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Ten geleide
Wie dit verhaal leest, moet wel tot de conclusie komen, dat Reynaert een doortrapte
schurk is. Hij doet niet anders dan moorden, liegen en bedriegen. En niemand zal
zijn daden en hemzelf in bescherming nemen.
Toch zijn we het hele verhaal door op zijn hand. Waarom? In de eerste plaats,
omdat hij een klein en zwak dier is, omringd door sterke en machtige vijanden en
zich moet handhaven en verdedigen met het enige wapen, dat hij bezit: zijn
ongeëvenaarde sluwheid. In de tweede plaats, omdat zijn belagers niet beter, vaak
slechter zijn dan hij: we gunnen hun de nederlaag van harte. En in de derde plaats,
omdat Reynaert naast zijn boosaardigheid en zijn grenzeloos egoïsme
bewonderenswaardige eigenschappen bezit: hij heeft een scherp verstand, veel
tegenwoordigheid van geest, moed en zelfbeheersing, inzicht in het zieleleven van
anderen en een hoffelijkheid, die hem verheft boven een vulgaire schreeuwer als
Isengrijn en een domme snoever als Brune.
Wie dit alles geen ogenblik vergeet, kan van deze oude historie genieten zonder
Reynaert in alle opzichten als voorbeeld in het leven te aanvaarden.
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Hoofdstuk 1
Reynaert aangeklaagd en verdedigd
Het was Pinksteren. Alle bomen en struiken waren gesierd met groene blaadjes,
overal zongen de vogels. Tot diep in de nacht hoorde men het gefluit van de
nachtegaal, en de merel zat in de hoogste toppen en probeerde telkens opnieuw het
liedje te vinden, dat hij eenmaal had gekend, maar vergeten was. Als een vlam vloog
in de vroege morgen de wielewaal van boom tot boom, klagend over de tijd, toen hij
leefde in het Paradijs, waar hem de goede God had gemaakt tot de mooiste van alle
vogels.
Koning Nobel, de leeuw, had naar alle hoeken van de bloeiende aarde zijn
boodschappers uitgezonden, om de dieren, groot en klein, uit te nodigen tot een
plechtige hofdag. Hij was er innig van overtuigd, dat dit feest zijn roem zou verhogen
en zijn macht versterken, wanneer God hem dat gunde. Toen kwamen alle dieren
naar het hof. Alleen Reynaert ontbrak. Hij had zoveel kwaad gedaan in zijn korte
leven en zoveel vijanden gekregen door zijn boze daden, dat hij er niet durfde komen.
Zo gaat het in de wereld: wie zich schuldig weet, is bang. En zo was het ook met
Reynaert gesteld: hij bleef ver van het hof van de koning, omdat hij wel wist, dat er
niet veel goeds over hem zou worden gezegd. Toen alle dieren vergaderd waren, was
er dan ook niemand, die niet over hem had te klagen; alleen Grimbeert, de das, zweeg:
hij was een neef van Reynaert. Hoor nu, wat er gezegd werd.
Isengrijn, de wolf, ging met zijn hele familie vóór de koning staan.
En hij zei: ‘Heer koning, heb medelijden met mij, gij, die edel en geëerd,
rechtvaardig en genadig zijt. Wees barmhartig,
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nu Reynaert mij zoveel schade heeft gedaan en mij zó te schande heeft gemaakt. Het
is U bekend, dat hij mijn vrouw heeft beledigd en mijn kinderen zó gruwelijk
mishandeld, dat twee van hen stekeblind zijn geworden. En ook daarna heeft hij mij
nog bedrogen. Er was namelijk een dag vastgesteld, waarop Reynaert bij alle heiligen
zou zweren, dat hij onschuldig was aan deze misdrijven. Alles was in gereedheid
gebracht, maar op het laatste ogenblik zei hij, dat hij van gedachten was veranderd
en maakte, dat hij in zijn hol kwam. De aanzienlijke heren, die hier samengekomen
zijn, herinneren zich dit ongetwijfeld. Reynaert, de schooier, heeft mij zoveel schade
gedaan, dat het onmogelijk is, de nadelen op te schrijven, zelfs, als men al het laken
dat in Gent wordt gemaakt, veranderde in perkament. Maar daarover zal ik nu maar
zwijgen: alleen de belediging, die mijn vrouw onderging, mag niet ongewroken
blijven en moet hier worden meegedeeld.’
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Toen Isengrijn dit allemaal had gezegd, stond een hondje op, dat Courtois heette. In
deftig Frans klaagde hij erover, dat Reynaert hem eenmaal in een barre winter een
worst had ontstolen, het enige, dat hij bezat. Maar toen werd Tibeert, de kater, boos.
Hij sprong in het midden van de

kring der luisterende dieren en zei: ‘Heer koning, omdat gij Reynaert vijandig gezind
zijt, is hier niemand, jong noch oud, die niet heeft te klagen over hem. Maar wat
Courtois nu zegt, is al menig jaar geleden gebeurd. Die worst was van mij, al klaag
ik er nu niet over. Ik had hem op een listige manier te pakken gekregen, toen ik 's
nachts een molen was binnengeslopen om er buit te vinden, terwijl de molenaar sliep.
Als Courtois iets aan die worst had, dan had hij het dus eigenlijk aan mij te danken.
Daarom is het billijk, dat zíjn klacht wordt ingetrokken.’
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Paneer, de bever, zei: ‘Lijkt het u goed, Tibeert, klachten tegen Reynaert in te trekken?
Reynaert is een echte moordenaar, een bedrieger en een dief. Hij geeft om niemand
zoveel, zelfs niet om mijn heer de koning, of hij zou hem met plezier verraden,
wanneer hij er een vet stuk van een kip mee kon verdienen. En dan spreek je nog
van klachten intrekken! Heeft hij niet nog gisteren op klaarlichte dag de ergste
wandaad bedreven tegen Cuwaert, de haas, die hier staat en nooit enig wezen kwaad
heeft gedaan? Reynaert had hem beloofd, nu de koning vrede tussen alle dieren heeft
bevolen, hem te onderwijzen in de godsdienst en hem tot kapelaan te maken. Toen
liet hij Cuwaert rechtop zitten tussen zijn poten. En zó begonnen ze samen hardop
te lezen. Toevallig kwam ik op dat ogenblik juist voorbij en hoorde hun gezang. Snel
ging ik naar de plaats toe, waar ze waren. En ik kwam juist op tijd! Want ik zag, dat
Reynaert met zijn lessen was opgehouden en z'n oude spelletje speelde: hij had
Cuwaert bij de keel gegrepen en zou hem de kop hebben afgebeten, wanneer ik hem
niet te hulp was gekomen. Zie hier nog de verse wonden en de littekens, heer koning,
die Cuwaert van hem ontvangen heeft. Laat u dit ongewroken, het feit, dat uw gebod
van vrede zó rauw is overtreden, - straft gij het niet op de wijze, zoals uw raadslieden
het u zullen voorstellen - dan zal men het uw kinderen nog over vele jaren ten kwade
duiden.’
‘Paneer, je hebt volkomen gelijk,’ sprak Isengrijn, ‘was Reynaert maar dood,
hoeveel rustiger zou ons leven zijn. Wordt hem dit vergeven, hij zal binnen een
maand menigeen bedriegen, die er nu nog in 't geheel niet op verdacht is.’
Toen begon Grimbeert te spreken, Reynaerts neef, en zijn stem klonk boos.
‘Heer Isengrijn, een oud spreekwoord zegt: de mond van een vijand spreekt zelden
goed. Let op mijn woorden: ik
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wou, dat diegene aan een boom werd opgehangen, die de ander het meest kwaad
heeft gedaan! Wil je een verzoening tussen jou en mijn oom, Isengrijn, dan zal ik
met genoegen als bemiddelaar optreden. Mijn oom zal het ook niet weigeren. En hij,
die van jullie tweeën het meest heeft misdaan zal de ander schadevergoeding geven.
Als mijn oom goed aangeschreven stond aan het hof en evenzeer in gunst was bij de
koning als dat met jou het geval is, dan zou de koning het niet ongewroken laten, dat
je Reynaert zo dikwijls met je scherpe tanden hebt geknauwd, terwijl hij niet in staat
was, zich te verdedigen.’
Isengrijn sprak: ‘Heb je van je oom geleerd, zo onbeschaamd te liegen?’
‘Ik heb niet gelogen. Je hebt mijn oom heel dikwijls en op allerlei manieren misleid.
Herinner je je niet, hoe je eens met hem uit wandelen ging en een kar met vis
tegenkwam? Je zei tegen Reynaert, dat hij aan de kant van de weg moest gaan liggen
en zich houden, of hij dood was. Dan zou de visventer hem opnemen en op de kar
gooien, om zo zijn huid meester te worden. Als dan de voerman met zijn rug naar
mijn oom zat, kon die de vissen van de kar smijten en er eindelijk zelf afspringen.
Precies zo gebeurde het ook. Maar wat was er over van de vissen, toen mijn oom bij
je kwam? Niets dan één graat, die jíj niet meer lustte. De rest had je allemaal gulzig
verslonden. En later - heb je hem toen niet bedrogen met een ham, vet en goed van
smaak, die jij alleen hebt opgegeten? Toen Reynaert zijn portie vroeg, antwoordde
je hem spottend: “Ik wil je graag je deel geven, Reynaert, schone jongeling. Hier is
het touw, waar de ham aan gehangen heeft. Knauw daar maar op: het druipt van het
vet.” Wat had Reynaert er nu aan, dat hij met veel moeite en pijn die ham had
bemachtigd? Was hij er niet door in gevangenschap geraakt? Had een man hem niet
in een zak gestopt om hem te verdrinken? Met ont-
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zaglijke moeite wist hij een gat in de zak te bijten en te ontkomen. En toen was niets
dan dat vette touw zijn loon. Al deze ellende en nog veel meer, dan waarover ik nu
vertel, heeft hij ter wille van Isengrijn doorstaan. - Heeft Isengrijn wel het recht, te
klagen over beledigingen, zijn vrouw aangedaan, terwijl het van algemene bekendheid
is, dat Haersinde, Isengrijns vrouw, Reynaert als een vriend behandelt? En nu maakt
Cuwaert, de haas, veel lawaai over een kleinigheid. Maar als hij zijn les niet goed
heeft opgezegd, heeft dan Reynaert, die zijn meester was, niet het recht, zijn leerling
te kastijden? Het zou àl te dwaas zijn, wanneer dat niet het geval was. Courtois klaagt
om een worst, die hij in de strenge winter verloren heeft. Maar díe klacht had hij
beter achterwege kunnen laten. Hoorde u niet, dat die worst gestolen was? Male
quesite male perdite: gestolen goed gedijt niet! Het is niet meer dan billijk, dat men
op een onrechtmatige wijze verliest, wat men oneerlijk bemachtigd heeft. Wie zal
het Reynaert kwalijk nemen, dat hij gestolen goed in beslag nam? Niemand, die enig
gevoel voor recht heeft!
Reynaert is een rechtvaardig man. Sedert de koning vrede onder de dieren heeft
afgekondigd, weet ik zeker, dat hij leeft als een kluizenaar. Op zijn huid draagt hij
een boetekleed met de haren naar binnen. Het laatste jaar heeft hij geen vlees gegeten,
noch van wilde noch van tamme dieren. Iemand, die hem gisteren nog bezocht heeft,
verzekerde mij dit plechtig. Malcrois, zijn burcht, heeft hij verlaten en een kluis
gebouwd, waarin hij woont. Hij heeft geen ander voedsel dan giften, die men hem
om Godswil geeft. Bleek is hij en mager van het vasten; honger, dorst en harde
beproevingen doorstaat hij voor zijn zonden.’
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Hoofdstuk 2
Cantecleers klacht
Juist op het ogenblik, toen Grimbeert deze woorden zei, zagen ze van de berg naar
het dal Cantecleer komen aanlopen. Hij werd gevolgd door een draagbaar, waarop
een dode kip, Coppe, gelegen was, die Reynaert de kop had afgebeten. Dit moest de
koning weten. Cantecleer liep vooraan, hevig klepperende met zijn vleugels. Aan
weerskanten van de baar ging een beroemde haan. De ene heette Cantaert, de andere
Craiant, de mooiste haan, die er te vinden was tussen Bretagne en Polen. Elk van
deze hanen droeg een lange, brandende fakkel.
Dat waren Coppe's broeders. Zij riepen ach en wee en klaagden luid over de dood
van hun zuster. Pinte en Sproete droegen de baar. Ook zij waren zeer neerslachtig,
omdat

D.L. Daalder, De historie van Reynaert de Vos

14
zij hun zuster hadden verloren: al van verre kon men hun gekerm horen. Zo zijn zij
de vergadering binnengekomen. Cantecleer sprong midden tussen de aanwezigen en
zei: ‘Heer koning, genadig en groot, erbarm u om Godswil over mij, nu Reynaert
mij en mijn kinderen, die hier staan, zó heeft benadeeld. In het begin van april, toen
de winter was voorbijgegaan en men in de groene velden overal kleurige bloemen
zag prijken, was ik fier en trots op mijn groot geslacht. Ik had acht jonge zonen en
zeven schone dochters, vol levenslust, die mij door mijn gemalin Roede in één
broedsel waren geschonken. Ze waren allemaal vet en sterk en veilig opgesloten in
een mooie tuin, omringd door een muur. In die tuin stond een schuur met veel honden
erin. Omdat die menig verscheurend dier hadden gegrepen, waren mijn kinderen
zonder vrees. Daarover was Reynaert zeer verstoord: hij kon niet verdragen, dat ze
zo rustig en veilig leefden. Hoe vaak zagen wij hem om de muur heen dwalen en
allerlei listen verzinnen. Maar als de honden hem zagen, liepen zij hem met alle
kracht achterna. 't Gebeurde eenmaal, dat hij bij toeval gesnapt werd en ik zag zijn
haren in het rond stuiven: het verdiende loon voor zijn roverijen. Maar toch ontkwam
hij, listig als altijd; dat hij vervloekt zij, de valse dief! Toen hadden we lange tijd
geen last meer van hem. Later kwam hij, gekleed als kluizenaar, en bracht mij een
brief, waar uw zegel aan hing, koning Nobel. Toen ik dat schrijven las, begreep ik,
dat gij vrede had bevolen aan al de dieren van uw rijk en ook aan de vogels. Ook
kwam hij met een andere tijding: hij zei, dat hij kluizenaar was geworden en boete
had gedaan voor zijn zonden. Hij toonde mij een pelgrimsstaf en een boetekleed,
ontvangen in het klooster Elmare. Toen zei hij: “Heer Cantecleer, nu kunt ge voortaan
zonder vrees voor mij leven; ik heb gezworen, nooit meer vlees of vet te zullen eten.
Bovendien ben ik zo oud, dat ik voor mijn
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ziel moet gaan zorgen. Maar ik zeg u nu goedendag; ik ga naar de plaats, waar ik
veel te doen heb. Ik moet 's morgens, 's middags en 's avonds mijn gebeden lezen.”
Toen ging hij over het pad langs de heg en begon uit zijn brevier de gebeden op te
zeggen met luider stem. Ik was blij en zonder vrees. Haastig ging ik naar mijn
kinderen en was zó volkomen gerustgesteld, dat ik met al mijn nakomelingen buiten
de muur voedsel ging zoeken. Maar daar dreigde onheil, want Reynaert, de gemene
rover, was door de heg gekropen en had ons de weg naar de poort afgesneden. Toen
werd spoedig één van mijn kinderen uit de troep weggesleurd. En van dat ogenblik
af was de ellende niet te overzien. Want nu Reynaert eenmaal het zoete bloed van
mijn geslacht had geproefd, kon ons wachter noch hond beschermen. Heer, erbarm
u over ons! Bij nacht en dag loerde Reynaert op ons en roofde telkens weer één van
mijn kinderen. Zo is de troep van vijftien tot vier geslonken: zó onbarmhartig heeft
de boze vijand onder ons huisgehouden. Gisteren nog hebben de honden hem Coppe
ontnomen, de vermaarde kip, die hier op de baar ligt uitgestrekt. Daarover klaag ik
met diepe smart: ontferm u over mij, grootmoedige koning!’
Grimmig zei de vorst: ‘Grimbeert, je oom de kluizenaar heeft wèl boete gedaan
voor zijn zonden! Als ik tijd van leven heb, zal ik het hem inpeperen! Nu, luister,
Cantecleer. Waarom zullen we er meer over praten? Je dochter is nu tòch eenmaal
dood en God moet over haar ziel beschikken. Wij kunnen haar niet in het leven
terugroepen en zullen een lijkdienst houden. Daarna zullen we haar een eervolle
begrafenis geven en dan zullen wij met deze heren beraadslagen en erover spreken,
hoe wij deze moord op Reynaert zullen wreken.’
Toen hij deze woorden gesproken had, beval hij jongen en ouden, dat zij het lied
der doden zouden zingen. En wat
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hij gebood, geschiedde. Weldra kon men hoog en plechtig het ‘placebo domino’
horen aanheffen en alle verzen, die daartoe behoren. Als het niet te lang duurde, zou
ik er nog bij vertellen, wie de dienst verrichtte. Toen de lijkdienst geeindigd was,
legde men Coppe in het graf, dat kunstig in het grasveldje onder de lindeboom was
gegraven. Een steen van glad marmer dekte de opening toe. En de letters op die zerk
vertelden, wie er was begraven. Dìt stond erop: ‘Hier ligt Coppe, die zo goed kon
krabben. Reynaert de vos heeft haar doodgebeten, de vijand van alle kippen.’
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Hoofdstuk 3
Brune als afgezant
Toen Coppe onder de aarde was geborgen, riep de koning zijn getrouwe raadslieden
samen om erover te spreken, hoe zij Reynaert voor deze euveldaad zouden straffen.
Zij rieden hem aan, Reynaert aan het hof te ontbieden; schade noch voordeel zou
hem mogen beletten, dit bevel op te volgen. En zij noemden Brune, de beer, als de
beste afgezant. Daarom zei de koning: ‘Heer Brune, dit zeg ik u in tegenwoordigheid
van allen: ga naar Reynaert en beveel hem, aan het hof te verschijnen. Maar wees
wijs en laat u niet bedriegen. Reynaert is doortrapt en boosaardig: hij zal met vleiende
woorden tot u spreken en als hij de kans schoon ziet, zal hij u bedriegen met zijn
valse taal. Krijgt hij de gelegenheid ervoor, geloof mij, dat hij u te schande zal maken.’
‘Heer koning,’ zei Brune, ‘wees zo goed, mij niet langer de les te lezen. Ik zal
voor eeuwig vervloekt zijn, als ik Reynaert niet beetneem, wanneer hij probeert, het
mij te doen. Heb geen zorg over mij.’
Toen nam Brune afscheid en verliet het hof; hij ging zijn ongeluk tegemoet. Hij
wilde er zelfs niet aan denken, dat Reynaert of wie anders ook in staat zou zijn, hem
te bedriegen.
Door een donker bos kwam hij in een wildernis, waar Reynaert zich allerlei
kronkelweggetjes had gebaand, telkens als hij uit het woud was gekomen om buit te
behalen. Dicht bij die wildernis lag een hoge berg en daar moest Brune overklimmen
om Maupertuus te bereiken. Reynaert had veel burchten, maar geen ervan was zo
sterk als Maupertuus. Daar trok hij zich in terug, als hij in nood zat. Eindelijk kwam
Brune in Maupertuus, waar hij allereerst
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de poort vond, die Reynaert gewoonlijk uit- en inging. Daar ging hij voor zitten,
recht op zijn staart en hij riep: ‘Ben je in huis, Reynaert? Ik ben Brune, de bode des
konings. Die heeft dìt gezworen: kom je niet op zijn hofdag en ga je niet met mij
mee om je vonnis te horen en voortaan in vrede te leven, dan zal hij je doen radbraken.
Reynaert, doe wat ik je aanraad. Ga mee naar het hof.’
Reynaert hoorde dit dreigement, toen hij voor de poort lag, waar hij zich als
gewoonlijk koesterde in de zonnestralen. Hij herkende Brune aan zijn stem en kroop
diep in het hol. Snel schoten de gedachten door zijn hoofd: hoe zou hij een middel
vinden om Brune, de gulzigaard, beet te nemen en zelf buiten schot te blijven?
Na lange tijd zei hij: ‘Heb dank voor uw goede raad, heer Brune, lieve vriend. Hij,
die je aangeraden of bevolen heeft, deze tocht te ondernemen en deze hoge berg over
te klimmen, heeft je wel onnodige moeite bezorgd. Ik zou wel naar het hof zijn
gegaan, ook al was je niet gekomen. Maar ik heb mijn maag zo volgeladen met een
vreemde, ongewone spijze, dat ik vrees, niet te kunnen lopen. Ik kan niet zitten en
niet staan, zoveel heb ik gegeten.’
‘Reynaert, wat heb je gegeten? Zeg mij toch, wat?’
‘Heer Brune, ik heb minderwaardig voedsel moeten verorberen. Een arm man als
ik kan nu eenmaal niet leven als een graaf. Wij stumpers, wij moeten wel eens iets
eten, dat wij liever niet zouden nemen, als de nood er ons niet toe drong. Ik heb een
grote voorraad verse honingraten; daar moet ik van leven, als er niets anders te vinden
is. En - als ik ze eenmaal naar binnen heb gewerkt, heb ik er niets dan pijn en ongemak
van.’
Dat hoorde Brune met grote verwondering en hij zei:
‘Máár m'n lieve vos Reynaert; vind je honing zoiets minderwaardigs? Honing is
een zoete spijze, die ik stel boven alle andere gerechten en die ik uitermate liefheb.
Reynaert,
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help mij, dat ik er iets van krijg. Edele Reynaert, zoete neef, zolang ik leef, zal ik je
erom beminnen. Reynaert, help mij, dat ik ze machtig word.’
‘Wil je ze hebben, Brune? Je drijft de spot met mij.’
‘De spot drijven? Er is geen sprake van.’
Reynaert zei: ‘Brune, wil je er wat van hebben? Als je honing wilt eten, zeg het
mij dan. Ik kan je ermee verzadigen. Ik zal er je zoveel van bezorgen, dat je het niet
met z'n tienen kunt verwerken - als ik er tenminste op rekenen kan, dat je mij voortaan
goedgezind zult zijn.’

