdroop: ‘O, Sprotien, beschermheer en sieraad
van je geslacht! Nobel en wijs, schone gever van geschenken! Ik ben niet verbaasd
dat je me zo vriendelijk bramen aanbiedt omdat je me dikwijls nog grotere diensten
bewijst, maar ik heb nu geen trek in bramen. Eet ze zelf maar op, dan ga ik kijken
of er vrede of onrust heerst. Ik wil niet dat boeren, die zich van de wet niets
aantrekken, ons opnieuw beledigen of dat enigerlei vijand onze reis belemmert.’
Soms neemt een dwaas de rol van een wijs man op zich en een wijs man, als hij
wordt afgetroefd, de rol van een dwaas. Zelden gaat iemand altijd verstandig te werk
en niemand, al is hij nog zo stom, begaat louter stommiteiten. Reinaert, die bij talloze
gelegenheden wijsheid had getoond, beging één keer een fout doordat hij de greep
van zijn tanden liet verslappen en zijn kostbare vracht liet ontsnappen. Hij zette de
haan neer om zijn voorname afkomst te verdedigen, maar trots en eigenbelang
verdragen elkaar niet. Toch was hij minder bedroefd om het lot van zijn verloren
buit dan om zijn zo domme goedgelovigheid. Wie het bedriegen gemakkelijk afgaat
en er verzot op is, heeft er meer verdriet van dat hij één keer bedrogen wordt dan
een eenvoudige en rechtschapen ziel tien keer. Uiterlijk gaf de sluwe vos, die de
ijdele hoop koesterde dat hij de schade kon herstellen, echter geen blijk van zijn grote
verdriet. Een wijs man die aan een valstrik is ontkomen, is immers voortdurend op
zijn hoede dat hij niet opnieuw in dezelfde of een soortgelijke val loopt. Daarom
deed Reinaert net alsof hij vrolijk was en hij spande zijn valstrik die zonder opbrengst
gebleven was op-
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nieuw, maar nu met een andere tactiek.
Omdat hij wilde doen geloven dat hij uit ging zoeken of er vrede was afgekondigd,
liep hij meteen over een bospad weg. Onderweg kreeg hij toevallig een oude schoen
in het oog. Hij pakte hem stevig met zijn tanden beet en bleef er een hele poos op
bijten. Tenslotte uitte hij zijn bittere woede met heftige kreten en vervloekte zijn
tanden aldus: ‘O, tanden van de duivel, niet van een eerlijke vos, ik weet nauwelijks
wat ik jullie toe zou willen wensen! Moge Satan, die met sterke voetboeien in de
negende hel van de afgunst ligt vastgeketend, jullie met een botte beitel uitboren!
Kraak op dit verrotte leer!’ (Hij had zijn op elkaar klappende tanden drie of vier keer
laten kraken.) ‘Zo hadden jullie op elkaar moeten klappen, zo hadden jullie op elkaar
moeten drukken toen een vlezige buit aan jullie werd overgeleverd! Op zo'n manier
weigerden jullie in een vette haan te bijten! Knaag nu dan maar op oude zolen! De
haan is weg, grijp toe! Natuurlijk is hij weggegaan, wat anders? Omdat jullie niet
konden bijten is hij weggegaan om deskundige bijters te zoeken! Wat baatte het die
arme drommel te hopen door zulke onhandige tanden vermalen te worden? Vergeefse
hoop was dat! Het mocht niet zijn, want jullie stonden het niet toe! Wat had hij nog
meer moeten doen dan komen om gegrepen te worden? Wat nog meer om afgekloven
te worden? Hij had zeker moeten wachten tot hij jullie plechtig om toestemming had
verzocht te mogen worden opgegeten? Toen hij merkte dat jullie lui waren en niet
wilden dichtklappen, ging hij weg in de hoop deugdelijke tanden tot voedsel te dienen,
tanden die geleerd hebben diep door te dringen, vast te houden wat ze gevangen
hebben en meteen toe te happen, want van dat soort tanden houdt hij. Jullie zijn
tanden? Jullie bijten hanen? Moet ik nog langer dulden dat jullie soort mijn mond
ontsiert? Gapen kunnen jullie, sluiten niet. Niet dichtklappen, maar loslaten! Gaap
nu maar zoveel je wilt! Nu mogen jullie sperren! Als jullie hadden weten te gapen
was de haan misschien niet weggegaan! Mocht de haan
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nu terugkomen, gaap dan goed! Als ik van tevoren had geweten dat jullie alleen maar
verstand hebben van gapen, zou niet een van jullie in mijn mond zijn achtergebleven!
Hoe kwam het dat niet ten minste een van jullie hem beetgreep? Jullie behandelden
hem als speelgoed, niet als een prooi! Ik ben hem dankbaar dat jullie niet voor niets
met hem hebben gespeeld. Hij speelde op zijn beurt met jullie; hij betaalde jullie
terug met een truc die jullie spelletjes waardig is. Zeg me: als de haan nu terug zou
komen, zouden jullie dan wel willen dichtklappen? Heb ik jullie de les nu vaak
genoeg gelezen of moet ik haar nog een keer lezen? Eén wijze les waarvoor men
heeft betaald, is meer waard dan twee die gratis zijn. De school die leert hoe je moet
bijten kent jullie nog niet. Jullie hebben nog niet geleerd hoe je moet bijten. Niet ik,
maar de honger, een waarlijk betrouwbare leermeesteres, zal jullie dat leren.
Wat heeft jullie voorname afkomst die jullie verdedigden nu opgeleverd? Wat is
die waard nu jullie in nood zijn? Vandaag de dag doet men een beroep op hogere
adel dan “die was de vader van die en die was de vader van die”. Ik had me aan de
gewoonte moeten houden die tegenwoordig in zwang is. Vandaag de dag heeft men
meer angst voor schade dan voor schande. Er is maar één schande, want er is geen
andere schande dan het hoofd te buigen voor armoede. De rijke is van adel, alle
armen zijn niet van adel. Rijkdom schittert dankzij onaantastbare adeldom. De dood
berooft ouders van hun rijkdommen en kinderen en sluit hun urnen, maar rijkdommen
leven voort met de levenden en zijn almachtig. Verzwijg de hoge afkomst van
voorouders, want die ligt in het graf. Zoek familie waar de levenden wat aan hebben:
“Deze vader liet zijn erfgenaam honderd pond na, die gaf het bezit van zijn vader in
tweevoud door, die in drievoud.” Wat heb ik aan adel die de honger niet verdrijft?
Geld onderhoudt het grauw, geld doet voorouders vergeten. Zelfs van de schatten
van een immorele rijke profiteren velen, maar of een arm man gul is of gierig, dat is
van geen enkel belang. De men-
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sen gaan dus verstandig te werk: zolang ze maar geld bij elkaar kunnen schrapen telt
fatsoenlijk gedrag niet. Geld komt voor gerechtigheid, geld komt voor eer. Je hoeft
je nergens voor te schamen, behalve voor niet rijk zijn. Bedrog, ontberingen,
valstrikken, meineed, diefstal, roof, oorlogen, duels, martelingen, woede, klachten,
dreigementen, verraad, moord, gevangenissen, ketenen, vlammen, diensten, lof,
leugens, geschenken, grappen, vleierijen, beloftes, gebeden, onrechtvaardigheid en
rechtvaardigheid, processen, rente, woeker, zorgen, gunsten, en alles wat je hieraan
toe kan voegen en als tegendeel kan noemen, allemaal staan ze in dienst van zoete
winst.
Allemaal zijn ze minder waard dan de twee hoofdzaken: “Voor geld wordt de
mens verkocht” en “Voor geld wordt ook God zelf verkocht.” Eerst verkondigden
leken dit principe, daarna de clerus en tegenwoordig niet alleen de bisschoppen, maar
ook de paus in eigen persoon. De visser Kefas en de leraar Paulus zouden hetzelfde
hebben gedaan, maar hadden er geen verstand van. Deze hemelse visser werpt zijn
netten uit om ontelbare geldstukken op te halen, maar weinig zielen. Hij bekommert
zich er niet om mensen naar hun verdiensten te beoordelen, maar naar hun geld en
wie meer geeft, krijgt van hem een betere plaats in de hemel. Achteloos slaat hij de
woorden van de apostelen in de wind en scheert zijn schapen met het scheermes van
de aartsbedrieger Simon.
In ijver voor deze deugd wordt Rome overtroffen door Doornik, de stad die
gezegend is met bisschop Anselm. De herder van Doornik ontdoet zijn schapen en
bokken persoonlijk tot in het levende vlees van hun vachten. O, was hij maar een
van mijn tanden! Hij zou zijn broeders een les in het bijten geven! Hij loopt rond de
kerk als een hongerige leeuw rond een kraal en laat alleen maar liggen wat hij niet
kan vinden. Wie hem minder aanbiedt dan hem wordt opgedragen (of hij daartoe in
staat is of niet) mag, gebonden door zijn gehoorzaamheidsplicht, de heilige mis niet
meer vieren. Hij dreigt als het ware met even-
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veel rovers als hij tanden heeft en staat niet toe dat de geroofde vachten weer
aangroeien. Hij vliegt voor hen uit en zou, als hij kon, meer roven dan hij vindt. Ach!
Hij kan niet meer tillen dan hij vindt! Het bedroeft hem dat hij niet nog onbeperkter
kan roven en is ervan overtuigd dat dat het enige misdadige aan het roven is. Ik stel
jullie deze bisschop ter navolging voor. Wat voor wijsheid bezit die voddendrager
van Clairvaux? Hij vlecht strootjes, zoekt knopen in biezen en vilt kiezelstenen. Laat
hem dus maar kraanvogels gaan melken! Neem van deze bisschop, die rooft als de
duivel en vasthoudt als de hel, het voortreffelijke gedrag over!’
Terwijl hij zijn tanden heftig verwijten maakte omdat ze zich zo onzinnig ver
hadden opengesperd en ze waarschuwde niet nog een keer te aarzelen om dat wat ze
gegrepen hadden stevig beet te pakken, zag hij daar een stuk beukenschors liggen
met de vorm en de grootte van een officiële oorkonde. Vertrouwend op zijn listigheid
(waarmee hij geen succes zou boeken) greep Reinaert de oorkonde, ging snel terug
en sprak: ‘De vrede is gezworen, vriend Sprotien! Laat je angst varen en kom mee!
We kunnen overal veilig heen gaan!’
De ander antwoordde: ‘Misschien is de vrede wel afgekondigd, maar ik twijfel
nog een beetje. Ongebruikelijke gebeurtenissen wekken immers niet onmiddellijk
vertrouwen. Misschien zou je dit niet willen vertellen als je er niet zeker van was,
maar waak ervoor om dat wat je denkt als zeker te verkondigen. Wordt iemand
gegrepen die bekend is geworden als pleger van slechts één geval van bedrog, dan
vinden zijn woorden daarna geen gehoor en aandacht meer. Naarmate een spreker
door meer mensen geloofd wil worden, moet hij betrouwbaarder klinken bij alles
wat hij zegt. Lichtgelovige lieden nemen meteen aan wat ze horen, maar kritische
lieden worden alleen door onweerlegbare feiten overtuigd.’
‘Twijfel je omdat je het van mij hoort?’ zei Reinaert. ‘Ik zélf vertel het je! Denk
je dat ik dat wat ik denk een feit zou willen
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noemen? Zou ik mezelf voor de gek houden, om van jou nog maar te zwijgen? Bang
zijn is mij net zo goed aangeboren als het jou is. Ikzelf werd gevraagd om samen
met de anderen de eed af te leggen. Met moeite kon ik hen uitstel afdwingen zodat
je met me mee kon komen. We moeten ons flink haasten, want er wordt op ons
gewacht. We moeten er flink vaart achter zetten. Ik weet dat we niet op onze tellen
hoeven te passen. Bekijk deze gezegelde brief als je me niet gelooft.’ Hij gaf hem
wat hij bij zich had. ‘Het is het bericht van de vrede! Ik wilde je dit niet laten zien
voor ik had uitgevonden of je van zins was mij uit jezelf te geloven. En alsof je denkt
dat ik het niet meer goed met je voorheb, ontvlucht je me omdat je me om de een of
andere reden wantrouwt. Pak aan en onderzoek aan de hand van dit bewijsmateriaal
de betrouwbaarheid van je kameraad!’
De sluwe haan diende de aandringende vos als volgt van repliek: ‘Zoals je weet
ben ik een ongeletterde haan. Ik weet niet hoe ik brieven moet lezen en bovendien
komt het voor dat ze van vervalste zegels zijn voorzien. Jij bent betrouwbaar genoeg,
maar degene die jou de oorkonde heeft overhandigd heeft je misschien bedrogen,
want de wereld is vol van bedrog.’
De doortrapte briefdrager, die de geslepen haan voor de gek dacht te houden,
reageerde met harde dreigementen en bedrieglijke vriendelijkheid: ‘Je raaskalt,
duivelse Sprotien! Ga je vrijwillig je dood tegemoet? Wil je sterven, dwaas? Kom
tot jezelf, ongelukkige! Als het hof te weten zou komen dat je deze brief weigert te
vertrouwen, zou zelfs ik nauwelijks voor je leven kunnen instaan! Luister naar de
kleine lettertjes die volgen op het stuk over de vrede: “Wie deze brief niet wil
vertrouwen wacht de dood.” Deze bepaling is onherroepelijk van kracht. De brief is
je getoond en duidelijk voorgelezen. Leg de besluiten van de edelen naast je neer als
je kunt of durft. Als je erop vertrouwt, blijf je in leven. Weiger je, ga dan je dood
maar tegemoet! Als je niet kunt lezen, wantrouw dan niet wat men je mededeelt,
want wanneer je voor de rechter staat is het te laat om te
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geloven. Wie naar een dienaar weigert te luisteren, zondigt tegen diens heer. Wat
dan als de heer persoonlijk bevel geeft om hem te geloven? Geloof me, gebied ik je,
als een van de baronnen onder wie deze vrede tot stand is gekomen, en dan zul je
net als ik een hofdignitaris zijn!’
De ongeletterde zanger pareerde de verraderlijke woordenstroom van de vos die
hem probeerde te bedriegen en hield hem met de volgende list voor de gek: ‘Mijn
argwaan, Reinaert, is verdwenen. Je lijkt de waarheid te zeggen, zoals je natuurlijk
altijd doet. Ik geloof dat ik in de verte een grijsaard zie. Ik schat dat hij heel wat
winters heeft gezien. Meer dan 110 aprillen hangen aan zijn baard! Kijk hoeveel
zaterdagen hij draagt! Aan zijn nek hangt iets ronds (een hoorn heet dat) en dat waar
hij op zit is wit. Ja, en voor en achter hem rennen zwarte gedaantes die er zachtmoedig
en zonder twijfel vriendelijk uitzien. Ze hebben grote haast. Misschien zijn ze niet
op zoek naar ons, maar het lijkt alsof ze hier met lichtvoetige snelheid naartoe vliegen.
Zie je hoe ze stuk voor stuk gloeien en zweten? Iets roods hangt uit de bekken van
die zachtmoedige wezens. Hun gezicht toont hoe onschuldig ze zijn, hun snuit toont
hun vriendelijkheid. Aangeboren drang tot het kwaad drijft zulke wezens niet. Zou
het kunnen zijn dat het hof ze als getuigen van de vrede heeft gestuurd? Ze lopen
daar immers alsof ze van de vrede getuigen. Wat schaadt het je? Wacht! Laten we
ze naar de vrede vragen en of ze er alleen van gehoord hebben of dat ze haar willen
opleggen.’
De vos was allerminst ingenomen met deze woorden. Hij meende dat ze nog geen
vier cent waard waren. Hij werd verscheurd door twee tegenstrijdige emoties: hoop
die hem verbood te vluchten en angst die daar juist op aandrong, en hij aarzelde aan
welke gehoor te geven.
‘Waarom vraag je, dwaze haan,’ sprak hij, ‘aan vrienden iets waarvan je weet dat
het vaststaat omdat je kameraad je het heeft verzekerd? Ik heb het vredesbesluit
herhaald zoals ik het heb
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vernomen. Misschien komen ze hier om hetzelfde te vertellen. Daar komt bij dat ik
je het ook nog eens met de oorkonde als bewijs heb verteld zodat je vertrouwen niet
aan achterdocht hoeft mank te gaan. Gesteld dat deze oorkonde (wat de hemel
verhoede!) de waarheid in geen enkel opzicht zou ondersteunen: morgen is de
jaarlijkse feestdag van de grote Sint-Machuut. Luister, de klok, begeleid door nog
zo'n soort klok wordt zoals je zelf hoort net geluid voor de nonen van de vigilie.
Waarom zou ik je dat vertellen?’ En toen luidden toevallig twee klokken, maar niet
om die reden. ‘Dit eerbiedwaardige feest maakt de wegen veilig. Geloof je dan nu
dat je veilig met me op pad kan gaan? God is je niet altijd zo goed gezind. Zou het
geen grote eer voor je familie betekenen waardig bevonden te worden om samen met
de edelen de vrede te zweren? Ik ga in ieder geval op mijn gemak naar dat bos daar,
want daar heeft het hof het vredesbesluit bekrachtigd.’
Blij toen hij zag dat zijn vijand in zijn kleine val was gelopen, reageerde Sprotien:
‘Reinaert, ho! Blijf toch tot deze bode heeft gesproken! Zou ik op grond van
onbeduidend klokgelui zulke belangrijke berichten moeten geloven? Zou jij het leuk
vinden als ik eerder op koper zou vertrouwen dan op jou? Wacht nog tot deze bode
hier is!’
Zijn vijand sprak daarop: ‘Ik ga liever terug naar het dichte kreupelhout, want ik
heb er geen enkele zin in om naar de bekende weg te vragen. Door samen met hen
de eed af te leggen zal ik tot de hoge heren van het hof worden gerekend, maar laat
eerloze boerenlompheid jou maar kleineren!’
De fopper sprak: ‘De vrede is gezworen en jij beweert dat je een metgezel bent
van de rijksgroten die de vrede hebben getekend? Waarom ben je dan bang? Je bent
bang voor iets waarvoor ik niet bang hoef te zijn. En jij wordt als een machtig man
beschouwd? Blijf hier nog even staan, arme drommel! Zo meteen ga ik met je mee!
Wij zijn hier samen gekomen en dan zou je het goedvinden om alleen terug te gaan?’
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Angstig gaf Reinaert de aandringende haan het volgende antwoord: ‘Ik geef toe dater
vrede gezworen is, Sprotien, maar het volk is er nog niet duidelijk van op de hoogte
gesteld.’
De haan zei opnieuw: ‘Ben je bang nu er vrede is gezworen? Je zegt: “Het volk
is er nog niet van op de hoogte gesteld.” Dan moet door deze getuigen en door jou
het bericht van de vrede overal verspreid worden! Daarom zal de koning iemand die
ervandoor gaat misschien wel als zijn vijand beschouwen!’
Smadelijk verslagen door deze simpele list vroeg de briefdrager bedeesd: ‘Ach,
Sprotien, wat voorspelt dat ronde ding dat om zijn lange nek hangt? Heeft dat ding
met de vrede te maken? En die grijsaard en die zwarte wezens bij wie dat rode ding
uit hun bek hangt, vertel me wat ze zouden kunnen zoeken!’
De ander sprak: ‘De rijksgroten, wier raad door het machtige hof wordt opgevolgd,
weten van de vrede, maar de hoorn komt om de grote massa bijeen te brengen, de
onbehouwen lieden die het welopgevoede hof weigert te ontbieden. Wanneer het
volk zich verzameld heeft, zal de grijze persoon het door de verheven mond van de
koning uitgevaardigde decreet voorlezen. Daarna zal het gepeupel, opgetogen wanneer
het over de vrede gehoord heeft, man voor man de koning honden zenden als prachtige
geschenken. Waarom twijfel je wanneer ik je dit verzeker, ongelukkige?’
Omdat de briefdrager de spreker niet durfde te geloven sprak hij opnieuw: ‘Als
het waar kan zijn, Sprotien, wat je beweert, het zij zo! Maar ik denk erover dit
kreupelhout in te wandelen. Al heb je er weinig zin in om daarheen te gaan, ik ga
wel, of je wilt of niet. Zelfs als je blijft ga ik toch. Ellendige krielhaan! Ik vertrek als
een aanzienlijke baron, maar blijf jij maar eeuwig een boerenpummel. Misschien
komen ze wel om de vrede af te kondigen, maar wat hebben wij daarmee te maken?
Zonder getuigen was de vrede ons ook wel bekend. Nu de voltallige volksvergadering
bezig is bijeen te komen houdt het lange wachten de afkondiging van de vrede op.
Omdat men elkaar veelvuldig be-
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ledigt komt men in een verzamelde menigte dikwijls zijn vijanden tegen, maar als
iemand voor hij van de vrede hoort een scheur in andermans vacht zou maken, zou
je daar geen traan om laten. Ik ga dus, ook al zal je sterven, en je verdient het te
sterven omdat je me met je onzinnige geklets ophoudt!’
De fopper antwoordde: ‘Blijf toch! Iemand van het hof komt ons bezoeken! Als
jij iets tegen me hebt, kan hij bemiddelen. Ik zal je bereidwillig genoegdoening geven
of mijn verontschuldigingen aanbieden. Wat wil je nog meer? Daarmee maakt men
een einde aan de woede van de ergste vijanden. Ik weet niet wanneer je me weer
ziet, dus laten we als vrienden uit elkaar gaan!’
Aan deze woorden voegde de ander bevend de zijne toe: ‘Ontzag voor de edelen
of eerbied voor hun proclamatie bracht me niet hier en dit is ook niet de juiste plaats
om een rechtszaak te voeren.’
Daarop antwoordde Sprotien zijn angstige vijand vrolijk met de volgende
beledigingen: ‘Op smadelijke wijze vlucht je dus! Ja, als een vosje dat nergens voor
deugt maak je je smadelijk uit de voeten. Ik daag je uit voor een gevecht van man
tegen man! Jouw adel, de reden waarom het je beschaamde de smadelijke woorden
van de boeren over je kant te laten gaan, komt ten val als je niet hier met me in het
strijdperk treedt. Als een dief die ik heb betrapt ga je ervandoor! Ik daag je uit voor
een duel! Schud deze belediging van je af als je kan!’
De ander antwoordde: ‘Misschien kijk ik nog wel uit naar een dag en een plaats
waarop het moment om me te verdedigen zal komen.’ Daarna vloog hij razendsnel
weg, net als iemand die denkt dat hij zijn voeten niet hoeft te vragen of ze nog sneller
kunnen.
Opgewekt schreeuwde de ander de vluchteling grievende beledigingen achterna:
‘Ach, wat een vreselijk onrecht wordt het hof aangedaan! Reinaert berooft de koning
van zijn recht en gaat vrij heen, maar we kunnen hem nog makkelijk inhalen! Edelen
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van de koning, hierheen, ik smeek u! Haast u snel hierheen! Een dief gaat er hier
vandoor, hang de dief op! Hij verdient het! Of breng hem hierheen! Als het jullie
tegenstaat om hem op te hangen knoop ik hem wel op! Zijn vader heeft door toedoen
van mijn vader hetzelfde lot ondergaan!’