‘Met z'n tienen? Dat is onmogelijk, spreek daar niet over. Maar wees hier zeker van:
had ik alle honing, die er is tussen Maupertuus en Portugal, ik zou hem achter elkaar
opeten.’
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‘Brune,’ zei Reynaert, ‘wat zeg je? Hier dichtbij woont Lamfroit, een eenvoudig
man, en die heeft zoveel honing, dat je het in geen zeven jaar zoudt kunnen opeten.
Die zal ik je allemaal bezorgen, heer Brune, wanneer je mij je vriendschap wilt
schenken en voor mij pleiten aan het hof.’ Toen beloofde Brune plechtig, dat hij een
trouw makker van Reynaert zou zijn, wanneer die hem zat van honing zou maken:
wat zou hij er in werkelijkheid weinig van krijgen! Reynaert, de deugniet, lachte en
zei: ‘Brune, beroemde held, ik wou dat ik zo zeker was van mijn geluk als jij van je
honing.’
Brune was verrukt over deze woorden; hij lachte, dat hij niet meer kon. En Reynaert
dacht: Als de fortuin mij gunstig is, als alles goed gaat, dan zal ik je straks op een
plaats brengen, waar je het lachen wel laten zult, Brune! Maar overluid zei hij: ‘Wees
dan welkom, mijn lieve vriend; het is er zo mee gesteld: wil je buit hebben, dan
moeten we hier niet langer wachten. Volg mij, ik zal de weg wijzen. We gaan langs
dit slingerpad en vandaag nog zul je je te goed doen aan je lievelingskost. Gaat het,
zoals ik wil, dan zul je meer krijgen, dan je verdragen kunt.’ Reynaert bedoelde
stokslagen, maar dat zei hij er niet bij. En dat was tòch zijn bedoeling. Maar de
rampzalige Brune begreep absoluut niet, wat Reynaert bedoelde en ging met een
vrolijk hart zijn ellende tegemoet.
Al babbelende kwam Reynaert met zijn makker bij de omheining van Lamfroits
erf.
Wil je meer van Lamfroit weten? Die was een timmerman, overal bekend om zijn
handigheid. Op zijn erf had hij een grote eikeboom gebracht, die hij in het bos had
geveld. Het was zijn bedoeling, die boom in tweeën te splijten en daarom had hij er
aan het ene einde twee wiggen ingeslagen, zoals dat de gewoonte is van timmerlui.
De eik was al tamelijk ver gekloofd en daar was Reynaert erg blij om.
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Hij lachte en zei tegen Brune: ‘Let op, hier kun je te gast gaan. In deze boom is veel
honing: probeer die te krijgen. Maar beheers je: al ben je van mening, dat honingraten
zoet en kostelijk zijn, eet ze matig en blijf fatsoenlijk; ik zou mijn leven lang
ongelukkig en onteerd zijn, wanneer je er zoveel van at, dat je iets overkwam.’
‘Vrees niet voor mij,’ antwoordde Brune. ‘Denk je, dat ik een dwaas ben?
Matigheid is altijd noodzakelijk.’
‘U spreekt de waarheid,’ zei Reynaert, ‘waarom zou ik ook bang zijn. Vooruit,
Brune, kruip er maar in.’
Brune dacht alleen aan de zoete honing en liet zich zo verdwazen, dat hij zijn kop
tot over de oren en zijn beide voorpoten in de spleet van de boom stak. En Reynaert
slaagde er met ontzaglijke moeite in, de beide wiggen uit de boom te breken. Zo
raakte Brune, die eerst zo gesnoefd had, gevangen tussen de beide helften. En zo had
de neef zijn oom met sluwheid in zo'n toestand gebracht, dat hij met list noch met
kracht kon ontkomen. Wat moest Brune beginnen? Al was hij nog zo sterk en dapper,
het kon hem niet baten. Hij begreep nu wel, dat hij beetgenomen was. Hij begon te
briesen en te brullen, maar hij zat zo stevig bekneld met zijn snuit en zijn beide poten,
dat hij vreesde, nooit meer weg te kunnen komen. Lachend zag Reynaert uit de verte
toe. Hij bemerkte Lamfroit, die op zijn schouder twee bijlen droeg en naderbij kwam.
En hoor nu, hoe hij zijn rampzalige makker bespotte: ‘Oom Brune,’ riep hij, ‘eet je
buik maar vol. Daar komt Lamfroit aan en die zal je er nog wat bij te drinken geven
als je genoeg gegeten hebt.’
Toen ging hij zonder verder afscheid terug naar Maupertuus.
En op hetzelfde ogenblik zag Lamfroit de beer en bemerkte dat die gevangen was.
Onmiddellijk keerde hij terug en liep hard naar het dorp om hulp te halen en vertelde
daar
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iedereen, dat er een beer gevangen zat. Een grote schare volgde hem; alle mannen
en vrouwen uit het dorp trokken mee. Ieder, die lopen kon, verlangde ernaar, de beer
te doden. De één nam een bezem mee, de ander een dorsvlegel of een hark. Sommigen
kwamen aanrennen met een lange stok, zó, als ze van hun werk kwamen. De koster
had een vaantje om ermee te steken en te slaan.

Vóór hen allen rende Lamfroit met zijn scherpe bijlen. 't Was met Brune al treurig
gesteld, maar hij was bang, dat het nog erger zou worden en hij spande al zijn krachten
in, om los te komen. Toen hij het lawaai hoorde, sprong hij op, zodat de huid van
zijn aangezicht scheurde. Al kreeg hij op die manier zijn kop eruit, hij liet er één van
zijn oren en zijn beide wangen in achter. Nooit had God een dier geschapen, dat zó
lelijk was! En al had hij nu zijn hoofd bevrijd, eer hij zijn poten had losgewrongen,
moest hij de klauwen en zijn beide handschoenen erbij verliezen.
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Zo raakte hij met veel pijn en moeite los. Maar zijn poten waren zo verminkt, dat hij
niet meer lopen kon. Het bloed liep hem over de ogen, zodat hij niets meer kon
onderscheiden. Hij durfde niet te blijven en zag toch geen kans om te ontvluchten.
In 't zuiden, waar de zon fel scheen, zag hij Lamfroit komen aanrennen; achter hem
de koster met het vaantje en daarachter de parochianen, ouden en jongen. Steunend
op een krukstok kwamen zelfs oude wijfjes aanspringen, die van ouderdom nauwelijks
één tand hadden overgehouden. Leer hier dit uit: als iemand in het ongeluk komt,
wil ieder hem nog verder vernederen en kwellen. Arme Brune merkte wel, dat dit
spreekwoord waar is. Menigeen bespotte en bedreigde hem nu, die zich op een afstand
zou hebben gehouden, als Brune had kunnen beschikken over al z'n krachten.
Dit alles gebeurde dicht bij een rivier. Daar werd Brune door de dorpelingen
omsingeld. Ze aarzelden niet lang en Brune kwam in grote moeilijkheden. De één
sloeg, de ander stak; de één hieuw, de ander gooide. Lamfroit vooral weerde zich
dapper. Eén van de boeren, Lottram Langpoot, zwaaide een geweldige polsstok en
probeerde Brune ermee in z'n ogen te steken. Vrouwe Vulmaerte takelde hem geducht
toe met een staaf. Abel Quac en mevrouw Bave raakten onder de voet, vechtende
om een stok. Ludmoer met de lange neus had een slinger met lood en zwaaide daarmee
in het rond. En Ludolf met de kromme vingers blonk boven alle anderen uit, want
hij was van voorname afkomst. Alleen Lamfroit was van nog hogere stand: Hughelijn
met de kromme benen was zijn vader, en zijn moeder was vrouwe Ogherne, een
maakster van houten lantaarntjes.
Nog anderen, meer, dan ik u noemen kan, mishandelden Brune geducht, zodat het
bloed uit vele wonden sijpelde. Ze betaalden Brune vorstelijk voor alles, wat hij
gedaan
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had! De koster bestookte hem hevig met het vaantje. Lamfroit kwam naar voren
dringen en gaf hem met zijn scherpe bijl zó'n hevige slag tussen zijn kop en zijn hals,
dat Brune erdoor verdoofd werd. Hij sprong weg, midden tussen een troep oude
vrouwen en wierp er vijf in de wijde, diepe rivier, die daarlangs loopt.
Alle mannen en vrouwen lieten de rampzalige beer voor dood liggen en gingen
onmiddellijk aan het werk. Met touwen en haken visten zij de vrouwen uit het water.
En terwijl ze daarmee bezig waren, wist Brune al rollende de rivier te bereiken en
weg te zwemmen. De boeren werden nijdig, toen ze zagen, dat Brune de dans
ontsprong en ze hem niet konden volgen. Woedend stonden ze op de oever en
schreeuwden scheldwoorden, maar dat kon Brune niet deren. Hij liet zich afdrijven
vóór de stroom, waar die het snelste was en al drijvende bad hij, dat God de boom
zou verdoemen, waarin hij zijn oor en zijn beide schone wangen had achtergelaten.
Verder schold hij op de deugniet, de boze vos Reynaert, die hem met zijn bruine
baard zo diep in de eik had doen kruipen. En ook verwenste hij Lamfroit voor de
slagen, die hem zo hadden verminkt.
Zo biddende lag Brune zo lang in de rivier, tot hij een halve mijl van Lamfroits
erf verwijderd was. Hij was doodop van pijn en ellende en verzwakt door bloedverlies,
zodat hij niet snel vooruitkwam. Toen zwom hij aan land en bleef aan de oever liggen.
Nooit zag iemand een droeviger dier of mens. Hij kreunde jammerlijk en haalde
stuiptrekkend adem. Dat had hij allemaal aan Reynaert te danken! Hoor nu, wat
Reynaert onderdehand gedaan had.
Hij had een vette kip gevangen, die aan Lamfroit toebehoorde, en was toen haastig
weggeslopen. Op een berg had hij zijn buit gebracht, ver van de bewoonde wereld,
zodat hij niet gesnapt kon worden. Dat was juist wat hij wilde: rustig genieten van
zijn maaltijd zonder door wie
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of wat ook te worden gestoord. Toen hij de kip met huid en veren verslonden had,
daalde hij langs een verborgen pad, niemand dan hem bekend, af naar de rivier. Hij
had dorst gekregen na zijn maal; bovendien was het zó warm, dat het zweet hem
langs de wangen droppelde. Daarom ging hij naar het water om zich af te koelen en
te drinken. Hij voelde zich bijzonder verheugd, want hij rekende er vast op, dat
Lamfroit de beer verslagen had en naar huis had gebracht. En in zichzelf mompelde
hij: ‘Het is allemaal prachtig gegaan. Hij, die mij het ergst aan het hof zou schaden,
is door mijn listen om het leven gekomen. En hij is zó gedood, dat niemand mij er
de schuld van geven kan. Ik heb reden om blij te zijn.’
Pas had hij dit gezegd, of hij keek naar beneden en zag daar Brune liggen. En
onmiddellijk verdween zijn goede stemming: hij werd boos en bedroefd en zei bitter:
‘Wees vervloekt, Lamfroit. Je bent nog minder dan een zwijn, een echte dwaas, zoon
van een nietswaardig schepsel. Hoe kun je nu een beer laten ontsnappen, die je
gevangen hebt! Wat een vette kluifjes zaten daaraan, kostelijk voedsel voor iedereen.
Jij, domkop, wat ben je een prachtige berehuid kwijtgeraakt, die je al zo goed als je
eigendom kon beschouwen.’
Maar hij begreep, dat al dit schelden niet baten kon en hij daalde het pad naar de
rivier verder af om te zien, hoe het met Brune gesteld was. Toen hij hem zag liggen,
overal bevlekt met bloed, zwak en uitgeput, de arme beer - en hij genoot ervan, dat
zijn tegenstander nu zo machteloos was - begon hij hem te bespotten: ‘Meneer de
priester, God behoede u. Kent u Reynaert, de deugniet? Wilt u hem eens zien, kijk
dan hierheen, hier is de rode booswicht, de boze rover. Zeg mij, priester, lieve vriend,
bij welke monnikorde wilt ge u aansluiten, dat ge zo'n rode kap draagt? Zijt ge abt
of prior? Hij, die u de priesterkruin geschoren heeft,
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is een beetje al te dicht bij uw oren gekomen. Ge zijt uw kruinharen helemaal
kwijtgeraakt. En uw handschoenen hebt u uitgetrokken? Het was zeker uw bedoeling,
te gaan bidden en zingen?’
Met grote ergernis hoorde Brune al die hatelijke opmerkingen aan. Hij was
woedend, dat hij niet in staat was, de spotter te straffen. Het was hem, of zijn hart
zou breken. Hij rolde zich weer naar de rivier, want hij wilde het geluid van Reynaert
niet meer horen. Zo kwam hij weer in het water en liet zich verder afdrijven vóór de
stroom. Tot hij eindelijk uitgeput aan land kroop. Hoe moest hij nu aan het hof
komen? Hij kon niet lopen, al zou hij er de wereld mee kunnen verdienen. De
eikeboom, die hem z'n tenen en z'n huid had afgenomen, had het hem onmogelijk
gemaakt. En hij kon geen middel bedenken om de koning te bereiken. Tot hij eindelijk
een uitweg vond. Hij ging op zijn hammen zitten en begon vol schaamte al zittende
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vooruit te rutsen. En als hij zó moe geworden was, wentelde hij een poosje. Zo slaagde
hij erin, meer dan een mijl af te leggen in de richting van 's konings hof. Toen men
daar Brune bespeurde, vroegen sommigen zich af, wat voor wonderlijk wezen daar
kwam aanrollen. De koning herkende hem het eerst en grimmig zei hij: ‘Dat is Brune,
mijn gezant. Z'n hoofd is rood; hij schijnt dodelijk gewond te zijn. Wie heeft hem
zó mishandeld?’
Ondertussen was Brune zo dichtbij gekomen, dat de koning zijn klachten kon
aanhoren. Hij kreunde en zuchtte hevig en zei: ‘Koning, edele heer, wreek u op
Reynaert, die u in uw gezant te schande heeft gemaakt, die mij met zijn sluwe streken
mijn schone wangen en mijn oor heeft doen verliezen en mij heeft gemaakt tot het
rampzalige dier, dat ge hier voor u ziet.’
‘Als ik dit niet wreek,’ zei de koning, ‘dan moge ik voor eeuwig verdoemd zijn.’

D.L. Daalder, De historie van Reynaert de Vos

30

Hoofdstuk 4
Tibeert als boodschapper
Onmiddellijk riep de koning de voornaamste der vergaderde dieren samen om te
bespreken, hoe zij zich van Reynaert meester konden maken.
‘Laat hem ten tweeden male door een gezant ontbieden,’ rieden de heren.
En zij noemden Tibeert, de kater, als voortreffelijke bode: hij was wel zwak, maar
hij was verstandig.
En deze oplossing leek ook de koning de beste.
‘Heer Tibeert,’ zei hij, ‘ga naar Reynaert en zorg ervoor, dat hij met u aan het hof
komt. Verscheidene van mijn raadslieden zeggen, dat Reynaert u vertrouwt en naar
uw raad zal luisteren. Komt hij niet, dan zal het hem rouwen: men zal hem hangen
zonder verder onderzoek tot schande van al zijn nakomelingen. Ga, Tibeert, en breng
hem die boodschap over.’
‘Ai, heer,’ zei Tibeert, ‘ik ben een zwak schepsel, een klein dier. Als heer Brune,
die sterk en dapper is, Reynaert niet mee kon krijgen, hoe zal het mij dan gelukken?’
Toen sprak de koning: ‘Heer Tibeert, gij zijt wijs en geleerd. Al zijt ge niet groot,
wat hindert dat? Er is menigeen, die met list en beleid bereikt, wat hij met kracht
nooit zou kunnen bereiken. Volg mijn bevelen en ga!’
‘Dat God mij dan helpe,’ zuchtte Tibeert. ‘Ik ga een werk ondernemen, dat mij
zonder Gods hulp niet lukken zal. En ik ben er somber door gestemd.’
Zo moest Tibeert, met hangend hoofd en vol vrees, zijn tocht beginnen.
Nauwelijks op weg zag hij in de verte een kraai komen aanvliegen. Hij werd zeer
verheugd, en hij hoopte, dat de vogel aan zijn rechterkant passeren zou. Daarom riep
hij:
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‘Heil, edele zwartrok, kom tot mij en vlieg rechts.’ Maar de vogel, die een geurende
bloemstruik bemerkte, stoorde zich niet aan deze woorden en vloog langs Tibeerts
linkerhand. Dat scheen hem een kwaad voorteken. Was de vogel rechts gevlogen,
dan zou hij het beschouwd hebben als een gunstige voorspelling. En nu was hij
helemaal wanhopig. Maar hij sprak zichzelf moed in en deed, alsof hij zelf geloofde
aan succes.
Zo liep hij door, totdat hij in Maupertuus kwam. Reynaert vond hij algauw: hij
stond vóór zijn huis en voelde zich bijzonder opgewekt.
Tibeert zei: ‘De machtige God moge u een goede avond geven. De koning bedreigt
u met de dood, als ge niet met mij naar het hof gaat.’
‘Tibeert, edele held,’ antwoordde Reynaert, ‘lieve neef, wees welkom. God geve
u eer en voorspoed.’
't Was als altijd: Reynaert kende schone woorden in over-
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vloed, maar hij was vol streken en sluw als geen ander. Dat ondervond Tibeert gauw
genoeg.
‘Neef,’ zei Reynaert, ‘ik vind het het allerbeste, dat gij vanavond bij mij logeert.
Morgen vroeg gaan we dan samen naar het hof. Ik heb onder al mijn kennissen en
bloedverwanten niemand, op wie ik zó kan rekenen als op u. Gisteren kwam Brune
hier, de gulzigaard. Hij was zó grimmig en hij schijnt mij zó sterk, dat ik voor geen
geld van de wereld met hem alleen de weg naar het hof had durven gaan. Maar met
jou durf ik het wel; morgen met de dageraad vertrekken wij.’
Maar Tibeert zei: ‘Nee, Reynaert, het is verstandiger, wanneer we nog vanavond
naar het hof gaan. De maan schijnt op de heide en het is zo licht als de dag. Er is
geen betere tijd te bedenken.’
‘Nee, lieve neef,’ sprak Reynaert, ‘'t zou kunnen zijn, dat ons 's nachts iemand
ontmoet, die ons bij dag vriendelijk zou groeten en aanspreken, maar zo láát kwaad
zou doen. Blijf vannacht bij ons.’
‘Maar wat moeten we eten, Reynaert, als ik hier blijf?’ ‘Ja, daarover heb ik zorg,
lieve neef. Het is een kwade tijd om voedsel te vinden. Wanneer je er trek in hebt,
kun je een stuk van een honingraat krijgen! Dat is een kostelijke spijze. Hoe is het,
hou je nogal van honing?’
Tibeert zei: ‘Ik moet er niets van hebben. Heb je niet wat anders in huis, Reynaert?
Als je mij een vette muis bezorgen kunt, bewijs je mij een grote dienst.’
‘Een vette muis?’ vroeg Reynaert. ‘Mijn waarde neef, wat zeg je? Hier dichtbij
woont een boer en die heeft naast zijn huis een schuur, waar het krioelt van muizen,
de een nog dikker en vetter dan de ander. Er zijn er zoveel, dat je ze niet op een
wagen zou kunnen laden. Dikwijls hoorde ik de boer erover klagen, dat ze hem nog
uit zijn huis zouden verdrijven.’
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‘Reynaert, zijn daar zoveel vette muizen? Gave God, dat ik daar was.’
‘Tibeert, spreek je de waarheid? Wil je muizen hebben?’ ‘Of ik ze lust? Reynaert,
zwijg erover. Ik heb niets liever dan muizen. Weet je dan niet, dat muizen beter
smaken dan het fijnste wildbraad? Wanneer je zo vriendelijk wilt wezen, mij in die
schuur van de boer te brengen, dan zal ik je mijn leven lang dienen. Ik zal je vriend
zijn, al had je mijn vader en al mijn familieleden vermoord.’
‘Spot je met mij?’ vroeg Reynaert.
‘Nee, Reynaert, daar is geen sprake van.’
‘Als ik wist, dat je in ernst sprak, Tibeert, dan zou ik ervoor zorgen, dat je nog
vanavond je zat kunt eten aan muizen.’
‘Zat, Reynaert, dat wil nogal wat zeggen!’
‘Tibeert, je doet niets dan schertsen.’
‘Waarlijk niet, Reynaert, zo waar ik leef. Had ik een vette muis, ik zou hem niet
verkopen voor een goudstuk.’
‘Ga dan mee, Tibeert. Ik zal je brengen naar de plaats waar je je buik vol kunt
eten.’
‘Met die verzekering loop ik de wereld uit met je, Reynaert.’
‘Laat ons dan vertrekken. We hebben hier al veel te lang getreuzeld.’
Zo gingen ze op weg. En ze rustten niet, vóór ze kwamen bij de schuur van de boer.
Een aarden wal liep eromheen en Reynaert had daar de vorige dag een gat in gemaakt.
Toen was hij erin geslaagd, een haan uit de schuur te roven. Martinet, de zoon van
de boer, was daar woedend om en had nu een strik voor het gat gespannen om de
vos te vangen en zo de moord op de haan te wreken. Maar Reynaert, de sluwe
bedrieger, had dat al lang begrepen en hij zei nu: ‘Neef Tibeert, kruip haastig in dit
gat. Grijp links
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en rechts. Hoor, hoe de muizen piepen! Als je genoeg hebt, kom dan weer naar buiten.
Ik zal hier voor de opening op je blijven wachten. Wij moeten vanavond bij elkaar
blijven en morgen gaan we samen naar het hof. Talm niet, Tibeert, eet vlug en laat
ons dan naar mijn huis gaan: mijn vrouw zit met smart op ons te wachten.’

‘Wil je, dat ik in dit gat kruip, Reynaert? De boeren zijn listig; ik val ze niet graag
aan.’
‘Maar Tibeert, ben je bang? Hoe kom je zo vol weifeling?’ Tibeert schaamde zich
en sprong vooruit, zijn ondergang tegemoet. Want eer hij het wist, snoerde de strik
hem om de hals. Zo maakte Reynaert zijn gast te schande!
Toen Tibeert de strik bemerkte, werd hij bang en sprong nog verder naar voren.
En daardoor snoerde de strik nog vaster.
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Toen hij de knelling van het touw voelde, begon hij zo luid te schreeuwen, dat
Reynaert het buiten op de weg, waar hij de wacht hield, horen kon. Hij riep: ‘Smaken
de muizen goed, Tibeert, en zijn ze vet genoeg? Als Martinet wist, dat jij zo heerlijk
aan wildbraad zit te smullen, zou hij je er nog een smakelijk sausje bij geven: het is
een beleefde jongen. Tibeert, je zingt hoe langer hoe luider: is dat tegenwoordig de
gewoonte aan het hof van de koning? Gave de machtige God, dat Isengrijn daar ook
bij je was en even blij als jij, de dief en moordenaar, die hij is.’
Zo had Reynaert groot plezier over Tibeerts ongeluk. En Tibeert gilde zo luid, dat
Martinet wakker werd. ‘Ha, Goddank,’ riep de jongen, ‘ik heb mijn strik op het goede
ogenblik gezet; nu is de kippendief gevangen. Laten wij hem de haan betaald zetten.’
Met die woorden wendde hij zich om, nam een bosje stro, ontstak dat aan het
haardvuur en wekte z'n vader en moeder en alle kinderen. ‘Wordt wakker,’ riep hij,
‘hij zit in de klem.’ Onmiddellijk sprongen ze allemaal het bed uit. Ook de boer zelf
ging mee. ‘Kom hier,’ schreeuwde Martinet, ‘hij is hier.’ De boer greep het spinrokken
van zijn vrouw en vrouwe Julocke een offerkaars. Bij het licht daarvan zagen ze, hoe
de kater zichzelf had vastgesnoerd. En hevig ging de boer hem met het spinrokken
te lijf. Maar verblind door de slagen sprong Tibeert naar voren en beet hem zo
venijnig, dat hij met een luid gegil op de vlucht sloeg en neerviel. Dat gaf grote
verwarring. Allen liepen op de boer toe en niemand dacht meer aan Tibeert.
Ondertussen was Reynaert kalmpjes naar huis gewandeld zonder zich verder om zijn
ongelukkige makker te bekommeren.
Toen Tibeert bemerkte, dat ze allemaal met de boer bezig waren, die daar zwaar
gewond op de grond lag, begon hij met alle kracht op het touw te bijten en hij slaagde
erin, de
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strik te vernielen. Hij aarzelde geen seconde, sprong uit het gat en rende naar het hof
van de koning. Vóór hij daar kwam, begon het licht te worden: de zon verrees boven
de horizon. Als een arme zieke stumper kwam Tibeert aan. Toen de koning zag, dat
Tibeert één van zijn ogen verloren had, begon hij vreselijk te schreeuwen. Hij vroeg
alle rampen van de hemel over Reynaerts hoofd. En hij gebood opnieuw al zijn
baronnen, hem goede raad te geven en hem te vertellen, wat er nu tegen Reynaert
gedaan moest worden. Lang zaten ze te peinzen, tot Grimbeert, de das, Reynaerts
neef, sprak: ‘Heren, uw gedachten zijn zeer diepzinnig. Maar wat er ook is gebeurd,
al heeft Reynaert nog zoveel kwaad gedaan, wanneer men in overeenstemming met
wet en gewoonte handelt, moet hij voor de derde keer door een gezant worden
opgeroepen, zoals dat bij een vrij man behoort. Komt hij dan nog niet, dan is hij
schuldig
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aan alle misdaden, waarover men hier aan 't hof heeft geklaagd.’
‘Wie wil jij dan, dat hem de boodschap overbrengt?’ sprak de koning. ‘Wie is er
hier, die zijn ogen of zijn wangen op het spel wil zetten voor dit kwaadaardige
schepsel? Ik denk, dat wel niemand zo zot wezen zal.’
Maar Grimbeert zei: ‘Zo waarlijk als God mij helpen zal, zo zeker ben ik bereid,
Reynaert op te roepen, wanneer dat uw wil is.’
‘Ga dan, Grimbeert, wees verstandig en waak.’
‘Heer koning,’ zei Grimbeert, ‘ik zal onmiddellijk vertrekken.’
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Hoofdstuk 5
Grimbeert heeft succes
Zo vertrok Grimbeert naar Maupertuus.
Toen hij er aankwam, vond hij zijn oom en vrouwe Hermeline in huis; ze lagen
in het diepste hol bij hun welpjes. Grimbeert groette zijn oom en zijn tante en sprak:
‘Begint u deze toestand nog niet te vervelen, oom Reynaert? Wordt

het geen tijd, dat u recht wordt gedaan? Is het ogenblik nòg niet gekomen om naar
het hof van de koning te gaan, waar zulke ernstige beschuldigingen tegen u zijn
uitgesproken? Dit is de derde maal, dat gij wordt opgeroepen. Verzuimt ge, de
rechtszitting van morgen bij te wonen, dan vrees ik, dat er geen genade meer te vinden
zal zijn. Binnen drie dagen zal uw kasteel Maupertuus worden bestormd; voor
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uw huis zal een galg of een rad worden opgericht en ik geef u de verzekering: uw
vrouw en uw kinderen zullen met schande worden gedood. Zelf kunt ge ook
onmogelijk de dans ontspringen. Daarom raad ik u dringend: ga met mij naar het
hof. Ik weet niet, hoe het af zal lopen in dat geval. Maar het zou niet de eerste keer
zijn, dat gij u uit moeite en zorg te redden wist: mogelijk slaagt ge er nog in, morgen
met eer van de koning en uw vijanden te scheiden.’
‘Je spreekt de waarheid,’ zei Reynaert, ‘maar als ik daar kom tussen de hovelingen,
zal ieder woedend op mij zijn. Het zou een wonder zijn, als ik er zonder letsel vandaan
kwam. Toch lijkt het me het beste, hoe het dan ook afloopt, met u naar het hof te
gaan; beter dan dat alles verloren gaat: vrouw, kinderen en kasteel en ìkzelf daarbij.
Ik kan de koning toch niet ontkomen. Hoor, vrouwe Hermeline, aan u vertrouw ik
de kinderen toe in de hoop, dat ge er goed voor zult zorgen. Bovenal beveel ik mijn
zoon Reynaerdine in uw hoede aan. Wat staan hem de snorharen al pittig in zijn
snoetje. Ik hoop, dat hij een goed kind zijns vaders zal blijken te zijn, een mij waardig
opvolger. Dan is er nog Rosseel, een aardige deugniet: van hem houd ik zoveel als
iemand 't maar ooit van zijn kinderen kan doen. Ik moet nu wel gaan, door de nood
gedrongen, maar ik geef je de verzekering, dat ik mijn best zal doen om de dans te
ontspringen. Grimbeert, lieve neef, God behoede u.’
Met hoofse, vriendelijke woorden nam Reynaert afscheid van vrouw en kinderen
en verliet zijn woning. Och, hoe bedroefd bleef vrouwe Hermeline met haar welpjes
achter, toen Reynaert vertrok uit Maupertuus en huis en hof onbewaakt achterliet.
Nu zal ik jullie vertellen, wat Reynaert deed.
Hij zei tegen Grimbeert: ‘Neef Grimbeert, ik zucht en beef van angst. Ik wil je
eerlijk vertellen, wat voor kwaad ik in mijn leven heb gedaan. Was er een priester
hier, dan
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zou ik het hem zeggen, maar die is hier nu eenmaal niet. Heb ik mijn biecht
uitgesproken, dan zal ik veel rustiger zijn dan nu.’
Grimbeert antwoordde: ‘Wilt ge uw zonden belijden, lieve oom, dan moet ge
afstand doen van alle verdere roverij. Anders helpt een biecht niets.’
‘Dat weet ik,’ zei Reynaert, ‘luister maar, Grimbeert, en geef mij raad. Ik zal nu
al mijn misdaden openlijk belijden. Confiteor pater, mater,1 dat ik tegenover de otter
en de kater en alle andere dieren heb misdaan. En daarover zal ik nu gaan spreken.’
‘Spreek je Latijn, oom?’ zei Grimbeert verwonderd. ‘Als ge tegen mij spreken
wilt, doe het dan in het Hollands. Anders versta ik er niets van.’
Toen sprak Reynaert: ‘Ik heb gezondigd tegenover alle dieren, die er bestaan. Bid
God, dat het mij vergeven zal worden. Ik zorgde ervoor, dat mijn oom Brune
hardhandig geschoren werd. Tibeert heb ik muizen leren vangen bij de boer, waar
hij in de strik raakte en ferm geslagen werd. Onder de kinderen van Cantecleer heb
ik duchtig huisgehouden en er heel wat van om hals gebracht. Hij heeft het recht
over mij te klagen. Ook de koning heb ik niet gespaard. Ik heb hem verdriet gedaan
en de koningin smadelijk behandeld; 't zal lang duren, voor ze zoveel eer van mij
hebben ontvangen als ik ze tot nu toe schande en leed heb gebracht. Och, er zijn
eigenlijk veel meer schepselen, die ik bedrogen heb, dan ik je hier kan opnoemen,
Grimbeert. Vooral Isengrijn, die ik spottend ‘oom’ noem, heeft ervan moeten lusten.
Ik haalde hem over, om monnik te worden in het klooster Elmare. Maar daar ging
het hem niet bepaald voor de wind! Ik zei hem, dat hij zijn voorpoten aan de
klokketouwen moest binden en hij was zo

1

Ik belijd, Vader en Moeder...
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dwaas, om het werkelijk te doen. Hij vond dat luiden toen zo aangenaam, dat hij er
niet meer mee kon ophouden. Maar daar heeft hij plezier van gehad! Hij luidde zó
geweldig, dat de mensen op straat en allen, die in het klooster waren, dachten dat de
duivel aan het klokketouw trok. Ze renden erheen en eer hij zeggen kon: ‘Lieve
mensen, ik wil monnik worden,’ hadden ze hem bijna doodgeslagen. Later liet ik
hem een priesterkruin scheren - dat zal hij zich zijn leven lang blijven herinneren,
daar ben ik zeker van. Ik brandde hem het haar af, zodat hij kromp van pijn. Maar 't
mooiste, dat ik met hem heb uitgehaald is dit: 't Was winter en we hadden honger.
‘Isengrijn,’ zei ik tegen hem, ‘ga mee, ik weet een plaats, waar verse vis is te krijgen.’
Hij likte zijn lippen en ging mee. Zo kwamen we bij een vaart, waar een boer een
bijt in het ijs had gehakt. ‘Laat daar je staart in hangen,’ ried ik Isengrijn, ‘dan zullen
de vissen zich erin vastbijten.’ Hij deed het en zat onbeweeglijk op het ijs. Zolang,
tot zijn staart was vastgevroren. Met grote pijn en moeite wist hij nog weg te komen,
maar ook toen heeft hij heel wat klappen opgelopen. Later bracht ik hem naar een
boer in Amblois. In heel Vermendois was geen rijkere boer te vinden. Hij had een
schuur, waarin veel hammen hingen. Onder die schuur had ik een gat gemaakt en zo
kreeg ik al wat ik lustte. Ik liet Isengrijn in dat gat kruipen en hij vond in die schuur
rundvlees in vaten en stukken spek, hangende aan de wanden. Hij at voor zes en toen
hij terug wou kruipen, was zijn buik zo gezwollen, dat hij niet meer door het gat kon.
Waar hij hongerig zonder moeite doorgleed, kon hij niet uitkomen, nu hij verzadigd
was. Ik maakte, dat ik wegkwam en ging naar het dorp, waar ik veel lawaai en gerucht
veroorzaakte. Hoor, wat ik deed: ik ging naar de plaats, waar de boer zat te eten. Hij
had een kip, die zo tam was, dat ze uit de hand at, het mooiste en vetste hoentje, dat
er op
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de wereld was te vinden. Dat kippetje greep ik en rende ermee weg, vóór de boer
iets kon uitvoeren. Toen hij tot bezinning kwam, schreeuwde hij: ‘Vang hem, sla
hem dood! Wie heeft ooit zoiets wonderbaarlijks gezien? De vos komt in mijn huis
en berooft mij, waar ik bij zit. Dat zal hem opbreken!’
Hij nam een mes van de tafel en stootte de tafel omver, zodat die over mij heen
midden op de vloer terechtkwam. Hij schreeuwde als een bezetene: ‘Sla dood! Grijp
de