Eindnoten:
geslacht Reinaert verwijst naar het ritueel van “exfestucatio”, het formeel verbreken van de
banden tussen een heer en zijn vazal, door een strohalm (“festuca”) weg te werpen en plechtig
te verklaren dat de banden worden verbroken. Het tegendeel hiervan is “festucatio”, cf. VDVR
2542-2545.
hoort Sprotien verwijst naar de verplichting die de vazal had om transport voor zijn heer te
verzorgen.
verkocht Verwijst naar de dertig zilverlingen die Judas kreeg om Jezus te verraden (cf. Mattheüs
26:15), en naar corrupte leden van de clerus.
Paulus De apostelen Petrus en Paulus. Paulus wordt naar I Timotheüs 2:7 leraar genoemd.
visser De paus; cf. Mattheüs 4:19, waarin Jezus tegen Petrus en diens broer Andreas zegt: “Ik
zal u vissers van mensen maken.”
Clairvaux Bernardus van Clairvaux.
Sint-Machuut De feestdag van deze heilige valt op 15 november. Reinaert staat dus glashard
te liegen omdat de bedevaart 's zomers plaatsvindt (deze episode speelt namelijk precies een
jaar voor de hofepisode, die zich middenin de zomer afspeelt). Tijdens het feest was de Godsvrede
van kracht.
Nonen Koorgebed dat 's middags ongeveer om 3 uur plaatsvindt.
Vigilie De dag voor een belangrijke religieuze feestdag.
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Isengrim in het klooster
Omdat Reinaert alleen maar aan wegrennen dacht, keek hij niet om en hoe verder
hij van dat oord verwijderd raakte, hoe vrolijker hij werd. Zijn hoop werd door angst
ondermijnd, zijn angst door hoop bemoedigd, en hij maakte geen onderscheid tussen
de wildernis en de wegen. Vier dagen draven over beboste berghellingen en
slingerpaden tussen de rotsen hadden de zwerver uitgeput, want naar verluidt had
hij al die tijd geen voedsel aangeraakt of zich gedurende een korte rustpauze
ontspannen. Ten gevolge van de opeengehoopte ontberingen van het rennen en de
honger weigerden zijn vermoeide voeten verdere dienst. Toen pas geloofde hij dat
de honden waren teruggegaan en dat de omringende wegen veilig waren en liet hij
zijn angst varen.
Nadat hij zijn angst had afgeschud, kon hij onbekommerd en op zijn gemak om
zich heen kijken en hij zag een kok wiens lammeren hij ooit in hun wei tegen een
aanval van zijn oom had verdedigd. Zinvolle uitgaven verdienen zichzelf dikwijls
zonder verlies weer terug en zo had Reinaert één keer baat bij goedheid. Toen de
kok zag dat zijn bevende knieën, die de langdurige honger en een lange reis doorstaan
hadden, het dreigden te begeven, schonk hij hem als tegenprestatie voor zijn vroegere
dienst evenveel vette pasteien als er op een volgestapelde schaal pasten.
Men weet nooit wanneer men bij toeval op zijn vijand stuit. De schrandere Reinaert
bedacht dat bij voorbaat. Hij legde acht pasteien opzij, at de rest op en verzocht de
kok hem een tonsuur te scheren. Geschoren en verzadigd ging hij op weg en nam
zijn pasteien mee. Mocht hij zijn oom tegenkomen, dan meende hij hem vredig te
kunnen stemmen door hem het eten aan te bieden. (Het was diens gewoonte om zijn
woede te vergeten zodra hij een voordeeltje bespeurde, hoeveel leed hij ook te
betreuren had.) En het toeval, waar Reinaert zich van tevoren tegen gewa-
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pend had, bedroog zijn verwachtingen niet: middenin het bos kwam hij de oude
tegen.
Hoeveel vreugde, gevoed door oplaaiende woede, ging er door Isengrim heen toen
hij tot zijn grote genoegen zijn vijand in de verte zag! Met veel ‘Hoezee!’-geroep
sprong hij op hem af, maar overweldigd door de geur van het heerlijke eten bleef hij
abrupt staan en schreeuwde: ‘Waar ga je heen, Reinaert Satan? Welk een bijzonder
fortuinlijke dwaalweg heeft jou hierheen gevoerd? Als je geweten had dat ik nog
leefde... maar je zal het weten! Op je knieën! Om je niet te kwellen met een
langgerekte doodstrijd zul je een plotselinge dood krijgen. Je zult niet lijden!’
Omdat Reinaert zag dat zijn oom zich niet meteen op hem wilde storten, wist hij
dat de wolf verslagen was en begon aldus: ‘Oom, voor monniken is er zowel een
regel voor het spreken als voor het zwijgen. Leer toch te spreken zoals de regel
voorschrijft! Ik ben niet Reinaert Satan, maar heet broeder Reinaert, want dat ben
ik. Laat het Satan achterwege. Zie je hier niet het allerduidelijkste teken van mijn
gelofte? Ik ben een kloosterbroeder! Dat bewijzen zowel deze spijzen als mijn hoofd.
Kijk hoe ze smaken! Dit is het voedsel van onze orde, kijk!’ En hij slingerde hem
van verre de pasteien toe.
De ander verhinderde dat ze op de grond vielen door ze met schotel en al in de
vlucht op te vangen en begon zonder omhaal te kauwen. Hij sloeg zijn tanden tegen
elkaar, zoals een vrouw met een puntige stamper graankorrels maalt, en ze zeggen
dat hij in één klap de schaal tegelijk met het eten nog fijner dan tarwebloem had
vermorzeld en vermalen. Hij had de schotel, die in zijn brede muil was verdwenen,
opgeslokt voor hij eraan dacht om ervan te proeven.
Vol verwondering om wat hem was overkomen, alsof het een opmerkelijk
verschijnsel was, sprak hij opgewekt de volgende woorden: ‘Zijn we in dromenland,
Reinaert? Worden we voor de gek gehouden door een spookverschijning of zijn deze
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schijnbaar onwerkelijke dingen toch echt? Het staat me bij dat me zoetigheden, van
wat voor aard weet ik niet, werden toegeworpen. Ongetwijfeld heb jij ze gegooid,
maar wie heeft ze in de vlucht voor me weggekaapt?’ Bij deze woorden keek hij
links en rechts om zich heen zonder dat hij in de gaten had dat ze in zijn eigen maag
lagen vastgeketend. En hij ging voort: ‘Zodra ik had gezien dat ze werden gegooid,
sperde ik mijn muil open om ze te grijpen en mijn lippen hadden ze bijna te pakken,
maar toch zijn ze ontsnapt. Waar denk je dat ze naartoe zijn gefladderd? Het staat
immers vast dat ze werden gegooid, of ik moet geslapen hebben. De geur die ik met
mijn kaken opsnoof hangt hierbinnen nog steeds, maar mijn arme tanden kregen
niets bruikbaars te pakken. Mijn onfortuinlijke tanden vingen lucht. Ach, arme ik,
en ik dacht dat ik mijn kaken meer dan genoeg had opengesperd! Ik weet niet of ik
moet geloven dat de aarde ze heeft verzwolgen of dat de wind ze heeft weggeblazen,
maar voor mij zijn ze verloren! Zoek uit of er hier een gat is waar ze in zouden kunnen
zijn gevallen! Kom en zoek mee!’ (Zelf zocht hij namelijk ook.)
De monnik, die een stukje verderop stond alsof hij weinig haast had, uit angst om
in aanraking te komen met de hoekige bek van de vriendelijke oude, antwoordde:
‘Oom, ik kan niet goed zien. De rokerige keuken en de warme damp hebben mijn
ogen met een waas bedekt. Trouwens, wat heeft het voor zin om te zoeken op een
plaats waar ze niet terecht zijn gekomen? Ik meen me te herinneren dat ze in je wijd
geopende mond werden geworpen. Kunnen je onstuimige beten en de harde schotel
je toehappende tanden niet hebben uitgehold tijdens het eten? Ik denk dat het verlorene
dat je zoekt in het gewelf van een holle kies is gevallen en zich daar heeft verborgen.
Laat je tong, die tussen je tanden in ligt, maar eens de zijkanten ervan aftasten en
onderzoek elke oneffenheid door ze van boven tot onder af te likken.’
De oude gaf ten antwoord: ‘Laten we aanvaarden dat de ver-
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miste goederen verloren zijn gegaan. Als een wind eenmaal ontsnapt is, is het te laat
om de achterdeur te sluiten. Vroegere verliezen moet men met toekomstige winst
compenseren. Daar waar ze van deze lekkernijen leven zou ik wel kloosterbroeder
willen zijn! Niets schrikt me daar af behalve de regel die is ingesteld voor het
verslinden, want omdat het eten doorgaans veel te makkelijk naar binnen glijdt hebben
de tanden niets te doen. Ze gaan ver uit elkaar, het eten valt vanzelf naar binnen en
gaat even soepel naar buiten als het gelaten binnenkomt. Het gevolg is dat de maag
altijd leeg blijft. De orde van een lege maag is de slechtste die er is.’
‘Oom,’ zei de monnik, ‘zet je bezwaren aan de kant! Ook al eten ze weke gerechten,
ze mogen aan één stuk door eten, ja aan één stuk door!’
De ander viel hem in de rede met de woorden: ‘Ha, Reinaert, Satan, eten ze zoals
je beweert? Krijgt één daar genoeg voedsel voor minstens twee? Het is voor mij geen
bezwaar mijn tanden te moeten sparen, zolang ik maar door kan eten!’
Alsof hij enige kanttekeningen bij Isengrims uitspraken wilde maken, antwoordde
de monnik: ‘Oom, je raaskalt! Word ik nu nog steeds Satan genoemd? Bijna ben je
zelf monnik. Gebruik dus monnikswoorden en wees nergens bang voor behalve voor
te weinig eten! Ze eten allen voldoende, maar zij die goed zingen in het bijzonder,
want het eten van een van hen is genoeg voor drie. Wie zou zich met jou kunnen
meten als jij zou willen zingen? Jouw prachtige stem zou je een dubbele portie
opleveren! Laat de klanken van je luide stem tot aan de sterren weerklinken zodat
de onderdrukking van je stemgeluid je niet een reputatie als zanger onthoudt!’
Daarop sprak de oude blij: ‘Als ik mezelf ken, broeder, doe ik voor geen enkele
zanger onder. Je hebt gelijk. Als God me daar de vaardigheid schenkt waarover ik
nu hier beschik, zal ik een boven verwachting heerlijke zanger zijn! Ik zal geen enkele
broeder tegenkomen die zijn keel nog verder kan opensperren
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of wiens stem nog helderder klinkt!’
Daarop zei Reinaert opgewekt: ‘Oom, nu zie ik waar ik vaak naar verlangd heb:
je voelt je aangetrokken tot de heilige regel. Nu rest je dus alleen nog maar te zeggen
welke taak je daar het liefst zou willen vervullen.’
Bij deze woorden sloeg Isengrim zijn ogen neer en gaf hem vanuit het diepst van
zijn hart antwoord: ‘Broeder, ik vraag de nederigste taak, want je weet wel waarom
die booswicht van een Lucifer in de diepste diepte wordt vastgehouden. Totdat
erkende deugd me naar een betere plaats bevordert, zal ik deemoedig de taak van
koksmaat of schaapherder op me nemen. Vertel me nu naar welk klooster ik moet
gaan en scheer alvast mijn hoofd, zodat ik niet op verdenking van boze bedoelingen
word weggejaagd.’
Onmiddellijk gelast om in de Sint-Pietersabdij in te treden, ging de oude, van oor
tot oor geschoren, op pad. Zonder problemen werd hem toegang verleend, maar
droevig was zijn vertrek. Bij binnenkomst groette hij iedereen en werd teruggegroet.
Hij zei het gewone ‘Hallo!’ omdat hij nog niet had geleerd om net als een monnik
‘Wees gezegend!’ te zeggen, want dáár begon hij dat pas te leren. De geloftes die
hij aflegde vielen in goede aarde. Hij werd opgenomen en nu hij als monnik was
aangenomen, trok hij meteen de pij aan die hij kreeg toegereikt.
Nieuws hierover had elf abten daarheen gebracht. Een van hen was de morgenster
onder de abten. In naam en positie was hij een van hen, maar in levenswandel en
vrijgevigheid was hij niet een van hen. Met hem als abt over de gezegende broeders
van Egmond heerst het recht, neemt hun rijkdom toe, staan ze in hoog aanzien, komen
stapels geld binnen en wordt het opgestapelde geld op een eerlijke manier uitgezet
en weggegeven om weer terug te komen en komt het terug om in tweevoud
weggegeven te worden. ‘Geeft, en u zal gegeven worden’ wist de wijze abt, er vast
van overtuigd dat God degenen die dat in praktijk brengen niet teleurstelt.
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Het doet kwaadaardige lieden evenveel verdriet het goede te erkennen als erover te
spreken, maar ik wil het goede wel erkennen en erover spreken. Dit is wat hem van
andere abten onderscheidt: volgens anderen is het geoorloofd om te roven, volgens
hem ongeoorloofd om te houden. Degenen die zich ervoor schamen te roven doen
net als klissen en weerhaken, zodat je je afvraagt of ze niet tot een ander ras behoren.
O, de veelgeroemde ijver van deze man, nog groter dan zijn roem! Als je de aarde
zou rondtrekken, zou je met moeite twee van zulke mannen vinden. Zijn voorgangers
maakten het klooster arm door hun bezittingen op te potten, maar hij maakt het rijk
door ze aan alle kanten uit te delen. Wat hebben de landerijen te klagen? Zelfs de
kerkschatten hebben meebetaald! Wat verloren was koopt hij terug en hij voegt er
nog meer aan toe. In hem en in anderen vervult de Heer zijn beloftes en dreigementen:
‘De arme verliest en wie heeft, zal nog meer hebben.’ Zij hebben voor zichzelf nog
niet genoeg, maar hij heeft genoeg voor zichzelf en vele anderen. Gierigaards hebben
geen rijkdommen, maar deze man vergroot ze door zijn vrijgevigheid. Zij verliezen
wat ze hebben weggestopt, maar hij verzamelt bezit wanneer hij het weggeeft. Zij
zijn arm hoewel ze hun bezittingen bewaren, maar hij is rijk omdat hij ze weggeeft.
Met beide handen smijt hij met rijkdommen en wanneer hij ze heeft weggesmeten,
keren ze weer terug en ze komen in zo grote getale terug dat hij ze niet meer uit kan
delen.
Als je ernaar verlangt je leven te beteren aan de hand van zijn deugden, zoals die
hier uiteengezet zijn, dan is dit de eerbiedwaardige handelwijze van deze
buitengewone man: in een gesprek voor iedereen openstaan, belangrijke zaken op
deskundige wijze afhandelen, iedereen geven wat hem toekomt, de volkswoede tot
bedaren brengen, tirannen tot de orde roepen, je niets aantrekken van dreigementen
en je niet laten inpakken door vleierij, niet zwichten voor omkoperij, niet buigen
voor gunsten, veel nadenken, weinig spreken, lang zwijgen. Hij beoor-
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deelt mensen naar hun verdiensten, weegt hen niet op grond van hun bezit; hij
onderwijst wat juist is en brengt wat hij onderwijst zelf in praktijk. Dat is wat de
wereld van hem weet, maar God weet al het andere. Geloof nu je een paar dingen
over hem hebt gehoord ook al het andere!
Aan de man die met zulke kwaliteiten is begiftigd, heeft God één metgezel gegeven,
waarvan Liesborn hoopt dat hij nog lang niet naar de hemel gaat. Aanvaard deze ene
man als metgezel, want hij is het waard. De rest veeg ik met de afvalhoop naar buiten.
Voor zo'n groot man, uw evenbeeld, Walter, mijn dierbaarste vader, hoeft u zich niet
te schamen. Laat mij daar met uw welnemen van getuigen. Aan uw deugden voegt
hij in zijn eigen persoon nog iets toe. Al brengt u de grootste deugden in praktijk,
toch voegt hij er nog iets aan toe. Vader, door al te nauwgezet op kleinigheden te
letten, laat u met uw bovenmatige strengheid zien dat u abt bent. Waarom fronst u
zo? Waarom zijn uw woorden zo streng? Waarom lacht u me niet toe of vertelt u me
nooit eens iets leuks? Een opgewekt gezicht en een vriendelijke tong staan een
vrijgevig man goed - dan hoef ik niet te denken dat een boze man mij geschenken
heeft gegeven.
U volgt dus alleen Cato's voorbeeld, maar de ander is beurtelings Cicero en Cato.
Opgeruimd en streng gedraagt hij zich op beide, een abt waardige manieren en
bewandelt beide wegen zonder te vallen. Wie hij met zijn aanwezigheid een plezier
doet en wie hij met een bezoek vereert, maakt hij diep triest door weg te gaan en
gelukkig door terug te komen. Zo wisselt hij op zijn eigen vaardige wijze strengheid
en vreugde af, zodat afgunst niets tegen hem in kan brengen of liefde iets hoeft te
bedekken.
Trekt u ook eens een vrolijk gezicht of maak een onschuldige grap, dan laat uw
goedheid niets meer te wensen over! Dat bent u God verplicht en dat bent u aan mij
verplicht. Voldoe aan beiden! Zowel de keizer als God wil zijn deel, dus laat beiden
het krijgen!
Deze twee modellen van deugdzaamheid heeft God aan de
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wereld gegeven opdat zij de deugden, die de vromen met zich mee in ballingschap
hadden genomen, terug zouden roepen. De heiligen hebben de deugden namelijk
hiervandaan meegenomen naar het heiligdom van de hemelse vrede en ze verboden
hier onder nog meer ellende gebukt te gaan. Deze twee mannen lijken tegen de
deugden zelf gezondigd te hebben door ze opnieuw, weg van de vrede van God,
onder de wapens te roepen en ze in nog zwaardere gevechten dan ze tot dan toe
hadden meegemaakt te laten zwoegen, want deze tijden zijn veel woeliger dan die
van weleer. Maar tijdens het leven van deze twee mannen keerden de deugden hier
terug en door hun toedoen zullen ze hen als metgezellen opnieuw uit ons midden
naar de hemel volgen.
De anderen moeten voor hen beven en zich als weglopers in hun kloostercel
verschuilen. Ze moeten zich schamen voor hun naam en positie en ze moeten niet
alleen zweren dat ze zonder het zelf te weten abt worden genoemd, maar ook dat ze
dat niet uit vrije wil zijn geworden.
Leef lang, bid ik, leef lang, voortreffelijke vaders! Leef om mij en vele anderen
steun te bieden! Geef, opdat jullie genoeg bagage hebben, ook mij een plaats op jullie
zwaarbeladen nek. In zo'n grote bundel weeg ik maar weinig!
Isengrim was nu monnik en hem werd gevraagd om de plaats van een onlangs
begraven priester in te nemen. Hij vroeg: ‘Wat is de vaste taak van een priester:
schapen weiden of eten bereiden?’ En de broeders zeiden, in figuurlijke zin, dat het
de taak van een priester was om schapen te hoeden, waarop hij bereidwillig
gehoorzaamde.
Dadelijk gelast om ‘Dominus vobiscum’ te zeggen zei Isengrim vrolijk: ‘Cominus
ovis!’ waarbij hij ‘cum’ met een zwaar Diets accent uitsprak omdat hij het Latijnse
‘veni’ niet wilde zeggen. (Hij had vaak gemerkt dat de schapen van de Schelde alleen
maar Diets hadden geleerd. Dat ze de Latijnse taal niet goed konden spreken was
hem duidelijk gebleken toen hij ze in
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die taal voor overleg bijeen had geroepen en daarom sloeg hij ze in wrede boeien en
liet de misdadigers pas gaan als ze Latijn hadden geleerd. Om die reden gebood deze
vrome kloosterling hen in het Diets, waarvan hij wist dat zij het beheersten, te komen.)
Toen ze hem op de Griekse manier ‘Amén’ leerden zeggen, sprak hij dat als
‘lammeren’ uit. Sommigen zeiden dat hij het niet beter uit kon spreken, anderen dat
hij het met opzet zo uitsprak. Overal klonk het fluisterend: ‘De woorden van deze
monnik kondigen aan wat hij van plan is. Hij is van plan de kudde vanbinnen te
scheren. Dat wat niet naar wol smaakt wil deze monnik wegnemen! Andere kleren
verbergen het bedrog, maar veranderen het niet. Zijn zwarte pij heeft niet de
betrouwbaarheid die hij belooft.’
Toen hij doorkreeg wat er werd gefluisterd, prentte de monnik zijn kameraden in
dat ze bezijden de waarheid zaten en zei gevat: ‘Het was op jullie verzoek, mijn
dierbare broeders, dat ik erin toestemde om priester te worden. Ik heb er niet eerst
zelf om gevraagd. Ik neem aan dat jullie niet hadden gewild dat ik priester zou worden
als jullie niet hadden geweten dat ik zo'n positie waardig ben. Omdat een priester de
herder van zijn schapen wordt genoemd, zeg ik nu al de heilige woorden die bij mijn
taak horen. Omdat ik priester ben en herder zal worden, groet en roep ik mijn schapen
nu al zodat de schapen de stem van de herder en de herder die van de schapen feilloos
kunnen herkennen. Aarzel niet om mij zolang ik gezond ben het hoeden van de
schapen toe te vertrouwen. Ik zal ze trouw bewaken! Broeders, stel de trouw die ik
jullie beloof op de proef! Mijn bekwaamheid zal de grote last die jullie dragen
verlichten. Al ben ik een ruwe bonk uit het bos en lijk ik een boerse monnik, van dit
soort zaken heb ik verstand en ik kan jullie er heel wat over leren. Zoals ik denk, zo
spreek ik ook.
Al doen jullie veel op de juiste manier, niet alles wat de regel voorschrijft heeft
mijn goedkeuring. Ik wil niet twisten over het
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zomerse dutje na de maaltijd of over het feit dat de heilige gezangen veel tijd in
beslag nemen, al zou ik wel willen dat men lente, zomer, herfst en winter met het
gezang van één monnik of met een geregelde slaap zou kunnen doorbrengen. Maar
jullie voedsel zullen we ten gunste van een beter gebruik afschaffen. Jullie slaan de
waarde van pasteien veel te hoog aan. Pasteien in je maag gieten of water door een
zeef, als het om nut gaat, maakt dat niets uit. En het lijkt me dat je voor twintig
goudstukken nauwelijks zoveel pasteien kunt krijgen als er in een zak van schapenvel
passen. Misschien kun je wel zeven schapen voor dat geld kopen. Waarom dan
voedsel dat vluchtiger is dan de wind voor meer geld kopen? Vul de huiden van acht
schapen met pasteien. Als ik die allemaal verzwolgen heb, vind ik dat ik nauwelijks
iets heb aangeraakt! God heeft ons toch geen tanden ingeplant om dat soort dingen
te eten? Sper je mond open en ze vliegen als de wind in je maag! Als ieder van ons
dagelijks vijf schapen zou krijgen (twee voor het avondmaal, evenveel 's ochtends
en één 's middags), kreeg niemand ooit genoeg van zijn orde. Bezoedel je ingewanden
niet met winderig voedsel. Tanden zijn stevig, dus waarom zouden ze water en lucht
eten? Vlees geniet van vlees, tanden beleven plezier aan botten! Gooi de plee vol
met zachte wol in plaats van hooi, want men moet schapen niet van hun hooi beroven.
We staan als gezagsgetrouwe lieden bekend, we behoren niemand te beroven. Laat
dat zo blijven zodat onze heilige orde in geen enkel opzicht over de schreef zal gaan.
Om misbruik van onze goederen tegen te gaan zal ik nu tot slot bespreken wat we
vóór alles moeten doen. Wie er schuldig aan wordt bevonden dat hij minder naar
binnen heeft gewerkt dan hem werd voorgezet, wordt in zijn oren gebrandmerkt. En
laten we onze slappe dagelijkse portie pasteien in twee delen snijden, die door de
wijzer van de weegschaal even zwaar zijn bevonden, zodat een gezellige broeder,
eerbiedwaardig vanwege zijn omvangrijke buik, zijn nood twee dagen lang kan leni-
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gen. Broeders, wie zou jullie zulke goede raad kunnen geven? Verschillende dingen
leren ons hoeveel wijsheid waard is. Tevreden de tijd door te brengen met mijn
dagelijkse zoektocht naar eten, heb ik me er niet op toegelegd om wijselijk veel geld
opzij te zetten. Het maakt jullie niet uit dat jullie de medebroeders van een arm man
zijn, want ik betaal met mijn raad wat geen schatkist kan geven.’
Het advies van de hebzuchtige broeder had allen ontsteld en de abt antwoordde
aldus, althans, hij wilde net antwoorden toen de klokken luidden voor het gebed en
de koorknaap had nauwelijks gelegenheid om de namen op te noemen van degenen
die de komende nacht zouden zingen. Broeder Isengrim, die de hoogste leeftijd had,
had men de tiende plaats toebedeeld.
Hij meende dat de genoemde beurtzangen schapen waren die gedood moesten
worden en hij had er liever tweeëndertig gekeeld dan negen, maar omdat hij dacht
dat het aantal zangers zich voor een dubbele interpretatie leende, veranderde hij,
besluiteloos twijfelend, voortdurend van gedachten. Hij veronderstelde dat het aantal
gerechten dat zijn broeders normaal 's avonds werd voorgezet even hoog was als hij
de koorknaap had horen oplezen en inderdaad waren de namen van twaalf zangers
opgelezen. Of hij dacht dat de koorknaap, door het aantal zangers te noemen, even
vaak aangaf dat er gezongen moest worden als de broeders bijeengeroepen werden
om weer te komen eten, hetgeen veruit het beste gebruik zou zijn en heilig bovendien.
Maar met nog meer optimisme waagde hij het al snel te geloven dat beide
mogelijkheden werkelijkheid zouden worden (waarmee de regel voldoende bevestigd
zou zijn) in de hoop dat er overdag, wanneer men doorgaans minder slaapt, meer en
vaker voedsel verslonden zou worden.
‘Broeders,’ sprak hij, ‘ik zal alles doen wat me wordt opgedragen en ik zal met
genoegen het tiende en vijftiende responsorie zingen! Zou ik niet snel gehoorzamen
wanneer er ook 's nachts zo vaak gegeten wordt en zoveel schotels jullie gelukza-
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lige maag vullen? Wie als eerste ter wereld zo'n zware taak voor de pijdragende orde
heeft vastgesteld is de parel onder de abten! Ach, miserabele mensen zijn het die
zich door zo'n regel laten afschrikken! Wie aarzelt, aarzele maar. Mij krijgen ze hier
niet weg! Nu zie ik duidelijk dat God me hierheen heeft gevoerd, nu weet ik dat ik
me bij goede broeders heb aangesloten. Ik dacht dat men maar driemaal en alleen
overdag van het eten mocht genieten, maar jullie verstrekken het vier keer zo vaak
overdag en 's nachts!’
Intussen was het gezelschap lachend opgestaan en vertrokken omdat de luidende
klokken het teken allang hadden gegeven. De monnik schreeuwde om hen terug te
roepen en sprak aldus: ‘Blijf nog even staan, broeders! Het beste moet ik nog zeggen!
Opdat het onze orde aan geen enkele deugd ontbreekt, zal ik in het kort datgene uit
de doeken doen wat het verdient om lang van kracht te blijven. Ik verbaas me erover
dat jullie de materialen die de scheepvaart nodig heeft opstoken om eten te koken.
Weet dat mijn geslacht zich daar nooit druk om heeft gemaakt, maar al het vlees
rauw lekkerder vindt dan gekookt. Om het vet van het gekookte vlees te stelen,
voerden sluwe koks als eersten de gewoonte in om vlees te koken, maar nu,
overmoedig geworden door al het roven, kunnen ze zich er nauwelijks meer toe
brengen de restjes aan hun meesters voor te zetten. De kok schraapt het vet eraf,
zodat het eten, nog droger dan vijftien jaar oude kaas, de ongelukkige heer des huizes
wurgt. Een wijs man begrijpt uit weinig woorden waar het heen gaat. Vrijwillig hou
ik van niemand die me afneemt wat van mij is. Hout, vuur, pannen, potten, ketels en
koks, Satan mag ze in zijn reet steken! Jullie moeten in overeenstemming met mijn
zienswijze het geld besteden dat jullie normaliter aan dat soort dingen en aan tal van
andere nutteloze en overbodige zaken uitgeven. Wierookvaten, kelken, klokken,
boekenkisten, reliekschrijnen, kandelaars, kruisbeelden, gewaden, tapijten en boeken,
laten we er allemaal schapen van maken en ze rauw verslin-
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den zodat we niet het beste deel aan roofzuchtige koks kwijtraken!
En laten we voortdurend schapen eten en schapen en nog eens schapen. Ik zou
willen dat alles wat de wereld te bieden heeft schaap is! Zelfs jullie sluit ik niet geheel
uit, broeders. Vergeef me. Alleen mezelf sluit ik uit, verder helemaal niets. Die
monsters die de waarheid niet kennen denken dat ik het niet goed met hen voorheb,
maar ze hebben het mis. Ze zijn altijd ongelukkig wanneer ze me in de buurt zien.
Of het nu hard is of zacht, ik heb alles wat ze hebben lief, zij het dat hun vacht mijn
tanden doorgaans weinig te bieden heeft. Maar wat betekent het dat ik niets aan hun
huiden heb, behalve dat ik niet het kind ben van een wolspinster? Mijn moeder heeft
me niet in een Ieperse wieg gelegd! Maar waarom zou ik van mijn afkomst reppen?
Bewijs ik die dan niet met mijn eerlijkheid? Men zegt dat ik de achtentwintigste
nazaat ben van de grote Lovo die bij een zeug nageslacht verwekte. Dat staat
beschreven in Hebreeuwse, Griekse en Latijnse manuscripten en de hele wereld heeft
dat gelezen.’
Opnieuw lachte het hele gezelschap en ze zeiden dat hun broeder alles in zijn
boereneenvoud had gezegd.

Eindnoten:
vastgehouden Hoogmoed bracht Lucifer ten val. Isengrims nederigheid is niet vrij van
eigenbelang, want als koksmaat en schaapherder zit hij dichtbij het eten.
Sint-Pietersabdij In Gent.
Egmond Walter van Egmond, abt van de abdij van Egmond.
worden Cf. Lukas 6:38.
weerhaken Dat wil zeggen ze houden krampachtig aan hun bezittingen vast.
hebben Cf. Mattheüs 13:12: ‘Aan wie heeft, zal gegeven worden, en wel in overvloed; maar
wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.’
Liesborn Boudewijn van Liesborn (in Westfalen) was van 1131 tot 1161 abt van het klooster
van Liesborn. Onder zijn leiding beleefde de abdij, die in 1121 verwoest was, een bloeiperiode.
Cato Cato staat voor strenge rechtlijnigheid, Cicero voor een meer open houding.
deel Cf. Mattheüs 22:21: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God
toekomt.’
zeggen Isengrim hoort in het ‘Dominus vobiscum’ ‘cominus ovis kom’, oftewel ‘Kom hier,
schapen’. ‘Kom’ (cum, van vobiscum), de vertaling van het Latijnse ‘veni’, spreekt hij met een
zwaar accent uit omdat het accent in het Latijn op ‘bis’ valt. Bij het ‘Amen’ (Amén) hoort
Isengrim weer iets anders.
herkennen Cf. Johannes 10:1-5.
hooi Hooi werd als toiletpapier gebruikt.
koorknaap De jongens die in een klooster leefden om daar monnik te worden, namen een deel
van de gezangen en lezingen voor hun rekening.
twaalf Normaliter bestonden de metten, het vroegste ochtendgebed, uit negen lezingen en een
even groot aantal responsories (beurtzangen), maar op zon- en feestdagen uit twaalf. Het
vijftiende responsorie dat Isengrim wil zingen, bestaat enkel in zijn fantasie.
wolspinster Een zinspeling op Willem van Ieper, die na de moord in 1127 op Karel de Goede,
graaf van Vlaanderen, een van de kandidaten was om de graaf op te volgen. Hij baseerde zijn
aanspraken op het graafschap op het feit dat zijn grootvader graaf Robert I was. Cf. Galbert van
Brugge, De Moord op Karel de Goede. Dagboek van de gebeurtenissen in de jaren 1127-1128
(Antwerpen, 1978): “Bijna alle steden echter, hebben gezworen Willem onder geen beding als
graaf te aanvaarden, omdat hij een bastaard is; hij is namelijk geboren uit een edele vader en
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een onedele moeder die, zo lang ze leefde, wol kaardde.” (c. 47. Vert. A. Demyttenaere) Isengrim
stelt daar pochend zijn stamboom van achtentwintig generaties tegenover, evenveel geslachten
als er volgens de Schrift, het boek dat in de drie bijbelse talen (Hebreeuws, Grieks en Latijn)
is opgetekend, vanaf David tot Jezus hebben geleefd.
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Reinaert en de wolvin
Verlost van zijn wrede vijand ging Reinaert ondertussen op weg naar een afgelegen
landstreek en betrad het gehate hol waar de machtige Isengrim sinds zijn
vierenveertigste voorvader zijn leger had. In het hol trof hij de wolvenzoontjes van
Isengrim aan en in een andere hoek lag de vermoeide vrouw des huizes te steunen.
Toen sprak de bezoeker: ‘Wie denken jullie dat jullie vader is, wolfjes? Of waar is
vader heen gegaan, zou ik willen weten? En wanneer komt hij terug of wanneer gaat
hij weer weg? Vertel maar, jullie kunnen me vertrouwen. Vertel me de waarheid.’
De wolfjes antwoordden: ‘We willen niemand voor de gek houden. We worden
Isengrims zonen genoemd en dat zijn we. Kijk, moeder ligt nog in bed omdat ze nog
maar kort geleden van ons bevallen is en zoals u zelf ziet is ze nog zwak. Maar vader
is erop uit gegaan om voedsel voor ons te zoeken. Morgenochtend komt hij terug, 's
avonds gaat hij weer weg. Wie u ook bent, heer, als u onze vader iets te vertellen
heeft staat dit hol voor u open. Ga zitten!’
Hun vijand antwoordde: ‘En het stond voor mij open. Ik dank jullie! Dat jullie me
maar even snel leren kennen als ik wens! O, wat een geluk dat moeder jullie ter
wereld heeft gebracht zodat het jullie trouwe geslacht niet meer aan nakomelingen
ontbreekt! Jullie vader is bejaard en men verwacht dat hij niet lang meer heeft te
leven. Dan worden jullie wat vader vroeger was. Toen ik hiernaartoe kwam wandelen,
weenden het schaap en de bok omdat zwakte de oude binnenkort zal vellen. Daarom
vraag ik jullie: herstel het verlies dat de begrafenis van jullie vader zal veroorzaken!
In uiterlijk zijn jullie hetzelfde. Evenaar hem ook in karakter! Ik zal ze op het hart
drukken niet droevig te klagen dat vader oud wordt, want hij heeft voor zijn dood
gezegend kroost verwekt. De bok, het schaap en de gans
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zullen vrezen dat ik me vergis wanneer ik ze vertel dat jullie naar vaders wet zullen
handelen. Ik bid die twijfelaars dat ze me niet kunnen verwijten dat ik jullie zonder
reden heb geprezen.’
Daarop hief hij zijn poten op, schonk hen rijkelijk uit beide openingen en zei:
‘Hier hebben jullie je natje en je droogje! Smaakt het niet heerlijk? Lik het op, lieve
neefjes, lik het op! Deze zoetigheid, die ik voor mijn eigen kinderen had bewaard,
schenk ik jullie. Het staat me niet tegen om jullie een extraatje te geven. Jullie zijn
immers de dierbare kinderen van mijn oom! Aanvaard in plaats van vaders dienst de
mijne, hetgeen ik hem niet had mogen vragen als hij hier was geweest.’
Ze begonnen te huilen. Hun moeder kwam kijken en zodra ze erachter kwam wat
de oorzaak van hun gehuil was, stoof ze ondanks haar zwakte op en rende naar buiten,
maar de hoop om hem te achterhalen werd haar ontnomen toen ze zag dat haar vijand
veel te ver op haar voorlag. Daarom zei ze: ‘Waarom wil je je zo stiekem uit de
voeten maken, vriend? Je was mijn gast, maar je gedraagt je niet zoals het hoort! Op
schandalige wijze heb je me je dankbaarheid voor mijn gastvrijheid onthouden en
bent weggegaan! Je gastvrouw roept je terug! Zeg toch iets! Blijf nog even! Bedank
me eerst, laat me je goedendag wensen voor je gaat en laat me je kussen ten teken
van mijn genegenheid!’
‘Mevrouw,’ smeekte de ander, ‘verleen me uitstel van betaling! Ik zal het wachten
goedmaken door met rente terug te betalen. Ik ging naar buiten om te plassen, maar
ik kom terug!’ En hij deed alsof hij terugging omdat hij de boze wolvin met een list
mee wilde lokken. ‘Ik ben me er niet van bewust,’ zei hij, ‘dat ik een zonde heb
begaan waarvoor men de deur voor mij zou moeten sluiten. Wie wel schuldbewust
is, moet bang zijn.’
Ze haastte zich naar binnen en verstopte zich listig achter de deur nadat ze eerst
haar kinderen dieper in het huis had ondergebracht, want ze dacht dat ze vanuit haar
hinderlaag eerder bij de deur zou zijn dan Reinaert als hij naar binnen kwam en naar
hun ligplaats zou gaan.
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De vijand, die had voorzien dat dat zou kunnen gebeuren, deed net alsof hij naar
binnen ging door op de drempel te trappen, maar liep weer terug. Daarna bekogelde
de aanrander de burchtvrouw met modder en stenen. Wrok maakte het haar onmogelijk
haar list te verbergen en woedend stoof ze naar buiten. Ze had hem makkelijk kunnen
grijpen als hij op haar achtervolging had willen wachten en als ze harder had gerend
zou ze hem zo hebben ingehaald, maar zijn burcht, waar ze naartoe renden, was niet
ver weg.
Een hoge rots reikte met zijn piek naar de hemel, even ver als een kiezelsteen
vliegt die met een kleine slinger wordt weggeworpen. Aan de ene kant van de rots
klonk fluisterend het zachte geklater van een glinsterend beekje dat zich kronkelend
tussen stenen door slingerde die het vergeefs tegenhielden. Aan de andere kant een
allerlieflijkste vallei die een ware bloemenweelde tentoonspreidde; met recht noemde
Lente dat zijn woning. Aan de voorzijde lag een pad zonder één enkele bocht. Aan
de achterzijde weerklonk een bos van talloze zingende vogels. De burcht was via
twee ingangen toegankelijk, maar wat groter was dan een drachtige vos kon er niet
naar binnen. Had men de drempel genomen, dan leidde een vlak pad de voeten eerst
ongehinderd zeven el verder. Voor wie nog verder naar binnen wilde gaan bood aan
beide zijden een wenteltrap van dertig treden toegang. Middenin de burcht lag de
woonkamer, die even groot was als een oven en nog ronder dan een eierschaal. Binnen
geurden welriekende kruiden met diverse aroma's en matten van ineengevlochten
bladeren vormden een bed.
Met hoge snelheid stoven achtervolgde en achtervolger daarheen. Híj vloog
lichtvoetig door de deur van het hol; zíj zat hem op de hielen, dook halsoverkop het
veel te nauwe gat in, bleef vastzitten en kon niet meer voor- of achteruit. Net zomin
als ze terugkon naar het brede gedeelte, kon ze verder door het nauwe gedeelte. Zo
houdt een dichtgeslagen deur een gevangen hond
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klemvast en zo blijft een wig zitten die de stam nog niet helemaal heeft gespleten
omdat de hamer niet meer meewerkt.
In de hoop op een bescheiden winst stort men zich in de grootste verliezen wanneer
men zonder listige voorzorgsmaatregelen onzinnige verlangens overijld wil
verwezenlijken. Wanneer een dwaas zijn vijand op goed geluk aanvalt, levert hij
zich aan zijn vijand over. Wat je ook begeert, probeer het niet ten koste van alles te
krijgen. Je kunt beter verliezen wat je najaagt dan jezelf en wat je hebt verworven.
Wat er ook op het spel staat, het is goed om je hoofd erbij te houden. Wat een dwaas
met veel moeite heeft bemachtigd laat hij glippen, terwijl een wijs man hetzelfde
zonder enige moeite verkrijgt. Een dwaas en een slimmerik zijn niet aan elkaar
gewaagd, want een slimme rakker brengt een onnozele hals in de grootste ellende.
Wanneer een dwaas door een slimmerik wordt meegelokt en in de val loopt, zijn de
kansen niet gelijk tussen de spelers verdeeld.
Toen Reinaert zag dat de vastgeklemde wolvin zich met geen mogelijkheid kon
bevrijden, sprong hij door de andere ingang naar buiten. Met weinig medelijden voor
de uiterst benarde positie waarin ze verkeerde, slingerde hij het arme schepsel
smadelijke beledigingen naar het hoofd, sprong om haar heen en uitte zijn vreugde
met gebaren zodat het verdriet van de vastzittende wolvin nog groter werd. En zonder
zich veel aan te trekken van het huwelijksbed van zijn oom, besprong de boosaardige
echtbreker de onbeweeglijke dame. ‘Als ik het niet doe, doet een ander het wel!’ zei
hij. ‘Daarom is het beter dat ik het doe dan dat een willekeurige vreemdeling het
stiekem doet. Als een vreemdeling minder liefde heeft te geven dan een verwant sta
ik je het meest na, zowel wat familiebanden als wat trouw betreft. Laat mijn toewijding
blijken uit mijn dienstbaarheid! Zolang ik leef wil ik niet dat iemand het waagt mijn
oom de horens op te zetten! Maar mevrouw, ga mijn huis toch binnen! Waarom blijf
je hier rondhangen alsof je bent vastgebonden? Hier zal je de goede manieren van
een attente gastheer leren kennen!’
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Ze had wel zin in het spel en zei: ‘Reinaert, je bent nog hoffelijker dan iedereen zegt.
Als je kracht even groot was als je inzet zouden de dames je als een goede dienaar
beschouwen. Als de deur iets breder was, had je er nauwelijks bij me op aan hoeven
dringen je huis te betreden!’
De geschiedenis vermeldt dat ze deze spelletjes wel leuk vond en dat de echtbreker
zijn oom de horens opzette. Zo speelde Reinaert het liefdesspel en toonde zijn vreugde,
maar de arme monnik speelde een spel met een droevige afloop.