dief!’ Ik er vandoor naar de plaats, waar Isengrijn in het gat zat. De kip, die erg zwaar
was, moest ik daar tot mijn spijt achterlaten. ‘Ha!’ riep de boer. ‘Je buit kun je
tenminste niet houden!’ Toen ging ik er vandoor en kwam in veiligheid. Maar de
boer, die zijn kippetje opraapte en bukte, zag Isengrijn. En toen zag het er kwaad uit
voor de dief. De boer wierp hem zijn mes in het oog. En was het
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daar nu nog maar bij gebleven! Maar er kwamen zes mensen achter hem aan,
gewapend met grote stokken en toen ze Isengrijn bespeurden, maakten ze luid rumoer
en alle buren kwamen tevoorschijn en vertelden elkaar het grote nieuws, dat er in de
schuur van de boer een wolf gevangen zat, die zoveel spek had gegeten, dat zijn buik
niet meer door het gat kon. Onmiddellijk snelden de buren toe om het wonder te
zien. En het duurde niet lang, of Isengrijn werd zó geranseld, dat hem alle lust tot
schertsen verging. Hevige slagen vielen op zijn huid en wie hem niet durfde naderen,
gooide met stenen. Toen hij machteloos van pijn neerlag, kwamen de kinderen uit
het dorp en bonden hem een doek voor de ogen en hij was zo versuft, dat hij er niets
tegen doen kon. Ze sloegen en ze staken hem en sleurden hem door het gat, dat
eigenlijk veel te nauw voor hem was. Tot overmaat van ramp bonden ze een steen
aan zijn hals, joegen hem toen vooruit en hitsten de honden op hem aan, die blaften
en beten. Eindelijk viel hij uitgeput op het gras neer en ieder dacht, dat hij dood was.
Luid juichend namen de kinderen hem op, legden hem op een draagbaar en droegen
hem zingende en tierende over stenen en struiken naar een sloot buiten het dorp. Ik
weet niet, hoe hij erin geslaagd is, daaruit nog weg te komen.
Enige tijd later wist ik te bewerken, dat hij mij volstrekte onderdanigheid beloofde.
Hij deed dat op voorwaarde, dat ik hem z'n buik vol zou laten eten aan vette kippen.
Daarom bracht ik hem naar een plaats, waar, naar ik beweerde, twee kippen en een
haan op een zolder zaten, vlak bij een valluik. Ik klom met Isengrijn op het huis en
ik zei hem, dat hij rijke buit zou vinden, wanneer hij in het gat zou kruipen, dat door
die valdeur was afgesloten. Lachende kroop hij erheen, bleef op de rand zitten en
tastte in het rond. Maar toen hij niets vond, zei hij: ‘Neef, het is hier treurig gesteld.
Hoe ik ook zoek, ik vind niets.’
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‘Oom,’ zei ik, ‘hoe heb ik het nu? Kruip er een beetje dieper in, want ìk heb de
beesten al opgegeten, die vooraan zaten. Je moet een beetje meer moeite doen om
voordeel te krijgen.’ Hij liet zich zó voor de gek houden, dat hij de kippen àl te ver
zocht. Ik zag, dat het ogenblik gekomen was om hem te bedriegen en gaf hem zó'n
duw, dat hij door het gat vloog en met een smak op de vloer terechtkwam. Dat maakte
zoveel lawaai, dat alle mensen in huis wakker werden en zij, die bij het vuur sliepen,
riepen, dat er iets door de schoorsteen was gevallen, maar ze wisten niet, wat het
was. Ze stonden haastig op en maakten licht. Maar toen ze zagen, dat het een wolf
was, begonnen ze er opnieuw op los te trommelen. En weer sleepte hij zich zwaar
gewond weg van de plaats. Zo heb ik hem menigmaal in het ongeluk gebracht. Toch
is er geen ding, waarover hij zó verstoord is als over het feit, dat ik zijn vrouwe
Haersinde heb beledigd. En nu, Grimbeert, heb ik je alles meegedeeld wat ik mij
herinneren kan. Geef mij vergiffenis en leg mij de boete op, die u goeddunkt.’
Grimbeert was een wijs man. Hij brak een takje van een heg en gaf er Reynaert
veertig slagen mee om hem te doen boeten voor zijn euveldaden. Daarna raadde hij
hem gemoedelijk aan, voortaan een goed en deugdzaam leven te leiden, te waken en
te vasten en zich eenvoudig en op fatsoenlijke wijze te voeden. Eindelijk liet hij hem
plechtig beloven, nooit meer te roven en te stelen. Hij moest voortaan aan zijn zieleheil
denken en geen kwaad meer doen.
Toen deze plechtigheid was afgelopen, trokken ze verder in de richting van het
hof.
Nu was er aan een zijweg een nonnenklooster, waar gewoonlijk ganzen en hoenders
buiten de muur in de wei liepen. Dat wist Reynaert, de onbetrouwbare schavuit. En
daarom zei hij: ‘Langs dat gebouw gaat de weg, waar we langs moeten.’ Zo wist hij
Grimbeert bij de schuur te
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krijgen, waar de kippen overal verspreid in het weiland en op de weg liepen. Toen
Reynaert de hoenders zag, loerde hij rondom zich heen. Op enige afstand van de
andere liep een haan, die vet en jong was en vóór Grimbeert wist, wat er gebeurde,
sprong Reynaert vooruit; wèl wist het dier te ontkomen, maar de veren stoven in het
rond.
‘Ben je gek geworden?’ schreeuwde Grimbeert. ‘Verloren man, wat doe je toch?
Wil je nu om een kip weer terugvallen in de grote zonden, waarvan je je pas in de
biecht hebt bevrijd?’
‘Neem het me niet kwalijk, lieve neef, ik had het vergeten. Bid God, dat hij het
mij vergeven zal. Het zal niet meer gebeuren.’
Toen gingen ze terug over een smal bruggetje. Maar Reynaert kon het niet laten,
telkens om te kijken naar de kippen. Hij kòn zich niet beheersen en moest zijn natuur
volgen. Als men hem het hoofd afgeslagen had, het zou naar de kippen zijn gevlogen
zover als het maar gaan kon.
Grimbeert zag dit en zei: ‘Zondige slokop, wat kijk je toch telkens achterom.’
Reynaert antwoordde: ‘Je doet verkeerd, mij van zulke dingen te verdenken en
mij in mijn gebeden te storen. Laat mij toch een gebed uitspreken voor de zielerust
van de vele hoenders uit het klooster, die ik in de loop der tijden heb gedood, nadat
ik ze op een listige manier van de nonnen gestolen had.’
Grimbeer was nijdig over die spotternij, maar Reynaert keek voortdurend achterom,
tot zij op de goede weg teruggekomen waren. Toen gingen ze weer in de richting
van het hof.
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Hoofdstuk 6
Reynaert veroordeeld
Reynaert beefde, toen hij het hof naderde: hij was bang, in grote moeilijkheden te
raken.
Toen de dieren hoorden, dat Reynaert komen zou met Grimbeert, maakten ze zich
allemaal klaar om hun aanklacht uit te spreken. Niemand wilde achterblijven, al was
hij arm of weinig in aanzien.
Maar al was Reynaert ongerust en al begreep hij, dat hij omringd was door vijanden,
niemand kon iets aan hem bemerken. Hij deed, alsof hij volkomen zeker was,
vriendelijk te worden ontvangen.
‘Voer mij langs de hoofdstraat naar het hof,’ zei hij tegen Grimbeert. En hij stapte
over de weg zó fier en vermetel, alsof hij 's konings zoon was en nooit enig kwaad
had gedaan.
Stoutmoedig ging hij voor de koning staan en zei: ‘God, die macht heeft over alle
dingen, geve u voorspoed en ere, heer koning. Ik groet u en heb daar het recht toe.
Nooit
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had een koning een dienaar, die zo trouw was als ik het u ben. Dat is vaak genoeg
gebleken. Nochtans - er zijn er hier heel wat, die mij graag uw genegenheid zouden
willen ontstelen, wanneer u ze zoudt geloven. Maar dat zal uw wil niet zijn: God
zegene u daarvoor. Het past de koning niet, booswichten en deugnieten te vertrouwen
en zonder meer te aanvaarden, wat zij zeggen. Maar het is nu eenmaal een treurig
feit, dat er in onze tijd heel wat schelmen zijn, die in menig rijk macht en invloed
hebben gekregen en daardoor de brave mensen in het verderf storten. Men moet ze
niet geloven en hun raad niet volgen. Het zijn geboren leugenaars en zij zullen hun
straf niet ontgaan.’
‘O, Reynaert, zondige booswicht, wat kun je mooi praten,’ zei de koning. ‘Maar
het zal je niet baten; hou maar gerust op met je vleierij. Meen niet, dat ik door al die
mooie woorden je vriend zal worden. Je hebt me wel schitterend gediend door de
manier, waarop je mijn bevel van eeuwige vrede hebt opgevolgd!’
‘Wat heb ik al niet verloren!’ kraaide Cantecleer.
‘Houd uw mond, heer Cantecleer,’ zei de koning, ‘en laat míj spreken. Laat míj
zijn listige woorden beantwoorden. Ai, Reynaert, valse dief, dat je mij hoogacht en
liefhebt, heb je mijn gezanten wel laten ondervinden: de arme Tibeert en heer Brune,
die nu nog rondloopt met bloedende wonden. Maar ik zal niet meer woorden aan je
verspillen. Binnenkort zul je worden gehangen.’
‘Heer koning,’ zei Reynaert, ‘'t is mogelijk, dat Brune nog een bloedende kop
heeft. Maar als hij geslagen of beschimpt is, waarom heeft hij zich dan niet gewroken?
Wanneer hij flink was, had hij dat gedaan, vóór hij in de rivier was gesprongen. En
wat Tibeert betreft, die ik vriendelijk ontvangen heb en uitgenodigd, te blijven
overnachten, wanneer hij tegen mijn zin uit stelen ging bij de boer en die hem
mishandelde, moet ìk daarvoor boeten? Er is nie-
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mand, die eraan twijfelt, heer koning, dat u macht hebt over mij. Hoe rechtvaardig
mijn zaak is, gij kunt mij begunstigen of benadelen. Wilt ge mij laten verbranden of
hangen of blind maken, ik kan u niet ontkomen. Alle dieren zijn in uw macht. Gij
zijt groot en ik ben klein; u staan duizenden ten dienste en mij zo goed als niemand.
Als ge mij doodslaat, is dat een armzalige wraakneming.’
Pas was dit gezegd, of Belijn, de ram, sprong op met zijn echtgenote, die met hem
mee was gekomen: juffrouw Hawi. ‘Laten we met onze klachten voor de dag komen,’
zei Belijn. Toen sprong Brune naar voren met al zijn bloedverwanten, Tibeert en
Isengrijn, Forcondet, de ever, en de raaf Ticelijn. Pancer, de bever, Bruneel en het
eekhoorntje, heer Rosseel, Dieweline, z'n vrouw, en Cantecleer met zijn kinderen,
die hard met hun vleugels sloegen. Ook Clenebejach, het fretje, liep mee in de stoet.
Al deze vijanden van Reynaert gingen voor de koning staan, vol verlangen, Reynaert
gevangen te zien nemen.
Ze bepleitten hun zaak met vuur. Nooit hoorde iemand dieren zulke schone taal
gebruiken als Reynaert en de andere schepselen het hier deden. Het is mij te moeilijk,
alles te herhalen, wat er werd gezegd; daarom maak ik het maar kort. Maar het is
zeker, dat ieder, die een klacht uitte, die steunen kon met tal van bewijzen, zoals dat
bij een rechtszitting behoort. Toen nodigde de koning zijn baronnen uit, een uitspraak
te doen. En zij beslisten, dat er een hoge sterke galg zou worden opgericht, waaraan
men Reynaert zou hangen. Het spel was verloren!
Nauwelijks was Reynaert veroordeeld, of Grimbeert de das en de andere familieleden
van Reynaert verlieten het hof: ze konden niet verdragen en onmogelijk dulden, dat
men Reynaert voor hun ogen zou hangen als een dief. Toch waren er onder hen, die
hem z'n straf van harte gunden.
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De koning was een wijs vorst. Toen hij bemerkte, dat zo menig jongeling met
Grimbeert van het hof vertrok, die tot Reynaerts naaste familie behoorde, dacht hij
bij zichzelf: Dat is geen gunstig teken: er zou wel eens ongenoegen uit kunnen
voortkomen. Al is Reynaert zelf een booswicht, onder zijn bloedverwanten zijn veel
dappere en deugdzame lieden.
En hij zei: ‘Waarom treuzelen jullie zo, Brune en Isengrijn? Reynaert is vol listige
streken en als de zon eenmaal onder is, mag er niet worden gestraft. Je kent de
deugniet: als hij maar een kleine kans krijgt, weet hij nog te ontsnappen. En dan
krijgen we hem niet meer: je weet, dat niemand slimmer is dan hij. Als hij gehangen
moet worden, waarom doet men het dan niet onmiddellijk? Eer de galg klaar is, zal
het donker zijn.’
Maar Isengrijn merkte terecht op: ‘Hier vlakbij is een galg.’ En hij zuchtte, toen
hij die woorden uitsprak.
‘Ja, Isengrijn,’ zei Tibeert, ‘ik kan mij voorstellen, dat je bedroefd bent. Maar
vergeet niet, dat het Reynaert was, door wiens toedoen je twee broers, Rumen en
Widelanken, aan die galg werden opgehangen. De tijd is nu gekomen om hem dat
betaald te zetten. Wanneer je wat doortastender was, zou hij nu al dood zijn.’
Schamper zei Isengrijn: ‘Je deelt ons wel wijze lessen uit, Tibeert! Als we maar
een strop hadden, zou nu zijn keel al weten, hoe zwaar zijn achtereind weegt.’
Reynaert, die al dit gekibbel zwijgend had aangehoord, zei nu: ‘Heren, maakt mijn
kwellingen kort en haast u een beetje. Om een strop hoeft ge niet verlegen te zijn:
Tibeert heeft een prachtig touw om zijn hals, dat hij met veel verdriet machtig is
geworden, toen hij de boer gebeten heeft. Ga jij voorop, Isengrijn: dat is zo je
gewoonte! En de koning heeft jou en Brune nu eenmaal uitgekozen om je neef
Reynaert, de rode bedrieger, te hangen.’
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Toen zei hij tegen de koning: ‘Laat u Tibeert meegaan. Hij kan klimmen en hij kan,
zonder dat het u moeite kost, het touw aan de galg binden. Vooruit, Tibeert, en maak
de zaak in orde! Het spijt mij geducht, dat je zo talmt!’
‘Bij de priesterkruin, die Reynaert ons heeft doen scheren,’ zei Isengrijn tegen
Brune, ‘ik heb nog nooit zo'n goed voorstel gehoord als ons hier door Reynaert
gegeven wordt. Hij verlangt naar kloosterbier: laten we gaan en het voor hem
brouwen.’
En Brune zei: ‘Neef Tibeert, neem je touw en loop mee. Reynaert zal nu boeten
voor mijn schone wangen en voor uw oog. Kom, we zullen hem zo hoog hangen,
dat het een schande is voor al zijn vrienden.’
‘Ja, laten we gaan,’ zei Tibeert en hij sleepte het touw achter zich aan, ‘ik heb
nooit met zoveel lust iets gedaan als dit.’
Zo waren de drie heren klaar om te vertrekken, die Reynaert wilden doden: de
wolf en Tibeert en heer Brune, die zo goed honing had kunnen stelen. Isengrijn was
zo verstandig om, voor hij het hof verliet, al zijn bloedverwanten en alle andere
dieren, op het hart te drukken, Reynaert stevig vast te houden en hem goed te bewaken.
En Haersinde, zijn vrouw, beval hij, bij Reynaert te blijven staan en hem bij zijn
baard vast te houden en niet bij hem vandaan te gaan, noch ter wille van beloning
noch uit vrees voor de dood.
Reynaert antwoordde: ‘Gij bekommert u al heel weinig om uw neef, heer Isengrijn,
en ook heer Brune en heer Tibeert zien mij graag ten onder gaan. Jullie drieën zijn
er de oorzaak van, dat men mij zal doden. Bovendien hebben jullie weten te bereiken,
dat ieder, die mij nadert, mij uitscheldt voor een dief of mij op een andere manier
krenkt. Daarom zullen jullie vervloekt zijn, als je nu niet voortmaakt. Ik ben vol
moed - ik ben niet bang om te sterven. Was mijn
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vader ook niet volkomen zorgeloos, toen hij sterven moest? Gaat, maakt nu de galg
klaar en wacht niet langer, of je zult naar de duivel lopen.’
‘Amen,’ zei Isengrijn.
‘Amen,’ zei ook Brune, ‘en kome in de hel ieder, die nu nog treuzelt.’
‘Laten we ons haasten,’ voegde Tibeert er aan toe.
Toen gingen ze eindelijk. Ze waren erg blij en sprongen over allerlei struiken en
heiningen van puur plezier: het werd bijna een wedstrijd tussen de drie vrienden.
Alleen Tibeert had moeite, mee te doen: hij moest de zware strik

meeslepen, waaraan Reynaert zou worden gehangen. Toch weerde hij zich dapper,
want hij was niet minder verheugd dan de anderen over de nederlaag van Reynaert.
Reynaert keek zwijgend toe, hoe zijn vijanden zich verwijderden, om zijn galg gereed
te maken en hèm op te knopen.
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‘Maar het zal niet gebeuren!’ mompelde Reynaert, toen hij ze van vreugde zag
springen. ‘Laat de jonkertjes maar dansen. Als de fortuin mij gunstig is, zullen ze
voor hun moed en hun beschimping voldoende gestraft worden; 't zou toch wel een
wonder zijn, als mijn sluwheid mij deze keer niet redde. Maar ik heb liever, dat ze
ver weg zijn dan dichtbij, want voor deze drie vrees ik 't ergst. Nu zal ik mijn best
doen, een listig plan ten uitvoer te brengen, dat ik vannacht, vóór de dageraad aanbrak,
heb uitgedacht. Als ik nog zo slim ben als vroeger, zal ik zeker de koning beetnemen,
al is hij soms niet minder sluw dan ik.’
De koning liet op een hoorn blazen en beval, Reynaert naar het galgeveld te voeren.
‘Laat eerst de galg in gereedheid worden gebracht,’ zei Reynaert. ‘In die tijd zal
ik voor al het volk hier mijn zonden belijden in de hoop, vóór mijn dood nog
vergiffenis te ontvangen. Het is beter, dat ieder mijn euveldaden kent. ‘Spreek op
dan,’ sprak de koning.
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Hoofdstuk 7
Reynaert vrij
Met een droevig gezicht en een houding, alsof hij vol berouw was, keek Reynaert in
het rond en begon te spreken, zo, dat ieder hem horen kon.
‘Er is hier aan het hof niemand, vriend noch vijand, of ik heb schuld tegenover
hem. Maar hoort, gij heren, en doet uw voordeel met de wetenschap, hoe ik,
rampzalige Reynaert, tot de boosheid gekomen ben. Vroeger was ik een vriendelijk
en aardig kind. Ik speelde met de lammetjes en verheugde mij over hun geblaat, tot
ik bij toeval één van hen wondde. Toen likte ik het bloed op en dat smaakte mij zo
goed, dat ik ook in het vlees beet. Daardoor leerde ik, hoe lekker dit was en het gevolg
was, dat ik naar de geiten toe wandelde en daar twee bokjes doodbeet. De derde dag
ging het weer zo en zo werd ik stoutmoediger, tot ik hanen, kippen en ganzen doodde
overal, waar ik ze aantrof. Ten slotte werd ik zó bloeddorstig, dat ik alles verscheurde
wat mij lekker leek. Toen ontmoette ik op een winter, terwijl het fel koud was,
Isengrijn bij Besele onder een boom. Hij rekende mij voor, dat hij mijn oom was en
begon de verwantschap uit te pluizen, om mij dat duidelijk te maken. Daar werden
wij goede vrienden en ik heb wel reden, om er verdriet over te hebben. Wij zwoeren
elkander trouw en zwierven samen verder, zoekende naar buit. Hij stal de grote
dingen en ik de kleine en al wat wij veroverden, was gemeengoed. Maar als het op
verdelen van de buit aankwam, kreeg ik maar een halve portie en ik moest nog blij
zijn, als het niet minder was. Ving hij een kalf of een ram, dan begon hij te grommen
en gedroeg zich zó boosaardig, dat ik niet durfde naderen en hij alles kreeg, óók mijn
deel. Maar dat was nog niet het ergste. Hoe menigmaal
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heb ik niet gezien, als wij een grote prooi beloerden en die eindelijk vingen, een os
of een varken bijvoorbeeld, dat hij op zijn dooie gemak met Haersinde, zijn vrouw,
en zijn zeven kinderen begon te eten en er voor mij niets overbleef dan een dun
ribbetje, dat zijn kinderen al hadden afgeknaagd. Zó weinig heb ik aan deze
kameraadschap verdiend. Maar dat was minder; ik kon er best buiten; alleen krenkte
het mij, dat mijn oom, die ik zo liefhad, mij zo liefdeloos behandelde. Voor honger
hoefde ik niet bevreesd te zijn, heer koning, want ik heb zoveel zilver en goud tot
mijn beschikking, dat het niet door een wagen in zeven ritten zal kunnen worden
vervoerd.’
Nauwelijks had de koning dit gehoord, of hij zei snel: ‘Hoe kwam je aan die schat,
Reynaert?’
‘Dat kan ik u niet mededelen,’ sprak Reynaert. ‘Ik kan u niets anders zeggen, dan
dat ze gestolen was. En was ze niet gestolen, dat zou het u het leven hebben gekost
tot grote smart van al uw onderdanen.’
De koningin werd bang en zei: ‘O wee, lieve Reynaert, o wee, o wee. Wat zeg je
toch? Ik verzoek je vriendelijk, ons de waarheid te zeggen en alles te openbaren, wat
betrekking heeft op deze samenzwering tegen mijn heer gemaal. Dat mag absoluut
niet geheim blijven.’
Hoor nu, hoe Reynaert de koning en de koningin zal bedriegen, hoe hij de
vriendschap van de koning zal verwerven en hoe hij de onschuldige Brune en Isengrijn
in het ongeluk stort.
Droevig zei Reynaert: ‘Edele koninginne, al hadt gij het mij niet verzocht, ik ben
iemand, die op het punt staat om te sterven en ik wil niet met zo'n zwaar geheim de
eeuwigheid ingaan, al zou ik voor de openbaring ervan moeten boeten in de hel.
Wanneer de koning stilte wil gebieden, zou ik met uw verlof willen vertellen, op hoe
treurige wijze hij verraden is door zijn dienaren, die hem wilden ver-
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moorden. Er is één moeilijkheid: bij de samenzweerders zijn enkele van mijn liefste
bloedverwanten. En ik beschuldig hen ongaarne; ik zou dat ook niet doen, als ik niet
vreesde voor de hel. Men zegt immers, dat ieder, die van een moordaanslag op de
hoogte is en die niet vóór zijn dood openbaart, moet boeten door pijniging in de hel!’
De koning voelde zich niet op zijn gemak en hij zei:
‘Spreek je de waarheid, Reynaert?’
‘De waarheid?’ vroeg Reynaert verbaasd. ‘Vraagt u mij dat? Ge weet immers, hoe
het met mij gesteld is? U kunt toch niet verwachten, koning, al ben ik maar een
uitgeworpene, dat ik zo'n daad zou goedkeuren? En het is toch vanzelfsprekend, dat
ik mijn ziel vlak voor mijn dood niet zou bezwaren met een leugen!’
Op raad van de koningin, die zeer bezorgd was voor haar gemaal, beval de koning,
dat niemand een woord zou spreken, vóór Reynaert uitvoerig had meegedeeld, wat
hij te zeggen had. Toen zwegen ze allen en de koning gelastte Reynaert te spreken.
Mooi, dacht Reynaert, nu zie ik de kans schoon om de dans te ontspringen.
Hij sprak: ‘Zwijgt allen, omdat de koning het wenst. Ik zal u het verraad openbaren
zonder iemand te sparen, die ik genoodzaakt ben aan te klagen. Ieder, die er reden
voor heeft, schame zich.’
Hoor nu, hoe Reynaert zijn bloedeigen vader beschuldigen zal van verraad en
bovendien één van zijn liefste bloedverwanten: Grimbeert de das, die hem van harte
liefhad. Dat deed hij, omdat hij hoopte, dat men hem beter zou geloven, als wanneer
hij zijn vijanden zou aanklagen.
‘Indertijd had mijn heer vader de schat gevonden van koning Hermelink op een
verborgen plaats. Toen hij zo de bezitter was geworden van grote rijkdommen, werd
hij zo hoogmoedig en trots, dat hij alle dieren minachtte, die
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vroeger zijn makkers waren. Hij zond Tibeert de kater naar het wilde land der
Ardennen, waar Brune de beer in die dagen huisde. Tibeert verzocht Brune in
Vlaanderen te komen, als hij koning wilde worden. Daar was Brune erg blij om, want
dat had hij al lang gewild. Snel begaf hij zich naar Vlaanderen en kwam in 't zoete
land van Waes, waar hij mijn vader vond. Die verzocht ook de wijze Grimbeert en
de grijze Isengrijn te komen en ook Tibeert was in 't komplot. Tussen Hijfte en Gent
hielden ze een vergadering in een donkere nacht en daar zwoeren ze, alsof ze door
de duivel bezeten waren, de koning te doden. Bij de kale kruin van Isengrijn beloofden
ze elkaar, dat ze Brune tot koning zouden uitroepen en hem in Aken de troon zouden
laten bestijgen, waar hij kon worden gekroond. Waren er onder de familieleden van
de koning, die zich daartegen zouden verzetten, dan zou mijn vader met zijn zilver
en goud hen tegenwerken, zoveel als maar mogelijk was.
Op een morgen had mijn neef, de das, een beetje te veel wijn gedronken en toen
verklapte hij alles aan mijn vrouwe Hermeline, terwijl zij samen over het veld gingen.
Mijn vrouw beloofde Grimbeert, te zullen zwijgen. Maar zodra ze in het woud kwam
en mij vond, vertelde ze mij alles onder geheimhouding. Ze deelde mij verschillende
bijzonderheden mee, waaruit ik kon opmaken, dat alles waar was: de haren rezen
mij te berge van schrik! Mijn hart stond stil, wees daar zeker van. Vroeger waren de
kikkers vrije lieden en ze beklaagden zich over het feit, dat ze geen koning hadden;
daarom hielden ze een vergadering en zij smeekten zo vurig tot God, dat zij eindelijk
een koning kregen om over ze te heersen. Dat was de ooievaar, die ze doodbeet en
opat overal, waar hij ze vinden kon in het water of op het land. Toen klaagden ze
luid, maar het was te laat. Zij, die vroeger vrij waren, bleven nu eeuwig slaven en
zullen altijd moeten leven in vrees voor koning ooievaar.
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Gij, heren, armen en rijken, ik was doodsbang, dat het ook met u zo zou gaan. En
dat dit niet het geval is geweest, hebt ge aan mij te danken. Wèl word ik ervoor
beloond! Ik wist, dat Brune vals en boos is, vol slechte streken. Ik dacht: wordt híj
onze heer, dan is alles verloren. Is koning Nobel niet een edel man, vriendelijk en
goedertieren en genadig voor iedereen? Het leek mij een slechte ruil, die ons weinig
eer of voordeel brengen zou. Ik peinsde nacht en dag om een oplossing te vinden en
de pogingen van mijn vader te verijdelen, die een beer als Brune, een gulzigaard als
er geen tweede op aarde is te vinden, tot koning wilde laten uitroepen. Ik smeekte
God, koning Nobel te beschermen. Eén ding begreep ik wel: als mijn vader de
beschikking over zijn schatten behield, zouden zij er zeker in slagen, hun plan ten
uitvoer te brengen. En daarom probeerde ik allereerst aan de weet te komen, waar
mijn vader zijn bezitting verborgen had. Ik bespiedde hem zorgvuldig, telkens als
hij uitging; urenlang lag ik in hinderlaag om hem te zien gaan. In bossen en
kreupelhout, in kuilen en sloten, overal verborg ik mij om de listige oude te bespieden,
nacht en dag, dag en nacht vervolgde ik hem. Zo gebeurde het eens, dat ik bevende
van angst mij verborgen had, plat uitgestrekt tegen de grond om wat van de schat
aan de weet te komen. Toen zag ik mijn vader uit een hol sluipen en begreep ik, dat
ik de schat op het spoor was, omdat hij zo behoedzaam te werk ging. Nauwelijks uit
het hol gekomen, keek hij argwanend naar links en rechts om te zien, of iemand hem
bespioneerde. Hij zag niemand, zegende de dag, die hem zoveel geluk bracht en
stopte het hol dicht met zand, zodat de ingang met de grond gelijk werd gemaakt.
Hij wist er natuurlijk niets van, dat ik dat allemaal zag. Voor hij wegging, liet hij
zijn staart hangen en wiste daarmee zijn voetsporen uit. Dat was een list, die ik niet
kende - hoe menigmaal heb ik die later toegepast! Toen
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alles klaar was, wandelde hij op z'n gemak naar het dorp, waar de hanen en de vette
kippen waren.
Zodra ik mij durfde vertonen, sprong ik op en liep naar het hol. Ik wilde niet langer
in onzekerheid blijven verkeren en ik slaagde er gemakkelijk in, de juiste plaats te
vinden. Onmiddellijk groef ik het zand op en kroop naar binnen. Daar blonk mij aan
alle kanten goud en zilver tegen: er is hier niemand, die ooit zoveel rijkdommen bij
elkaar heeft gezien. U begrijpt, dat ik niet lang aarzelde: uren aaneen sleepte ik de
kostbaarheden weg. Vrouwe Hermeline hielp mij, maar het was een zware inspanning,
alles naar een plaats te brengen, die ons veilig genoeg leek. Wij droegen de schat
naar een hol in het struikgewas en toen was ìk de bezitter.
Hoor nu, wat de bondgenoten middelerwijl hadden gedaan, die de koning wilden
onttronen. Brune, de beer, zond gezanten naar alle hoeken om ieder grote beloningen
te beloven, die in zijn dienst zou willen treden. Zilver en goud zouden zij ontvangen
in overvloed. Mijn vader trok ook het hele land door om Brune's boodschap over te
brengen. Als hij eens geweten had, wat er met zijn schat was gebeurd! Was die hem
niet ontstolen, hij had er de stad Londen mee kunnen kopen!
Toen hij zo lange tijd rondgezworven had in het land tussen de Elbe en de Somme
en hij menig dapper krijgsman met zijn beloften had overgehaald, hem in de zomer
te komen helpen, keerde hij terug en zocht Brune met zijn makkers op. Hij vertelde
hun voor de aardigheid, hoe moeilijk hij het had gehad, hoe vaak hij gevaar had
gelopen in het land der Saksers, waar de jagers uit de hoge burchten hem met hun
honden hadden achtervolgd. Daarna toonde hij, tot grote vreugde van Brune, papieren,
waarop niet minder dan twaalfhonderd namen voorkwamen van Isengrijns
bloedverwanten, allen voorzien van
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scherpe klauwen en gretige monden; bovendien alle katten en beren, alle vossen en
dassen uit Thüringen en Saksen, die bereid waren, in Brunes dienst te treden.
Die hadden allen gezworen, Brune met kracht en toewijding te helpen, wanneer
zij twintig dagen soldij vooruit ontvingen.
Toen mijn vader zijn boodschap had gedaan, vertrok hij, om zijn schatten te gaan
zien. Maar hij bemerkte algauw, dat de zilveren en gouden munten en voorwerpen
verdwenen waren. Hij werd daar zo boos en bedroefd om, dat hij zich ophing. En zo
is door mijn behendigheid Brunes plan verijdeld. Zie nu, hoe de zaken staan: Heer
Isengrijn en Brune, de samenzweerders, zijn de vriendjes van de koning en de
ongelukkige Reynaert is de zondebok.’
De koning en de koningin, vol verlangen naar de schatten van Reynaert, voerden
hem buiten de kring en spraken daar afzonderlijk met hem. Ze smeekten hem, hun
de schat af te staan.
Maar Reynaert zei: ‘Ik zou wel dwaas zijn, heer koning, aan ú, die mij wil hangen,
mijn schatten te wijzen!’
‘Nee, Reynaert,’ zei de koningin, ‘mijn heer zal u laten leven en zal zijn houding
tegenover u veranderen en gij zult voortaan wijs, zachtaardig en trouw zijn.’
‘Dat zal ik,’ antwoordde Reynaert. ‘Indien de koning mij hier met u als getuige,
plechtig belooft, mij te beschermen en mij al mijn misdaden en zonden vergeeft, zal
ik hem wijzen, waar de schat verborgen is.’
‘Ik zou wel een dwaas zijn,’ zei de koning, ‘als ik dat alles aan Reynaert beloven
zou. Hij is een geboren dief en een doortrapte leugenaar.’
‘Nee,’ zei de koningin, ‘gij kunt Reynaert gerust geloven: al was hij vroeger slecht,
hij is nu totaal veranderd. U hebt gehoord, dat hij zijn vader en Grimbeert heeft be-
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schuldigd
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van medeplichtigheid aan een moordaanslag; wanneer hij ons bedriegen wilde, zou
hij zeker anderen dan hen hebben genoemd.’
Toen zei de koning: ‘Edele vrouw, al zou het mij kunnen schaden, wanneer gij
het op uw verantwoording neemt, zal ik Reynaert op zijn woord geloven. Maar dit
zeg ik hem: blijkt hij weer onbetrouwbaar te zijn, dan zal zijn hele geslacht ervoor
moeten boeten.’
Reynaert zag, dat de koning begon te wankelen en hij werd zeer blij. ‘Heer,’ zeide
hij, ‘ik zou een dwaas zijn, als ik u nu niet beloofde, alles naar waarheid mee te delen
in het volle vertrouwen op uw edelmoedigheid.’
Toen nam de koning een strohalm en zwoer daarbij, dat hij Reynaerts vader en
Reynaert zelf al hun misdaden vergaf. Was het te verwonderen, dat Reynaert blij
was, nu hij van de dood was gered?
Met een hoofse buiging zei hij: ‘Koning, edele heer, God moge u lonen, u en uw
vrouwe. Wel bewijst ge mij veel eer door uw goedertierenheid. Zoveel, dat er niemand
ter wereld is, die ik zo van harte mijn schatten gun als u en de koningin.’
Ook Reynaert nam een strohalm en beloofde daarbij, aan de koning en niemand
anders zijn rijkdommen te zullen afstaan.
Gretig nam de koning de halm aan en dankte Reynaert zeer. Het was Reynaert
bijna niet mogelijk, zich goed te houden, toen hij zag, dat de koning hem geloofde,
maar hij hield zijn gezicht rustig, al sprong zijn hart op van vreugde.
‘Heer, let op mijn woorden. In het oosten van Vlaanderen ligt het bos van Hulsterlo.
Ten zuidwesten daarvan vindt u de bron Kriekeput - meen niet, dat ik u onware
dingen vertel. Dat is een van de ergste wildernissen, die men op aarde vindt en het
gebeurt dikwijls, dat in een halfjaar man noch vrouw die put bezoekt noch enig ander
levend wezen,
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uitgezonderd de uil en de nachtuil, die daar hun nest maken, of een ander vogeltje,
dat daar toevallig komt. Bij die put ligt mijn schat verborgen. Onthoud het goed:
Kriekeput heet de plaats. Ga daarheen met de koningin: er is niemand zo betrouwbaar,
dat gij hem er als plaatsvervanger heen kunt zenden. Als u bij die put komt, zult u
zeven jonge berkebomen zien en onder de boom, die het dichtst bij de put staat, is
mijn schat begraven. Onder wat mos en aarde vindt u kostbare sieraden van goud en
zilver; ook ligt er de kroon, die koning Hermelink droeg en allerlei andere kleinodiën:
edelstenen en goudwerk, dat niet met geld te betalen is. Als u de eigenaar van dat
alles geworden zijt, zult u vaak in stilte denken: O, Reynaert, getrouwe dienaar, die
zo listig alles verborgen heeft, God zegene u overal waar ge komt.
Toen antwoordde de koning: ‘Als ik erheen ga, moet je mij begeleiden. En je moet
mij helpen, de schat op te graven. Ik kan het zonder jou zeker niet vinden. Ik heb
wel eens gehoord van Aken en Parijs: ligt het daar ergens in de buurt? Ik vermoed,
dat je mij bedriegt en maar zelf een naam bedenkt.’
Dat stond Reynaert niet aan. Hij toonde zich boos en zei: ‘U is wel op de hoogte!
Aken en Parijs - dat is even dicht bij Hulsterlo als Keulen bij de maand mei ligt.
Meent ge, dat ik u de rivier de Leye wijzen zal in de Jordaan? Maar ik zal u wel laten
zien, dat ik geen gefingeerde namen heb opgegeven.’
Luid riep hij: ‘Cuwaert, kom hier; de koning wil je spreken!’
Alle dieren keken verwonderd op; ze wisten niet, wat er daarginds gebeurde.
Sidderend en bevend naderde de haas - ook hij begreep niet, wat de koning wilde.
‘Cuwaert,’ zei Reynaert spottend, ‘heb je het koud? Je
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beeft, man, en je moet juist blij zijn en onbevreesd. Geef hier in tegenwoordigheid
van de koning en de koningin maar eens eerlijk antwoord op alles, wat ik je vragen
zal.’ ‘Al zou het mij het hoofd kosten,’ sprak Cuwaert, ‘ik zal de waarheid spreken.’
‘Vertel ons dan, waar de Kriekeput ligt.’
‘Meen je, dat ik dat niet weet, Reynaert? Dat is toch in het moerassige land bij het
bos Hulsterlo. Ik heb in die woestenij al te veel ellende, honger en kou beleefd om
het ooit te kunnen vergeten. Het was op die plaats, dat Reynout de Muis valse munten
maakte om zich en zijn makkers te kunnen onderhouden.’
‘Verdwijn dan maar,’ zei Reynaert. ‘Dit was het enige, dat de koning wilde weten.’
Toen Cuwaert vertrokken was, vroeg Reynaert: ‘Is dit bewijs genoeg, heer koning,
dat ik de waarheid gesproken heb?’
‘Ongetwijfeld. Vergeef mij, het was verkeerd, u te wantrouwen, Reynaert, lieve
vriend, zie het nu zo te overleggen, dat je met ons naar de put kunt gaan, waar de
schat onder de berkeboom begraven ligt.’
‘Dat is een wonderlijk voorstel. Meent u, dat ik niet dolblij wezen zou, wanneer
ik met u kon wandelen zonder het voortdurende besef, dat mijn tegenwoordigheid u
tot schande strekt? En daar komt nog iets bij: toen Isengrijn in naam van de duivel
monnik was geworden, kreeg hij zo weinig voedsel, dat hij voortdurend kermde van
honger: hij was gewend, evenveel te eten als zes monniken. Dat wekte mijn
medelijden en ik raadde hem aan, weg te lopen: als bloedverwant kon ik het niet
aanzien, dat hij zwak en traag werd. Maar door die raad heb ik mij de ongenade van
de paus op de hals gehaald.
Morgen, als de zon opgaat, wil ik naar Rome gaan om vergiffenis te krijgen. En
uit Rome vaar ik over zee naar het
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Heilige Land, waar ik niet meer vandaan ga, voor ik zoveel vrome en dappere daden
heb gedaan, dat ik bij mijn terugkomst met u kan wandelen zonder u tot schande te
brengen. Het zou toch gruwelijk zijn, heer koning, wanneer u langs straten en wegen
ging met een vervloekte als ik ben.’
‘Ben je al lang in de ban?’ vroeg koning Nobel.
‘Drie jaar geleden is in de volle vergadering de ban over mij uitgesproken door
de deken Herman.’
‘Als je in de ban bent, zou men mij terecht vele verwijten kunnen doen, wanneer
ik met je wandelde. Ik zal dan Cuwaert of een ander vragen met mij naar de Kriekeput
te gaan. En jou raad ik aan, Reynaert, geen ogenblik te wachten om je tocht te
ondernemen en je te laten zuiveren van de smetten die nu op je rusten.’
‘Dat zal ik doen,’ zei Reynaert. ‘Als alles naar mijn wens gaat, begin ik morgen
mijn reis naar Rome.’
‘Het schijnt mij toe, dat je vol goede voornemens bent. God geve, dat je erin slaagt,
je doel te bereiken.’
Toen dit alles was gezegd, ging koning Nobel staan op een hoge stenen stellage,
zoals hij gewoon was, wanneer hij gedurende een rechtszitting tot het volk wilde
spreken.
Rondom in het gras zaten de dieren, in de volgorde van hun rang en stand. Reynaert
stond naast de koningin: wel had hij reden, haar dankbaar te zijn, want zij had hem
het leven gered.
‘Bid God, dat ik u gezond en wel terugzie,’ zei hij tot de koningin.
En zij antwoordde: ‘God, die almachtig is, vergeve u al uw zonden.’
Toen sprak de koning tot de dieren:
‘Reynaert is hier aan het hof gekomen en wil met alle kracht streven naar een beter
leven. En mijn vrouwe, de koninginne, heeft zó voor hem gepleit, dat ik zijn vriend
geworden ben. Er is een verzoening tot stand gekomen
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tussen ons en ik heb hem de vrijheid geschonken. Ik maak bekend, dat men Reynaert
geen kwaad mag doen; dat zeg ik ten tweedenmale en ten derdenmale. Bovendien
beveel ik u, Reynaert, zijn vrouw en zijn kinderen eer te bewijzen, overal en wanneer
gij ze ook ontmoet. Ik wil geen klachten meer over zijn daden horen. Al was hij
vroeger boosaardig, nu zal hij zich beteren. Ik zal u zeggen hoe: morgen vroeg wil
hij, gekleed in een pelgrimskleed en voorzien van tas en staf naar Rome vertrekken
en daarna naar het Heilige Land; en hij komt hier niet terug, voor hij volkomen
vergiffenis heeft gekregen voor al zijn zonden.’