Eindnoten:
droogje De tekst geeft “mixtum”, het kloosterontbijt, dat uit in wijn gedoopt brood bestond.
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Isengrim in het klooster (vervolg)
De tiende lezer was klaar en de strenge subprior gaf de uit het bos afkomstige broeder
het teken om te zingen. De onwetende broeder verbrak de heilige stilte: ‘Ik weet niet
wat je bedoelt met je teken; vertel het mij met woorden!’ Dadelijk werd hem er door
één, daarna door twee en vervolgens door drie broeders sissend op gewezen dat hij
moest zwijgen, maar hij hield zijn mond niet. ‘Ik begrijp waarom jullie sissen,
broeders. Staak dat gesis! We worden aan tafel geroepen, dat betekent dit gesis.
Kwam het op het juiste moment, dan zou dit sisgebruik zinnig zijn, maar het moment
om voor de tiende keer te sissen is allang voorbij! Nu, of ik snap er helemaal niets
van, wordt de op een na laatste maaltijd geserveerd, want het traag druppelende water
heeft het brons dat de uren aangeeft overstroomd. Nu de nacht al bijna voorbij is
worden we naar de eerste maaltijd gesist. De regel wordt beroofd van veel van zijn
rechten! Ik ben kwaad, maar sta toch op. Rijkelijk gezegend! Wat God betreft kan
niemand te laat komen. Moge hij die drank en voedsel heeft gemaakt beide zegenen
en moge hij beide gaven met gulle hand vermeerderen!’
Bij deze woorden van de monnik ontstond er grote opschudding en aan alle kanten
werd gesist met mond en neus tegelijk. Het Godshuis, dat door het ‘Sssst!’ uit
ontelbare kelen werd getroffen, siste uit de verte terug zoals drieduizend nachtvogels
naar elkaar fluiten. Op dezelfde manier waarop men een molenaar roept wiens oren
de uitgesproken woorden niet bereiken vanwege de donderende molen, siste de echo
door het gesis van het koor even ver terug als de gebouwen zich binnen de buitenmuur
uitstrekten. Zo suist riet als de wind er huilend doorheen jaagt.
Nu was de wolf bang dat hij door een list van de vos in de val was gelokt. Hij
dacht dat er driehonderd Gerards in de kerk
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stonden te sissen en dat hun gesis het klooster van zijn plaats zou rukken. En toen
hij eraan dacht dat hij ooit was bezweken onder het blazend gesis van een van hen,
vroeg hij zich huiverend af of hij zich onder zoveel gesis staande zou kunnen houden.
Getroffen door het plotselinge geblaas gingen de lampen uit. Er ontstond paniek
en sommigen zagen er Gods hand in. Haastig werd het ‘Te Deum’ ingezet. Meteen
dreunde een geweldige klok en een andere, nog grotere, sloeg even hard als een
donderslag. Deze tekens joegen de oude angst aan, want terwijl altijd één kleine voor
de maaltijd had geklepeld, donderden nu twee grote klokken. Of het moest daarom
zijn, dat een kleine maaltijd om een kleine klok vraagt, een grotere maaltijd om twee
geweldige klokken.
De broeders renden her en der tussen de kandelaars en hoge koorbanken door en
liepen boeken, schalen en kruisen omver. Zeven van de jongsten verstopten zich
onder vloerkleden, twaalf achter wandkleden en acht in kisten. Ze wierpen zich onder
de koorbanken achter het altaar neer en lagen verspreid onder de preekstoel. De een
duwde zijn pij tegen zijn lippen, een ander zijn hand, weer een ander kon de drang
tot lachen die zijn ingewanden dreigde te verscheuren niet meer beheersen en alle
eenenvijftig barstten in lachen uit.
Daar verscheen de abt die ook een wolf was en wiens maag door zijn holle kaken
omhoog trachtte te komen. Het enige wat men hem had kunnen leren was het slurpen
van vijf jaar oude wijn, waarbij hij anderen maar weinig gaf en zelf het meeste naar
binnen goot. Hij kon zichzelf even goed dragen als zes molenstenen en op een dag
zou hij een grote aanwinst voor de wormen zijn. Met drie keer uitademen had hij
Schotse beschuit week kunnen maken en invetten (zo mager was hij!), net als wanneer
ze in een pan vet waren gegooid, zoveel vet droop er van zijn bord. Hoe luchtig en
welriekend deed het eten van de dag tevoren deze bezopen en volgevreten abt tegen
de ochtend
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boeren! Met de slaap van één nacht, zelfs al was het de nacht voor de
winterzonnewende, was zijn roes nog niet over. Wie kon zulke hoeveelheden
landbouwproducten in zijn buik stouwen en wie van de broeders kon varkenseieren
peperen zoals hij? Wijs als een bok en luidruchtig als een reiger klonk zijn vettige
stemgeluid alsof het uit een melaatse keel kwam. Terwijl zijn woorden onderbroken
werden door het vet dat ertussendoor stroomde, sprak hij half mompelend en half
rochelend: ‘Isengrim, makker, zing! Je hebt de opdracht om te zingen!’ Dat had hij
willen zeggen vermoed ik, als hij had gekund. Toen ze zijn gemompel hoorden,
bedaarden de broeders. ‘Nu ben jij aan de beurt om te zingen, broeder, kom op!’
De bosbewoner, die nog steeds niet wist wat zingen was, antwoordde zijn broeders
op woedende toon: ‘Is dat het nou waarom jullie met zoveel geweld zaten te sissen?
Ach, kon dan niemand mij zeggen “Zing!”? Ik zie dat de maaltijd die we hadden
moeten krijgen ons door de neus wordt geboord en ik krijg opdracht om op te schieten
met zingen, wat dat ook mag wezen! Als zingen op zijn minst hetzelfde is als drinken,
kan ik ermee leven dat we een maaltijd hebben overgeslagen, maar als het wat anders
is dan ga ik wat drinken. Droevig zingt de honger en met brandende dorst is het nog
moeizamer zingen, maar een welgevulde pij draagt de ziel naar de hemel!’
De geduldige abt gaf opdracht om hem naar de kelder te brengen. Isengrim bleef
voor de deur staan en liet zijn begeleider weggaan. Alleen ging de wijnschenker de
wijnkelder in en trok de tap uit de vaten, zodat wat erin zat naar buiten kon stromen.
Hij proefde van alle vaten, maar sloeg zo gulzig aan het proeven dat hij de vaten
waarvan hij geproefd had vergat af te sluiten. En hij zei tegen zichzelf: ‘Op gezag
van de Heilige Schrift: “Keurt alles en behoudt het goede,” zo staat het geschreven!
Een ellendige vrek blijft altijd van de goederen af die hij in overvloed bezit. Voor
wie bewaar je de wijn? Drink hem zelf op, alles tegelijk!’
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Voor de broeders die in het koor stonden leek de drinker er lang over te doen en
daarom kreeg de monnik die zijn begeleider was geweest opdracht om hem terug te
halen. Zwemmend tot aan zijn nek in de wijn trof hij Isengrim aan en sprak: ‘Broeder,
een prachtig bad neem je daar! Geloof me, hier is een hoofd dat morgen de cel in zal
gaan, maar je rug blijft buiten voor een koude douche! Je bent in je eerste nacht een
veel te gulle wijnschenker geweest. Er zal een ander in jouw plaats moeten worden
aangesteld. Kon je je dorst niet met een kleinere beker lessen? Telkens een beetje is
beter dan te veel ineens!’
Daarop sprak de drinker: ‘Dwaze pijdrager! Waarom moet ik je cel in, of zit er
misschien een schaap in? Waarom zou ik me verwaardigen de cel in te gaan, tenzij
er schapen in het spel zijn? Deze ruimte is groter dan vier cellen. Ik heb toch genoeg
ruimte voor mijn hoofd en rug? Waarom zou je me in tweeën delen? Ik wil heel
blijven! Hoe gauw zijn mijn broeders beledigd dat ik aan de regel hecht! Hoe snel
betreuren ze mijn aanwezigheid omdat ik rechtschapen ben! En ik weet niet of je
bevel hebt gekregen of bent omgekocht om me te komen verjagen zodat de
gemeenschap minder blaam treft als je het in je eentje doet. De opdrachtgever en
degene die omkoopt dragen evenveel verantwoordelijkheid als degene die misdaden
begaat, want het zijn misdadige gedachten die de hand schuldig maken.
Zeg die misleide lieden dat ik leef zoals ook zijzelf dat doen. Ik ben niet zo onnozel
als men denkt dat ik ben. Als ik me niet vergis, wil de regel dat wijn bescheiden dorst
volledig moet lessen en wie daar inbreuk op maakt, begaat een overtreding. Daar
houden de verschillende ordes zich aan, zowel de manteldragers als de pijdragers.
De broeders drinken veel, de abt voor meer dan drie. Zint het de abt niet dat ik met
hem wedijver in voorbeeldig gedrag? Wat deert het die dwaas dat ik zijn daden
navolg? Ik klaag er niet over dat hij van mijn orde is. Waarom gunt hij mij dan niet
het gedrag dat hij zelf in ere houdt? Er is niets verwerpelijkers dan een troep
schijnheiligen die zichzelf
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prijst en op mij afgeeft wanneer ik hun eigen voorbeeld navolg. Niemand mag zijn
medebroeders minachten, want in dezelfde orde zijn allen gelijk aan elkaar. Net zoals
onze vraat- en drankzuchtige abt op grond van zijn verheven titel een hogere positie
inneemt dan zijn broeders, zo staat hij boven hen in de dienst aan zijn buik. Toch
staat de abt me niet toe hem na te volgen. Daarom zal ik, omdat hij me dat verbiedt,
proberen hem voor te gaan. Als degene die meer verslindt heiliger kan zijn, zal ik
de abt en de monniken allemaal tegelijk in deugdzaamheid voorgaan!
Je zegt dat ik me met meer bescheidenheid van de wijn had kunnen bedienen,
maar je weet niet hoeveel er overblijft wanneer ik verzadigd ben. Je loopt veel te ver
op de feiten vooruit. Wanneer ik verzadigd ben weggegaan, beschuldig me dan als
je ziet dat er nog iets over is. Je zou het erg vervelend vinden als al de wijn verdwenen
was, maar kijk, je ziet hem voor je! En dan ben je razend? Ik zou best samen met
mijn broeders willen eten en drinken, maar geef me dan wel iedere dag evenveel
schapen te eten als we hebben afgesproken. Zolang ik hier nog de kleinste druppel
ergens uit een spleet kan oplikken, blijf ik hier wonen, dag en nacht.’
De ander ging terug naar de abt en de broeders en vertelde alles, maar er was daar
nauwelijks iemand die het goedkeurde. Eensgezind zwoeren ze deze waardeloze
monnik te verjagen en ze bewapenden zich met alles wat ze maar konden vinden.
Om geen tijd te verliezen pakten ze het eerste wat ze tegenkwamen. Moet je dat zien!
De ene broeder greep een paardenhoofd, een ander pakte, naar verluidt, de met hooi
gevulde kruik waar de abt altijd in spuugde. Weer een ander legde beslag op een
halve gebroken klok die de halve donderdagklok werd genoemd, een vierde wapende
zich met een derde deel van een oude halster en de abt zwaaide met een geweldige
mosterdmolen.
Vol vertrouwen op zulke en andere wapens drongen ze de kelder binnen waar de
broeder nog steeds onbezorgd zat te drin-
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ken. De gewelddadige meute overviel de monnik, die meende dat hij enkel
dankbaarheid had verdiend, met deze dreigementen: ‘Hierheen, gek, naar buiten!
Onverzadigbare duivel, kom onmiddellijk bij ons! Je krijgt iets anders te drinken en
niet zo zuinig ook!’
Zodra Isengrim hun gewapende woede zag en hoorde, wenste hij daar niet lang
meer monnik te blijven. Op dat moment vond hij het niet fijn dat de muur dik was
en stevig gemetseld en hij verwenste zowel de stenen als de metselaar. Maar al snel
kwam hij onverschrokken naar buiten om niet de indruk te wekken dat hij bang was
en merkte van nabij de wapens van zijn broeders op. ‘Waar gaan jullie met deze
vaandels heen, botte broeders? Welk dwaas volk zou denken daar achteraan te moeten
lopen? Ze deugen niet en ze lijken ook niet op deugdelijke vaandels. Ze hadden beter
thuis opgeborgen kunnen blijven. Zonder mij zijn jullie niet tot een verstandig besluit
gekomen. Waarom zou ik vandaag niet even verstandig zijn als gisteren? Laat die
onheilspellende vaandels dus naar huis terugkeren, dan zal ik jullie mijn ideeën
uiteenzetten.
Uit het gezelschap van onze orde moet de meerderheid der bisschoppen, wier
levenswandel alom gewaardeerd wordt, gekozen worden. Zij zullen laten zien hoe
vroom ze hun schapen hoeden en van welke eenvoud het geloof is waarin ze God
vrezen. Zij zullen bepalen dat ze alles wat in het bezit is van het volk, de clerus en
de kloosters naar eigen believen en ten eigen bate mogen ontvreemden door middel
van geweld, gebeden, processen, mooipraterij, bedrog, dreigementen en alle andere
middelen die orde, moraal en matigheid vreemd zijn. Deze regel is slechts gedeeltelijk
bekend bij de bisschoppen die uit de clerus gekozen worden en zij houden zich er,
zoals ze geleerd hebben, slechts gedeeltelijk aan. Zij slurpen niet alles op, maar
drinken mondjesmaat. Misleid door wat ze gepakt hebben, laten ze toe dat nog meer
achterblijft. Daarom moet het verstandige deel van de clerus heilige kloosterlingen
uitkiezen die als
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principe hebben dat ze niets laten liggen en die eerst grijpen, dan schrapen en tenslotte
likken. Heus, heel de regel der deugden is voor hen een open boek.
Omdat ik op grond van dezelfde goede manieren bisschop hoop te worden,
demonstreer ik van tevoren publiekelijk mijn ijver: ik verslind, plunder en slok op.
Door alle vaten te legen en de wijn te laten stromen, heb ik met één voortreffelijke
daad ontelbare dagen bespaard. Geruchten verspreiden zich doorgaans snel en ver
wanneer bijzondere daden daartoe de stof bieden. Daarom wilde ik, uit verlangen
mijn gulzigheid in één klap bekend te maken, een schitterende daad stellen zodat
men op mij als een geschikte kandidaat een beroep zal doen in geval er een bisschop
verjaagd is omdat hij te spaarzaam plundert.
Als jullie nog enig verstand hebben, zullen jullie mijn daden prijzen en zeggen
dat ik goed voor mijn broeders en voor mezelf heb gezorgd. Als lucratieve schade
ongegronde woede bij jullie opwekt, laat deze goede daad van mij dan genade vinden.
Ik zal voortaan niets meer vernielen, tenzij het iets is dat ik mag vernielen, al is het
niet juist om berouw te hebben van goede daden. Men kan jullie slechter noemen
dan de ongeschoolde massa als ik voor mijn eerste, onbeduidende vergrijp moet
boeten. Zelfs een boerenpummel, die nog slechter is dan de duivel, vergeeft een
eenmalige misstap. Ik smeek jullie een mildere tegenstander te zijn! Maar hoe het
vonnis ook uitvalt, ik wil niet weggejaagd worden. Geef me tenminste een plaats
waar geen bekoringen zijn. Laat de ziekenafdeling onder mijn hoede vallen, ook al
stemt dat niet met mijn plannen overeen, want wanneer ik het roven opgeef en een
dienaar me op een klein bordje mijn portie eten brengt, heb ik geen hoop meer op
het bisschopsambt dat met roof- en vraatzucht zeker verdiend had moeten worden.’
Een roodharige broeder uit het vijandelijke kamp, die nog kwaadaardiger was dan
een laffe Engelsman, schreeuwde vrolijk ten antwoord op deze leerstellingen:
‘Broeder, kom naar buiten! Het moment waar je naar uitziet is dichterbij dan je denkt!
Het
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zalige uur is gekomen! Het zalige uur waarop je tot bisschop zal worden gewijd is
aangebroken! Dit wordt een feestdag voor ons en voor jou en de voltallige
gemeenschap van je liefhebbende broeders staat klaar om je met deze vaandels naar
je wijding te begeleiden!’
Onder de broeders werd er dadelijk een naar voren geroepen die het waardig was
om hem tot bisschop te zalven, en die kwam snel naar voren. De koster kwam
aanlopen met een klein wierookkistje vol vlooien en vulde er beide oren van de
verdienstelijke broeder mee.
‘Ik besprenkel dit hoofd,’ sprak hij, ‘met het zaad van heilige olie, want een
vloeistof om zijn heilige slapen mee te zalven ontbreekt. Zaad is heiliger, in zaad zit
leven en de kracht ervan gaat met een zaligmakende sprong over naar de hersenen.
Breng de mijter opdat de zegen niet van zijn hoofd valt!’
De broeder die de met hooi gevulde kruik droeg kwam naar voren, gooide het hooi
eruit en sloeg de bisschop met de omgekeerde pot op zijn hoofd. ‘Pak aan, goede
vader,’ zei hij, ‘want deze mijter krijg je van de bisschop van Artois!’
Toen klonk een doffe dreun uit de holle buik van de kruik. Degene die erop sloeg
zei: ‘Op een gelukkig moment heb ik hem de mijter opgezet! De bisschop verricht
nu al wonderen, want de mijter gaf geluid toen hij zijn heilige hoofd beroerde!’
Opnieuw werd er op het bisschoppelijk hoofd gebeukt. Het gaf geluid bij de eerste
slag, maar bij de tweede slag brak de kruik en viel in tweeëndertig scherven uiteen.
Vijftien brokstukken bleven in het hoofd van de bisschop steken alsof de rij scherven
nog een geheel vormde. Daarop sprak de slimme broeder die hem had geslagen op
spottende toon: ‘Zie hier, broeders, hoe goed de mijter past! Geen enkele mijter zat
ooit zonder koordjes beter vast! Nu nog een pallium zoeken! De mijter is al goed
bevestigd!’
De halsterdrager riep uit: ‘Hier is het pallium, geloof ik’ en wond de halster zeven
keer rond de nek van de bisschop. Daar-
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op bedeelde de vrome abt zijn rug rijkelijk met de molen en sprak: ‘Aanvaard mijn
geschenken in dankbaarheid! Neem deze koek (geloof me, zo heet dit in de
volksmond) die ik je geef! Ik geef hem met genoegen!’
Meteen daarna vloog de drager van de halve klok naar voren en wijdde de bisschop
nog uitbundiger dan alle anderen. Onder tien slagen viel de bisschop tien keer neer
en even vaak sprong hij weer overeind, maar bij de elfde slag bleef hij liggen. Toen
lachte de woeste wijder en uitte honend de volgende kwaadaardige beschimpingen:
‘Omdat je er ziek uitziet, of net doet alsof, moet je tot hoofd ziekenzorg benoemd
worden. Hang daarom deze halve klok in de ziekenboeg om de zieke broeders voor
de maaltijd te roepen.’
Nauwelijks had de arme prelaat adem kunnen halen of de hardvochtige drager van
het paardenhoofd verscheen en gaf hem de raad: ‘Als je verstandig bent, Isengrim,
hoed je er dan voor om deze bedriegers te geloven, want ze hebben je geen goede
raad gegeven. Op grond van je verdiensten kan je bisschop worden en op grond van
je reputatie zou dat ook moeten, maar je schijnt nog niet te weten wat je taak is. De
aanblik van je rechterneusvleugel wijst erop dat je de vedel vakkundig bespeelt. Laat
zien wat je kan! Ik schenk je deze vedel! Hij is even eenvoudig als een prei en net
zo benig als meester Blitero. Pak aan, kijk! Wanneer een vriend een langgekoesterde
wens vervult, is men ook voor een klein geschenk grote dankbaarheid verschuldigd.
Deze vedel krijg je gratis, pak aan!’ En geen enkel woord sprak hij uit zonder
begeleidende klap.
De bisschop, die zich veel van hun woorden aantrok maar weinig van hun slagen,
ging er als een haan op hete kolen dwars door het gezelschap vandoor. Volgens het
verhaal riep de kwaaie kok de wolf die niet wilde wachten terug en greep een gloeiend
braadspit. ‘Broeder, broeder,’ sprak hij, ‘blijf toch nog even! Waar wil je heen gaan
zonder je strijkstok? Hier! Wat moet je zonder strijkstok?’ En terwijl hij hem toesprak,
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doorstak hij zijn nek en schouders met het gloeiende ijzer. ‘De kunst van het vedelen,’
ging hij voort, ‘heb je nog niet goed onder de knie, want je zou aan de snaren hebben
geplukt zonder de bijbehorende strijkstok. Zou je je waar iedereen bijstaat niet
schamen je strijkstok kwijt te zijn op het moment dat je zou willen beginnen te
spelen?’
Met zulke geschenken wakkerden ze zijn ijver aan. Hij beefde en dwaalde door
hem welbekende streken alsof hij zich op onbekend terrein bevond en kwam niet
eerder tot zichzelf dan toen hij bleef staan op de plek waar zijn echtgenote tot
halverwege haar lichaam stevig klem zat. Hij trok zijn ongelukkige vrouw los en
toen zij elkaar Reinaerts misdaden verteld hadden, zwoeren ze dat hij daar met een
vreselijke dood voor moest boeten. Maar al deze beledigingen, zo zegt men, werden
door een ham afgekocht. Reinaert weet wel waar en door wie die verdeeld werd.
De vos bloosde toen er verteld werd dat hij zo vaak bedrogen had kunnen worden,
de ene keer door een haan, de andere keer door een streek van de wolf. De beer had
dat meteen in de gaten en snoerde het everzwijn, dat op het punt stond uit te barsten
om de rest voor te lezen, de mond. Toen Bruuns relaas was beeindigd, klonk aan alle
kanten applaus, waarna de koning opgewekt om voedsel en vermaak vroeg.