D.L. Daalder, De historie van Reynaert de Vos

69

Hoofdstuk 8
Reynaerts Wraak
Onmiddellijk nadat deze woorden waren gesproken, vloog Tiecelijn de raaf naar het
galgenveld, waar Brune, Isengrijn en Tibeert zwoegden om de galg gereed te maken.
‘Dwazen,’ riep hij, ‘wat doen jullie nog hier? Reynaert deelt de lakens uit aan het
hof; hij is er oppermachtig, de koning heeft hem vrijgelaten en jullie zijn alle drie
valselijk aangeklaagd.’
‘Dat is alles leugen,’ riep Isengrijn boos.
Maar hij sprong toch op en rende in de richting van het hof. Brune volgde hem,
zo snel hij kon. Tibeert was zeer bevreesd; bevend bleef hij op de galg zitten. Hij
was zo bang voor zijn huid, dat hij er graag zijn oog voor overhad, wanneer hij met
Reynaert verzoend was. Hij wist niet, wat
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hij doen moest en, zittende op de dwarsbalk, beklaagde hij zich, dat hij Reynaert ooit
had leren kennen.
Vol zelfbewustheid drong Isengrijn door de menigte heen, plaatste zich recht
tegenover de koningin en begon met ruwe woorden te schelden, zodat de koning vol
verontwaardiging beval, hem en Brune gevangen te nemen.
Onmiddellijk werden ze gegrepen en gebonden.
En ze werden met meer smaad bejegend dan men het dolle honden doet. Men
behandelde ze als gemene schurken en men bond ze zo stevig, dat ze geen lid meer
konden verroeren.
Maar het zou nog erger worden.
Reynaert, die Brune niets dan kwaad gunde, wist te bewerken, dat men Brune een
stuk huid van zijn rug sneed, om er voor hem een pelgrimstas van te maken: een voet
lang en een voet breed. Nu zou Reynaert helemaal klaar zijn geweest, als hem nog
niet vier nieuwe schoenen hadden ontbroken. Hoor, hoe hij daaraan kwam. Hij
fluisterde tot de koningin: ‘Vrouwe, ik ga als uw pelgrim. Mijn oom Isengrijn heeft
vier stevige schoenen; kunt u er niet voor zorgen, dat ik die krijg? Ik zal u gedenken
in mijn gebeden. Laat Haersinde, mijn tante, ook twee van haar schoenen afstaan:
dat kunt u gerust van haar vragen, want zij blijft in de regel toch op haar gemak
thuis.’
‘Goed,’ zei de koningin, ‘zonder goede schoenen kun je de reis niet maken. Je
moet zó ver gaan, over bergen en door wouden, door struiken en over stenen, het is
waarlijk geen kleinigheid en je hebt goede schoenen nodig. Ik zal mijn best doen, ze
voor je te krijgen. Die van Isengrijn zullen je wel passen: ze zijn dik en sterk en zo
is het ook met de schoenen van Haersinde. Al zou het hun het leven kosten, ieder
van hen zal je twee schoenen moeten afstaan, waarmee jij kunt wandelen.’
Zo heeft de valse pelgrim weten te bewerken, dat Isen-
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grijn de huid van zijn poten van de knieën tot de klauwen moest verliezen. Een valk,
wie de ogen werden dichtgenaaid, zat niet stiller dan Isengrijn het deed, toen men
hem de huid afstroopte, tot het bloed over zijn tenen stroomde. Toen Isengrijn zijn
voorste schoenen had afgestaan, moest Haersinde, zijn vrouw, op het gras gaan liggen
en haar achterste schoenen geven.
Met vreugde zag Reynaert, hoe zijn vijanden gepijnigd werden.
Maar met een bedroefd gezicht zei hij: ‘Tante, lieve tante, wat waart ge mij altijd
goedgezind. Het is mij een geluk, uw schoenen te mogen dragen. Wees er verzekerd
van, dat ook voor u een deel zal zijn van het geluk, dat ik in het Heilige Land vinden
zal, met uw schoenen getooid.’
Vrouwe Haersinde was zo uitgeput en gekwetst, dat ze weinig antwoordde:
‘God wreke ons op u.’
Isengrijn was woedend, maar zweeg.
Ook Brune, zijn makker, voelde zich dodelijk bedroefd: gebonden en gewond
lagen ze op het gras.
Was Tibeert daar geweest, dan zou ook hij niet gespaard gebleven zijn.
De volgende morgen, nog vóór de zon opging, liet Reynaert de schoenen, die
Isengrijn en Haersinde hem hadden moeten afstaan, stevig om zijn voeten binden en
zocht de koning en de koningin op.
Met een uitgestreken gezicht zei hij: ‘Heer, God geve u een goede dag, u en uw
vrouwe, die ik met reden prijs. Laat nu Reynaert, uw onderdanige dienaar, tas en staf
geven en sta mij dan toe, te vertrekken.’
Snel ontbood de koning Belijn, de ram. En hij sprak tot hem: ‘Ziehier pelgrim
Reynaert. Lees een gebed voor hem en geef hem tas en staf.’
‘Dat durf ik niet doen, heer,’ antwoordde Belijn, ‘Rey-
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naert heeft immers zelf bekend, dat de paus hem in de ban heeft gedaan.’
‘Wat zou dat?’ zei de koning. ‘Je weet toch wel, dat meester Juffroet ons geleerd
heeft, dat iemand vol zonden maar met diep en werkelijk berouw, vóór hij naar het
Heilige Land trekt vergiffenis kan krijgen?’
Daarop antwoordde Belijn: ‘Ik doe het niet, tenzij u mij wilt beschermen tegen de
bisschop, die mij mogelijk straffen zal.’
‘Ik hang je liever op, dan je die verzekering te geven,’ zei de koning boos.
Toen Belijn hoorde, dat de koning woedend was, werd hij zo bang, dat hij begon
te beven. Hij maakte zijn altaar klaar en las de gebeden en zong de liederen, die
hierbij nodig waren.
Na de plechtigheid hing hij Reynaert de tas om de hals, die van Brunes huid was
gemaakt. Ook gaf hij de deugniet de staf in de hand en toen was Reynaert gereed
voor de tocht. Hij keek naar de koning en de geveinsde tranen biggelden hem over
de wangen, alsof hij het vreselijk vond, te moeten vertrekken en alsof hij diep berouw
had. Maar het was alleen maar, omdat hij er niet in geslaagd was, alle anderen, die
hij achterliet, even erg te kwellen als hij het Brune en Isengrijn had laten doen.
Toch smeekte hij hun, even innig voor hem te bidden als zij wilden, dat hij het
voor hen zou doen.
Eigenlijk duurde hem dat afscheid nemen te lang: hij snakte ernaar, om weg te
komen. Vrees beving hem telkens, zoals dat ieder gaat, die schuldig is.
‘'t Spijt mij, dat je zoveel haast hebt,’ zei de koning.
‘Nee, heer, het is hoog tijd: een goede daad moet men niet uitstellen. Geef mij uw
afscheidsgroet, ik wil vertrekken.’
‘Ga met God,’ zei de koning.
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En hij beval het hele hof, Reynaert uitgeleide te doen, behalve de gevangenen.
Zo was Reynaert nu pelgrim en zijn oom Isengrijn en Brune lagen gewond en
gebonden neer.
Geen sterveling ter wereld zou zich ernstig hebben kunnen houden, wanneer hij
Reynaert toen gezien had. Het was vermakelijk, te zien, hoe kluchtig hij wegstapte,
hoe keurig de tas om zijn hals hing, hoe fier hij de pelgrimsstaf droeg en hoe sierlijk
de schoenen aan zijn voeten waren gebonden.
Hij had er pret over, dat er zo'n menigte met hem meeging, die vroeger vol
verlangen was, hem in het verderf te storten.
‘Het spijt mij, koning, dat gij zo ver met mij meegaat,’ sprak Reynaert. ‘Ik vrees,
dat het u schaden zal. En denk hieraan: twee moordenaars hebt ge aan het hof
gebonden achtergelaten. Stel u eens voor, dat ze onderwijl ontsnap-
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pen: wat een ellende kan daaruit voortkomen. Laat mij verder alleen trekken.’
Na deze woorden ging hij rechtop staan en verzocht alle dieren, voor hem te willen
bidden, als hij vertrokken was; dan zouden zij de gevolgen ondervinden van zijn
goede daden.
Dat beloofden ze zonder onderscheid.
Toen hij afscheid nam van de koning, jammerde hij zo, dat menigeen medelijden
kreeg.
En kermende zei hij tegen Cuwaert, de haas: ‘Och, Cuwaert, moeten wij scheiden?
Wil je me niet begeleiden, jij met mijn vriend, Belijn de ram? Jullie beiden waren
nooit onvriendelijk tegen mij en jullie kunt nog wat verder met mij gaan. Jullie leiden
een onberispelijk leven, je hebt een goede reputatie en jullie zijn goedertieren, terwijl
geen enkel dier over jullie klaagt. Ernstig en waardig is jullie gedrag als dat van mij,
toen ik nog als een kluizenaar leefde. Als jullie maar gras en bladeren hebt, verlangen
jullie niet naar brood of vlees of andere uitgezochte spijzen.’
Met dergelijke vleierij wist Reynaert deze twee zó te misleiden, dat zij met hem
gingen, tot zij Maupertuus hadden bereikt.
Toen Reynaert voor de poort van Maupertuus was gekomen, zei hij: ‘Neef Belijn,
jij moet alleen buiten wachten. Ik ga naar binnen en Cuwaert gaat met mij mee. Vraag
hem, heer Belijn, mijn vrouwe Hermeline en haar kleine welpen te troosten, wanneer
ik afscheid van hen neem.’
‘Ik verzoek hem hierbij, als trooster te willen optreden,’ zei Belijn plechtig.
Zo wist Reynaert met vleierij en mooie woorden Cuwaert listig te overreden met
hem het hol binnen te gaan.
Toen ze in het hol kwamen, Cuwaert en Reynaert, vonden ze vrouwe Hermeline met
haar jongen, vol vrees wachten-
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de op de uitslag van de rechtszitting. Ze waren bang, dat Reynaert opgehangen was
en zij verwonderden zich uitermate, toen zij hem met staf en tas ongedeerd thuis
zagen komen.
Hermeline was blij en sprak: ‘Hoe ben je vrijgekomen, Reynaert?’
‘Ik ben pelgrim geworden. Heer Brune en heer Isengrijn zitten als gijzelaars voor
mij gevangen. En de koning heeft ons Cuwaert gegeven om met hem te doen, wat
wij willen. Koning Nobel heeft begrepen, dat Cuwaert de eerste was, die ons heeft
beticht van boze daden en ik geef u de verzekering, vrouwe Hermeline, dat hij ervoor
boeten zal. Het is geen wonder, dat ik boos op hem ben.’

Toen Cuwaert die vreselijke woorden hoorde, draaide hij zich om en wilde vluchten.
Maar dat was onmogelijk.
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Reynaert versperde hem de weg naar de deur en greep hem bij de keel. En Cuwaert
jammerde luid: ‘Help mij, Belijn, waar blijf je? Deze pelgrim bijt mij dood.’
Maar er kwam spoedig een eind aan dat roepen!
En Reynaert zei: ‘Laten wij nu deze goede, vette haas opeten.’
De jongen sprongen op het voedsel toe en deden zich aan het vlees te goed. Zij
bekommerden zich er niet om, dat Cuwaert het leven verloren had. Ook Hermeline
at met vreugde; telkens weer dankte zij de goede koning, die zo vriendelijk was
geweest, haar jongen plezier te doen.
‘De koning gunt het ons van harte,’ zei Reynaert. ‘Ik weet zeker, dat hij ons
geschenken zou willen geven, die hij zelf voor geen honderd pond zou aannemen!’
‘Wat voor geschenken bedoel je?’ vroeg Hermeline.
‘Een touw, een paal en een dwarsbalk!’ zei Reynaert grimmig. ‘Maar als het
enigszins mogelijk is, zal ik de dans ontspringen. Ik hoop, dat we ons over twee
dagen even weinig zullen bekommeren over zijn dagvaardingen als hij het om de
mijne doet.’
‘Wat bedoel je?’ vroeg Hermeline opnieuw.
‘Ik zal het je zeggen. Ik weet een woestenij van hei en kreupelhout. Daar is geen
gebrek aan voedsel en aan goede rustplaatsen. Hoenders, patrijzen en allerlei andere
vogels wonen er in overvloed. Als je mee wilt gaan, Hermeline, zullen we er een
gemakkelijk leven hebben en ze vinden ons er in geen zeven jaar.’
‘Dat lijkt mij allemaal vergeefse moeite,’ zei Hermeline. ‘Je hebt immers gezworen,
dit land te verlaten en als pelgrim met tas en staf naar het Heilige Land te trekken.’
Maar Reynaert antwoordde: ‘Een wijs man heeft mij eenmaal gezegd: een
afgedwongen eed beduidt niets. Al ondernam ik die tocht, het zou mij niets baten.
Ik heb de koning een schat voorgespiegeld, die absoluut niet bestaat.
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Zodra hij heeft gemerkt, dat ik hem wéér bedrogen heb, zal hij mij nog meer haten
dan vroeger. Daarom denk ik, dat het beter is om weg te gaan dan te blijven.’
Belijn werd boos, omdat Cuwaert zo lang in het hol bleef. Daarom riep hij woedend:
‘Cuwaert, voor de drommel, hoe lang houdt Reynaert je daarbinnen? Waarom kom
je er niet uit? Dan kunnen we weggaan.’
Toen Reynaert dat hoorde, ging hij naar Belijn en zei fluisterend: ‘Ai, heer, waarom
maak je je zo boos? Er is toch geen reden om toornig te worden, als Cuwaert met
mij en zijn tante rustig zit te praten? Cuwaert heeft mij gezegd, je te vragen alvast
maar zoetjesaan vooruit te lopen, als het wachten je begint te vervelen. Hij moet nog
een poosje blijven bij zijn tante Hermeline en haar jongen, die klagen en jammeren,
nu ze weten, dat ik vertrekken zal.’ Maar Belijn zei: ‘Zeg mij, Reynaert, wat voor
kwaad heb je Cuwaert gedaan? Ik meende te horen, dat hij luid om hulp riep!’
‘Wat zeg je, Belijn?’ antwoordde Reynaert. ‘God zij je genadig. Ik zal je vertellen,
wat er gebeurd is. Toen wij in huis kwamen en Hermeline hoorde, dat ik als pelgrim
naar het Heilige Land zal trekken, werd ze zo bedroefd, dat ze in onmacht viel. En
toen Cuwaert dat zag, riep hij luid: “Edele held, kom hier en help mij, mijn tante bij
te brengen. Zij is helemaal buiten bewustzijn.” Dat riep hij met grote kracht. Niets
anders dan dit.’
‘Ik hoorde ook wel, dat Cuwaert veel misbaar maakte. En ik was bang, dat hem
iets kwaads overkomen was.’
‘Meen dat niet,’ zei Reynaert. ‘Ik zou nog liever willen, dat mijn vrouw en kinderen
iets overkwam dan mijn lieve neef Cuwaert.’
‘Heb je niet gehoord,’ vervolgde hij, ‘dat de koning mij gisteren in
tegenwoordigheid van zijn rijksgroten verzocht, hem een brief te schrijven, vóór ik
vertrok? Wil jij
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hem die bezorgen, neef Belijn? Die brief is al geschreven en ligt klaar voor
verzending.’
‘Ik weet het niet, Reynaert,’ antwoordde Belijn. ‘Als ik weet, dat je brief geen
verzinsel is, zal ik hem graag naar de koning brengen, mits je me iets bezorgt, waarin
ik hem kan meenemen.’
‘Wees daar niet bezorgd over,’ sprak Reynaert. ‘Ik zal je de pelgrimstas om de
hals hangen en daar de brief voor de koning in bergen. De koning zal je er erg
dankbaar voor zijn en je er flink voor belonen. Gij zult mijn heer de koning als
boodschapper van harte welkom zijn.’
Dat vond Belijn uitstekend.
Reynaert ging naar binnen, keerde terug en bracht Belijn de tas, waarin hij de kop
van Cuwaert had verborgen. Met een uitgestreken gezicht hing hij Belijn de tas om
de hals en beval hem nadrukkelijk, de brief onderweg niet te lezen, wanneer hij de
koning tot vriend wilde houden. Hij beweerde, dat het geschrift in een geheime
afdeling van de tas verborgen was en raadde Belijn aan, als hij de koning een dienst
wilde bewijzen, te zeggen, dat hij en niemand anders de raad had gegeven, deze brief
te schrijven. Dan zou de koning hem eeuwig dankbaar zijn.
Dat hoorde Belijn. Hij sprong een voet in de lucht, zo blij was hij met deze
opdracht, die hem toch in zo grote ellende zou brengen.
‘Nu ben ik er verzekerd van, Reynaert,’ zei hij, ‘dat ge mij en allen, die aan het
hof zijn, goedgezind zijt. Men zal mij buitengewoon prijzen, wanneer men bemerkt,
dat ik met schone en vleiende woorden een brief kan dicteren, al is het een feit, dat
ik het níet kan. Ik heb vaak genoeg horen zeggen, dat menigeen geëerd is om dingen,
die hij niet verstond.’ En hij voegde erbij: ‘Hoe is het, Reynaert? Gaat Cuwaert weer
met mij naar het hof?’
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‘Nee,’ zei Reynaert, ‘hij zal je spoedig achterna komen. Hij heeft nog geen tijd, ga
maar vast vooruit. Ik moet trouwens Cuwaert nog enkele dingen vertellen, die geheim
zijn.’
‘Adieu dan, Reynaert,’ sprak Belijn en begaf zich op weg. Hoor nu wat Reynaert
deed.
Hij kroop weer in zijn hol en zei: ‘We zullen in grote moeilijkheden geraken als
wij hier blijven. Maak u gereed, vrouwe Hermeline en ook jullie allemaal, mijn
kinderen. Volgt mij, ik ben je vader en laten we ons haasten om weg te komen.’
Onmiddellijk vertrok de hele familie: Reynaert, Hermeline en de jongen - ze gingen
rechtstreeks naar de wildernis, waarover Reynaert had gesproken.
Belijn de ram liep aan één stuk door naar het hof, waar hij een poosje na de middag
aankwam.
Toen de koning Belijn zag naderen met de tas, waar Brune zoveel pijn om had
geleden, vroeg hij verwonderd: ‘Waar kom je vandaan? Waar is Reynaert? Hoe komt
het, dat hij deze pelgrimstas niet meegenomen heeft?’
‘Ik zal het u zeggen,’ antwoordde Belijn. ‘Toen Reynaert klaar was om te
vertrekken, zeide hij mij, dat hij u, heer koning, een brief wilde zenden en toen vroeg
hij mij, die aan u te brengen. Ik zei hem, dat ik, om u genoegen te doen, wel zeven
brieven zou willen bezorgen. Omdat Reynaert niets anders vinden kon om de brieven
in te dragen gaf hij mij deze pelgrimstas. Er is nooit een beter schrijver geweest dan
ik, o koning. Want ik heb hem deze brief gedicteerd en ik heb hem aangeraden, zó
te schrijven als hij het heeft gedaan.’
‘Geef die brief dan aan mijn schrijver Botsaert,’ beval de koning.
Niemand was beter in staat om te lezen en te schrijven dan
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die. Iedere brief, die aan het hof werd bezorgd, moest Botsaert voorlezen. Met Bruneel
nam hij de tas van Belijns rug, van Belijn, die zo dom was geweest, al de dwaasheden
te zeggen, die Reynaert hem had ingeblazen.
Toen Botsaert het hoofd zag, riep hij verschrikt: ‘Wat is dàt voor een brief? Heer
koning, dit is de kop van Cuwaert. Wee over u, dat ge Reynaert ooit hebt vertrouwd!’
Bedroefd en boos zagen de koning en de koningin, wat er gebeurd was. De koning
liet het hoofd op de borst zinken en stond lang verslagen stil. Eindelijk hief hij de
kop op en begon zó vreselijk te brullen, als hij het nooit gedaan had.
Alle dieren sidderden van vrees.
De eerste, die weer sprak, was Firapeel, de luipaard.
Hij was familie van de koning en had dus het recht om te spreken.
‘Koning leeuw,’ zei hij, ‘waarom maakt ge zo'n geweldig misbaar? U gedraagt u,
alsof de koningin gestorven is! Wees verstandig en matig u wat!’
‘Heer Firapeel,’ sprak de koning, ‘een boos gedrocht heeft mij zo schandelijk
bedrogen, dat ik buiten mijzelf ben van verdriet en woede. Hij heeft mij door valse
streken en bedrieglijke woorden zo misleid, dat ik mijzelf haat en een eerloos man
ben geworden. Mijn oude vrienden Brune en Isengrijn worden mij door een sluwe
pelgrim ontnomen. Dat gaat mij zo aan het hart, dat ik zinloos van smaad en verdriet
ben.’
‘Als er misdaan is, moet het gewroken en goedgemaakt worden,’ sprak Firapeel.
‘Men moet de wolf, Brune en vrouwe Haersinde schadeloos stellen door hun Belijn
uit te leveren, die bekend heeft, dat op zijn aanraden Cuwaert is gedood. Hij heeft
schuld en moet ervoor boeten. Daarna zullen we allemaal haastig naar Reynaert lopen
en hem gevangen
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nemen om hem op te hangen zonder verder verhoor.’
‘Kon dat gebeuren, dan zou ik tenminste enigszins getroost zijn,’ zei de koning.
‘Ik zal de verzoening tot stand brengen,’ beloofde Firapeel.
Toen ging hij naar de plaats, waar de gevangenen zuchtten. Natuurlijk maakte hij
eerst hun boeien los en zei: ‘Mijne heren, de koning groet u en het spijt hem, dat hij
verkeerd tegenover u gehandeld heeft. Als schadevergoeding biedt hij u Belijn de
ram aan en al zijn nakomelingen tot het einde der wereld. Waar ge ze vindt, in veld
of woud, ge kunt er vrij over beschikken. Bovendien laat de koning u weten, dat gij
zonder vrees voor straf Reynaert en al zijn bloedverwanten moogt kwellen en doden,
waar ge ze vinden zult. Deze rechten schenkt u de koning ten eeuwigen dage. Maar
als loon daarvoor vraagt hij uw trouw en vriendschap, terwijl ook hij nimmer meer
iets tegen u zal ondernemen. Neemt dit aanbod aan en verheugt u in de gunst van de
koning.’
‘Wat vind jij ervan, Brune?’ vroeg Isengrijn.
‘Ik zit liever in 't bos dan in de boeien. Laten we naar de koning gaan en vrede
sluiten.’
Zo gingen ze met Firapeel naar het hof en huldigden de koning.
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Hoofdstuk 9
Reynaert in ongenade
Nobel ontving de begenadigden met vriendelijk gelaat en hoofse woorden. En
menigeen, die met Brune en Isengrijn de spot had gedreven, toen ze in ongenade
waren gevallen, sprak nu honingzoete woorden en dong naar hun gunst, ongevoelig
voor de honende taal en het trotse gebaar van de oude vijanden. Niemand ondervond
sterker de haat en de minachting van het tweetal dan Belijn en zijn geslacht. Waar
zij of hun verwanten rammen of schapen vonden, grepen zij de vreedzame en
schuchtere dieren en doodden hen onbarmhartig. En tot in onze tijd bleef de
vijandschap duren en werden de onnozelen een prooi van de roofzuchtige barbaren
met klauwen en scherpe tanden.
‘Eer zal ik u beiden bewijzen,’ sprak Nobel tot de beer en de wolf. ‘Twaalf dagen
zal ik het hoffeest verlengen om u te gerieven en te verheugen. Het is mij een grote
vreugde, u te mogen ontvangen, nu na veel misverstand en dwaling de vrede tussen
ons is hersteld.’
En overal zond de koning zijn boodschappers rond om allen te noden aan het hof,
die al eerder waren vertrokken en gesteld waren op dans en spel en vrolijkheid en
de vrede meer liefhadden dan de strijd. Uit alle delen van het grote rijk stroomden
de gasten naar het hof. En er waren schalmeien en trompetten, die de rondedansen
begeleidden en op menige wedstrijd wedijverden de dieren in behendigheid en kracht.
Vorstelijke gulheid richtte een feestmaal aan, waar men eeuwen later nog over zou
spreken: kostelijke spijzen vulden de tafels en in de bekers parelde de zoetste malvezij.
Alleen Reynaert ontbrak, de rode pelgrim, die niet getogen was naar het Heilige
Land zoals hij had beloofd en zelfs
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niet naar Rome, maar zich had verborgen in de ruige wildernissen achter zijn sterke
burcht Maupertuus. Wat hij daar deed?
Het bleek afdoende, toen op de achtste dag van het hoffeest Lampreel, het konijn,
voor de koning verscheen, die met zijn gemalin aan tafel zat.
‘Koning,’ zei het dier met droeve stem, maar zó, dat ieder het hoorde, ‘ontferm u
over mij. Nooit heeft iemand zó geleden onder de wandaden van Reynaert als ìk.
Gisteren, vroeg in de morgen, kwam ik bij zijn burcht Maupertuus, waar hij in de
zon zat, gekleed als een vrome pelgrim. Wetende, dat u vrede onder de dieren hebt
bevolen, liep ik langs hem om naar uw hof te gaan zonder mij voor hem te verbergen.
Maar nauwelijks had hij mij gezien of hij stond op. Lezende in zijn gebedenboek
naderde hij mij. Ik was niet bang en meende, dat hij niets dan goeds in de zin had.
Hij had immers uw vriendschap verworven; hij had het voornemen te kennen gegeven,
een bedevaartstocht te ondernemen, hij droeg het gewaad van een heilig man en
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hij las aandachtig. Welk kwaad kon mij dan geschieden? Op het smalle pad bij zijn
woning ging ik hem voorbij en groette vriendelijk en eerbiedig. Hij gaf geen antwoord
en scheen volkomen verdiept in zijn brevier. Maar plotseling trok hij zijn rechter
handschoen uit en greep mij met zijn scherpe nagels zó stevig tussen mijn oren, dat
ik mijn hoofd meende te verliezen. Gode zij dank - ik wist te ontkomen met een
vlugge sprong en rende weg zonder mij te storen aan de grimmige woorden, die hij
mij achterna schreeuwde en een bewijs waren van zijn verbolgenheid, omdat ik
gevlucht was. Het lopen viel mij zwaar genoeg: een van mijn oren was ik bij de
worsteling kwijtgeraakt en uit vier hoofdwonden stroomde mij het bloed over de
ogen. Ziehier, koning Nobel, hoe hevig hij mij gekwetst heeft. Laat u dit misdrijf
ongestraft en duldt ge, dat uw gebod zó gruwelijk wordt overtreden, dan zal niemand
meer over de heide en door de wildernissen durven gaan uit vrees voor de snode
rover, de rode verrader, die meer macht heeft dan de koning zelf.’
Nauwelijks was de stem van Lampreel verklonken of Corbout, de roek, kwam
aanvliegen met wankele vleugelslagen. Hij streek neer voor de troon en zei:
‘Lieve heer, luister naar mij: ik kom tot u met een jammerklacht. Vroeg in de
morgen - de dauw lag nog over de velden en de vorsen in de poelen kwaakten nog
- ging ik met Scherpenebbe, mijn vrouw, een lustige wandeling maken. Toen wij op
de heide kwamen, waar de leeuwerik zijn liederen zong, zagen wij Reynaert als een
dood, armzalig wezen liggen tussen de donkere struiken. Zijn ogen staarden en
schenen gebroken en de tong hing hem ver uit de wijdgeopende mond. Wij klaagden
luid, want wij wisten, dat hij uw gunst had verkregen en wilde leven als een heilig
man. Met onze vleugels beroerden wij zijn lichaam, maar uit niets bleek, dat hij nog
leefde.
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‘Als hij niet dood is, ademt hij nog,’ zei Scherpenebbe. Helaas, het waren de laatste
woorden, die ik van haar hoorde. Want toen zij zich vooroverboog en haar oor bij
de muil van Reynaert bracht, beet de bedrieger plotseling toe en klemde haar kop
tussen zijn kaken. U kunt begrijpen, hoe bedroefd ik was.
‘Wee, wee, wat overkomt ons?’ riep ik luid.
Maar Reynaert stond haastig op en grauwde mij zó gruwelijke woorden toe, dat
ik beefde als een riet en vluchtte naar een boom, waar hij mij niet grijpen kon. En
daar zag ik, hoe hij haar, die mijn troosteres was bij al het leed, dat men nu eenmaal
in het leven ondervindt, met huid en veren verslond. En daarna sloop hij weg naar
de wildernis, waar hij zich voor ieder verbergen kan.
Gebogen van rouw daalde ik neer bij het overschot van mijn geliefde. Ik verzamelde
de veren, die waren overgebleven, om ze u te tonen. Ziehier, genadige koning, de
vleugelpennen van Scherpenebbe, die ik liefhad als het licht mijner ogen. Wilt ge
door uw dienaren worden geeerd en macht houden over hen allen, wreek dan de dood
van mijn vrouwe. Want laat ge deze inbreuk op uw gezag ongewroken, dan zult ge
ten langen leste zelf niet meer veilig zijn op de heide en op de wegen. Bedenk wel,
lieve here, dat hij, die het kwaad niet straft, schuldig is voor God.’ Toen Nobel de
klachten van het konijn en de roek had aangehoord, was hij buiten zichzelf van
woede. Zijn koninklijk voorhoofd werd grauw en gerimpeld, zijn ogen bliksemden
en hij brulde als een wilde stier, zó angstaanjagend, dat allen aan het hof beefden
van vrees.
Zijn stem schalde over de velden:
‘Bij de kroon en bij de trouw, die ik mijn vrouw heb gezworen - ik zal deze
misdaden zó bitter wreken, dat men er nog jarenlang over zal spreken wat er gebeurt
met hen, die het gebod van een koning durven overtreden. Ik was
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een dwaas, toen ik mij liet misleiden door een leugenaar, die mij met valse praatjes
voor zich innam en mijn vrienden ten verderve voerde. Hij speldde mij op de mouw,
dat hij naar Rome zou gaan en vandaar over zee naar het Heilige Land. Ik gaf hem
een pelgrimskleed en een reistas en ik was ervan overtuigd, dat hij de waarheid sprak.
En mijn laatste twijfel werd weggenomen door mijn gemalin, die hem volkomen
vertrouwde en onder zijn invloed was gekomen. Zo heeft zij mij door slechte raad
ten val gebracht zoals Eva het Adam heeft gedaan, toen zij hem verleidde te eten van
de vrucht, die God verboden had. Uw aller hulp roep ik in om een einde te maken
aan de misdrijven van de moordenaar met de rode baard en ik zal zelf al mijn kracht
aanwenden om hem onschadelijk te maken.’ Isengrijn en Brune voelden zich zeer
behaaglijk bij het horen van deze koninklijke woorden en zij hoopten zich voorgoed
van Reynaert te kunnen bevrijden. Maar zij zeiden niets - er was niemand, die spreken
durfde in tegenwoordigheid van de woedende koning.
Tot de koningin de stilte brak.
In het Frans zei ze tot haar heer:
‘Sire, geloof niet elk woord, dat men tot u spreekt en zweer niet lichtvaardig. Een
man van eer hoedt zich voor lichtgelovigheid en dure eden, die hij misschien niet
houden kan. Gij kent de oude spreuk: audi alteram partem - hoor óók de tegenpartij.
Menigeen lastert en spreekt beschuldigingen uit, die hij verzwijgen zou als de
aangeklaagde aanwezig was. En vaak is de aanklager slechter dan de beschuldigde.
Inderdaad: ik heb Reynaert geloofd en ik heb hem geholpen, omdat ik geen sluwheid
in hem kon ontdekken. Mogelijk heb ik mij vergist maar ik moet u aanraden: wees
niet te haastig. Onderzoek iedere zaak grondig - hij kan u immers toch niet
ontvluchten.’
Firapeel, de luipaard, ondersteunde zijn gebiedster:
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‘Heer koning, handel, zoals uw vrouwe het u aanraadt. Overleg met uw wijze
raadslieden, beveel hem aan het hof te komen vóór de tijd van het hoffeest verstreken
is, hoor hem onbevooroordeeld aan en straf hem met ons aller hulp, wanneer gij hem
schuldig vindt. Het zou uw eer en goede naam schade doen, wanneer ge niet handeldet
naar de regels van het recht.’
Isengrijn kon zich wel met deze gang van zaken verenigen, maar hij voegde aan
zijn instemming de woorden toe: ‘Al was Reynaert hier en kon hij zich vrijpleiten
van de beide laatste misdrijven, dan zou ik hier genoeg feiten kunnen opsommen,
die hem des doods schuldig maken. Ik zwijg erover zolang hij afwezig is. Maar er
is geen enkele reden om het sprookje te geloven van de schat bij de Kriekeput in het
bos van Hulsterlo. Daarmee heeft hij ons allen bedrogen en Brune en ik zijn er vooral
het slachtoffer van geworden. Nu rooft en moordt hij op de heide zonder te worden
gestraft; natuurlijk heeft hij de boodschap van de koning gehoord, die alle dieren aan
het hof heeft genodigd, maar hij denkt er niet aan, het bevel te gehoorzamen.’
‘Wij zullen hem geen nieuwe boodschap zenden,’ sprak de koning, ‘maar ons
gereedmaken om hem te bestraffen. Laat ieder zich wapenen - van zijn burcht zal
geen steen op de andere worden gelaten.’
En allen zwoeren, de koning te dienen en te helpen.
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Hoofdstuk 10
Reynaert gaat opnieuw naar het hof
Toen Grimbeert, de das, deze woorden hoorde, was hij verdrietig en boos. Hij liep
zó snel door bossen en struikgewas, dat het zweet hem uitbrak. En hij mompelde in
zichzelf: ‘Mijn lieve oom, in welke moeilijkheden zijt ge nu geraakt. Waar moet ge
blijven? Zal ik getuige zijn van uw dood of zal men u verjagen uit uw burcht en uw
land? Met recht ben ik bedroefd: ge zijt het hoofd van mijn geslacht, ge zijt wijs en
behulpzaam, wanneer uw vrienden uw raad en daad behoeven. Niemand is een
redenaar als gij: uw woorden zijn onweerstaanbaar.’
Zo klagende kwam hij in de streek, waar Reynaert nu woonde. Die had twee jonge
duiven gevangen; ze waren
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voor de eerste keer uit het nest gevlogen om hun vleugels te beproeven, die te zwak
waren om hen te dragen.
‘Wees welkom, mijn liefste neef,’ zei de vos. ‘Gij loopt of de duivel u op de hielen
zit. Is er nieuws te vertellen?’
‘Och, lieve oom,’ hijgde Grimbeert. ‘Het ziet er zo slecht voor u uit: leven en goed
zult ge verliezen. De koning heeft gezworen, dat hij u op een schandelijke wijze
doden zal; over zes dagen zal hij met heel de macht van zijn land hier komen en allen
zullen zwaargewapend zijn en uw schoon kasteel aanvallen en verwoesten. Isengrijn
en Brune zijn bij de koning in hoge gunst: al wat zij verlangen wordt gedaan. Zij
hebben Nobel wijsgemaakt, dat ge een rover en een moordenaar zijt en de koning
zal u niet sparen. Lampreel, het konijn, en de roek Corbout hebben hun klachten aan
het hof uitgesproken. Ik vrees het ergste.’
‘Wel mijn lieve neef, is 't anders niet?’ vroeg Reynaert. ‘Ben je daar zo bang voor?
Al zweren ze duizend eden, ik zal nog boven allen verheven worden. Denk er verder
niet aan. Kom binnen en eet met mij. Er gaat niets boven jonge, vette duiven. Men
kan ze bijna zonder kauwen naar binnen werken en van beenderen en veren heeft
men niet de minste last. Vaak lijd ik aan maagpijn: daarom eet ik graag dergelijke
lichte kost. Tante Hermeline zal ons vriendelijk ontvangen; spreek in haar
tegenwoordigheid niet over de vijandschap van het hof: zij trekt zich dergelijke
kleinigheden sterk aan - haar hart is zwak en zij zou in onmacht kunnen vallen.
Morgen wil ik met u naar het hof gaan en als men mij daar aan het woord laat, zal
ik mij zo weten te verdedigen, dat anderen er het slachtoffer van zullen worden. Ik
reken erop, dat ge mij daar zult helpen zoals het een goed bloedverwant betaamt.’
‘Mijn leven en mijn goederen zijn tot uw beschikking.’
‘Dank, lieve neef, Als ik er het leven afbreng, zal ik u menige wederdienst kunnen
bewijzen.’
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‘De koningin en heer Firapeel hebben weten te bereiken, dat ge door de heren van
het hof zult worden aangehoord en u geen kwaad zal geschieden, zolang ge er het
woord voert.’
‘Dan ben ik zonder zorgen. Ik zal mij ongetwijfeld recht kunnen verschaffen.’
Zij zwegen en gingen naar binnen. Daar vonden zij Hermeline, zittende tussen
haar kinderen. Zij sprong op, omhelsde Grimbeert en heette hem welkom. Ook hij
sprak vriendelijke woorden tot zijn moeie en haar kroost. De twee jonge duiven
werden bereid en opgediend en ieder at