Eindnoten:
overstroomd Het gaat hier om een waterklok.
Te Deum Met de hymne ‘Te Deum laudamus’ (U, God, loven wij), die door klokgelui werd
begeleid, werden de metten beëindigd. Omdat Isengrim de dienst had verstoord en er geen licht
meer was, werden de laatste lezingen overgeslagen en maakten de broeders snel een eind aan
de dienst.
winterzonnewende Dat wil zeggen de langste nacht van het jaar.
varkenseieren Dat wil zeggen vlees en spek.
goede Cf. 1 Tessalonicenzen 5:21.
cel Niet een kloostercel maar een strafcel.
lessen Isengrims eigen interpretatie van Regel 40.6: “dat wij niet drinken tot verzadigens toe
maar met mate.” De twee groepen geestelijken die hier bedoeld worden zijn waarschijnlijk de
kloosterlingen en de niet-kloosterlingen.
orde Dat wil zeggen de orde der wolven.
ziekenafdeling Dit is geen naastenliefde maar eigenbelang, want zieken kregen beter te eten;
cf. Regel 36.9: “Zelfs het eten van vlees kan aan heel zwakke zieken worden toegestaan.”
gewijd Nu volgt een parodie op een bisschopswijding. De volgende onderdelen zijn opgenomen:
de processie naar de kerk (de vaandels waarmee de broeders Isengrim begeleiden), de zalving
(met vlooien), het opzetten van de mijter (de fluimenpot van de abt), de overhandiging van het
pallium, een wollen band die aartsbisschoppen en bijzonder belangrijke bisschoppen om de
schouders dragen (het halster), en het geven van geschenken (klappen met de mosterdmolen).
Het Latijnse woord voor koek, “libum”, betekent ook geschenk (van de clerus aan de nieuwe
bisschop).
bespeelt Muzikanten hadden de naam drinkebroers te zijn, vandaar de rode neus.
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Isengrim en Corvigaar
Ondertussen had de arme Isengrim, die bijna tot op zijn kale botten van zijn vacht
ontdaan was, in het veld pech gehad in het spel en nogal wat zware kost te verstouwen
gekregen toen hij na zijn vertrek uit het paleis van de koning naar zijn eigen huis
terugging.
Aan de rand van een moeras kon men het paard Corvigaar, een sterke en grote
ruin, zien staan eten. Even daarvoor had Corvigaar tot halverwege zijn manen
ondergedompeld in het moeraswater gestaan om voedsel te vergaren. Een ooievaar,
die daar vlakbij vis stond te vangen, zag dat zijn poten enigszins in de verdrukking
zouden kunnen komen onder een paardenhoef. Hij kon niet veel doen, maar wilde
laten geloven dat hij dat wel kon, want schijnbare kracht weert met weldoordachte
dreigementen kracht af.
‘Corvigaar, broeder,’ zei hij, ‘we staan hier in een dicht zeggetapijt en onze ogen
kunnen onze voeten hier niet zien. Deze poel is troebel, en daarom moet ieder op
zijn eigen voeten passen. Kijk, ik let op de mijne. Ik ben bang dat ik op je hielen trap
of dat je een van je benen breekt. Let dus goed op jezelf! Wie er minder naar verlangt
zijn voeten te behouden dan ze te verliezen, zal erachter komen dat dit voor zulke
wensen de geëigende plas is. Daarom ben ik je dankbaar dat je je onder mijn ogen
aan zo'n dood hebt blootgesteld, maar ik heb nog hoop dat je veilig kan wegkomen.
Als je achter mijn rug was opgedoken, had het geluk je werkelijk met geen
mogelijkheid weer veilig aan land kunnen brengen. Maak dat je wegkomt nu je hier
nog ongedeerd kan wegkomen en ik je nog niets heb aangedaan. Ik heb namelijk
duivelspoten! Als ik per ongeluk je heupen of schouders zou afmaaien, wat anders
dan schade zou jij daar aan overhouden en wat anders dan verdriet zou mij dat
brengen? Het zou me meer spijten dat ik niet in staat was om je gezond te hou-
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den, zoals ik zou willen, dan je van je benen te beroven omdat ik je je gang liet gaan.’
Daarop geselde hij de druipende rietstengels met heftige vleugelslagen en bespatte
Corvigaars manen met een stortbui. Het paard schrok en de ooievaar had van hem
niets ergers te vrezen dan het paard vreesde dat hem kon overkomen. Meteen kwam
hij met een vliegende sprong op het droge, liet een scheet, rolde zich om, graasde,
galoppeerde en brieste duizendmaal van vreugde.
Zodra de wolf hem zag, vergat hij zijn verwondingen want hij dacht dat daar
grotere winst te behalen was dan alleen een huid. Hij begon Fortuna alles te vergeven
en zegende zowel het moment waarop hij het hof had verlaten als dat waarop hij daar
was verschenen. Nog voor geen acht huiden van het soort dat hij had verloren, zou
hij het paleis van de koning later of vroeger hebben willen verlaten, want het zou
evenveel pech betekend hebben als hij het paard niet was tegengekomen omdat het
alweer weg was als daar te zijn geweest voor de komst van het paard.
Corvigaar meende dat hij niet bang hoefde te zijn toen hij hem zag, want hij was
in z'n eentje wel tegen één wolf opgewassen. Hij die voor de list van de ooievaar
was gezwicht, verschalkte de wolf met een list. Geen enkele list kent immers in alle
gevallen een tegenlist. Dus sprak Corvigaar alsof hij hem beklaagde: ‘Heer Isengrim,
wat is dit? Behoorde je niet tot een orde van pijdragers? Welke dolle dief heeft je
van je pij beroofd? Van wat er in je pij zat is wel erg veel weggenomen!’
‘O, Corvigaar,’ zo sprak de wolf, ‘mijn al sinds zovele jaren dierbare vriend! Je
kijkt me aan alsof ik gehavend ben en dat doet je verdriet. Als je niet van me zou
houden, zou je niet geschokt zijn door mijn verwondingen. Grote eer heeft dit verlies
echter weer goedgemaakt. Het werd niet veroorzaakt door hinderlagen of
bandietengeweld. Er is me meer geluk ten deel gevallen dan je denkt. Met geringe
kosten behaalt een
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verstandig man vaak de grootste winst en dankzij een kleine uitgave valt ons beiden
nu een groot goed ten deel. Als gezant betrad ik het paleis van de koning om voor
ons klooster belangrijke zaken af te handelen. Op dat moment was de koning ziek
en had mijn huid nodig, die ik op koninklijk verzoek meteen uittrok en overhandigde.
Dat was geen groot gebaar, want ook zonder dat men me dat had gezegd, zou ik haar
hebben weggegeven en het voltallige hof samen met de machtige koning vroeg erom!
Natuurlijk wist ik dat jij hier klaarstond om me bereidwillig de jouwe te geven en
dat je je dat allang geleden had voorgenomen, maar er was geen gelegenheid om
haar te overhandigen, reden waarom je verdriet had. Nu is het moment gekomen
waar je zo naar uitzag. Trek je huid uit! Wanneer de mijne weer is aangegroeid, geef
ik je van de twee huiden die welke je het liefst wilt hebben terug. Laat die keuze de
beloning voor je geschenk zijn! En bied me een bescheiden diner van je vlees aan,
want daarna ben je nog vet en groot genoeg. Ik vraag dat niet voor mezelf. Het zal
je goeddoen om van je overgewicht verlost te worden, dan kun je harder rennen; nu
kun je je benen nauwelijks bewegen. Ik wil je niet je ribben of botten afnemen, ik
wil alleen een stukje huid uit de buurt van je vette billen. Gras levert je vlees op.
Laat me dus uitgebreid dineren, want een bosje hooi geeft je het stuk dat je verliest
weer terug. Ik zeg dit niet omdat ik eraan zou twijfelen dat je me het gevraagde zult
geven, integendeel, iemand die graag wil geven, ergert zich aan lange toespraken.
De eerste die ik tegenkom en voor zo'n grote eer uitkies, heeft de koning mij
persoonlijk toegekend als beloning voor mijn vel en hij heeft op schrift laten stellen
welke bewijzen van dankbaarheid degene ontvangt die me zijn vel schenkt en een
onvoorwaardelijke dood voor degene die me dat weigert.’
De sluwe Corvigaar zei: ‘Je vraagt om een huid en om voedsel? Dat zijn geen
zaken waar je vrienden lang om hoeft te vragen. Wie vrijwillig meegaat, hoeft niet
aan een touw te worden
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meegetrokken. Het spijt me dat ik zoveel eer zo weinig verdien. Men moet niets
ondernemen zonder wijs beraad. We worden omringd door een voor jou gevaarlijke
meute honden en ik durf niet goed samen met je naar het bos te gaan zodat je daar,
veilig voor je vijanden, je maaltijd tot je kan nemen. Je bent van je pij beroofd en je
tonsuur is helemaal overwoekerd, dus uiterlijk wijst niets erop dat je monnik bent
geweest. Laat me je haar knippen, dan zal ik je tonsuur opnieuw in orde maken zodat
ik onder jouw leiding veilig naar het bos kan worden gebracht. Ik weet niet of je
ervan op de hoogte bent dat ik als privé-kapper voor de monniken werk. Ik zou me
schamen als iedereen wist dat ik een nederig beroep uitoefen. Daarom heb ik mijn
scheermessen in mijn hoeven vastgemaakt.’
De wolf antwoordde: ‘Onzin! Vertel me alleen dingen die waar zijn! Als
scheermessen bot beginnen te worden, maakt een zorgvuldige barbier ze immers
weer scherp door ze aan een stuk leer te wetten, maar jij hebt geen scheerriem bij je.
Laat hem zien als je er wel een hebt!’
Corvigaar ontblootte zijn penis en zei: ‘Kijk! Deze riem scherpt mijn scheermessen
en ze snijden, kijk maar!’ En hij liet zijn met ijzer beslagen hoeven zien.
Toen zijn bezoeker zag dat hij ijzeren ringen aan zijn voeten droeg, alsmede dat
andere, dat goed fatsoen verbiedt vaak te noemen, besloot hij het paard met een
simpele list een loer te draaien.
‘Corvigaar, denk je dat wolven zo onnozel zijn? Met een els zijn er voor jou van
hard ijzer sandalen genaaid. Net als ik wil je ver van hier op bedevaart gaan en wat
je een riem noemt, is een wandelstok. Mij kan je met geen enkele slimmigheid voor
de gek houden! Je laat me iets hards zien, terwijl een scheerriem zacht is. Ik zie dat
dat een wandelstok is waarmee je je gelofte gaat inlossen. De ijzeren punt is eraf
gevallen. Waar het ijzer zat, zie ik een leeg gat. Doe je gelofte gestand, ongelukkige!
Mijn tonsuur is goed genoeg geschoren! Laat ons vastberaden
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op weg gaan. Ik zal een betrouwbare gids voor je zijn, waar je ook heen wilt.’
De ander antwoordde: ‘Ik sta niet te bazelen. Er is hier een scheerriem en, als je
er gebruik van wilt maken, een barbier en instrumenten voor je hoofd. En zoals mijn
leer dikker is dan dat van de monniken, zo zegt men dat ik de monniken in
vakbekwaamheid overtref.’
Toen de oude niets met zijn praatjes bereikte, gaf hij zijn woorden een andere
draai. ‘Ellendige Corvigaar, vier en vijftien keer vervloekte duivel, noem je dat
scheermessen? Zestien priesters met kaarsen en stolen hebben jou als een
heiligschenner tot de hel veroordeeld! Ik beschuldig je van de misdaad dat je alle
ringen van onze deuren hebt gestolen! Het is overduidelijk dat jij ze gestolen hebt!’
De barbier antwoordde: ‘O, spaar de schuldige, heer abt! Waarom ben je zo woest?
Je bent een monnik! Hanteer de gesel met spaarzame hand! Wie zelf ongelukkig kan
zijn, moet ongelukkigen niet bovenmatig kwellen. Wie zelf gespaard wil worden,
moet ook zelf schuldigen sparen. We hebben allemaal wel eens een fout gemaakt of
kunnen die maken. Laat iedereen aan zichzelf denken wanneer hij een ander bestraft!
Ik heb gezondigd. Ik heb er spijt van dat ik gezondigd heb. Ik ontken niet dat ik
schuldig ben en verontschuldig mezelf ook niet. Ontneem me wat ik heb gestolen!
Kom snel hier bij me! Ik ben oud en nader het graf. Ik ben bang om in zonde en in
de ban te sterven. Ik geef je mijn voeten.’ En terwijl hij zijn voet ophief, koos hij
met een zijdelingse blik het moment waarop hij kon toeslaan.
Isengrim, die dacht dat hij hem makkelijk kon overmeesteren als hij zijn hoef
eenmaal beet had, liep meteen naar hem toe en sprak juichend bij zichzelf: ‘Drie
poten houden een vierhoekige tafel niet goed in evenwicht en een wagen komt op
drie wielen slecht vooruit.’
Zodra Isengrim goed stond opgesteld voor de trap, haalde Corvigaar met zijn been
uit en sloeg toe. Hij trapte zo hard hij
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kon en de klap trof de wolf tussen zijn oren. Als een zware kei die tegen hoge
vestingmuren wordt geslingerd, viel hij een heel stuk verder ruggelings neer en zijn
oren, mond en ogen weigerden dienst. De hoef keerde terug onder het paard, maar
het hoefijzer bleef achter in Isengrims voorhoofd. De spijkers drongen in het bot,
het hoefijzer bleef erin vastzitten. Het had er alleen maar doorheen kunnen gaan als
het er op de een of andere manier met volle kracht tegenaan was gevlogen. Het had
zijn vorm in het ongebroken bot gedrukt en omdat de losgescheurde huid boven het
ijzer weer bijeenkwam, kon het oog nauwelijks de plaats van de wond onderscheiden.
Toen Corvigaar zag dat de monnik op voorspoedige wijze door het ijzer was
getroffen, schertste hij zoetsappig en vrolijk: ‘Broeder, één deurring heb je. Geef die
aan je broeders! Onderzoek alle deuren of je ring erop heeft gezeten. Als deze daar
is weggenomen, kom dan terug naar mijn wei, dan zal ik zijn kameraden op de plaats
zetten waar die daar zojuist bevestigd is. Sta op, waar wacht je nog op?’ (Isengrim
lag namelijk doodstil.) ‘Hij zit in je hoofd. Voel maar, de ring zit daar vast. Wat je
in het gras zoekt, zal je in je voorhoofd vinden. Pas op dat hij niet valt wanneer je
loopt! Hij zit nu nog vast. Vergeef me, steviger kon ik hem niet vastmaken. Ga heen
en doe de groeten aan je broeders!’
Uiteindelijk begon de ongelukkige zijn ledematen langzaamaan weer te bewegen
en hij probeerde onder voortdurend gekreun weg te kruipen.
‘Welaan, dierbare vriend! Nu naar Rome! En laat de paus het zegel lezen dat op
je voorhoofd is bevestigd! Zeg de paus dat Corvigaar, de kluizenaar die zich met
planten voedt, je dat gaf toen je naar Rome onderweg was. Je zult veilig zijn, want
de bisschoppen en de paus hebben eerbied voor mijn naam en leefwijze. Ik heet
Corvigaar, zo heet geen enkele paus. Welke paus eet gras? Gras is mijn voedsel. De
paus heeft meer macht dan ik, maar alleen dankzij het gezag van de heilige stoel. Ik
heb het
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echter op grond van mijn naam en leefwijze verdiend om boven hem te staan. Dat
geven de zegels aan, want die van de paus zijn van lood, die van de bisschoppen van
was, maar de mijne van ijzer. Zoals lood voor ijzer in hardheid onderdoet en was
voor lood, zo is een bisschop de mindere van de paus en de paus van mij. Dus zodra
de paus het zegel van Corvigaar gezien heeft, word je onmiddellijk naar je klooster
teruggebracht!’

Eindnoten:
duivelspoten De duivel zou, net als een ooievaar, drie tenen hebben.
gestolen Als abt is het Isengrims taak om over de eigendommen van het klooster te waken, cf.
Regel 32.
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Isengrim en Jozef
Toen dat allemaal voorbij was gingen de hovelingen, blij dat de koning genezen was,
uiteen en iedereen keerde naar huis terug. Reinaert kwam langs de plek waar Isengrim,
niet erg blij met het verlies van zijn vel, zich met zijn kapotgeslagen hoofd ophield
en de vliegen die met al te veel naastenliefde de zieke wilden bezoeken klappertandend
vroeg weg te gaan. Het geklapper van zijn tanden was op grote afstand te horen en
klonk net als wolweverskammen die elkaar voortdurend raken.
Bij het horen van deze klappen riep Reinaert luid: ‘Welke collega velt daar de
eiken van de koning? Wie ben jij, heer houthakker, om het koninklijke woud zomaar
om te hakken zonder dat je mij eerst gevraagd hebt daar toestemming voor te
verlenen? Denk je, dwaas, dat dit bos geen boswachter heeft en dat terwijl het bos
aan mijn hoede is toevertrouwd?’
Isengrim sloeg zijn tanden nogmaals op elkaar en huiverde, waarop de ander zei:
‘En wie hakt daar nu nog een keer op het beschermde bos in? Wie je ook bent, als
je niet ophoudt met hakken zal je je bijl hier achterlaten indien ik 's konings houtvester
ben, zoals ik meen te zijn. Wanneer dorpers toestemming hebben om hun geriefhout
te beschermen, waarom kan het bos van de koning dan niet met rust gelaten worden?
Als je wilt dat je bijl veilig met je weggaat, kijk er dan voor uit om vanaf nu zelfs
het kleinste takje ook maar een haar te krenken!’
Zo treiterde hij hem tot hij naast hem stond. ‘Jij hier, mijn lieve oom? Ik dacht dat
er iemand gekomen was om het bos om te hakken. Vergeef me dat ik in mijn
onwetendheid kwetsende woorden heb gesproken.’
Isengrim kon nog steeds niet overeind komen, maar probeerde met een list te
bereiken wat hem met kracht niet lukte. ‘Neef, kom hier! Jij bent de boswachter van
de koning, jij bent van mijn bloed! Wees niet bang! Kom! Ik vergeef je de roof van
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mijn vel. Het was immers je plicht om de koning te dienen. Ik ben kwaad op de
koning, niet op jou. Ik hak hier het bos om. Neem de houthakker zijn bijl af zodat
de koning je baan niet uit woede aan een ander geeft!’
‘Ik kan niet dichterbij je komen, lieve oom, zoveel verdriet heb ik om het verlies
van je mantel. Waarom ging je zonder je huid weg terwijl je door zoveel vrienden
gesteund werd? Al mijn vrienden waren toch ook jouw vrienden? Die boosaardige
Jozef heeft je dat aangedaan. Laat hem er zwaar voor boeten! Apetrots is hij nu op
zijn twaalf kinderen. Als je nog een beetje kracht overhebt, kom dan met me mee.
Laat hem met zichzelf en met zijn familie voor je huid betalen! Wees niet bang voor
het duister. Op je hoofd heb je een maan die voor ons uit zal gaan en ons de juiste
weg zal wijzen. Nog drie dagen en ze is helemaal vol, of het is drie dagen geleden
dat ze vol was.’
Toen de wolf die woorden hoorde, stond hij met hernieuwde kracht op, vergaf de
vos, sprak vriendelijke woorden en onthulde hem Corvigaars streek van begin tot
einde.
Weldra kwam hij bij de stal van Jozef die nergens bang voor was omdat de vos
het schaap al van tevoren, aan het hof van de koning, had verteld met welke list hij
de wolf kon verschalken.
‘Oom, laat dreigementen achterwege en vlei hem eerst een beetje, want wie doet
alsof hij vrede wil, is trefzekerder met het zwaard. Groet de vader en zijn kinderen
zodat ze niet meteen op de vlucht slaan!’
‘Vrede met jullie, broeders! Hier is een goede gastvriend! Hier is de man waar
jullie zo vaak naar hebben uitgezien! Kom blij tevoorschijn!’
‘Wie schreeuwt ons op dit uur vrede toe? Ik bid dat hij die de schaapskooi had
moeten afsluiten geen vrede heeft! Ik vind niet dat ik dat vredesgeschreeuw nodig
heb! Ik bewoon het open veld, dan hoef ik toch zeker geen bosbelasting te betalen?
Laat de man die zulke plichtplegingen komt aanzeggen ver uit de buurt blijven!’
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‘Broeder, het lijkt alsof je het met die woorden op mij gemunt hebt!’
‘Ik zeg u niets dan de waarheid, heer. Een vreemdeling die niets goeds met ons
voorheeft kon stiekem onze deur zijn binnengeslopen.’
‘En wat denk je, vriend? Zou er een vreemdere of kwaadaardiger gast je huis
kunnen zijn binnengekomen?’
‘Dat zou kunnen, dierbare vader, als je niet slechter voor mij wil zijn dan jouw
vader vroeger voor de mijne was.’
‘Ik zal niet beter en niet slechter zijn. Als je minzaam verdraagt wat er gaat
gebeuren, wat dat ook is, dan weet je een grap goed te waarderen. Betaal nu voor
alle bunders land die ik voor je heb opgemeten. Deze twaalf vraag ik als rente en jou
als kapitaal. Open je beurs dus en geef me al mijn centen!’
‘Zou ik liever een dorper tot maaltijd dienen dan jou? Dat zou het ergste zijn wat
mij of mijn lammeren zou kunnen overkomen! Ik had nauwelijks durven hopen dat
God het zo goed met me voorhad. Als je me tenminste volledig kon opeten! Maar
de naderende dag kleurt de hemel al rood en als het licht wordt, krijg je hier met
mensen en honden te maken. Als we naar het bos gaan, zal je familie je tot last zijn.
We hebben een nieuwe aanpak nodig, want ik wij niet dat enig lichaamsdeel van mij
voor jou verloren gaat. Als je verstandig bent, doe je wat ik zeg. Ga op de grond
zitten, leun achterover tegen de deurpost, plant je voeten stevig in een kuil en zet je
schrap. Sper daarna je kaken over de volle breedte voor me open. Kijk hoever je je
lippen van elkaar kan krijgen! Overal doet het gerucht de ronde dat je even ver als
Bernardus je muil kan openen. Nu zal blijken of je je muil goed kunt openen. Met
één grote sprong verdwijn ik volledig in je ingewanden. Zo'n mond vol heeft het
geluk je nog nooit gegeven! Ik ben nergens bang voor, behalve dat ik over vele magen
verspreid word. Ik smeek je, als je kan gapen, gaap dan nu! Als je je bek goed voor
mij openspert, ga ik helemaal naar binnen! Deze aanpak levert jou en mij voordeel
op: ik hoef

Ysengrimus

183
me dan geen zorgen meer te maken waar ik de restjes op moet bergen en je maag
wordt door mij tot de rand toe gevuld!’
Isengrim drukte zijn voeten in de grond en leunde achterover tegen de deurpost.
Zijn mond stond verder open dan een oven. Als het schaap zich met een rechtstreekse
aanval tussen zijn lippen had gestort, zou hij dwars door zijn keel tot halverwege
zijn buik zijn binnengedrongen. Daarom sprong hij met hoog opgeheven horens op
zijn vijand af. Twee horens doorboorden zijn bovenlip, twee zijn neusgaten, twee
zijn voorhoofd, twee zijn gehemelte. De oude raakte verdoofd en maakte een schuiver.
Jozef klaagde: ‘Heer Isengrim, ik vroeg je om je schrap te zetten en je valt zomaar
opeens om? Je valt neer of je wankelt. Blijf stevig staan! De maaltijd is klaar! Eet
gestaag door, want de dag breekt aan! Kijk maar! Ooit nam je zes schapen om je
eetlust op te wekken en dan nog bleef meer dan de helft van je maag leeg. Nu heb
je er nauwelijks één geproefd en ga je al uitgeput weg, terwijl van mij nog meer dan
de helft over is. Nu vlucht je zodra je het eerste gerecht krijgt voorgezet. Ik weet niet
of het eten je tegenstaat of dat je al verzadigd bent. Zo smaakt schapenvlees voor de
dageraad. Als je vanavond terugkomt, zal ik je ook laten weten hoe het dan smaakt.
Ik zal ervoor zorgen dat overal ter wereld geboekstaafd wordt dat ik geleerd heb een
grap goed te waarderen. Of je verzadigd bent of een afkeer hebt van smakeloos
voedsel, ik wil niet dat je me spaart. Ik geef voldoende en meer dan dat! Ik zou lomper
zijn dan de vleugel van een aftandse mestkever als ik ook maar zo'n klein hapje zou
willen achterhouden. Reinaert, zeg je oom dat hij flink moet eten!’
De vos was er namelijk ook en vierde het feest waar hij naar had uitgezien. ‘Dank
je wel, broeder! Hij is verzadigd! Laat hem slapen! Hij hoort niets, hij slaapt. Ga en
veel geluk!’
Na deze woorden ging Jozef samen met de lammeren weg en ook Isengrim sleepte
zich naar huis toen hij daar eindelijk weer toe in staat was. De stakker kwam zijn
huis niet uit voordat zijn moed en huid weer waren aangegroeid.

Eindnoten:
bezoeken Ziekenbezoek was een van de zeven werken van barmhartigheid.
maan Het hoefijzer van Corvigaar dat nog steeds in Isengrims hoofd zit.
betalen De leenman was verplicht om jachthuizen te onderhouden en de jachthonden van zijn
heer te verzorgen.
Bernardus Bernardus van Clairvaux.
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De verdeling van de buit
Toen het gerucht de ronde deed dat de wolf was genezen, keek de vos even vrolijk
als een nachtuil op een stralende dag. Daarop zette hij een val die zijn doortrapte
wensen kon verwezenlijken en omdat hij niet op zijn kracht vertrouwde, riep hij zijn
sluwheid te hulp. In de mening dat zijn vroegere misdaden hem niet eenvoudig
vergeven zouden worden, bezorgde hij de wolf een verliesgevend winstaandeel.
Hij twijfelde er niet aan dat de leeuw voordeel verkoos boven rechtvaardigheid
en er gemakkelijk toe bewogen werd de roep van zijn woede te volgen. Hij wist
eveneens dat de wolf niet wist dat men uit twee kwaden dat moet kiezen waar men
het makkelijkst aan kan ontkomen. Vaak verdraagt een wijs man kwaad om erger te
ontlopen terwijl dwazen denkbeeldig kwaad vrezen, maar zich blindelings storten
in iets waarvoor ze echt bang zouden moeten zijn.
De hongerige leeuw was op rooftocht. Zijn behoedzame gastvriend kwam hem
onderweg tegen, wierp zich voor hem neer en bewees hem eer. ‘Heer koning, uw
Isengrim verzoekt u met klem om bij hem te komen dineren en niet te talmen, want
u wordt verwacht.’ Met genoegen accepteerde de leeuw de uitnodiging, waarna ze
op weg gingen. Toen ze er bijna waren, zagen ze dat de deur gesloten was.
‘Oom, heb ik nu niet ten minste voor één keer je wensen in vervulling doen gaan?
Mag ik nu althans één keer dankbaarheid oogsten? Door mijn toedoen is je deze eer
ten deel gevallen. Misschien ben je niet erg ingenomen met deze eer, je bent immers
altijd zo onverstandig. Of je nu blij bent of bedroefd, hier is waar je altijd al naar
verlangd hebt. Kom naar buiten en begroet de komst van de koning met vreugde!
De koning is hier als je gast, jouw gast! Snap je nu dat ik je goedgezind ben? De
koning is hier als je gast! Vlug dus met dat feestmaal waarover je
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gisteren zo opschepte dat je het de koning zou voorzetten als hij bij jou te gast zou
zijn! De koning heeft haast!’
Toen de oude die woorden hoorde, was hij stomverbaasd en stormde naar buiten
om te kijken of het Reinaert was of de duivel die ze had uitgesproken. Zodra hij de
koning zag, begon hij stilletjes te beven en beklaagde zich dat zijn afgerukte huid
weer was aangegroeid omdat hij vreesde dat hij die opnieuw zou moeten weggeven.
‘Oom, op uitnodiging komt de koning bij je dineren. Op jouw verzoek is hij hier.
Hij vraagt je niet om geschenken en jij weigert wat je hebt beloofd? Ga met ons mee
het veld in. De koning heeft jou niets beloofd, maar hij zal je een feestmaal voorzetten!
Ik heb een kalf gevonden, maar was niet sterk genoeg toen ik het wilde meevoeren
en schaamte weerhield de koning ervan, zoals je begrijpt. Jij staat tussen ons in: jij
bent sterk en schaamteloos. Laten we voortmaken! De velden liggen vlakbij het bos.
Jij zult de buit meevoeren, de koning zal hem beschermen, ik zal hem aanwijzen en
de koning staat toe dat hij voor ons allemaal is.’
Terwijl de vos sprak zweeg de leeuw, want hij wilde geen brug bouwen voor hij
geiten had; hij dacht ergens anders aan. Als het geluk hen een kalf zou bezorgen,
dan twijfelden de vos en de leeuw er niet aan voor wie dat zou zijn.
Isengrim stemde toe en ze gingen op pad. Ze vonden het kalf, grepen het bij de
lurven en sleurden het mee het bos in. Zodra ze op de plek waren die de koning voor
de maaltijd had aangewezen, bleek duidelijk hoeveel wijsheid waard is. Met een
beet, niet met woorden, werd het kalf gedwongen te vallen en het viel. Het stierf
zonder te durven zeggen: ‘Ik wil niet sterven!’
De koning had nog maar net gevraagd wie het kalf goed zou kunnen verdelen, of
de stomme wolf zei: ‘Ik verdeel het wel!’
Een dwaas is even roekeloos als onnozel wanneer het op handelen aankomt, maar
een wijs man wacht tot hij op verstandige wijze kan handelen.
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‘Heer Isengrim, verdeel jij hem dan maar zoals dat hoort!’
‘Ik zal hem voortreffelijk verdelen, heer koning. Wilt u geen keuze maken?’ Daarop
wierp hij zich op het kalf, ontleedde het en verdeelde het in drie porties.
Grimmig bekeek de leeuw de evenredig verdeelde porties. ‘Denk je, Isengrim, dat
het kalf fatsoenlijk verdeeld is?’
‘Koning, het is goed en eerlijk verdeeld, kijk maar!’
‘Ik heb snel genoeg in de gaten of het deskundig verdeeld is! Als het goed verdeeld
is, zal ik je iets vertellen waar je je voordeel mee kan doen. Voor wie is dit eerste
van de drie delen?’
‘Voor u, mijn machtige koning.’
‘En voor wie het middelste?’
‘Koning, dat neem ikzelf.’
De vorst zweeg nog steeds, maar met nauwelijks ingehouden woede. ‘Aan wie
wijs je het derde deel toe, vriend?’
‘Aan Reinaert de vos.’
Toen ontlaadde zich al zijn woede en eenmaal in toorn ontstoken kon hij zich niet
lang meer beheersen. Van zijn schouderbladen tot aan zijn staart rukte hij Isengrim
zijn vacht af. ‘En, peetvader? Is er goed verdeeld?’
Danig geschrokken sprong de wolf achteruit en ging een stukje verder zitten, net
als een oude vrouw die kweeperen verkoopt. Ik weet niet of hij zijn deel uit
verontwaardiging of uit woede vergat, als hij er al aan dacht om het te pakken, in elk
geval liet hij het daar liggen.
‘Oom, nu is duidelijk met hoeveel eer het hof zijn volgelingen huldigt! Eerst was
de beer jou van dienst, nu de koning. Tart je weldoeners niet! Ik feliciteer je met je
geluk en benijd je erom!
Als u me toestaat u de waarheid te zeggen, koning, hij schaamt zich ervoor dat hij
deze dienst van u mocht ontvangen. Zonder hulp van een dienaar kon hij voor het
aangezicht van de edelen zijn kleren niet zonder te blozen afleggen. Het lot heeft ons
drieën op deze plaats bijeengebracht en hoewel u koning
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bent, is het net alsof u hier met ons op gelijke voet staat. Als hij had geweten dat zijn
kleren bij u in de smaak vielen, zou hij ze zelf, zonder dwang, hebben uitgetrokken.’
‘Die prior van jou, Reinaert, wilde mij kleden op een manier waar ik niet mee
akkoord kon gaan. Ik had het nog net op tijd in de gaten. Als hij er een voordeeltje
aan overhoudt, mag hij het in zijn zak stoppen! Hij dwingt mij gelijk te zijn aan wie
hij maar wil. Ik ga akkoord. Waarom niet? Ik tel hier voor één. Hoezo koning? Eén
man telt voor één.’
‘Wijze koning, had hij u, een vreemde, niet eerder een dienst moeten bewijzen
dan een verwant en zichzelf? Tenslotte hebt u, naar u beweert, allerlei ongemakken
meegemaakt. U mag wel dankbaar zijn voor dat waar u kwaad op wenste te zijn. Hij
ziet het als een goed voorteken dat hij het verdiend heeft de trotse koning twee keer
met zijn pak te kleden. Maar om u de waarheid te zeggen: als u niet zo mild voor
misdadigers was, had hij voor zijn hovaardige daden moeten boeten.’
‘Isengrim verdeelt zoals hij is en kiest zoals hij wil. Kun jij dan tenminste dit kalf
verdelen?’
‘Ik weet niets van verdelen af, want niemand wil iets met me te maken hebben.
Wat ik buit maak is altijd voor mij alleen. Houd het kalf, wat mij betreft, voor u
alleen. Ik wil me niet de ongenade waarin mijn oom is gevallen op de hals halen.’
‘Vlegel, ik ben de koning, geboren om rovers te straffen! En jij raadt me aan om
dat wat een ander rechtmatig toekomt voor mezelf op te eisen? Ik zou liever iemand
zijn verliezen vergoeden dan de naam te hebben dat ik andermans eigendommen
onrechtvaardig en met geweld inpik! Verdeel, de buit behoort ons allen. Ik eis beslist
niet meer dan wat jij mijn rechtmatige deel zal noemen.’
‘Mijn oom heeft een fout begaan en denkt nu na over de daaropvolgende
bestraffing. U geeft me dus opdracht om een verdeling te maken? Doe wat u wilt,
maar ik ga niets verdelen voor u hem vergeven heeft dat hij een slechte verdeling
heeft gemaakt.’
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‘Ik spreek hem van elke misdaad vrij, scheld hem eveneens zijn straf kwijt en jou
vergeef ik. Verdeel naar eigen believen!’
Daarop maakte Reinaert opnieuw drie even grote stapels die echter niet dezelfde
kwaliteit hadden. De eerste portie bestond uit vette, dikke en bijna botloze stukken
en was meer waard dan de beide andere samen. De tweede was niet erg vet maar wel
vleesrijk en de derde bevatte veel botten en weinig vlees. Nadat hij de porties had
afgemeten, voegde hij er vervolgens drie poten aan toe en legde de vierde er een eind
naast.
‘Ik weet niet waar je op uit bent, maar je verdeelt vaardig, al weet ik niet wie je
de eigenaar van welke portie wilt laten worden. Ga je nog iets veranderen? Wil je
nog wat van een portie afhalen? Toevoegen soms? Of laat je ze zoals ze er nu uitzien?’
‘Ik verander niets. Zo is het kalf helemaal verdeeld. Kies welke van de drie u het
liefst wilt hebben!’
‘Kies jij maar voor ons allemaal! Jij bepaalt wie welk deel krijgt. Ik heb besloten
dat je oordeel bindend is, wat je ook zegt.’
‘Deze hier, zwaar van de vlezige en vette stukken, kies ik voor u, want de grootste
behoort het beste voedsel te eten. De volgende is voor de koningin bestemd, want er
moet goed voor haar gezorgd worden nu ze thuis ligt, nog zwak van de geboorte van
haar jongste kinderen. Uw opgroeiende kinderen zijn zo vraatzuchtig en happen zo
naar uw voedsel en dat van hun moeder, dat als wij hun niet iets geven waar ze
tenminste op kunnen kauwen, uw deel noch dat van mijn meesteres veilig is. Op
deze botten moeten ze hun ontembare kiezen oefenen. Een stevig maal zal hun
begerige vraatzucht beteugelen.’
‘En voor wie is die poot die daar zo alleen terzijde ligt?’
‘Die zal voor mij zijn of uw deel aanvullen! Zo heb ik mijn verdeling gemaakt,
zo meende ik alles een bestemming te moeten geven. Wie het beter kan, mag het
beter verdelen.’
‘Met recht komt die poot jou toe. Hij is voor jou! Je wekt de indruk dat je je
meerderen als een trouwe dienaar bent toegewijd. Wie heeft je geleerd om zo te
verdelen? Vertel het me, bij
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de trouw die jij mij schuldig bent en ik jou!’
‘Degene die me ook hierna nog veel zal leren heeft me de wijze lessen geleerd die
ik hier en bij andere gelegenheden in praktijk heb gebracht: mijn oom hier.’
‘Waarom wist hij dan zelf niet hoe het moest toen hij zijn verdeling maakte?’
‘Vanwege die geschiedenis in Beauvais durfde hij dat niet te doen.’
‘Dus hij begreep maar weinig van wat hij onderwees en had zelf een onderwijzer
nodig hoewel hij jou en anderen onderwees?’
‘Arme koning, weet u niet dat de wereld gebukt gaat onder lamlendigheid? Iemand
die anderen kan helpen kan zichzelf vaak niet helpen.
Oom, wat heeft het voor zin dat ik je zo dikwijls op je kop geef? Hoe vaker ik je
de les lees, hoe grotere stommiteiten je uithaalt. Wie in zijn domheid andermans
bezit begeert, verliest zijn eigen bezit, zichzelf en dat wat hij begeert. Weet je niet
wat de diepzinnige spreuken van het volk betekenen? Je kan de appels van de heer
beter laten verrotten dan ze opeten en wie een volle beker in zijn hand heeft, moet
hem recht houden. Oom, laat dit gesprek slechts over ons drieën gaan. Je was veel
te begerig naar het deel van de koning. Waar je had moeten likken, stond je klaar
om te bijten. Een pad weegt een handjevol aarde af en weegt daarna pas weer. Het
hof slaat geen acht op wie likken, maar wanneer het gebeten wordt, bijt het terug en
wat is afgebeten eisen de edelen met hoge rente weer terug. Als je verstandig was
geweest, zou je ongedeerd en als een vriend van de koning zijn weggegaan, maar jij
lijdt, net als vele anderen, aan de ergste bezoeking. Hebzucht en wijsheid kunnen
niet naast elkaar bestaan; de meest onbeteugelde zal de zwakkere overwinnen. Zou
je andermans belangen dienen wanneer je je eigen belangen altijd schaadt? Wie
beschermt de man die weigert zichzelf te beschermen? De maag die zijn akkertje
ver-
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koopt, vervalt tot armoede. Een hongerige maag verkoopt recht en onrecht voor
voedsel. Daarom wilde je zowel je eigen deel als dat van de koning hebben, waarop
de koning, onmiddellijk vertoornd, ze je beide afnam. Jij kan je maag alleen maar
met ketens boeien als hij gevuld is en zolang er nog iets over is, denk je dat je niets
hebt aangeraakt. Je had beter een bescheiden deel kunnen nemen dan alles verliezen.
Men zegt: “Waar overvloed is, is het goed om niet meer te nemen dan je nodig hebt.”
Wie niets meer aan zijn oren heeft, moet zijn ogen gebruiken. God is wel karig in
zijn hulp, maar laat nooit verstek gaan. Een kerk is groot, maar een priester zingt in
een klein gedeelte. Het oog ziet veel, maar een handjevol is het best. Men kan een
schaap beter scheren dan villen en vilt men het, dan heeft men er nog iets aan, maar
brengt men het om, dan is men het helemaal kwijt. Je had moeten sterven of de
koninklijke wetten volgen, want de koning houdt jou en je bezit onder het juk van
zijn heerschappij. Onder de koning is het recht niet voor jou maar voor de koning
en als hij iets voor je overlaat is dat een gunst. Als je iets samen met hem bezit dat
voor gemeenschappelijk gebruik bestemd is, geef hem dan het beste, zodat hij jou
of jouw bezit geen schade toebrengt. Het is een hard gelag voor een arme drommel
om in te zien dat hij niets betekent. Wij behoren niet tot de kring rond de koning,
maar tot de boerenmassa. Koningen baden in weelde terwijl de boerenmassa zwoegt.
Wat bezit de koning? De lucht, rivieren, aarde en zee! Een boer wordt geboren voor
de zeef en de melkemmer, de koning voor graan en specerijen, vlees en wijn. Door
op de akker te ploeteren produceert de boer purper voor koningen terwijl zijn eigen
lichaam door een jute hemd doorploegd wordt. Zij die hun bezit stompzinnig
verspillen, pikken dat van anderen in, maar wie bewaart wat hij heeft vergaard, kan
ervan nemen wanneer hij wil. Het hof, waar alles voor geproduceerd wordt, kan zich
spilzucht veroorloven, maar hongerige soberheid wurgt arme huishoudens.
Armeluisspilzucht laat met een snel uitgeputte spaarpot zien hoe schadelijk
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het is de matigheid te laten varen. Stel een grens aan je vraatzucht, zodat je niet door
wanbeheer van je bezit in armoe vervalt en niet uit ellende hoeft te bedelen of voor
diefstal moet boeten.’

Eindnoten:
winstaandeel De tekst geeft ‘tertia’, een derde, dat hier verschillende betekenissen heeft: de
verdeling van de buit in drie porties, het voor de heer (de landeigenaar) bestemde derde deel
van de opbrengst van een leen, in dit geval een derde deel dat de koning toekomt van de op zijn
land gemaakte buit, en een voor de bisschop bestemd derde deel van de kerkelijke inkomsten.
Beauvais Het is niet zeker waar dit vers op zinspeelt.
weer Volgens Vincent van Beauvais (Speculum Naturale XX. LVII) eet een pad aarde en wel
iedere dag evenveel als hij in zijn voorpoot kan houden.
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Isengrims eed
Na deze uiteenzetting zweeg hij en met een brutale blik in zijn ogen nam hij zijn
dierbare oom van voor tot achter op. Naar Reinaerts mening zag geen van zijn
lichaamsdelen er fraai uit, tenzij het ontveld was. Om zijn oom met een fraaier uiterlijk
gelukkig te maken dacht hij een plan uit dat hem was ingegeven door zijn vrees dat
Isengrim als viervoeter veel te hard kon lopen. Hij liet zijn gedachten over deze
vervelende toestand gaan en meende dat maar weinigen ermee gebaat zijn dat wolven
met vier poten ter wereld komen. Hij zag daarom liever dat niemand één of twee
voeten zou missen dan zijn dierbare oom, op rechtmatige wijze, drie. Hij overwoog
dat de wolf met al zijn voeten van alles en nog wat aan zou durven, dingen die men
slechts met de grootste moeite over zijn kant kon laten gaan. ‘Het zal niemand deren
als hij met behulp van een list op z'n minst een drievoeter wordt. Laat dat heilzaam
zijn als het mogelijk is!’
Daarop fluisterde hij op zijn vertrouwde, eerlijke wijze de oude het volgende in
het oor: ‘Oom, deze tocht is niet succesvol voor ons verlopen. We moeten ons niet
met de koning inlaten, want hij is veel te machtig, woest, dreigt met geweld en kent
geen mededogen. Met kracht noch list bescherm je je bezit tegen de koning. Je moet
je voordeel langs een andere weg zoeken. Boudewijn de oudere, die Goede Trouw
werd genoemd, was jouw vader zijn huid schuldig. Omdat hij die ondanks vriendelijke
aanmaningen meermalen weigerde terug te geven, stelden de rechters tenslotte een
zittingsdag vast. Ondertussen waren zowel eiser als schuldenaar overleden, waarna
de minder belangrijke zaak, die nog niet was afgehandeld, voor belangrijker zaken
plaatsmaakte. Carcofas volgde zijn vader op als erfgenaam van diens bezittingen en
zo had hij ook in overeenstemming met het recht de schuld van zijn vader moeten
aflossen, maar hij heeft er maling aan om om kwijtschelding te vragen of
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om over de brug te komen. Laten we hem gaan opzoeken! Met enige handigheid heb
je hem zo overtuigd. Hij heeft niet geleerd om in de Franse taal te pleiten, want hij
heeft het Donauland verkozen boven Franse bodem. Hij is een armzalige Germaan,
en zo grof als een houten paap, die rauwe klanken uit zijn Beierse keel op laat
borrelen. Vertrouw je zaak toe aan de zorg van mijn Franse spraak! Hij heeft geen
advocaat om zijn zaak te bepleiten. Bij mijn eerste kreet gedwongen om zijn huid
terug te geven, zal hij haar uittrekken. Vertrouw op mijn leiding en overval hem
onvoorbereid! Wat aarzel je nou?’ (Isengrim aarzelde namelijk.) ‘Ik smeek je: doe
nog één keer een poging om vast te stellen hoe weinig mijn goede bedoelingen met
listige streken van doen hebben. Als deze zaak voor jou niet naar wens verloopt,
moge de holle kerker van je slokdarm me dan verzwelgen!’
De ander, die dacht dat alles wat hij als voordelig beschouwde waar was, liep in
de val toen hij die voorwaarde hoorde. ‘Reinaert, ik weet niet met wie ik je moet
vergelijken, want je bent mijn weldoener en tegelijk mijn vijand. Ik loop altijd klappen
op wanneer ik je raad opvolg! Maar net alsof je me nog altijd trouw bent, geef ik
toch maar toe. Als ik me niet vergis, wil het gerucht dat hij me een huid schuldig is
en heeft hij me al die tijd bedrogen.’
‘Oom, dat gerucht stemt aardig met mijn woorden overeen. Nu heb je nog meer
zekerheid dat ik je de waarheid zeg! Dit is de weg. Sloom treuzelen is in ons nadeel.
Volg me, ik ga voorop. En blijf staan waar het bos in akkerland overgaat, dan kan
ons niets vervelends overkomen, want in het open veld wemelt het van de vijanden.
Met een of andere list zal ik de ezel naar het bos lokken.’
Toen de vos de ezel had gevonden, vertelde hij hem meteen over de list die hij
had bedacht, waarna deze hem verre van bedroefd volgde. Ze vonden de oude in de
bosrand en driemaal brulde Carcofas met zijn rauwe stem ‘Goedendag!’
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‘Broeder, dat is geen welgemeende groet! Als je had gewild dat het me goed zou
gaan, dan was mijn eigendom allang naar mijn huis verzonden en bij me aangekomen!
Geef het me nu even bereidwillig als ik het inschikkelijk opeis en zorg dat ik er niet
nog een keer om hoef te vragen! Nu pik ik het nog dat ik ernaar moet vragen!’
‘Heer Isengrim, ik kan me niet herinneren dat ik je iets heb afgenomen. Ik betaal
mijn schulden. Ik doe wat de wet voorschrijft.’
De wolf riep de vos terzijde om advies te vragen en toen ze weer waren
teruggekomen, gebood hij de vos tweemaal het woord te voeren. Voor Reinaert kon
zeggen wat hem was opgedragen, sprak de ezel enkele woorden: ‘Ik had geen idee
dat ik hier een proces zou moeten voeren en daarom ben ik hier verschenen zonder
dat ik juridisch advies heb ingewonnen. Dus nu ik een verdediger nodig heb, vraag
ik om raad en weerwoord.’
‘Waarom vraag je om raad en weerwoord, broeder? De eisen van mijn oom hebben
betrekking op overduidelijke schulden. Hij eist teruggave van de huid die je hem al
zolang schuldig bent en die hij, zoals je ziet, zelf nodig heeft.’
Daarop schetste Reinaert de hele geschiedenis vanaf het begin en voegde daaraan
toe: ‘Op zo'n manier en zolang houd je achter wat je schuldig bent. Jouw gewicht in
schapen, gelijk aan de omvang van zijn schade (dit verlies heeft hij op jaarbasis
berekend) brengt hij je niet in rekening omdat je hem dierbaar bent. Denk eraan het
juiste bedrag net zoveel vrolijker en sneller af te betalen als jij je vader in wijsheid
en rijkdom overtreft. Voor voorname lieden is het een schande om niet te delen in
de rechtschapenheid van hun voorouders en voor boosaardige lieden is het een schande
om van adellijke komaf te zijn. Hoewel mijn oom armer is dan al zijn voorouders,
heeft hij zich dit jaar tweemaal in een nieuw pak gestoken. Je hebt dit lelijke pak 220
jaar aangehad en geloof je nu nog niet dat het oud genoeg is? Trek het uit! Je zult er
dubbel van profiteren: je betaalt je schul-
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den en je nieuwe mantel zal je aanzien verlenen zodra die weer aangroeit. Je weet
dat hij het lankmoedig heeft aangezien zolang hij het kon uithouden, maar nu heeft
hij zijn eigendom zelf nodig. Wie zijn schuld aflost, verdient het opnieuw een schuld
aan te gaan. Betaal je schuld af, zoek geen uitvluchten en vraag ook niet om uitstel!
Je bent rijker dan je vader en je ziet eruit alsof je beter in staat bent om te betalen
dan je vader kon. Je moeder was wel een Spaanse en je vader een Fransman, maar
zij was rijker en van hogere afkomst. De adel en rijkdom van beiden zijn op jou
overgegaan en bovendien is je bezit dankzij je sluwheid nog verder gegroeid.’
Toen de vos dit in de Bourgondische taal uiteengezet had, vroeg de ezel opnieuw
om raad en woord. Isengrim weigerde opnieuw en sprak: ‘Schurk, je hebt een schuld!
Dit is de raad: geef me mijn eigendom terug! Wie zou je betere raad kunnen geven?
Of, vraag ik je, denk je dat je me op een andere manier schadeloos kunt stellen dan
door terug te betalen wat van mij is?’
‘Oom, soms brengt iets kleins veel voordeel. Kom hier bij me en spits je oren. Ik
wil iets zeggen.’
De ander spitste zijn oren. ‘We hebben hem volledig in onze greep. Je kan niet
verliezen, want je klacht is gerechtvaardigd. Laat hem maar raad gaan vragen en laat
mij zijn woordvoerder zijn. Zijn uiterlijk zal niet van kleur verschieten. Hij is veel
te doortrapt. Als hem het spreken belet wordt, gaat hij misschien bij een hogere
rechtbank in beroep om te klagen dat hem geweld wordt aangedaan. Als je niet oppast,
betaalt hij zijn schuld wel af, maar laat jou misschien betalen voor wat hij moet
teruggeven en dan kost het proces meer dan het oplevert. Wanneer een kwaadaardige
vogel in het net van de vogelaar gevangenzit en niet kan ontsnappen, gaat hij met
klauwen en vleugels woest tekeer.’
‘Ga maar! Ik sta het toe, maar wat je hebt bepaald blijft onveranderd!’

Ysengrimus

196
Na overleg kwamen ze terug. ‘Oom, je weet wat rechtvaardig is en het lijkt me dat
ook Carcofas alleen maar zijn recht wil. Als het waar is wat hij beweert, ben jij hem
ook dierbaar. Hij zegt namelijk dat hij je bereidwillig zijn kostbaarste bezit geeft als
jij zou eisen of bevelen dat aan hem te overhandigen. Als je het niet persoonlijk had
willen vragen maar het hem via een arme tussenpersoon had opgedragen, zou hij je
met plezier van dienst zijn geweest. Maar omdat er gezegd wordt dat hij een vacht
schuldig is en je niet met een reeks getuigen aankomt om je eis wettelijk kracht bij
te zetten, denkt hij dat je, omdat je een brave man bent, er niet op onrechtmatige
wijze om gevraagd hebt. Hij kan zich echter niet herinneren dat hij iets heeft dat
jouw rechtmatig bezit is en evenmin dat hij je van zoveel schapen beroofd heeft als
jij zegt, zelfs niet van één, al zou hij de rest op de een of andere manier moeten
afbetalen. Zo'n late vordering wekt argwaan. Vandaag hoorde hij pas voor het eerst
van deze zaken! Omdat je anderen zo vaak hun bezit afneemt, denkt hij dat je het
niet uit eigen beweging zolang zou hebben uitgesteld om je rechtmatige eigendom
op te eisen. Daarom vraagt hij ofwel om getuigen die hij kan vertrouwen, ofwel dat
je eerst op heilige relieken een eed aflegt.
Met getuigen die hij uit zijn eigen familie kiest, zal hij je aanklacht weerleggen
of, als hij geen steun krijgt, zich naar de wet voegen. Nu is hij echter niets schuldig
en wil evenmin ooit iets schuldig zijn. Dat is een slechte gewoonte, vandaag en
morgen net zo goed als gisteren. Hij is bang dat hij je nooit zal kunnen terugbetalen
als hij er eenmaal in toestemt de hem opgelegde schatting te betalen, net zoals een
boer die betaalt toch altijd bij zijn heer in de schuld blijft staan en de drie delen van
Gallië de schatkist van de paus nooit kunnen vullen.’
‘Reinaert, kom hier!’ En hij kwam. ‘Wat adviseer je me te doen?’
‘Als hij zou willen betalen zou hij rechtvaardig zijn, maar toch is hij op zijn recht
uit.’
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‘Wil je dat ik een eed afleg?’
‘Waarom niet, oom? Leg dapper een eed af, want het is een schande om je bezit
te verliezen. Carcofas weet goed dat hij niet kan ontsnappen. Hij zoekt de uitgang,
want het staat hem tegen om te betalen. Hij krijgt geen hulp. Hij zou graag zijn vel
in tweeën willen delen als hij op die manier zou mogen weggaan. Wie hij ook zal
kiezen, ze zullen snel afstand van hem nemen want men weet dat jij enkel naar
gerechtigheid streeft. Bovendien, wat schaadt het je om een klein beetje meineed te
plegen? Er is immers zo'n groot monnikenkoor voortdurend voor je aan het bidden!’
‘Ik zou dwaas zijn als ik meer aan een deel dan aan het geheel zou hechten! Wie
brengt me relieken? Ik wil gerechtigheid!’
‘Kom maar mee, oom, want de relieken zijn hier vlakbij.’ Ze kwamen bij een
klem. ‘Oom, blijf staan! Bedenk wat je wilt zweren. Wie hier meineed pleegt, wordt
gegrepen, want deze heilige laat schuldigen niet ongestraft vertrekken. Als je zeker
weet dat je eisen rechtvaardig zijn, zweer dan!’
De wolf dacht dat alles wat hij begeerde rechtvaardig was en zette zijn voet op de
klem die dichtklapte en hem vastgreep.
‘Genoeg gezworen, oom, ga weg! Uit eerbied voor je eed is Carcofas bereid te
betalen en hij vraagt voorts of hij zonder boete mag betalen. Hij zei dat je hem een
eed moest zweren omdat hij dacht dat je liever van een deel zou afzien dan een eed
afleggen. Maar als je de heilige relieken verstoort, staat het onomstotelijk vast dat
je meineed hebt gepleegd en verlies je wat je nog tegoed hebt. Pas op dat je hun rust
niet verstoort! Probeer je vinger terug te trekken zonder de relieken in beweging te
brengen!’
Verbijsterd door zijn ongeluk bleef de wolf daar staan en zweeg.
‘Lieve oom, wat is dit? Je lijkt wel een gevangene! Je hebt de relieken verstoord
of nog grotere schuld heeft zich tegen je gekeerd! Om de heiligen gunstig te stemmen
had je je eed door geld moeten laten voorafgaan en dat heb je ze niet gegeven!
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Daarom eist de heilige jou in eigen persoon als waarborg! Ik ga weg voor de heilige
ook mij grijpt! Blijf jij maar hier! Je kan niet worden vrijgekocht, want men hecht
meer waarde aan een onderpand dan aan geld. Je voet, of iets waardevollers dan je
voet, zal borg staan voor je geld. Ik zou mezelf met nek en huid aan de heiligen in
eigendom overgeven als ze mij als borg zouden willen beschouwen, maar dat weigeren
ze natuurlijk.
Waarlijk, oom, dieven eigenen zich van alles toe en vandaag de dag wijden deze
weldenkende tijden zelfs rovers. Bisschoppen plunderen en dekens volgen hun
dievenspoor, want als zij zouden plunderen zouden ze spoedig zelf tot prooi worden.
Jij was een rover en de heiligen hebben hun kameraad herkend. Nu willen ze hun
opgepakte makker voor altijd bij zich houden. Alles wat de heiligen vastgrijpen
heiligen ze onmiddellijk. Daarom is je voet nu al heilig! Was je maar helemaal in
deze reliekschrijn verdwenen! Nu zal alleen je voet maar heilig zijn! En mogen allen
die jouw leven leiden door dezelfde heiligen worden gegrepen die jou hebben
gegrepen!’
Daarop vertrokken de twee; de derde bleef waar hij niet wilde blijven. Toen zag
de wolf in dat hij op boosaardige wijze was bedrogen. Omdat hij er geen zin in had
daar te blijven, kocht hij een grote ramp af met een minder grote, beet zijn voet af
en liet die achter.

Eindnoten:
paap Grof gesneden beeldjes van bisschoppen die als huissieraad op kasten en tafels stonden
en wellicht een met de Romeinse Lares vergelijkbare functie van huisgod vervulden.
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Isengrims dood
Omdat Fortuna een einde aan deze ontberingen wilde maken, wierp ze de arme
grijsaard tenslotte in de muil van de dood. Nadat hij zich uit de klem had losgerukt,
belandde hij in de vreselijke bek van Salaura.
De stakker was bij het bos aangekomen waar de vraatzuchtige zeug Salaura
(drommels!) vijftien keer zoveel eikels naar haar oude maag had doorverwezen als
haar soortgenoten. Ze was geslepen en alleen al dankzij alles wat ze had meegemaakt
was ze nog doortrapter dan negen abten of bisschoppen. Deze vreselijke
achterachterachterkleindochter van Reingrim had zes eeuwen geleefd zodat het haar
verste voorouder niet aan de hem verschuldigde wraak zou ontbreken.
Zoals bij talloze andere gelegenheden dacht de arme Isengrim dat hij ook haar met
zijn vindingrijkheid een loer kon draaien. ‘Vrede zij met je, vrede zij met je, liefste
peetmoeder! Hoe lang ben ik al smoorverliefd op je!’
Zodra ze de oude, van één poot beroofd, zag aankomen, lachte ze hem honend uit:
‘Hoe is dat nou gekomen, broeder? Vroeger droeg je altijd twee kandelaars voor je
uit want je bent tenslotte bisschop en abt. Een van de twee mist gedeeltelijk. In wiens
kerk heb je die achtergelaten? Je lichaamsgewicht is in ieder geval wat afgenomen!’
Hij vertelde haar over zijn lotgevallen en zei haar, zodat ze niet bang hoefde te
zijn, dat hij ten gevolge van zijn kwetsuren en ouderdom zijn kracht had verloren.
‘Peetmoeder, ik denk nu alleen nog maar aan vrede. Ik zie dat ik nog maar weinig
tijd heb. Nu de dood dus nabij is, probeer ik allereerst uit te zoeken hoe het met je
gaat en ik wil mijn peetmoeder de kussen geven waar ze recht op heeft. Ik bied je
de vredeskus aan die jij mij moet teruggeven!’ En hij liep al langzaam op haar toe
alsof hij haar oprecht wilde kussen.
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‘Blijf staan, geen stap verder! Blijf daar staan, broeder! Je bent misschien wel met
de regel van je eigen orde bekend, maar de onze is je nog niet duidelijk. Als ik het
zou toestaan, zou jij, een monnik, van een non een kus willen hebben die zelfs een
getrouwde vrouw haar man bij de mis nog niet durft te geven! Daar komt nog bij dat
de klok die de priem aangeeft nog niet geluid heeft. De zon is nog maar net op!’ (En
de zon was nog maar net opgegaan.) ‘De mis gaat in de regel aan de vredeskus vooraf,
niet de vredeskus aan de mis. Laten we dus eerst de mis, die eerst komt, vieren!’
‘Ik ben kreupel, ik kan de mis niet celebreren, en er is hier ook geen andere priester.
Wie moet de mis nu celebreren?’
‘Wie anders dan ik, moeder-overste van de abdissen van de zeugenorde, zou de
mis moeten celebreren? Ik sta bekend als de abdis die aan driehonderd nonnen leiding
geeft, maar geen van haar heeft een stem die zich met de mijne kan meten. Mijn
roem heeft zich tot voorbij de Deense nonnen verbreid. En iemand zoals jij die hier
in de buurt woont heeft nog nooit van abdis Salaura gehoord? Wacht maar tot het
juiste uur gekomen is, dan zal ik een bosmis zingen waar zelfs jij versteld van zal
staan!’
‘Ik ken jullie regel, peetmoeder. Luister nu naar de onze, want geleende koeken
moet je lachend teruggeven. Een klok van vlees, niet van brons, meldt me de tijd.
Niet een bel, maar mijn langgerekte slokdarm geeft me het teken. Niet de zon, maar
mijn maag zegt me hoe laat het is. Als het gebeurt dat zij me daartoe oproept, dan
zing ik wat ik geleerd heb. Als ik voor mijn tijdrekening altijd op de hemel zou
vertrouwen, wanneer zou het dan op een bewolkte dag de juiste tijd zijn? Nu is de
lengte van dag en nacht in evenwicht. Al te lang slapen maakt de ingewanden veel
te leeg en jij wil dat ik de heilige mis nu bij dezelfde zonnestand celebreer als ik op
de feestdag van Sint-Jan doe? Toen de oude hanen afgelopen nacht voor de priem
kraaiden, leek me dat de terts in het zomerjaargetijde. Zouden jouw
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klokken op zo'n manier de tijd aangeven? Ik bewaar al mijn uurwerken in mijn
binnenste en niet een aan de buitenkant. Mijn maag laat mijn klokken zo razend slaan
dat ik, als schaamte me er niet van zou weerhouden, ook middenin de nacht zou eten.
Geen klok zou ooit deskundiger de tijd aangeven, zelfs als een priester uit Zwaben
haar gegoten had. Begin met wat je kent als je dit het goede uur vindt en het maakt
me niet uit of je een veldmis of een bosmis opdraagt. Als je me de vredeskus geeft,
zal ik ervoor zorgen dat dat niet met mijn gebruiken in strijd is. Doe je het niet, dan
verklaar ik dat mijn tijd is gekomen. De bisschop maakt zich er niet zo druk om of
je voor de mis gevast dan wel gegeten hebt, trouwens, ik ben nuchter, mijn vredeskus
is smetteloos. Dus, mijn geliefde peetmoeder en tegelijk ook zuster, je moet je mijn
vredeskus eenmaal laten welgevallen (ik weet namelijk behalve van de mis ook nog
aardig wat van een aantal andere zaken) en hem net zo gelaten ondergaan als je
terughoudend bent om hem te krijgen. Maar wat heb je eraan dat je de woorden kent
die aan de vredeskus voorafgaan als de onhandige gever van de kus hem verkeerd
geeft? Als iemand op zijn smetteloze braafheid prat zou kunnen gaan, dan ben ik het
wel, want ik heb geleerd fatsoenlijke vredeskussen te geven. De liefde en
deskundigheid van mijn vredeskus zijn zo groot (dat zal ik nog vóór het middaguur
duidelijk maken!) dat ik mijn kussen aan peetmoeders en kleindochters geef en vaker
een grote mond vol van hen loskrijg dan een klein beetje. Je zal er zelf wel achter
komen. En treur niet dat ik de vierde kandelaar mis, want op drie ben ik nog altijd
vast ter been!’
‘Aangezien je weet dat het tijd is, broeder, moet er gezongen worden, maar ik kan
niet in mijn eentje een krachtig gezang voortbrengen. Kom hier, zet je tanden in mijn
oor en bijt zo hard dat je dichtklappende tanden je kaken doen kraken. Met
stemverheffing roep ik dan mijn medebroeders, wier dikke snuiten hun tanden
verbergen. Wanneer het moment voor de vredeskus daar is, kan je hen zonder gevaar
voor je lippen hei-
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lige kussen geven. Ik ben bang dat ik je bijt als je me kust, want mijn dunne lippen
houden mijn tanden nauwelijks tegen.’
‘O, laat je broeders met hun vette snuiten komen! Vette lippen worden door vette
buiken vergezeld!’ Dat laatste zei hij stilletjes in zichzelf. Meteen greep hij Salaura's
oor en beet er hard in, waarna de zeug een schel lied aanhief.
De zeug verhief haar stemgeluid tot boven de juiste toonhoogte en zong met haar
valse stem zes kwinten te hoog. Als Satan als prijs voor zijn lied op alle Bourgondiërs
zou hopen, dan zou zelfs hij niet hoger kunnen krijsen.
‘Ik waardeer je introïtus, maar je zingt overdreven hoog. Halverwege de melodie
blijf je steken. Span je snaren wat minder strak!’
‘Broeder, onze meerstemmige gezangen klinken extra feestelijk omdat jij bij ons
te gast bent! Je komt hier maar zelden, daarom klinkt ons lied zo helder. Je looft het
introïtus, maar het graduale zal anders klinken. Wacht tot onze gemeente
bijeengekomen is!
Voor als je ernaar vraagt: wij volgen de Engelsen niet met onze gezangen. Men
zegt dat hun muziek negen hoofdtonen heeft en dat hun toonstelsel gekenmerkt wordt
door vier boventonen. Ik weet niet welke boerenpummel dit systeem heeft ingevoerd,
maar bij ons heeft de oude muziek afgedaan. Onze muziek kent elf tonen en soms
brengen we met vijftien tonen harmonieus gezang voort.
Dit is doorgaans de toonzetting van onze gezangen: Becca zingt een kwint lager
dan ik en Sonoche zit daar met haar stem nog een kwart onder. Hoe denk je,
boerenpummel, dat mijn achterkleinzoon, dat mestvarken Baltero, die Engelse
bastaard, zingt? Iedere keer dat de inwijding van een kerk om een “Almachtige”
vraagt of een feestdag om een gloedvol “Halleluja” verzoekt, dondert hij bars een
kwint lager dan Sonoches stem en herhaalt met zijn diepe stemgeluid Becca's melodie.
Wanneer we zo op verschillende toonhoogtes de melodie van ons meer-
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stemmig lied ten beste geven, antwoordt ons wonderbaarlijke koor met welluidend
gezang. De rest van de menigte verhoogt of verlaagt, volgens onduidelijke regels,
de rondzwervende intervallen in overeenstemming met het Romeinse systeem.
Welaan, als je slim bent bijt je nu nog harder in mijn oor. Het geluk dat je zoekt is
nabij!’
Nauwelijks had zij na de wolvenbeet een tweede kreet geslaakt of Becca, meesteres
van de gevaarlijke kudde, hoorde haar. ‘Oooch, edelen! Oooch, lieve zuster!’ Meer
zei ze niet.
Woede bracht zesenzestig varkens in beweging. Aan alle kanten knorden ze
‘Oooch! Oooch! Oooch!’ Hun snelheid werd door hun geknor nog een handje
geholpen; je zou denken dat ze stuk voor stuk op vleugels, niet op poten voortjoegen.
Zo komen Gog en Magog woest schreeuwend samen aanstormen om de bevende
wereld onder de voet te lopen.
In gezelschap van eenentwintig broers vloog de big Cono, Salaura's edele kind,
voorop. Dan volgden Cono's beide tantes van moederskant: Sonoche die zich door
vijf en Becca die zich door tien kinderen gesteund wist. Vol vertrouwen op haar
zeven kinderen volgde Burgissa, waarvan ze zeggen, Cono, dat ze je tante van
vaderskant is. Als laatste kwam Baltero aanstormen en joeg zijn voortdenderende
zes schoonzoons, vier broers en acht schoondochters op.
Zodra de arme wolf van hun opengesperde kaken schuimbekkende woede zag
lekken, dreigementen hoorde sissen, zag hoe ze de aarde beukten met hun kabaal en
bomen ontwortelden bij hun aanval, bleef hij verstijfd en niet onbevreesd staan. Hij
stelde zich voor dat ze hem het soort vrede zouden geven dat hijzelf was komen
brengen. Hij liet het oor een beetje los, waarop de kwaadaardige zeug lachte: ‘Waarom
staak je de viering, dwaas? Hou vol, knaag nog een beetje door! De vrede is bijna
overgebracht! Als jij niet op mijn oor knabbelt en ik niet meer zing, gaat die menigte
misschien wel weer teleurgesteld weg!’
‘Jouw kudde heeft genoeg gezongen. Ze hebben beslist ge-
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leerd de priem veel te luidruchtig aan te heffen.’
‘Denk je dat mijn kameraden zo zingen? Je vergist je broeder, het koor heeft nog
geen noot gezongen! Je zal hun gezang leren kennen als het moment van zingen daar
is. Ik zie dat je maar zelden een kerk binnengaat. In de kerk gaat een stille
schuldbelijdenis aan de mis vooraf en ook al bevinden we ons in het open veld, we
volgen dat gebruik na. Zachtjes prevelend fluisteren ze nu hun zonden. Daarna zullen
ze zo zingen dat het bos de klanken nauwelijks kan verdragen!’
De wrede zeug was amper uitgesproken of Cono trof het achterwerk van de
ongelukkige oude en rukte een groot stuk uit zijn linkerbil. De wolf zwoer dat dit
een waardeloze kus was. ‘Moge hij die zo plotseling het moment voor de eerste kus
gekomen achtte door Rome en Reims tegelijk vervloekt worden! Ik dacht dat de
vredeskus in de voorgeschreven volgorde moest worden gegeven, maar een bende
boerenpummels kan zich niet aan de juiste regels houden. Was ik geen leermeester,
gerespecteerd op grond van mijn levenswandel en ouderdom? Alleen Salaura overtreft
me in leeftijd, dus als jullie aan de juiste volgorde van zaken zouden hechten had
mijn mond de eerste vredeskus moeten geven.’
‘Als ik jou een tweede vredeskus weiger, Isengrim, dan zou ik willen dat de eerste
een slechtere afloop heeft dan je mij toewenst! Om te vermijden dat men van mij
zegt dat ik de eerste uit afgunst of woede heb gegeven, zal deze kus een getuigenis
van en waarborg voor onze vriendschappelijke betrekkingen zijn. Wees niet bang!
Waar de eerste is neergekomen, zal ik de tweede niet plaatsen. Al je ledematen krijgen
hun eigen kus! Tot er van de vredeskus werd gerept wist ik niet dat we een mis voor
je moesten vieren. Luister nu naar wat het heilig epistel te vertellen heeft!’ En hij
beet hem bijna tweemaal zoveel af als hij daarvoor had verwijderd. De Bretonnen
beweren dat er evenveel van zijn rechterbil werd gesnoeid als een leerlooier in Reims
voor drie stuivers verkoopt.

Ysengrimus

205
‘De lezing is voorbij! Heft nu allen luidkeels een lied aan en laat niemand zich willen
inhouden! Mijn dierbaarste broeder, luister nu naar het gezang dat je wilde horen!
Zo zingen ze wanneer oude kerken worden ingewijd. De goede Zwaben hebben ons
dit graduale geleerd!’
Onmiddellijk stortte de hele meute zich op de monnik. Maar omdat de kudde groot
was en allen een stuk te pakken wilden krijgen, stond de wolf opeens middenin een
grote cirkel. En hoewel ze dicht tegen elkaar aan gedrukt om hem heen stonden, was
er geen ruimte om op volle kracht toe te slaan. De verst verwijderde snuit rukte alleen
wat haren uit, terwijl de sterksten een paar kleine stukjes losrukten. De monnik begon
kwaad te worden en al had hij alleen maar lichte verwondingen, hij vond niet dat hij
er vrolijk onder moest blijven.
Baltero, die zag dat de monnik aanstoot nam aan die uitvallen, stapte uit de kring
en riep bij wijze van grap: ‘Wat doen jullie, dwazen? Weten jullie niet waar jullie
vandaan komen? Denken jullie dat ik dit spel leuk kan vinden? Zingen jullie altijd
zo voor dierbare gasten? Op deze manier zouden jullie je vijanden moeten behandelen,
niet mij! Zingt zo voor de man die het graduale heeft getoonzet en laat de zanger
evenveel plezier aan zijn lied beleven als ik! Jullie spelen als dwazen, jullie spelen
vals! Dit spel bewijst duidelijk dat jullie misdadige dorpers zijn! Jullie denken dat
je hebt geleerd je vrienden luisterrijk te onthalen, maar in werkelijkheid onthalen
jullie ze als wilde beesten! Hoeveel dankbaarheid mogen jullie voor dit spel
verwachten? Je moet het spel afbreken wanneer het nog goed gaat! Ach, onbeschaafd
ras! Weg hier! Als dit spel niet dadelijk ophoudt, zijn jullie nog niet met me klaar!
Allertrouwste peetmoeder, ik ben hier onder jouw leiding naartoe gekomen en je
weet vast nog wel dat ik altijd goed voor je ben geweest. Weg met die joden! Dit
begint een slechte grap te worden! Gebied ze weg te gaan zodat het niet nog erger
wordt! Ik wil niet dat deze grap nog lang duurt, want ik vrees voor mijn welzijn.
Voor ze het in de gaten
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hebben kunnen ze me verwonden! Ik smeek je, verbied het hen! Wanneer ze ergens
aan beginnen, gaan ze (de kwaadaardigste monsters die Satan heeft kunnen uitkakken!)
er met redeloze hardnekkigheid mee door. Haal ons onmiddellijk uit elkaar! Haast
je en kom tussenbeide, want anders ontaardt dit spel misschien wel in ruzie!’
De sluwe Salaura had bij het eerste woord al door wat haar achterkleinzoon Baltero
met zijn spotrede van plan was.
‘Vriend, verdraag je zware beproevingen lijdzaam! Voor standvastige zielen is
lichamelijke pijn immers zaligmakend. De koster luidt de bronzen klokken hard en
lang wanneer hij hoopt dat dat handen vol voordeel op zal leveren. Geef je lichaam
aan folteringen over om je ziel te redden. De weldadige toorn Gods geselt Zijn
uitverkorenen. En het is geen razernij die deze lieden zo tekeer doet gaan. Liefde
bracht hen tot deze daad zodat je je straffen hier op aarde zou ondergaan. Als je
ergens schuldig aan bent, zou je blij moeten zijn dat je er nog bij leven voor kan
boeten, want zondaars worden na hun dood met langdurige martelingen gekweld.
Tenslotte ben je hier zonder enige kennis van het sterven gekomen. Op elk gebied
was je deskundig, behalve op dit. Je moet leren hoe je moet sterven. Laat je niet
zomaar door de dood wegrukken! Ik wil niet dat je de dood ondergaat, maar dat jou
geleerd wordt hoe je moet sterven. Nu moet jij, die dikwijls leraar bent geweest, zelf
leren. Voor anderen was je een gesel, nu staat de gesel voor jou klaar!’
De oude, die zich afvroeg wie daarachter zo onheilspellend jammerde, bleef staan
en liet zijn ogen en gedachten ronddwalen. Achter Becca's rug ontwaarde hij Baltero,
die de oude aankeek en hem uitlachte. ‘Broeder, waar denk je dat je bent? Je hoopte
dat je hier een klein aantal medestanders zou hebben, maar vrees niet: je hebt er meer
dan je hoopte! Om te beginnen ben ik, je trouwste kameraad, hier nu aanwezig en
ook Becca, de trouwe zeug die veel van je houdt. Daarnet was je in de war en had
je ze niet allemaal op een rijtje. Daarom had je iemand no-
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dig om het woord voor je te doen. Tot nu toe heb ik dus het woord gevoerd alsof ik
jou was en hetzelfde deed Becca heimelijk voor hen allemaal. Wil je weten waarom
je door deze lieden hier verscheurd wordt? Ze wedijveren erom wie als eerste jouw
gastheer zal zijn. Een onrechtvaardig man vergeet het brood dat hij heeft gegeten,
maar wij schamen ons er niet voor aan ontvangen bijstand te blijven denken. Je hebt
onze verwanten dikwijls gedwongen om met gescheurde kleren je binnenste in te
snellen. Daarom wil een deel van ons liever je kleren scheuren dan je nog één keer
laten gaan waarheen je wilt en zodra je wilt. Kies of je met tegenzin of uit vrije wil
bij ons wilt blijven. Mijn enige klacht is dat je zo zelden bij ons bent.’
Terwijl de oude met zijn aandacht bij deze woorden was, sprong de sluwe Becca
op hem af en en rukte zijn linkervoet af. ‘Ik ben blij en ik wil dat jullie mijn blijdschap
delen, kameraden! Onze vriend gaat vandaag niet meer weg. Bij wijze van de door
mij verlangde waarborg dat hij hier zou blijven heb ik deze voet gekregen. Deze
heeft hij me gegeven en hij zou me er graag nog meer hebben gegeven.’
De zeug loog gedeeltelijk, want Isengrim had zijn voet zeker uit vrije wil gegeven,
maar bleef daar niet vrijwillig. Hij viel op de grond, op zijn gezicht, alsof hij ging
bidden.
Salaura kwam naar hem toe en vroeg zoetsappig: ‘Ik smeek je, bid ook voor mij,
heer abt! Ik verdien het! Ik verzoek je, denk aan je oude peetmoeder! Blijf ons ten
minste door dit aandenken indachtig. Asjeblief!’ En ze doorboorde zijn gehate flank
en rukte zijn veelgelobde lever los.
‘Zuster Sonoche, kijk wat een schanddaad deze verrader heeft begaan! Hij heeft
de oorkonde verzwolgen waarin het vredesverdrag werd bekendgemaakt en tegen
mij zei hij dat hij zelf de boodschapper van de vrede was! De oorkonde is gevonden!
Aanvaardt allen de vrede!’
De oude voelde dat zijn dood zonder enige twijfel nabij was. ‘Beheers jullie
onbeschofte razernij, stomme varkens! Jullie we-
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ten dat ik dodelijk gewond ben! Ik zal Mohammeds dood moeten sterven! Geef me
genoegdoening voor deze smadelijke dood door één wens in te willigen: ga ten minste
even achteruit tot ik de toekomst heb voorspeld! Mijn kans om te vluchten is verkeken.
Ik vraag jullie: ga een stukje achteruit!’
Ze gingen achteruit en hij zette zijn gezang in. Fortuna schonk de zanger haar
bijval. Niet omdat ze het goed met de oude voorhad, maar omdat ze altijd genegen
is anderen kwaad te doen.
‘Ach, ik sterf! Er is me geen langer leven beschoren! Mijn uitvaart zal deze nacht
beroemd maken! Een ongelukkig man moet een gelukkige dood nooit om uitstel
vragen, want een eervolle dood weegt op tegen alle ongelukkige dagen. Nooit heb
ik acht dagen achtereen voorspoed gekend. Nu hangt me het allerergste lot dreigend
boven het hoofd, maar schitterende wraak volgt op een smadelijke dood. Ik zal een
smadelijke dood sterven, dus moet ik me degelijk wreken.
Agemundus zal deze taak op zich nemen. Hij is de gebieder van het aarsgat, hij
zal mijn dood wreken. Deze kwelgeest heeft weliswaar niet geweldig veel macht,
maar alles wat in zijn macht ligt, voert hij zonder bedrog uit. Hij zal Salaura's hele
geslacht met nieuwe schande overladen! Zijn wraak zal tot haar laatste nazaat vreselijk
tekeergaan!
Tot nu toe sloot hij hun gat door zijn duim erop te houden, maar hij zal zijn duim
daar voortaan uit de buurt houden en de weg vrijmaken, zodat het hun schandelijke
winden nooit meer aan kracht ontbreekt om een uitweg te vinden! Dag en nacht zal
de uitgang wijd openstaan! Deze uitbarstingen zullen hen bij het slapen, waken en
eten teisteren en ze zullen nog geen peulenschil zonder deze plaag kunnen eten! Geen
enkel obstakel zal deze kwaadaardige winden dus nog in de weg staan en die kwalijke
lucht zal niet zachtjes suizen zodat de mensen op hun hoede zijn! En iedereen die
van nabij door de walm geschoffeerd wordt, zal dat verraderlijke ras ranselen en
vervloeken!
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Een deel van de mensheid zal van niet minder schande te lijden hebben, vrouwen
met onberispelijke manieren uitgezonderd. Als er ergens een dienstmeid is die iets
weg heeft van dit goddeloze geslacht, dan zal ze onder voortdurende sloomheid
gebukt gaan. Voor het arme kind zal de winternacht kort lijken zodat ze, wanneer
de zon is opgegaan, weigert op te staan, al wordt ze drieëndertig keer geroepen. Ze
zal telkens weer gaan liggen zodra ze haar bovenkleren heeft aangetrokken en dan
andermaal half aangekleed weer uit bed stappen. Ze zal weer op haar bed terugvallen
en de slaap niet van zich af kunnen schudden zonder dat ze drie keer door haar
meesteres is geschopt. Vlugge nagels zullen dan haar armen doorploegen, haar ribben
en schouders, benen en heupen, hoofd en nek. Bij het melken zal ze altijd te ver weg
of te dichtbij gaan zitten zodat de melk alle kanten op stroomt. Een deel zal op haar
jurk druppelen, een deel op de grond, een deel zal in de melkemmer stromen. Ze zal
dat het krukje verwijten en gaan verzitten. Dan zal mijn kwelgeest haar achterdeur
bedrieglijk dichtduwen en deze een beetje ontspannen wanneer ze gesloten is en
sluiten wanneer ze bijna open is, zodat iedere keer dat de meid haar krukje verplaatst,
de lucht zich met langdurige uitbarstingen naar buiten worstelt en siddert. Op die
melk zal zich spaarzaam room vormen en het vernietigende vuur zal hem bij de
lichtste aanraking laten aanbranden. Vaak zal ze na het melken van de koe
gewoontegetrouw weer inslapen tot de koe de volle emmer met haar poot omstoot.
De melkemmer zal lekken, de melkkan zal lekken, het weer zal in haar schort slaan
en altijd zal er drab in de zeef zitten. Zonder de nacht af te wachten zal ze haastig
teruggaan om te slapen en ze zal uitslapen zonder nog aan enig werk te denken. In
huis zal al het vaatwerk en meubilair rondslingeren en alles zal door elkaar liggen
waar het is neergegooid. Het krukje zal op z'n kop liggen en de stoel omver. Niemand
zal gaan of komen zonder zijn knie te bezeren. De kruik, de pot, de kom, de lepel,
de schotel, de schaal, de koperen ketel en de verspreide brok-
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stukken van de verschillende voorwerpen zullen rondslingeren. Wat 's ochtends heel
was, zal 's avonds in stukken liggen en wat de opgaande zon heel zag, zal ze op de
terugweg kapot zien. Deze troost zal de kwelgeest mij voor mijn dood geven. Meer
macht wordt hem niet vergund.’
De oude was uitgesproken. Fortuna stond hem toe een ware profeet te zijn met
behulp van die kwelgeest die een havikskop heeft, manen als een paard, een
kattenstaart, de horens van een os en de sik van een bok. Wol bedekt zijn lendenen,
zijn rug is bevederd zoals een gans, hij heeft de voorpoten van een haan, de
achterpoten van een hond. Door hem wordt het vervloekte nageslacht van Salaura
geteisterd en elke vrouw die ook maar iets van dat ras weg heeft.
‘Luister naar mijn bevel, heer Isengrim de profeet! Geen enkele non heeft ooit
mijn naam gedragen, geen profeet ooit de jouwe. Laten we allebei van naam
veranderen: wees jij mijn Jona, dan zal ik jouw walvis zijn! Welnu, genoeg
geprofeteerd! Als tot een vriend zeg ik je: je wordt in mijn offerblok geworpen! Ga
dus vrolijk en snel mijn taveerne binnen. Voor je vertering breng ik je niets in
rekening. En je hoeft niet bang te zijn dat het je daar aan hout ontbreekt om de
winterkou mee te verdrijven of dat je, door mij meegevoerd, naar de stad Ninive
gaat. Ik zal je niet in een gevaarlijk land uitspugen, maar je laten rusten zolang je
onbekommerd en bereidwillig meegaat. Aanvaard dat als garantie voor mijn
vriendschap!
Geen enkele heilige werd zo snel beroemd, zelfs al zou hij barsten van mateloze
goedheid! Eerst staan heilige lichamen uit hun graven op en verwerven faam met
hun wonderen, waarna ze uit de aarde worden opgetild en in reliekschrijnen
opgeborgen en ze worden overal bekend omdat hun leven op schrift wordt gesteld.
Het is niet passend om heiligen met verschillende verdiensten dezelfde eer te bewijzen.
Zij worden lang na hun dood in een schrijn opgeborgen, jij nog bij leven. En pennen
zullen je verdiensten geen roem verlenen, want we weten
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dat je nu al heilig bent, dat je het nu al verdient om een reliekschrijn binnen te gaan,
dat je het nu al verdient om met alle eer omringd te worden! Als je wist hoe
overtuigend de argumenten zijn die daarvoor pleiten, zou je mij smeken dat te willen
doen in geval dat ik zou weigeren. De Schrift zegt immers dat men zijn vijand moet
liefhebben en iedereen die zijn vijand liefheeft, verdient Gods liefde. Ik houd me aan
dat gebod. Als je me vraagt jegens welke vijand, wie is dan een waarachtiger vijand
dan mijn maag? Hij valt me vaak aan met zweepslagen, dreigementen en klappen,
maar om niet verdoemd te worden heb ik hem lief. Hij verwoest alle vruchten van
mijn arbeid en hij verslindt wat ik met geweld, door diefstal of op rechtmatige wijze
verwerf. Met de grootste vreugde bied ik hem de allerlekkerste dingen aan zodat
mijn hart vol heilige liefde is. Deze liefde is heiliger naarmate men zijn vijand
zuiverder liefheeft en op jou na is niemand mij dierbaarder dan deze vijand. Daarom
heb ik besloten de ene dierbare aan de andere toe te vertrouwen. Ik wil dat je ervaart
hoezeer je bij me in de smaak valt. Jij, mijn dierbare, zal mijn dierbare vijand
binnengaan, net zoals mijn dierbare familie jouw vijand vaak binnenging. En opdat
deze heilige liefde zich verspreidt, zal je tot ons allen ingaan, want ik verdien het
niet om als enige van zoveel heil te genieten. Je wordt dus tegelijkertijd begraven en
opgeborgen in waardige reliekschrijnen. Dit grafschrift zal je verdiensten
bekendmaken:
EEN MARMEREN GRAFTOMBE VOLSTOND ALTIJD OM EEN BISSCHOP TE HERBERGEN,
MAAR IEDEREEN MOET IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN VERDIENSTEN GETEKEND
WORDEN. ISENGRIM RUST IN ZESENZESTIG URNEN. DE VELE GRAVEN ZIJN TEKENEND
VOOR ZIJN VRESELIJK VELE DEUGDEN. OP DE NEGENDE VOOR DE IDEN VAN JUNI, AAN
HET BEGIN VAN DE LENTE, STIERF HIJ TUSSEN CLUNY EN HET FEEST VAN SINT-JAN.
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Daarop verslond de wrede zeug zijn uitgerukte lever en stortte de woeste meute zich
op de rest van zijn lichaam. Ze verscheurden de ongelukkige en volgens het verhaal
werden de stukjes sneller verslonden dan hij kon sterven. Tegelijk met het hart rukte
Sonoche het middenrif los, vol vertrouwen dat ze de gezegelde vredesbrief beethad.
‘Becca, wat heb ik hier? God heeft ons dit geschonken! Nu beschikken we over het
verzegelde vredesdocument, kijk! Zoals hij het vredesdocument had verzwolgen, zo
had hij ook dit zegel verzwolgen!’
Cono trok zijn holle slokdarm van het strottenhoofd los. ‘Vrienden, hij had zelfs
deze vredesbazuin opgeslokt zodat er niets aan zijn valsheid zou ontbreken! Ik zal
de vrede rondbazuinen, jij, tante, hebt de zegels en moeder het document. Nu is de
vrede volledig van kracht!’
Zo ging de arme Isengrim ten onder. Laat de lezer geloof hechten aan mijn relaas
zoals ik het hier heb opgetekend. Je zal me nauwelijks geloven als ik vertel hoe
volledig hij verging. En ik kan het nauwelijks zo vertellen dat men me zal geloven:
de varkens lieten minder over dan het kleinste deel van een in acht stukjes gehakte
vlo.
‘Zuster Salaura, je wangen zijn grijs van de jaren, maar grijzer nog is je brein van
al je sluwheid. Spreek! We zullen je allen volgen. Men zegt dat deze hier ooit abt en
bisschop is geweest, hoewel hij niet goedhartig wilde zijn. Hoeveel moeite moeten
we ons getroosten om hem de laatste eer te bewijzen? Een verdorven ziel heeft niets
aan aalmoezen en gebeden omdat die ziel verdoemd is, maar goed fatsoen en zijn
heilige orde vragen om een plechtige uitvaart.’
‘Geloof me, zuster Becca, al is hij mijn vijand, als hij ook maar één keer een goede
daad verricht had, zou hem niet op mijn advies een eervolle begrafenis onthouden
worden. Het is duidelijk dat hij nooit berouw van zijn misdaden heeft gehad. Eerbied
voor de heilige orde waartoe hij behoorde mag verdwijnen nu hij na een misdadig
leven is gestorven. Judas verdiende
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toch ook geen plechtige uitvaart omdat hij tot de kring der apostelen behoorde? Hoe
hoger de positie van een booswicht is, hoe groter de vernedering die hij verdient
terwijl daarentegen een goed mens vanuit een nederige naar een verheven positie
opklimt. De zoon van Isaï droeg op zijn hoofd een koningskroon terwijl Saul ten
onder ging omdat God hem neerwierp. Zo is deze bedrieger (het zal me een zorg zijn
of hij nou bisschop of abt was) nu even verachtelijk als hij vroeger aanzienlijk was.
Bij zijn uitvaart past het geld waarmee de doortrapte paus de christenen aan de hertog
van Sicilië heeft verkocht. O, schande voor de hemel! Leed op aarde! Gelach in de
hel! Eén lamlendige monnik stortte twee koninkrijken in het verderf! Ach en wee
mij! Hoe treurig is het bericht dat ik gehoord heb, reden waarom ik mijn woorden
zo de vrije loop laat!’
‘Vertel het ons, lieve zuster! Verzwijg niet waar je op zinspeelt! Wat het ook is,
wees niet bang om de waarheid te vertellen!’
‘Lieve zuster, noord, oost, west en zuid hebben ervan gehoord en wenen, maar jij
weet nog niets van deze monstruositeiten? Hoe heeft een ramp voor jou verborgen
kunnen blijven die nergens ter wereld geheim kon blijven? Of het moet zijn dat je
niet op aarde vertoefde.’
‘We weten dat de opgekropte woede van het christenvolk tegen het verre
barbarendom ontbrand is. Daarover zijn ons meer dan voldoende geruchten ter ore
gekomen en we nemen aan dat deze mensen een voorspoedige reis maken. Op advies
en bevel van de paus hebben ze hun bezit en zichzelf aan onzekere lotgevallen en
Gods wil overgeleverd. Waarom beweer je dan dat hij hen heeft verkocht? De goede
paus heeft de christenen eerder van alle zonden vrijgekocht!’
‘Lieve zuster, je schreeuwt veel te hard, denk aan je sekse. Of een vrouw nu
bedroefd of uitbundig is, geschreeuw is verkeerd. Ik ben hierover begonnen. Ik heb
er spijt van dat ik erover begonnen ben, maar wat eenmaal gebeurd is, kan men niet
meer
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ongedaan maken. De tragedie die me met verstandsverbijstering heeft geslagen is
zo treurig dat de dichter Vergilius die nauwelijks aan zou hebben gekund. Zelfs als
gebrek aan woorden me niet zou hinderen en mijn schrijfstijl zich met de aard van
het onderwerp zou kunnen meten, zou een vrouw haar positie niet uit het oog mogen
verliezen. Ik wil de boeien van mijn aard niet verbreken. Een vrouw moet bescheiden
zijn. Het past haar geslacht niet al te veel te spreken, hoe voortreffelijk het ook is
wat ze zegt. Ik word twee kanten uit getrokken. Het is niet juist om hier volledig
over te zwijgen, maar ik ben ook niet de juiste persoon voor zo'n lied. Ik zal me
daarom aan een gewoonte houden die ons past: op grond van haar aangeboren recht
mag een vrouw wenen. Ik doe mijn onderwerp recht met tranen, mijn sekse met
woorden en mijn zwakke stem zal met trieste klanken klagen. Zo vertelt een ingetogen
echtgenote wenend over de dappere daden van haar gestorven man en weent ze bij
het vertellen.’
Toen Salaura op het punt stond om haar dierbare dode luidkeels te bejammeren,
sprak Reinaert tot haar met een treurige stem: ‘Vrouwe Salaura, onthul de reden voor
je gesnik! Ik weet niet waarom, maar het lijkt alsof je huilt. Is mijn oom ergens door
een gewelddadig ongeluk getroffen? Als je daarover treurt, vertel het me dan, dan
treur ik met je mee. Vertel het, Cono, want je moeder zwijgt.’ (Ze zweeg namelijk
omdat ze niet wist waar ze met haar lied zou beginnen.) ‘Ik smeek je, Cono, zeg me
waar mijn meesteres verdriet om heeft. Is mijn oom soms iets onaangenaams
overkomen? Ik weet dat jullie nergens meer verdriet om zouden hebben, als ik me
tenminste niet vergis wanneer ik veronderstel dat jullie je zijn verdiensten herinneren.’
Zo stelde Reinaert vragen alsof hij de feiten niet kende. In feite wist hij echter alles
want hij had zich in de nabijheid schuilgehouden.
‘Broeder Reinaert, ben je vandaag niet naar de mis geweest? Een feestdag zou je
ter harte moeten gaan! Wat is de reden dat je zo laat bent gekomen, stakker? De mis
is vandaag meerdere ke-
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ren voor je oom gevierd! Hij heeft zijn kwaadaardigheid laten varen en zijn slechte
gewoontes afgeworpen. Voortaan zal hij niets misdadigs of verraderlijks meer doen.’
‘Dus hij is gestorven? Heus? Ach, lieve oom, ben je gestorven? Ach, dierbare
oom, lig je zonder mij in het graf? Verenig mij met mijn oom! Licht de grafsteen
van de ongelukkige op! Samen met mijn oom zal ik sterven, levend ga ik de grafkuil
in!’
‘Broeder, het graf is nabij. Kom hier, dan word je erin geworpen! Hij heeft ons
maar een klein hapje bezorgd.’
‘Eerst zal ik weerleggen wat Salaura allemaal zegt, want ze is erop uit om weet
ik wat voor leugenverhaal te vertellen. Morgen ga ik dan levend het graf van mijn
oom binnen. Al te buitensporige deugdzaamheid verdient geen lof.’
‘Broeder, als je van je oom hebt gehouden zoals je beweert, sterf dan nu en laat
je samen met je dierbare oom begraven. Door uitstel worden goede voornemens vaak
niet uitgevoerd. Deugd moet niets in de weg gelegd worden en zonder uitstel haar
gang kunnen gaan. Deugdzame plannen hoeven enkel te vrezen dat ze niet worden
uitgevoerd. Stort je in de dood nu je vroomheid nog fel brandt!’
‘Men zal niet van mij zeggen dat ik me uit waanzin in de dood heb gestort, maar
uit liefde! Overhaaste actie getuigt van dwaasheid. Bij boosaardige lieden koelen
deugdzame voornemens af, maar mijn gedachten blijven vandaag en morgen dezelfde.
Ware trouw wordt na verloop van tijd warmer, maar een opvliegend gemoed koelt
even makkelijk af als het warmloopt.’
Daarna verstomden de vos en Salaura's hele kudde en haar bittere stem liet een
droevig lied klinken. ‘Door te zondigen onderzoeken hoe lang het goddelijke geduld
zondaars laat begaan is gemakkelijk, maar het te weten is erg. Door grote angst moet
men de strengheid van de rechter voorkomen, want angst is de beste remedie tegen
de zonde. Als de goddelijke genade met haar volle overvloed de strikken der zonden
nog niet helemaal
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uit de weg ruimt, moet ze ten minste op deze manier daartoe worden gelokt. Als er
vandaag de dag zondaars zijn, dan moeten ze de straffen van de hel vrezen en de
ongelukkigen moeten huiveren omdat ze de mogelijkheid hebben om te zondigen.
Wie een klein beetje bang is, zal aan boosaardige daden geen plezier beleven. Het
is slecht om niet te willen vrezen, slechter nog om het kwaad lief te hebben. Wie
onvrijwillig valt, lijkt beklagenswaardig, maar mensen opvangen die uit eigen
beweging vallen wil niemand. Voortdurend wordt een treurige strijd geleverd: aan
de ene kant de zondaar die kwaad doet, aan de andere kant God die zijn daden aanziet
tot de dag des oordeels straf eist voor diegenen die meer gezondigd hebben dan de
rechter besluit door de vingers te zien. Dit gevecht tussen de wereld en God heeft
vaak plaatsgevonden en als God om het zo te zeggen wordt verslagen, dan is dat een
allerkwalijkste zege.
Waarom zou ik de walgelijke praktijken van Sodom en Gomorra noemen, wat
Adam misdreef of de moordenaar van Abel? Het water waar Noach op dreef en de
hoogmoed van de reuzen, de plagen van de Nijl en de tocht van Farao? De
schanddaden van Datan, Abiram en Korach en het volk dat onderweg in de woestijn
velerlei doden stierf, de misdaad van het glanzende kalf en het kwaadwillig begeerde
manna? De dwaling van Bileam en de arglist van Balak, van de Amalekieten, Jericho,
Ismaël en Assyrië, de Filistijnen en de legers van Antiochus? Of toen de oven en de
leeuwenkuil van Chaldea woedden en de man waar de dieren niet zo bang voor waren
als de mensen? De slachting die de beek Kison en Endor meemaakten of de volkeren
die de ene keer door de pest omkwamen, de andere keer door hongersnood? Het
kreunen van Kanaän en de afgodsbeelden van de ontaarde koningen? Wie de profeet
kliefde? En het lot van de arme Eli, wat Elia doorstond, wie tussen het altaar en de
tempel viel en welke mannen ten tijde van de twee profeten het leven lieten? En aan
hoeveel gruweldaden van de boosaardige mensheid moet ik voorbijgaan om mijn
werk niet af te laten dwalen
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omdat er geen einde in zicht is?
Een wrekend vonnis heeft deze strijd tenslotte beslecht. De Almachtige wilde de
boosaardige mensheid niet langer verdragen. Omgeven door een menselijk lichaam
werd een rechter gezonden om het kaf te verbranden en het pure graan te verzamelen.
Immanuël werd gezonden om vast te stellen of Israël Hem zou volgen. Zo niet, dan
zouden ze in de duisternis storten die ze hadden verdiend. Nadat hij was uitgejouwd
werd hij aan het kruis overgeleverd en zo werd de waanzin van het goddeloze volk
over de hele wereld verspreid. Daarom straft Hij met harde hand en laat Zijn vijanden
niet langer begaan. Dat is de grimmige toorn die ongelukkigen neerwerpt. Het wachten
op Christus’ komst was nooit tevergeefs en zijn ballingschap, duisternis en dood
waren niet heilloos. Zondaars worden gestraft en kunnen niet over de woedende God
triomferen die ze wel overwonnen toen Hij hen liet begaan. Hij die grenzeloos genadig
was, neemt mateloos wraak en Hij die lang heeft verdragen, slaat nu zonder ophouden.
Ik ben dus niet verbaasd dat de joden en de heidenen, die voor hun koppige dwaling
gestraft worden, omkomen en ook niet dat er, net als vroeger, op aarde duivels worden
geschapen. De toorn die Hem eigen is wreekt zich op zondaars en vernietigt ze. Ik
betreur het dat zij die het geloof hebben aangenomen en die de doop hebben ondergaan
in de oude verdoemenis verstrikt zijn geraakt. Het eerste zaaisel van het kruis leverde
een overvloedige oogst op, maar eenmaal uitgebreid droeg de wijngaard wilde druiven.
Geleidelijk werd de Heilige Geest steeds zeldzamer in deze kwade wereld omdat de
zonde het heilige in het verderf stortte. Bevrijd van zijn boeien heeft Satan zich op
de zondige wereld gestort en schaamteloos worden allerlei misdaden begaan. De
Schepper heeft de bezoedelde wereld opnieuw veroordeeld, maar toch heeft Zijn
pure goedheid haar eigen koers aangehouden, want Hij heeft het schadelijke onkruid
niet meteen met Zijn zeis afgemaaid. Verschrikkelijke dreigementen hebben allang
van tevoren romme-
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lend weerklonken. De ongelukkigen wisten het van tevoren, dus ze hebben niet het
recht om zich te verontschuldigen. Het driedelige bouwwerk van de wereld heeft een
teken gegeven: de elementen en de seizoenen hebben hun wetten overtreden en tal
van plaatsen hebben hun oorspronkelijke ligging verloren. De winter is zomers
geworden, de zomer winters. De vochtige Hylas slingert de donder en bliksemt en
Mulciber heeft in de winter kerken en huizen platgebrand. De Kreeft en de Leeuw
gingen winters tekeer. De Saks heeft tot zijn stomme verbazing op zijn akkers als
schilden zo grote hagelstenen gevonden. De man die onvervaard tegenover het zwaard
stond, schrok terug voor het ijs en moedige harten werden door een nieuw soort angst
geschokt. De zee verhardde tot land, het land loste op tot water, akkers werden door
vissen in bezit genomen en stranden door zaaigoed. Een grote menigte mensen
ontkwam aan het dreigende water door hutten, die op de vloed dreven, als boten te
gebruiken.
Ik vermeld een wonderbaarlijke gebeurtenis waar heel Friesland over spreekt;
zowel de eigenaar van het land als het land bevestigen dat het waar is. Toen de zee
de velden had verwoest en de eigenaar ervan zich samen met zijn huis naar het land
van een andere man had verplaatst, werd het geschil dat daaruit voortvloeide tenslotte
bij algemeen besluit beslecht: de boer wiens grond niemand meer zag moest weg en
degene die het perceel en wat erop stond opeiste, stond het vrij, zo luidde het oordeel
van het volk, om zich daar te vestigen. Bij dit oordeel zag Friesland niet in wat
rechtvaardig is, want wie eigenaar van de grond is, is wettelijk eigenaar van wat erop
staat.
De woedende wind rukte reusachtige balken en dakspanten van de kerken af en
voerde ze mee naar afgelegen velden. De mensen ontvluchtten hun huizen, waar het
haardvuur nog brandde, en kropen over de grond, nauwelijks veilig zelfs al hadden
ze kracht voor twee. Toen de bevende aarde voor geweldige rukwinden sidderde,
konden de sterken, tegen de grond
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geworpen, zich ternauwernood vasthouden. In een winternacht zag men een vuurgloed,
helderder dan zonnestralen, de noordelijke hemel in vuur en vlam zetten. 's Nachts
botsten ontelbare zonnen op elkaar om strijd te leveren en bloedig rood gaf het water
een huiveringwekkende kleur. Twee keer bleef de afzichtelijke Titaan verborgen
zonder dat zijn zuster, de wolken of de schaduw van de aarde zijn verdwijning hadden
veroorzaakt. Alle elementen kondigden de komende vernietiging aan, maar zelfs
zulke geweldige angst raakte harde harten niet.’
De abdis was het uitspreken van haar onheilspellende boodschap huilend begonnen
en haar tranen hadden de grond tot acht mijl ver doordrenkt. Haar kreten hadden de
elfde hemel bereikt, zodat haar woorden zelfs voor dove oren onverdraaglijk zouden
zijn.
De vos wees Salaura, die op het punt stond om de droevige ondergang van de
wereld te bewenen, terecht: ‘Zwijg, dwaze Salaura! Ik weet al wat je denkt: je wilt
de bisschop van Rome van misdaad en bedrog beschuldigen! Doortrapt varken! Je
wilt zeggen dat de hertog van de Etna bang was dat de christenen op weg naar
Jeruzalem door zijn land zouden trekken en dat de paus, verleid door het zilver en
goud van de hertog, de mensen daarom heeft overgehaald om de weg door
Griekenland te nemen en dat door deze mensen aan rampen, verraad van de Grieken
en hongersnood over te leveren, één lamlendige monnik twee koninkrijken in het
verderf stortte. Behalve diegenen die ten gevolge van de woede van de zee, ongezonde
lucht, verraad van de Grieken en honger omkwamen, hebben slaap en een onweersbui
tweeduizend mannen gedood in een aan alle kanten door hoge bergen omgeven dal.
Booswicht, jij weet niet waarom de goede paus dat heeft gedaan! Luister, ik zal je
welbekende dingen vertellen.
Het gemene volk heeft er een gewoonte van gemaakt om munten in twee stukken
te breken en zo hakt de stompzinnige massa het heilige kruis doormidden. Dat is een
enorme mis-
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daad, dat is de ergste zonde ter wereld. Het bedroeft de paus dat zij die zo dwalen
verloren zijn. Moge Satan degene die munten tot halve munten versnijdt iedere dag
met zijn zwaard in duizend stukjes verdelen! De goede herder weet dat en betreurt
het dat zijn domme schapen van het rechte pad raken en over duistere dwaalwegen
worden meegelokt. De vrome paus wil alle zielen redden. De hemel heeft hem immers
alle mensen toevertrouwd. Daarom heeft hij het geld van de Siciliaan aangenomen
en daarom wil hij het geld van de Franse koning, van de Engelse en van de Deense
hebben en van de hele wereld, want hij streeft ernaar de zielen van alle mensen te
redden en overal waar hij dat kan, wil hij dat vreselijke kwaad uitroeien. Hij is niet
in staat om het kwaad volledig teniet te doen, zoals hij zou willen, maar waar hem
dat mogelijk is, roept hij het splijten van het heilsteken een halt toe. Hij beperkt de
mogelijkheden om het hemelse symbool te versnijden, hoewel hij niet bij machte is
ze volledig weg te nemen. Daarom heeft hij het Siciliaanse geld aangenomen en
middels dezelfde vrome handelwijze zou hij de enorme rijkdommen van de hele
wereld wel willen wegnemen. Of het nu zilver of goud is, hij wil het geld niet voor
zichzelf, maar hij wil de kudde redden die aan hem is toevertrouwd. Alle schatten
die hij in zijn geldkist stort bewaart hij en hij maakt er geen halve munten van maar
laat ze heel. Waarom beschuldig je de vrome paus dan van goddeloos verraad? Je
weet niets van wat je denkt goed te weten!
Hier lig je, dierbare oom! Kon je maar weer levend worden! Jij zou het gelaster
van een onnozele zeug niet tolereren! Jij zou je spontaan opwerpen als wreker van
de onschuldige paus en haar voor haar dwaze woorden laten boeten!’

Eindnoten:
ontbreken Het is onbekend welk verhaal hierachter zit.
vredeskus Voorafgaand aan de communie gaf de priester de gelovigen de vredeskus, een symbool
van christelijke liefde en eenheid. Daarvoor worden eerst andere onderdelen van de mis
afgewerkt. Genoemd worden: introïtus, schuldbelijdenis, lezing en graduale.
zomerjaargetijde De feestdag van Sint-Jan valt op 24 juni, vlak na de zomerzonnewende op 21
juni, de langste dag van het jaar. Priem en terts zijn het derde, respectievelijk vierde koorgebed
van de dag. De tijd waarop de diensten plaatsvonden was afhankelijk van het tijdstip van
zonsopgang, zodat de terts in de zomer ongeveer op hetzelfde uur viel als de priem in de winter.
De mis werd na de terts gevierd.
Zwaben Waarschijnlijk wordt gedoeld op de sluwheid die de Zwaben werd toegedicht.
introïtus Een kort stukje uit een psalm dat bij het begin van de mis gezongen wordt wanneer
de priester binnenkomt.
graduale Een tussenzang die op de eerste lezing volgt.
Reims Vanuit Gent gezien zetelden de hoogste kerkelijke gezagsdragers in Reims (de
aartsbisschop) en in Rome (de paus).
Bretonnen Stonden bekend als vertellers van fantastische verhalen.
joden Baltero stelt het zo voor dat de varkens met Isengrim het lijdensverhaal van Jezus Christus
naspelen.
sterven De Ars moriendi (Kunst van het sterven) was een pastorale handleiding waarin stond
wat priesters aan een ziekbed of sterfbed moesten zeggen om de stervende op een goede dood
voor te bereiden.
liefhebben Cf. Mattheüs 5:44 en Lukas 6:27, 35.
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opklimt Cf. Mattheüs 23:12: “Alwie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert
zal verheven worden.”
verkocht Volgens Salaura zou de paus door de hertog van Sicilië zijn omgekocht om de
deelnemers aan de tweede kruistocht via Griekenland te laten reizen in plaats van via Sicilië.
De twee bij deze kruistocht betrokken koninkrijken zijn Frankrijk en Duitsland. Salaura's verhaal
wordt overigens niet door historische feiten gestaafd.
reuzen Met de reuzen worden de bouwers van de toren van Babel bedoeld die in de
Middeleeuwen geïdentificeerd werden met de Giganten uit de Griekse mythologie, die bergen
op elkaar stapelden om de hemel te bestormen.
mensen Nebukadnessar, de Babylonische koning die tijdelijk in een beest werd veranderd
(Daniël 4:29-30), liet drie joodse mannen in een oven werpen en de profeet Daniël in een
leeuwenkuil (Daniël 3:6).
hongersnood Bij de beek Kison werden tienduizend Kanaänieten afgeslacht (Psalmen 83:10-11).
Nabij Endor werden Saul en zijn mannen door de Filistijnen verslagen (1 Samuël 31). De pest
en hongersnood verwijzen waarschijnlijk naar de rampen die het volk van Israël teisterden ten
tijde van de koningen die Baäl dienden (cf. Koningen en Kronieken).
koningen Kanaän kreunde omdat haar inwoners werden verdreven en hun afgodsbeelden
vernietigd (Numeri 33:50-53).
kliefde De profeet Jesaja zou volgens joodse legenden doormidden zijn gezaagd.
lieten Eli is bedroefd omdat zijn zonen slecht waren (1 Samuël 2:11-25). Elia was profeet onder
koning Achab, in de tijd dat Israël Baäl diende. De profeet die tussen het altaar en de tempel
stierf was Zacharia, die in de voorhof van de tempel werd gestenigd (2 Kronieken 24:21 en
Mattheüs 23:35). Tijdens het leven van de profeten Elia en Elisa werden Gods profeten gedood
(1 Koningen 19:10, 14).
druiven Cf. Jesaja 5:4.
gestort Voor het einde van de wereld zal Satan worden losgelaten.
wereld Volgens de theorie dat de aarde is opgebouwd uit lucht, aarde en water.
spreekt Waarschijnlijk wordt hier gedoeld op een overstroming die in 1143 plaatsvond.
hemel Dat wil zeggen de uiterste grens van de kosmos.
koninkrijken Frankrijk en Duitsland.
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Nawoord
De omgekeerde wereld
Karakteristiek voor het dierenepos is het optreden van dieren die handelen, denken
en spreken als mensen, die zich volgens middeleeuwse opvattingen juist van dieren
onderscheiden omdat ze rationele wezens zijn. Met hun verstand kunnen mensen tot
God opstijgen, maar als ze er misbruik van maken, zich door hun begeerten laten
leiden en zich op mensonwaardige wijze gedragen, verlagen ze zich tot het niveau
van dieren. Dit wordt als volgt verwoord door de laat-antieke auteur Boëthius in zijn
werk De vertroosting van de filosofie: ‘Maar zoals alleen rechtschapenheid iemand
boven mensenmaat kan doen uitstijgen, even onontkoombaar zal de ontaarding die
iemand van zijn menselijke status heeft beroofd, hem beneden mensenniveau doen
afdalen. Het resultaat is dat je iemand van wie je ziet dat hij door zijn ondeugden
een wezensverandering heeft ondergaan, niet langer als een mens kunt beschouwen.
Van iemand die zich, door een ziedende hebzucht gedreven, met geweld van
andermans bezit meester maakt, heet het dan ook dat hij wel een wolf lijkt. [...] Leeft
iemand zich uit in bedrog en malversaties, dan spreekt men van een lepe vos. [...]
Zo zie je dat men met de rechtschapenheid in feite zijn status als mens opgeeft: niet
in staat om het niveau van een god te bereiken, verwordt men tot een beest.’ (Vert.
R.F.M. Brouwer)
Dit gedachtegoed vormt de achtergrond van het optreden van dieren in het satirische
dierenepos. Om mensen een spiegel voor te houden worden hierin dieren ten tonele
gevoerd die beestachtig gedrag vertonen en die dat met sofistische redeneringen
goedpraten. Het gesproken woord, een bij uitstek menselijk uitdrukkingsmiddel,
wordt de dieren in de mond gelegd om het eigen misdadige gedrag te rechtvaardigen
en de ander te
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manipuleren. Met name het te pas en te onpas gebruiken van spreekwoorden toont
hoe ‘wijze woorden’ ten eigen bate kunnen worden aangewend. Woorden als
naastenliefde, trouw, gastvrijheid en vredelievendheid vliegen over en weer, maar
staan telkens weer voor hun tegendeel en worden niet door daden onderbouwd. Deze
discrepantie tussen woorden en daden wordt door de auteur geëxploiteerd om te
tonen dat de dieren woorden enkel gebruiken om hun begeerten te bevredigen. De
wijze waarop Isengrim zich regelmatig op de bijbel of de Regel van Sint-Benedictus
beroept om zijn vraatzucht te rechtvaardigen, is hier een goed voorbeeld van.
Vooral Reinaert is een meester in het maskeren van zijn boze bedoelingen; zijn
woorden dragen zelden de betekenis die ze op het eerste gezicht en voor een slecht
verstaander als Isengrim lijken te hebben. Als raadgever brengt hij Isengrim meer
schade toe door hem in zijn leugens te verwikkelen dan door hem daadwerkelijk te
lijf te gaan. In tegenstelling tot zijn tegenstander weet Reinaert altijd raad, terwijl de
wolf altijd achter de feiten aan loopt, of eigenlijk achter zijn vraatzuchtige buik aan,
waar Reinaert gebruik van maakt door op Isengrims hebzucht in te spelen. Als de
wolfsmonnik zijn bijbel beter had gekend, dan had hij geweten: ‘Wees op uw hoede
voor iemand die raad geeft en ga eerst na, waar zijn belang ligt, want hij kan wel
eens op zijn eigen voordeel uit zijn. Waarom zou hij zichzelf benadelen?’ (Sir. 37:8)
Het is tekenend voor Isengrim dat hij juist dit bijbelboek vol wijze spreuken niet
kent.
Wanneer Reinaert in de geschiedenis met de ham voor Isengrim staat en in zijn
muil dreigt te verdwijnen, zegt hij: ‘Als het lot dus zo'n graf voor me heeft
voorbeschikt,’ een zinspeling op psalm 5:6-11 waar staat: ‘Gij haat elk die verraderlijk
handelt; Gij vernietigt wie leugentaal spreekt, de Heer gruwt van wie moorden en
bedriegen. [...] In hun mond is elk woord onoprecht, want bederf huist bij hen van
binnen; een gapend graf is de keel van wie vleierig glad met de tong zijn. Tref hen
met ver-
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gelding, o God, laat hen struikelen over hun plannen; om al wat zij begingen: stoot
toe!’ Deze passage is in de eerste plaats van toepassing op schijnheilige geestelijken
die de Schrift gebruiken om hun misdaden te rechtvaardigen, maar slaat evenzeer
op Reinaert, al ondervindt hij er, anders dan Isengrim, geen fysieke schade van. Ook
hij is in de geschiedenis met de ham en de fabel van de vos en de haan de bedrogen
bedrieger, waarmee geillustreerd wordt dat niemand de straf voor zijn leugentaal
ontloopt.
Het beeld van de omgekeerde wereld ligt aan de basis van de inhoud en de structuur
van de Ysengrimus en wordt op alle mogelijke manieren uitgewerkt. Traditionele
rollen en machtsverhoudingen worden omgedraaid: bedriegers worden bedrogen,
sterken leggen het af tegen zwakkeren, wolven worden door schapen mishandeld en
geestelijken gedragen zich als roofzuchtige wolven in plaats van als goede herders,
om enkele voorbeelden te noemen.

De wolfsmonnik
Als zinnebeeld van hebzuchtige geestelijken levert de wolfsmonnik een goede
illustratie van dit principe. Het is gebaseerd op de beeldspraak in Mattheüs 7:15:
‘Wacht u voor de valse profeten, mensen die tot u komen in schaapskleren, maar van
binnen roofzuchtige wolven zijn’ en een omdraaiing van Jezus' vergelijking van de
goede herder en de schapen uit Johannes 10:1-16. De slechtste herder is immers de
wolf. De wolfsmonnik verenigt in zijn persoon een geestelijke die zoveel mogelijk
munt probeert te slaan uit de kudde gelovigen en een vraatzuchtige wolf die zijn
eeuwige honger met zoveel mogelijk schapen wil stillen. Hij is een schijnheilige
geldwolf die veinst dat hij het goed meent met de schapen: ‘Uiterlijk ben ik een wolf,
maar mijn karakter is zachtmoediger dan een lam.’ Met deze leugen
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probeert Isengrim de andere dieren van zijn vredelievende bedoelingen te overtuigen
en ook wanneer hij hun zegt: ‘Wij zijn niet wat wij lijken te zijn.’ Het zijn ironische
woorden die meer zeggen over de geestelijke die hij voorstelt dan over zijn
wolvenuiterlijk.
In zijn algemeenheid representeert Isengrim het type van de schijnheilige
geestelijke, maar hij wordt voornamelijk gekarakteriseerd als monnik, abt en bisschop.
Zijn monniksrol speelt hij sinds zijn verblijf in het klooster. Uit de gebeurtenissen
blijkt niet dat hij ooit abt is geweest, maar op grond van de door hem gepropageerde
kloosterhervorming kan hij als abt van de wolvenorde beschouwd worden. Wanneer
hij in de wijnkelder van het klooster voor zijn drankmisbruik ter verantwoording
wordt geroepen, verklaart hij dat hij zo gulzig heeft gedronken om te tonen dat hij,
een vertegenwoordiger van de wolvenorde, de juiste kandidaat voor een vacante
bisschopszetel zou zijn, want ‘uit het gezelschap van onze orde moet de meerderheid
der bisschoppen, wier levenswandel alom gewaardeerd wordt, gekozen worden. Zij
zullen laten zien hoe vroom ze hun schapen hoeden [...]. Zij zullen bepalen dat ze
alles wat in het bezit is van het volk, de clerus en de kloosters naar eigen believen
en ten eigen bate mogen ontvreemden.’ Zijn medebroeders laten zijn wens om
bisschop te worden in vervulling gaan en wijden hem op gewelddadige wijze tot
bisschop, waarna hij het klooster ontvlucht en uiteindelijk de dood vindt. Zo ontkomt
in de fictieve wereld van de Ysengrimus de monnik die abt is geworden en het
vervolgens tot bisschop heeft geschopt, niet aan zijn gerechte straf.
Op deze wijze nam de dichter wraak op hebzuchtige geestelijken die zich in de
werkelijke wereld als hongerige wolven gedroegen in plaats van als goede herders.
Zijn voornaamste doelwit, de wolfsmonnik bij uitstek, is bisschop Anselm die zijn
kudde het vel over de oren trekt: ‘De herder van Doornik ontdoet zijn schapen en
bokken persoonlijk tot in het levende vlees
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van hun vachten [...] en staat niet toe dat de geroofde vachten weer aangroeien.’ Deze
Anselm van Doornik was voor hij door paus Eugenius III tot bisschop werd benoemd
monnik en abt geweest. Samen met de paus vertegenwoordigt deze bisschop volgens
de dichter van de Ysengrimus het ergste type wolfsmonnik, namelijk de monnik die
het klooster heeft verlaten om in de kerkelijke hiërarchie een hoge positie te bekleden.
Paus Eugenius III, die volgens de dichter in hebzucht enkel wordt overtroffen door
de bisschop van Doornik, was een voormalige monnik van Bemardus van Clairvaux
en gaf voor hij tot paus werd gekozen als abt leiding aan een klooster. Ook hij verrijkt
zich in de wereld ten koste van zijn gelovigen: ‘Hij scheert zijn schapen met het
scheermes van de aartsbedrieger Simon,’ aldus Reinaert. De paus, die als opvolger
van de apostel Petrus eigenlijk een ‘visser van mensen’ zou moeten zijn, wendt zijn
macht voor geheel andere doeleinden aan: ‘Deze hemelse visser werpt zijn netten
uit om ontelbare geldstukken op te halen, maar weinig zielen. Hij bekommert zich
er niet om mensen naar hun verdiensten te beoordelen, maar naar hun geld.’ Dit in
tegenstelling tot Walter van Egmond, samen met Boudewijn van Liesborn de enige
goede geestelijke in de Ysengrimus, van wie de dichter zegt: ‘Hij beoordeelt mensen
naar hun verdiensten, weegt hen niet op grond van hun bezit.’ Deze twee abten waren
hun monastieke roeping dan ook trouw gebleven en bekleedden geen wereldlijke
machtspositie.
In de laatste episode wordt de paus nadrukkelijk voorgesteld als een monnik die
de christenen aan hun vijanden verkocht en daarmee twee koninkrijken in het verderf
stortte. Dat hij zich zou hebben laten omkopen door de hertog van Sicilië strookt niet
met de historische feiten. Maar door de hebzucht van de paus met de rampzalig
verlopen tweede kruistocht te verbinden en in een apocalyptisch kader te plaatsen,
maakte de dichter de wandaden van op wereldse goederen beluste geestelijken
onderdeel van de rampen die de mensheid aan het eind der tijden tref-
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fen. Onheilspellende voortekenen en natuurrampen kondigen aan dat de kosmos tot
chaos vervalt; dan zal op wereldschaal het beeld van de omgekeerde wereld
werkelijkheid worden.

Literaire achtergrond
In de twaalfde eeuw beleefde de middeleeuws-Latijnse literatuur, en ook de volkstalige
literatuur, een geweldige opbloei. Men spreekt in dit verband ook wel van de
renaissance van de twaalfde eeuw. Onderwerpen en personages vond men in de
klassieke Oudheid, zoals Alexander de Grote of de Trojaanse oorlog, of in de eigen
omgeving en tijd. Zo schreef de Engelsman Geoffrey van Monmouth een Geschiedenis
van de Britse Koningen waarin koning Artur voor het eerst een glansrol speelt. Ook
de wolf Isengrim en Reinaert de vos maken in het midden van de twaalfde eeuw hun
entree in de Europese literatuur.
Het nieuwe van de Ysengrimus is dat in dit werk van epische proporties Isengrim
en Reinaert voor het eerst hun naam dragen en als vijanden tegenover elkaar staan.
Wolf en vos kwamen al wel voor in fabels en dierengedichten, maar niet
geïndividualiseerd en levend in een eigen wereld, een negatieve afspiegeling van de
mensenmaatschappij. Voor het opbouwen van deze wereld maakte de dichter gebruik
van materiaal van uiteenlopende herkomst: reeds bestaande, schriftelijk overgeleverde
Aesopische fabels, dierenpoëzie uit de Karolingische tijd en de Ecbasis captivi, een
lang dierengedicht uit de elfde eeuw. Daarnaast putte hij uit de orale traditie. Van
verschillende fabels waren mondelinge versies in omloop; zinsnedes als ‘men zegt’
of ‘het verhaal gaat’ wijzen in die richting. Eveneens afkomstig uit het orale circuit
zijn vele spreekwoorden, waarvan een deel in de Ysengrimus voor het eerst
geattesteerd wordt, en uitingen van bijgeloof. Dit heterogene materiaal werd door
hem be-
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werkt, aangevuld met verhalen uit zijn eigen koker, zoals de laatste episode over de
dood van de wolf, en verbonden door het centrale thema van Isengrims ondergang
en zijn vete met zijn aartsvijand Reinaert.
Voor de poëtische vorm en structuur van zijn werk liet de dichter zich door
klassieke auteurs inspireren. Van Vergilius' epos Aeneis heeft de Ysengrimus de
formele structuur: een begin in medias res, dus een kunstmatig tijdsverloop (‘ordo
artificialis’), het tegendeel van een natuurlijk, chronologisch tijdsverloop (‘ordo
naturalis’). Met deze kunstgreep bracht de dichter samenhang in zijn werk en
benadrukte het thema van Isengrims ondergang door met diens enige succes, het
verslinden van de ham, te openen. Daarna volgen enkel mislukkingen tot hij, de
verslinder, door de varkens is verslonden, waarmee het verhaal rond is.
De meest geëigende versvorm voor groots opgezette dichtwerken in de Latijnse
poëzie was de hexameter, maar dat is niet het metrum waar de dichter van de
Ysengrimus zich van bediende. Was de hexameter het vers voor gedragen en verheven
epische poëzie, zoals de Aeneis, het distichon was de versmaat voor elegische of
parodiërende poëzie. Met de keuze van zijn versvorm zet de dichter dus de toon van
zijn werk: parodie en ‘Zeitklage’.
Een grootmeester in dit metrum was Ovidius, een dichter die in de twaalfde eeuw
zoveel populariteit genoot dat deze periode ook wel de ‘aetas Ovidiana’, het
Ovidiaanse tijdperk, wordt genoemd. Met name zijn werken over de liefde zijn
doordrenkt van ironie en parodie. Niet toevallig is Ovidius dan ook de klassieke
auteur die de stijl van de Ysengrimus het meest heeft beïnvloed. Een andere
overweging om voor disticha te kiezen is dat fabels, zoals die van Avianus (basisstof
in het middeleeuwse onderwijs) ook in dit metrum gedicht waren en dus een voor
de hand liggende vorm boden voor het dierenepos.
Zijn de structuur en vorm op klassieke voorbeelden geïnspi-
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reerd, de geest die het werk ademt is die van de vagantenpoëzie, een typisch
twaalfde-eeuws fenomeen in de Latijnse letteren. Deze vaganten schreven
voornamelijk satirische en parodiërende gedichten. Een belangrijk deel van hun
kritiek richtte zich op misstanden binnen de kerk. Velen van hen hanteerden de
zogenaamde vagantenstrofe, een nieuwe, ritmische versvorm bestaande uit strofen
van vier verzen met hetzelfde eindrijm. Een dichter die deze versvorm meesterlijk
hanteerde is de Archipoeta, van wie we behalve zijn nom de plume vrijwel niets met
zekerheid weten. Evenals de dichter van de Ysengrimus dichtte hij in het midden van
de twaalfde eeuw zijn verzen waaruit eenzelfde soort humor spreekt. Ook de ironische
wijze waarop de Archipoeta zijn broodheer, de aartsbisschop van Keulen, aansprak,
herinnert aan de manier waarop Walter van Egmond in de Ysengrimus wordt
aangesproken.

Over de auteur
In sommige publicaties over de Ysengrimus wordt het werk toegeschreven aan ene
meester Nivardus. Deze naam is te vinden in een manuscript uit het eind van de
dertiende/begin veertiende eeuw, dat onder vermelding van ‘magister Nivardus de
Ysengrino et Reinardo’ een verzameling spreekwoorden uit de Ysengrimus bevat.
Omdat dit de enige plaats is waar deze onbekende meester Nivardus met de
Ysengrimus in verband wordt gebracht en er ook nog andere auteursnamen uit het
onderzoek naar voren zijn gekomen, geef ik er de voorkeur aan om geen auteursnaam
aan het werk te verbinden.
De tekst is dus de enige bron die ons iets over zijn persoon zou kunnen vertellen.
Maar dit brengt ons niet veel verder dan dat zijn meesterschap in het Latijn bewijst
dat hij uitstekend onderwijs heeft genoten, mogelijk in Reims en/of Parijs, steden
die in de tekst met onderwijs in verband worden gebracht.
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Over de tijd en plaats van ontstaan bestaat meer zekerheid. Op grond van de
verwijzingen naar bisschop Anselm en de gebeurtenissen tijdens de tweede kruistocht
is het aannemelijk dat de tekst niet vóór 1148, toen berichten over het mislukken van
de kruistocht West-Europa bereikten, werd geschreven en niet ná 1149, het sterfjaar
van Anselm van Doornik. Dat Gent het middelpunt van de wereld van de Ysengrimus
is staat eveneens vast. Verhaalelementen die daarvoor pleiten zijn: de Gentse
Sint-Pietersabdij waar Isengrim intreedt; de Schelde, die verschillende keren genoemd
wordt; het apocriefe vita van Sint-Pharaïldis, een heilige wier relieken in Gent rusten
en daar speciale verering genoot (zo was zij de patrones van het Gentse Sint-Veerle
kapittel); het zweren bij Sint-Bavo, de patroonheilige van Gent die zijn naam aan de
Sint-Baafsabdij gaf; als bisschop wordt de bisschop van Doornik genoemd, het
diocees waar Gent toe behoorde; als hoogste kerkelijke gezagsdrager onder de paus
wordt de aartsbisschop van Reims genoemd, de kerkprovincie waar Gent deel van
uitmaakte. Het is vooral het geheel van aanwijzingen dat aannemelijk maakt dat de
Ysengrimus in het Gentse ontstaan is.
Op grond van de keuze die de dichter maakte om zijn werk in het Latijn, de taal
van de kerk, te schrijven, en door de vele verwijzingen naar monastieke gebruiken
is het aannemelijk dat hij in de omgeving van een monastiek milieu leefde en ook
in zo'n soort milieu zijn publiek heeft gezocht, een publiek van geestelijken dat het
Latijn volkomen meester was, de vele bijbelcitaten kon plaatsen en ‘inside jokes’
zoals verwijzingen naar de Regel van Sint-Benedictus, begreep.
Mann, die de meest recente editie van de Ysengrimus heeft bezorgd, beschouwt
de lovende regels die de dichter aan Walter van Egmond en Boudewijn van Liesborn
wijdt (de enige passage in het werk waarin hij voor zichzelf spreekt) als de sleutel
tot het bepalen van zijn identiteit. Zij stelt dat de auteur een nog tamelijk jonge man
was zonder vaste bron van inkomsten die op
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zoek was naar werk en financiële ondersteuning en wiens bestaan op enigerlei wijze
met de Gentse kloosterwereld was verbonden. Omdat hij zich tot de abt van een
klooster ver buiten Gent wendt, is het niet waarschijnlijk dat hij in Gent monnik is
geweest, want monniken waren door het gebod van de ‘stabilitas loci’ aan hun eigen
klooster gebonden. Een klooster bood echter ook onderdak aan allerlei clerici en
leken die geen gelofte hadden afgelegd. Deze mensen werkten op het land,
assisteerden bij kerkdiensten of waren werkzaam in onderwijs en administratie. Als
de dichter tot zo'n kloostergemeenschap behoorde, zou dat zijn betrokkenheid bij
het kloosterleven en zijn mobiliteit kunnen verklaren.
Het beroep dat de dichter op abt Walter doet, interpreteert Mann als een poging
om werk en onderdak te vinden in Egmond, een klooster dat nauwe banden onderhield
met de Gentse abdijen. De beschrijving van de situatie in Egmond maakt duidelijk
dat de dichter daar goed van op de hoogte was en Walter persoonlijk moet hebben
gekend, wellicht nog uit de tijd dat Walter in Gent verbleef, want zijn monastieke
loopbaan was waarschijnlijk in de Sint-Pietersabdij begonnen.
Onder abt Walter vond er in de abdij van Egmond een geweldige opbloei van
literaire activiteiten plaats. Er werden veel boeken verworven en afschriften gemaakt,
heiligenlevens op schrift gesteld, de rechten en eigendommen van de abdij werden
vastgelegd, en de annalen, de Annales Egmundenses, werden uitgebreid en herzien.
Kortom, een plaats waar iemand met de evidente schrijfkwaliteiten van de dichter
van de Ysengrimus thuis zou zijn. Of zijn beroep op Walter en op Boudewijn van
Liesborn succesvol was, laat zich vooralsnog niet bewijzen.
Een andere vraag is, ervan uitgaande dat de dichter een beroep op genoemde abten
deed om in hun abdij onderdak te vinden, waarom hij zijn verzoek in de vorm van
de Ysengrimus goot. Een deel van de verklaring zou kunnen zijn dat dit werk
beschouwd kan worden als een proeve van meesterschap in de
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Latijnse taal en een uitstalling van zijn beheersing van de artes liberales, want alle
zeven vrije kunsten (de middeleeuwse onderwijsdisciplines) komen aan de orde. De
poëtische vorm bewijst zijn vakmanschap op het terrein van de grammatica en de
retorica, de sofistische redeneringen tonen zijn vaardigheden op het terrein van de
dialectica, de aritmetica wordt behandeld in het rekenkundige vraagstuk over het
aantal bekers dat de wolf geschonken wordt na zijn landmetersactiviteiten, die onder
de geometria vielen. In de hofepisode komt de astronomia even in zicht wanneer
Reinaert de sterrenhemel onderzoekt en in de laatste episode is een muziektheoretische
verhandeling verwerkt. Daarnaast wordt nog verwezen naar het canonieke recht en
de geneeskunst.
Vanwege de vele vakgebieden die behandeld worden en de vele spreekwoorden
die, los van hun ironische context, een rijke bron van wijze spreuken vormen en
waarvan selecties in verschillende florilegia apart zijn overgeleverd, zou het werk
een bruikbare onderwijstekst zijn. De bijbelcitaten, verwijzingen naar de Regel van
Sint-Benedictus en liturgische gebruiken zouden met name voor onderwijs in een
kloosterschool van nut kunnen zijn. Ook de vele verwijzingen naar het leren van
lessen, leermeesters en de rol van de ezel als ‘wijze magister’ (een omdraaiing van
zijn traditionele rol van domkop) wijzen in de richting van het onderwijs. Met een
tekst die zijn praktisch nut in het onderwijs zou kunnen bewijzen, kon de dichter
laten zien wat hij in zijn mars had en dat een man als hij in de kloosterschool of het
scriptorium op zijn plaats zou zijn.
Door zijn kennis en vaardigheden tentoon te spreiden kon de dichter indruk maken
op de mensen die hij waardeerde, maar zijn hevige aanvallen op mannen die hij op
z'n zachtst gezegd niet waardeerde en als wolfsmonniken typeerde, met name bisschop
Anselm van Doornik en paus Eugenius III, laten een heel andere indruk achter namelijk die van een man die grote onvrede had met het kerkelijk establishment en
er niet voor terug-
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schrok om dat hardop te zeggen. Met de Ysengrimus wilde hij in één klap een dubbele
slag slaan: kwaadaardige kerkelijke gezagsdragers ontmaskeren en hun hypocrisie
blootleggen, en zijn woede in een literair kader vormgeven, bij wijze van een soort
meesterproef, teneinde elders een nieuw bestaan op te bouwen. Lijkt zijn aanval op
de pauselijke geldzucht gezien te moeten worden tegen de achtergrond van de
traditionele antipaussatire, achter zijn aanval op bisschop Anselm van Doornik lijken
persoonlijke motieven schuil te gaan. Wat had Anselm misdaan om zijn afkeer op
te wekken en was dat voor hem de reden om Gent te willen verlaten en elders een
nieuw leven te beginnen?
Toen Anselm, abt van het klooster Sint-Vincent te Laon, in 1146 in Rome was,
werd hij door paus Eugenius III, en met steun van Bernardus van Clairvaux, tot
bisschop van Doornik benoemd, een bisdom dat vier jaar daarvoor van het bisdom
Noyon was afgescheiden. Omdat Anselm in zijn nieuwe bisdom nauwelijks financiële
middelen tot zijn beschikking had, zag hij zich genoodzaakt zich van eigen inkomsten
te verzekeren. Het benodigde geld moest door de kerken van het diocees worden
opgebracht, die daartoe extra belastingen kregen opgelegd. Voorts probeerde Anselm
het gezag over kerken die vroeger onder de bisschop vielen maar in handen van rijke
abdijen waren overgegaan, te herwinnen. In Gent bijvoorbeeld ressorteerden
verschillende kerken onder de Sint-Baafsabdij en de Sint-Pietersabdij. Als abdijen
weigerden afstand te doen van hun rechten op deze kerken, kon de bisschop
dienstdoende priesters een verbod opleggen om de mis te vieren. Deze maatregelen
wekten uiteraard de vijandschap van de abdijen op.
Abdijen probeerden zich van bisschoppelijke bemoeienis te vrijwaren door via
een pauselijk besluit vrijstelling te krijgen van verplichtingen aan de bisschop. Zo
bezat de Sint-Pietersabdij halverwege de twaalfde eeuw een, al dan niet vervalste,
oorkonde waarin de onafhankelijke positie van de abdij werd gega-
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randeerd, een teken dat dit soort conflicten in Gent in deze tijd actueel was.
Een andere bron van conflicten was het recht van de bisschop om de abdijen binnen
zijn diocees te bezoeken. Als de bisschop vaak of met een groot gevolg op bezoek
kwam, betekende dat een zware aanslag op de voorraden van de betreffende abdij.
Anselm heeft ten minste één keer, in 1147, Gent bezocht om op grond van de
Sint-Baafsabdij een kapel in te wijden en heeft misschien bij die gelegenheid de
woede van de dichter opgewekt omdat er te veel werd gegeten of gedronken. De
negatieve lading van het begrip gastvrijheid, het meermalen opduiken van ongenode
gasten en Isengrims plundering van de wijnvoorraad van het klooster zouden een
reactie kunnen zijn op Anselms bezoek. Dit zou dan eveneens een verklaring vormen
voor de verwijzingen naar kerkwijdingen in de laatste episode, waarin Isengrim ter
gelegenheid van zijn bezoek aan de varkens door een groot zangkoor wordt
verscheurd.
Twee keer wordt er in de tekst, in situaties die daar niet direct aanleiding toe geven,
gesproken over priesters die door de bisschop van hun taak ontheven worden. In de
episode van de visvangst zegt de dorpspriester, die zojuist van zijn kip is beroofd:
‘Moge de bisschop, die mij van het zingen had moeten ontheffen, even bedroefd
zijn!’ En in de scheldrede tegen zijn tanden zegt Reinaert over bisschop Anselm:
‘Wie hem minder aanbiedt dan hem wordt opgedragen (of hij daartoe in staat is of
niet) mag, gebonden door zijn gehoorzaamheidsplicht, de heilige mis niet meer
vieren.’ Deze zinspelingen kunnen erop wijzen dat de dichter als priester werkzaam
was, wellicht in een parochiekerk die onder gezag stond van een der Gentse abdijen,
en dat hij door bisschop Anselm van zijn taak werd ontheven. Dit zou dan zijn afkeer
van de bisschop kunnen verklaren en een reden vormen om elders, bijvoorbeeld in
Egmond, een nieuw bestaan op te bouwen.
In dit verband noemt Mann een fragment uit de bibliotheek-
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catalogus van de abdij van Egmond, waarin vermeld wordt dat onder abt Walter ene
‘priester Simon, die later een van onze monniken werd, deze boeken naar ons klooster
heeft gebracht’. Onder deze elf boeken bevinden zich werken van Vergilius, retorische
geschriften van Cicero en een Apocalyps met glossen, boeken waarmee de dichter
van de Ysengrimus vertrouwd was en die in het onderwijs veel gebruikt werden. Hier
hebben we dus een man die goed aan het geschetste, speculatieve, signalement
voldoet: een ex-priester die zowel connecties heeft met de kloosterwereld als met
het onderwijs en zich in de juiste tijd op de juiste plaats bevond. Waarbij wel bedacht
moet worden dat er geen bewijs is.

Verantwoording
De vertaling is gebaseerd op de editie van Mann, die met enige wijzigingen de tekst
van Voigt overnam. Voor het nawoord en de aantekeningen is eveneens
gebruikgemaakt van de inleidingen en aantekeningen van Mann en Voigt.
Ik heb in mijn vertaling niet de traditionele indeling van de tekst in zeven boeken
aangehouden, maar gekozen voor een indeling in episoden omdat dat een zinvoller
verdeling lijkt dan de toch tamelijk willekeurige boekgrenzen; zo zijn de episoden
‘Isengrim visser’ en ‘De vos en de haan’ zonder duidelijke reden over twee boeken
verdeeld.
Het doel dat ik voor ogen had was om een getrouwe en leesbare vertaling van de
Latijnse tekst te maken. Daarom heb ik ervoor gekozen om in proza te vertalen en
de ruim 6500 verzen niet in Nederlandse disticha, die nooit de natuurlijkheid van het
Latijnse distichon kunnen benaderen, te wringen noch te berijmen, omdat het origineel
ook niet berijmd is. Een andere overweging is dat tegenwoordig proza de meest
geëigende vorm is voor een verhalende tekst en dat is wat de Ysengrimus toch in
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de eerste plaats is.
Het vertalen van een vaak humoristische tekst als de Ysengrimus geeft zo zijn
eigen problemen. De ironie, parodie en satire die voor een eigentijds publiek
herkenbaar en vermakelijk waren, zijn dat nu niet altijd meer en daar komt nog bij
dat ik de vele dubbelzinnigheden niet altijd volledig recht heb kunnen doen, als ik
ze al heb onderkend. Als excuus moge dienen dat ook middeleeuwse lezers moeite
hadden om de tekst te begrijpen, getuige de volgende opmerking in een van de
manuscripten: ‘sommige dingen kwamen mij zo ongehoord en ongewoon voor dat
ik door mijn gebrekkige kennis en weinige inzicht hun betekenis niet kon achterhalen.’

Dankwoord
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar prof. dr. Heesakkers voor de vele
verbeteringen die hij voorstelde en die ik dankbaar heb overgenomen. Hij heeft me
niet alleen voor een aantal fouten behoed, maar wist ook in veel gevallen het juiste
woord en de juiste toon te vinden. Inge Dragt ben ik erkentelijk voor haar
opmerkingen bij een eerdere versie van de vertaling. Zonder Anja's onmisbare hulp
en steun zou dit werk waarschijnlijk nooit zijn voltooid.
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Aantekeningen
VDVR is Van den vos Reinaerde; Regel is De Regel van Sint-Benedictus. Eigennamen

en plaatsnamen worden verder toegelicht in het register.
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Register
Abel zoon van Adam en Eva, door zijn broer Kaïn gedood 216
Abiram kwam met Datan en Korach in de woestijn tegen Mozes' gezag in
opstand. Voor straf werden ze door de aarde verzwolgen 216
Adam 216
Agemundus kwelgeest 208
Aldrada dorpsvrouw 40
Alpen 35, 75, 112
Amalekieten vijanden van Israël 216
Anjou streek in West-Frankrijk 109
Anna moeder van Maria 42
Anselm bisschop van Doornik 137
Antiochus de Syrische heerser Antiochus IV Epifanes 216
Arabië 9
Artois streek in Noord-Frankrijk 170
Assyrië vijand van Israël 216
Atrecht stad in Noord-Frankrijk. In de Middeleeuwen welvarend dankzij handel
en textielnijverheid. In de stad stond een klooster dat genoemd was naar
Sint-Vaast, die in de vroege Middeleeuwen bisschop van Atrecht was 13, 109
Balak koning van Moab. Wilde dat Bileam het volk van Israël zou vervloeken,
maar in plaats daarvan zegende Bileam hen 216
Baltero varken 202, 203, 205, 206
Sint-Bavo zevende-eeuwse heilige. Stierf als kluizenaar nabij Gent. De Gentse
abdij waar hij een tijd als monnik verbleef werd later naar hem de Sint-Baafsabdij
genoemd. Patroonheilige van Gent 85
Beauvais stad in Noord-Frankrijk 189
Becca varken 202, 203, 206, 207, 212
Belijn ram 49, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61
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Berfried bok 64, 70, 75, 85, 92, 94, 97, 101, 118
Bernard ram 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61
Bernardus Bernardus van Clairvaux. Abt en invloedrijk kerkpoliticus 182
Bertiliana ree 64, 101, 107
Bileam ziener uit Mesopotamië; zegende het volk van Israël 216
Blitero tijdgenoot van de dichter van de Ysengrimus en auteur van een somber
gedicht over de ondergang van de wereld 171
Boheemse zie Slavisch 61
Sint-Botulf Angelsaksische heilige die op het vasteland van Europa vrijwel
onbekend was 92
Boudewijn de oudere ezel; vader van Carcofas 192
Bourgondiërs 202
Bovo dorpspastoor 39
Brabanders ruwe en gewelddadige bandieten 8, 120
Bretonnen 204
Sint-Brigida Ierse heilige 42
Bruun beer 64, 67, 71, 78, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 172
Burgissa varken 203
Carcofas ezel 64, 84, 85, 93, 95, 101, 104, 115, 116, 127, 192, 193, 196, 197
Cato Romeins staatsman 151
Celebrant pseudo-heilige 42
Chaldea Babylonië 216
Chaldeeuws Babylonisch 134
Charybdis zeemonster dat als een draaikolk zeelieden opslokte 27
Christus 217
Cicero Romeins staatsman 151
Clairvaux zie Bernardus 138
Cluny machtig klooster in Bourgondië 211
Colvariaan ram 49, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61
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Cono varken 203, 204, 212, 214
Corvigaar paard 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181
Daedalus Griekse uitvinder die op Kreta een labyrint had gebouwd 15
Datan zie Abiram 216
Don volgens middeleeuwse geografische opvattingen de grensrivier tussen
Europa en Azië 95
Donau 28
Donauland 193
Doornik stad in Vlaanderen 137
Sint-Egidius heilige wiens graf een belangrijk bedevaartsoord was 80
Egmond abdij in Noord-Holland 149
Elbe rivier in Duitsland 36
Eli profeet 216
Elia profeet 216
Endor plaats in Israël 216
Engelsen 202
Engelsman 8, 26, 84, 169
Etampes plaats in Midden-Frankrijk 85
Etna vulkaan op Sicilië 219
Excelsis pseudo-heilige 42
Fama gepersonifieerde roem 131
Fanuël vader van de profetes Hanna 42
Farao heerser over Egypte 216
Filistijnen vijanden van Israël 216
Fortuna godin van het lot 8, 40, 54, 55, 63, 110, 174, 199, 208, 210
Fransman 87, 195
Friesland met Frisia werd naast het Fries-Groningse kustgebied ook de Zeeuwse
en Hollandse kuststreek bedoeld 49, 218
Sint-Gabriël aartsengel 97
Gallië sinds de Romeinse keizertijd werden in Gallië drie delen
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onderscheiden: Gallia Aquitanica, Gallia Belgica en Gallia Lugdunensis 196
Gerard gans 40, 101, 110, 111, 126, 127, 129, 163
Sint-Gereon Romeinse soldaat; verwierf in 304 in Keulen het martelaarschap.
In de aan hem gewijde kerk stond een zuil die de wonderbaarlijke macht zou
hebben om schurken aan de grond vast te nagelen 46, 101
Germaan 193
Geten ruw volk dat langs de Donau nabij de Zwarte Zee woonde 124
Getische zie Geten 111
God passim
Gog Gog en Magog zijn twee barbaarse volkeren die voor de ondergang van
de wereld verschijnen 203
Gomorra door God vernietigde stad 216
Griekenland dat wil zeggen het Byzantijnse Rijk 219
Grijper Driebuik wolf 124
Grim Ganzengrijper wolf 124
Grimmo everzwijn 64, 67, 70, 78
Gulzigaard Spijsspijs wolf 124
Gutero haas 64, 71, 100, 130
Halleluja pseudo-heilige 42
Helpwar pseudo-heilige 42
Herodes koning Herodes Antipas 42
Herodias onwettige vrouw van koning Herodes 43
Hosanna pseudo-heilige 42
Hylas het sterrenbeeld Waterman 218
Ieperse Ieper is een stad in Vlaanderen 157
Immanuël Jezus Christus 217
Indiër 26
Isaï vader van koning David 213
Isengrim wolf passim
Ismaël afstammelingen van Abrahams zoon Ismaël 216
Israël 217
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Sint-Jan zie Johannes de Doper 200, 211
Jericho stad in Israël 216
Jeruzalem 46, 219
Job 102
joden 25, 205, 217
Johannes de Doper profeet en tijdgenoot van Jezus; door koning Herodes ter
dood gebracht 42, 43
Jona de profeet Jona kreeg van God de opdracht om de zondige stad Ninive tot
boete op te roepen, maar vertrok per schip naar Tarsus. Tijdens een door God
gezonden storm liet hij zich overboord zetten om het schip te redden, waarna
hij door een walvis werd opgeslokt en na drie dagen op het land werd
uitgespuugd 29, 210
Jozef ram 47, 50, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 64, 80, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 92,
101, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 115, 117, 118, 119, 121, 180, 181, 183
Judas 212
Kanaän het aan de Israëlieten beloofde land 216
Kefas de apostel Petrus 137
Kison beek in Israël 216
Knijper Zevenkeel wolf 124
Korach zie Abiram 216
Kos Grieks eiland 36
Leegveld Renner wolf 124
Lente 160
Liesborn abdij in Westfalen 151
Lovo wolf; voorvader van Isengrim 157
Lucifer gevallen engel 149
Maas 108
Sint-Machuut Britse heilige 141
Magog zie Gog 203
Maria 42
Michaël aartsengel 42
Mohammed volgens een middeleeuwse legende zou de profeet
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Mohammed door een kudde varkens zijn verslonden 208
Mulciber Vulcanus, de god van het vuur 77, 218
Neemal Groothel wolf 124
Nijl 216
Ninive stad in Assyrië 210
Noach bouwer van de ark 216
Noburgis pseudo-heilige 42
Obizo leraar in de geneeskunde aan de kloosterschool van Sint-Victor te Parijs
en lijfarts van de Franse koning Louis VI 7
Sint-Omaars stad in Noord-Frankrijk waar het klooster van Sint-Bertin stond
109
Orcus de onderwereld 91
Palestina 106
Paulus apostel 137
Petrus apostel 42, 85
Sint-Pietersabdij 149
Sint-Pharaïldis in Gent vereerde heilige 42, 43
Poitiers stad in Midden-Frankrijk 93
Rearied hert 64, 101, 119
Reims stad in Noord-Frankrijk waar in de twaalfde eeuw een belangrijke
kathedraalschool was; zetel van een aartsbisschop 21, 36, 85, 119, 204
Reinaert vos passim
Reingrim voorouder van Salaura 199
Rijn 36, 108
Rome 21, 42, 46, 102, 106, 109, 121, 137, 178, 204, 219
Rufaan leeuw 64, 100
Saksen Germaans volk 11, 218
Salaura varken 57, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 212, 214, 215,
219
Salerno de medische school die in deze Italiaanse stad was gevestigd, genoot
in de twaalfde eeuw veel aanzien 74
Sarmatische de Sarmaten waren een Scythisch volk dat ten noorden van de
Zwarte Zee woonde 88
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Satan 8, 25, 34, 41, 61, 108, 121, 123, 135, 146, 148, 156, 202, 206, 217, 220
Saul eerste koning van Israël 213
Schelde 119, 152
Schotland 35
Scythen volk dat ten noorden van de Zwarte Zee woonde 11
Siciliaan 220
Sicilië 213
Simon Simon de Magiër, die voor geld de Heilige Geest wilde kopen 137
Slavisch Slaven stonden in de twaalfde eeuw als wreed bekend 8
Slokker Kleinhel wolf 124
Sodom door God vernietigde stad 216
Sonoche varken 202, 203, 207, 212
Sprotien haan 101, 104, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 138, 139, 141, 142, 143
Storm Bangbuik wolf 124
Sueven Germaans volk 11, 124
Teta kip 40, 41
Titaan de zon; de maan is zijn zuster 219
Tours stad in Midden-Frankrijk 86
Troje 104
Tyrische de Libanese havenstad Tyrus was vermaard om haar purperen stoffen
95, 96
Vergilius Romeins dichter 214
Vlaming 87
Vraat de Onverzadigbare Slokop wolf 124, 126
Walter Walter van Egmond, van 1130 tot zijn dood in 1161 abt van de abdij
van Egmond. Opvolger van een onbekwame abt onder wiens leiding de abdij
in spiritueel en materieel opzicht achteruit was gegaan. Walter herstelde de tucht
en bracht het klooster opnieuw tot bloei 151
Wolf Rammenwurger wolf 124
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Zwaben Germaans volk dat als sluw te boek stond 201, 205
Zwelbast Grootzak wolf 124, 125, 126
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