met smaak zijn deel. Maar niemand was verzadigd, toen de maaltijd was geëindigd.
‘Hoe vindt ge mijn zonen Rosseel en Reynaerdine?’ vroeg Reynaert. ‘Zij zijn
waardige vertegenwoordigers van ons
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geslacht: Rosseel vangt nu en dan al een hoentje en Reynaerdine weet soms een
kuiken te verschalken. En nu en dan duiken zij in het water en komen thuis met een
eend. Graag zou ik ze uitzenden om proviand, maar ik wil ze eerst leren, hoe zij zich
kunnen beschermen tegen strikken, honden en jagers. In vele opzichten lijken ze op
mij: ze tonen een vriendelijk gezicht aan hen, die ze haten zonder er iets van te menen
en weten hen zo te grijpen, snel en behendig, wat mij zeer behaagt. Zo is nu eenmaal
der vossen aard.’
‘Wees blij, dat uw kinderen zich zo voorspoedig ontwikkelen,’ sprak Grimbeert.
‘Ik ben er trots op, dat zij tot mijn familie behoren.’
‘Maar nu is het tijd om te gaan rusten. Ge hebt snel gelopen en u zeer vermoeid.
En morgen vroeg wacht ons een nieuwe wandeling.’
Na korte tijd sliepen allen. Alleen Reynaert dacht na: hij wist, hoe hachelijk het
met zijn zaak gesteld was en hij zuchtte nu en dan van spanning en vrees.
Maar in de vroege morgen nam hij zwierig en lachend afscheid van zijn vrouw en
zijn kinderen en hij zei: ‘Maak u niet ongerust als ik wat lang wegblijf. Ik moet met
Grimbeert naar het hof en de hoge heren zijn gewoonlijk breedsprakig. Trek je ook
niets aan van boze geruchten; blijf rustig hierbinnen en vertrouw erop, dat ik bij de
koning mijn doel zal bereiken.’
‘Och, Reynaert,’ klaagde Hermeline, ‘wat wilt ge nu weer doen aan 's konings
hof? Nauwelijks zijt ge ontkomen en verlost van uw angst en weer wilt ge u wagen
temidden van uw vijanden? Ge hebt mij toch beloofd, er nimmer meer heen te gaan?’
‘Het leven is vol van verrassingen: ik kan aan dit bezoek niet ontkomen. Binnen
vijf dagen hoop ik weer thuis te zijn.’
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Nog eenmaal wuifde Reynaert zijn kinderen goedendag - toen ging hij met vaste tred
naast Grimbeert in de richting van het hof. En op de heide sprak hij:
‘Vroeger heb ik u al mijn misdrijven opgebiecht. En daarna heb ik nieuwe zonden
bedreven. Ik heb van Brunes huid een reistas doen maken en de schoenen geëist van
Isengrijn en Haersinde. Koning Nobel heb ik misleid met valse verhalen en ervoor
gezorgd, dat de beer en de wolf in ongenade vielen. En Belijn zond ik terug naar het
hof met de kop van Cuwaert, die ik had gedood. Later heb ik Lampreel gepijnigd en
Scherpenebbe gedood. En bij mijn vorige biecht heb ik nog één ding vergeten, dat
ik u nu nog vertellen zal. Ik kwam met de wolf bij een weiland in de buurt van
Houthulst. Daar zagen wij een rode merrie met een zwart veulen, dat ongeveer vier
maanden oud was en er goed uitzag. Isengrijn stierf bijna van honger en hij verzocht
mij, naar de merrie te gaan en haar te vragen, of zij het veulen wilde verkopen. Haastig
liep ik naar haar toe en bracht haar de vraag over. “Met genoegen,” antwoordde ze,
“als je er maar genoeg voor betaalt.” “Hoeveel moet je ervoor hebben?” vroeg ik.
“Reynaert,” zei ze, “dat staat onder mijn rechter achterhoef geschreven; als je een
verstandig en geleerd man bent, kun je het daar lezen.” Ik begreep wat haar bedoeling
was en zei: “Nee, lezen heb ik nooit geleerd en ik wil uw kind ook niet kopen. Ik
ben hier op verzoek van Isengrijn, die graag uw antwoord wil weten.” “Wel,” zei de
merrie, “laat hij dan zelf hier komen, dan kan ik het hem vertellen.” “Goed,” riep ik
en snelde terug naar de wolf. “Oom, wil je je te goed doen aan mals paardevlees, ga
dan naar de merrie en kijk onder haar rechter achterhoef. Dáár staat de koopsom
geschreven. Ze wilde het mij tonen, maar ik kan helaas niet lezen: 't spijt mij genoeg,
dat ik zo weinig geleerd heb. U verstaat die kunst immers wel?” “Zeker,” zei Isengrijn
met trots in
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stem en houding, “ik lees Latijn en de talen uit deze lage landen bij de zee. Ik
verkeerde met wijzen en geleerden en ontwikkelde mij meer dan enig ander dier.”
Hij sprong naar de merrie en zij tilde haar rechter achterhoef op, die beslagen was
met een hoefijzer en zes sterke nagels en zij gaf hem een trap tegen de kop, dat hij
achterover sloeg en

als dood bleef liggen. Toen de merrie met haar jong verdwenen was, ging ik naar
hem toe en vond hem mismaakt en zwaar gewond. “Lieve oom,” zei ik, “hoe is het
met u gesteld? Hebt ge al genoeg van het veulen gegeten? Graag zou ik het deel
hebben, dat ik met de boodschap heb verdiend. Wat stond er onder de paardepoot?
Was het proza of poëzie? Een lied misschien? Ik hoorde u luidkeels zingen, toen de
poot was opgetild: het klonk als de hoge stemmen uit een kerkgezang.” “Spot niet
met mij, Reynaert,” steunde de wolf. “Ik ben zó toegetakeld, dat het een stenen
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hart vermurwen zou. Zes wonden hebben de hoefnagels mij in het vlees geslagen en
mijn hoofd is bijna gespleten.’ ‘Dan is alweer gebleken, dat de geleerden niet altijd
de slimsten zijn.’ Zo hoonde ik de wolf, die ternauwernood wist te ontkomen. En
daarmee, neef Grimbeert, heb ik u alles verteld, wat ik misdreven heb. Daardoor zal
ik rustiger voor de koning kunnen verschijnen. Leg mij boete op voor mijn zonden
en schenk mij vergiffenis.’
‘Uw daden moet ik veroordelen,’ zei Grimbeert. ‘Maar wie dood is, kunnen wij
niet meer in het leven terugroepen. En ik vergeef u daarom de moord op
Scherpenebbe: ge zult uw geweten wel voelen knagen als ge voor de koning staat.
Erger is het, dat ge Cuwaerts hoofd naar het hof hebt gezonden en de koning leugens
op de mouw hebt gespeld. Dat waren domme streken, die u geducht zullen schaden.’
‘Ge spreekt de waarheid, Grimbeert. Maar het is zó met mij gesteld: ik heb de
neiging om als een heilig man te leven, alleen aan God te denken, niets voor mijzelf
te eisen en anderen te helpen en te dienen; maar daar staat de begeerte tegenover, te
genieten van het vette der aarde, God en Zijn geboden te vergeten, anderen te
bedriegen en mijn eigen voordeel te zoeken. En dit verlangen wint het, als ik zie, dat
overal ter wereld de leugenaars en de egoïsten leven in voorspoed en de eenvoudige,
deugdzame mensen worden uitgebuit en verdrukt. Meent ge, dat de koning en zijn
baronnen leven als heiligen? Dat ze nimmer onwaarheid spreken en altijd het heil
van anderen beogen? Ik schep er behagen in, hen schaakmat te zetten door een beroep
te doen op hun zondige begeerten en hen ten val te brengen door hun zwakheden: ik
ben slimmer dan zij en velen van hen zijn groter zondaren dan ik. Welk ander wapen
heb ik, arm klein dier, tegen hun grofheid en hun woeste kracht dan mijn vernuft?
Het heeft mij nimmer in de steek gelaten
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en het zal mij ook nu weer uit de moeilijkheden redden. Meen niet, dat ik mijn
handelingen goedpraat: een leek is nu eenmaal geen geestelijke en ik ben maar een
zwak, armzalig man.’
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Hoofdstuk 11
Reynaerts pleidooi
Zo pratende waren zij het hof genaderd. Al beefde Reynaert van vrees voor de
toekomst, aan niets kon men bemerken, dat hij met kloppend hart de grimmige koning
naderde. Hij schreed statig en vast door de menigte, die was samengestroomd, toen
men hem in de verte had zien komen. Zwierig groette hij oude bekenden; hij herkende
zijn bloedverwanten: de otter en de bever en nog vele anderen, maar de meesten
wendden zich af en slechts een enkele had de moed, zijn hoofdknik te beantwoorden.
Voor de troon van de koning knielde hij neer en sprak met rustige, eerbiedige
stem:

‘De eeuwige en almachtige God, die alles heeft geschapen en deze sombere wereld
en alles bestuurt, behoede mijn
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heer de koning en zijn vrouwe, onze geëerbiedigde koningin. En Hij geve hun de
wijsheid om recht van onrecht te onderscheiden. Want er leven veel mensen en dieren
op deze aarde, die van binnen heel anders zijn dan ze van buiten schijnen. Hoe goed
zou het zijn, als God door tekens op het voorhoofd van alle schepselen aangaf, hoe
zij werkelijk denken en voelen. Dan zoudt gij, machtige koning, uw onderdanen zó
goed kennen als ik het nu doe. Weet ge, waarom men mij haat en belastert? Omdat
men weet, dat ik bij alles wat ik doe, uw heil en uw voordeel op het oog heb en hen
dwarsboom, die hun eigen belang dienen en niet het uwe. Daarom willen zij mij
onschadelijk maken; zij hopen daardoor voort te kunnen gaan met hun bedriegerijen
zonder door mij op de vingers te worden gekeken en zonder door u te worden ontdekt.
Maar ik ken u, mijn koning en mijn vrouwe, te goed om te weten, dat gij u niet door
leugenachtige woorden van geveinsde vrienden zult laten inpalmen en u beslissingen
zult laten opdringen, die in strijd zijn met het recht en de waarheid. Dit was nimmer
uw gewoonte en het zal dat ook in de toekomst niet zijn. Handhaaf het recht, sire,
straf de booswichten en steun op de rechtvaardigen - niets zal mij liever zijn dan
vergelding of beloning in overeenstemming met de feiten. Vóór ik dit hof verlaat,
zal men weten, wie ik ben. Wie schuld heeft, schaamt zich. Maar er is niets, waarover
ik mij te schamen heb, omdat ik uw geluk heb gezocht en nimmer het mijne. Ik versta
de kunst van vleien en smeken niet; ik geef er de voorkeur aan, precies te zeggen
wat ik meen en ik weet, dat u, o koning, niets méér op prijs stelt dan deze
openhartigheid.’
Het was ademloos stil in het paleis en allen bleven zwijgen, toen Reynaerts stem
niet meer weerklonk. En ieder verbaasde zich over de stoutmoedige woorden van
hem, die men schuldig wist of waande.
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Maar de koning zei:
‘Ai, Reynaert, hoe fraai en listig zijn uw redeneringen. Maar uw kronkeltaal zal
u niet baten deze keer. Ge zult de galg niet ontgaan. Veel zal ik niet inbrengen tegen
uw loze woorden. Hoe lief ge ons hebt en hoezeer ge alleen mijn heil beoogt, hebben
Lampreel en Corbout ondervonden. Weet dit: de kruik gaat zolang te water tot ze
breekt. En uw kruik is bezig te breken, ondanks de vleitaal, die ge tot uw beschikking
hebt.’
Reynaert beefde bij het horen van deze dreigende taal en hij had er spijt van, dat
hij naar het hof was gekomen. Maar hij dacht: Ik zit nu eenmaal in het schuitje en
moet zien, het in veilige haven te brengen. En hij zei, zonder door enige trilling in
zijn stem de angst te verraden, die hem bevangen had:
‘Heer koning, het zal goed zijn, mijn woorden tot het einde aan te horen. Hoe vaak
heb ik aan dit hof raad gegeven met de schoonste gevolgen! Als anderen u in de steek
lieten, bleef ik u trouw. Mijn vijanden zouden zich erover verheugen, wanneer ge
mijn pleidooi onmogelijk maakte, maar het zou het geloof van uw onderdanen in uw
rechtschapenheid voor altijd ondermijnen. Onder de toehoorders zie ik velen van
mijn bloedverwanten; zij gedragen zich of ze mij niet meer willen kennen, maar ik
weet, dat gij hen voor eeuwig zoudt verbitteren, wanneer ge mij het woord ontnaamt.
En het zou een onuitwisbare schande zijn, dat gij de getrouwste en gehoorzaamste
van uw dienaren niet in de gelegenheid stelde om zich te verdedigen. Was ik dat niet,
dan zou ik immers niet gekomen zijn om mij te plaatsen tegenover een toornig vorst
temidden van mijn vijanden? Ik was vrij als een vogel en niemand zou ooit in staat
zijn geweest, mij te vangen of te doden. Wie kent de sluipwegen in de wildernissen
zo goed als ik? Wie overtreft mij in behendigheid en vlugheid? Maar ik heb mij niet
uit de
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voeten gemaakt, omdat ik mij bewust was van mijn onschuld en wist, dat ik iedere
valse beschuldiging zou kunnen ontzenuwen. Waarom ik niet onmiddellijk gekomen
ben, toen mij het gerucht bereikte, dat Brune en Isengrijn in ere waren hersteld en
de koning mij had vervloekt? Ik zal het u zeggen. De boodschap trof mij zo diep, dat
ik als een dwaas over de heide begon te dwalen. Daar ontmoette ik mijn oom Martijn,
de aap; ge kent hem: hij is wijzer dan de geleerdste mens; lang was hij de raadsman
van de bisschop te Kamerijk, minstens negen jaar. Hij zag, dat ik het moeilijk had.
En hij zei: ‘Neef, wat deert u? Ge schijnt verstoord of bedroefd; wie heeft u iets
misdaan? Weet, dat een trouwe vriend een goede hulp is en dat men wijs doet, aan
vrienden zijn verdriet te openbaren.’ ‘Lieve oom,’ zei ik, ‘ik ben onverdiend en
zonder schuld in grote moeilijkheden geraakt en ik heb de vriendschap verloren van
hem, die ik mijn hele leven heb liefgehad. Dat is het konijn Lampreel, dat langs mijn
huis kwam, toen ik bezig was,
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mijn gebeden te lezen. ‘Ik ga naar het hof,’ zei hij en hij groette mij beleefd. Ik
beantwoordde zijn groet op de vriendelijkste wijze en toen hij vroeg, of ik iets voor
hem te eten had omdat hij hongerig was, antwoordde ik hem: ‘Kom binnen, er is
genoeg,’ en ik zette hem brood voor en zoete boter, want het was op een woensdag
en dan eet ik geen vlees, vooral toen niet, omdat de pinksterdagen naderden: wie een
goed en heilig leven wil leiden, moet de geboden Gods in acht nemen en zich tijdig
voorbereiden voor de grote feestdagen. Toen hij meer had gegeten, dan wij, arme
lieden, eigenlijk kunnen missen, kwam Rosseel, mijn oudste zoon, binnen en die
wilde het overschot wegnemen om er zich later te goed aan te doen; zo zijn kinderen
nu eenmaal: altijd hongerig en nooit genoeg! Maar toen hij ernaar greep, werd
Lampreel boos en sloeg Rosseel tegen de tanden, zodat het bloed hem uit de mond
sprong en de stumper in onmacht viel. Dat prikkelde Reynaerdine, mijn jongste. Hij
pakte Lampreel bij de kop en zou hem in stukken hebben gescheurd als ik niet
ingegrepen had. Ik hielp Lampreel ontvluchten en gaf mijn zoon een kastijding, die
hem heugen zal. En, in plaats van dankbaar te zijn voor de kostelijke maaltijd en de
hulp, die ik hem gaf, loopt Lampreel naar de koning en zegt, dat ik hem heb willen
doden. Is het een wonder, oom Martijn, dat ik bedroefd ben over zo'n lasterlijke
beschuldiging? Ik ben de verongelijkte en ik klaag niet, terwijl hij, die de schuldige
is, mij bij de koning als een deugniet voorstelt. En dit was nog niet genoeg. Kort
daarop komt de roek Corbout naar mij toe vliegen met een bedroefd gezicht en hij
zegt: ‘Och, Reynaert, mijn geliefde vrouwe, Scherpenebbe, is dood. Zij heeft zoveel
vette maden gegeten, dat zij van overvoeding gestorven is.’ En nauwelijks heeft hij
dat gezegd, of hij vliegt naar het hof en maakt de koning wijs, dat ik haar doodgebeten
heb. Hoe zou ik daartoe
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ooit in staat zijn geweest: zij heeft vleugels en ik moet op mijn voeten gaan.’
‘Neef, ga ook naar het hof en vertel de rechtvaardige koning, hoe deze zaken zich
hebben toegedragen.’ Zo sprak mijn oom Martijn.
‘Dat is onmogelijk, omdat de Paus mij in de ban heeft gedaan. Ik heb Isengrijn uit
het klooster helpen vluchten, toen hij er zich over beklaagde, dat hij monnik was
geworden. Had ik het maar nooit gedaan - nu heb ik van niemand zoveel last als van
hem. Als pelgrim moet ik naar Rome gaan om vergiffenis te verwerven en terwijl ik
op weg ben, zullen mijn vijanden mij belasteren bij de koning en zij zullen mijn
burcht verwoesten.’
‘Wees niet versaagd,’ zei mijn oom. ‘In Rome heb ik vele vrienden, die bij de
Paus voor u zullen pleiten. Zelf zal ik erheen gaan om uw zaak te behartigen. Ik vind
er mijn oom Simon, die een zeer machtig man is en een der raadslieden van de Paus.
Ga naar het hof, daar is ook mijn wijze vrouw Rukenauwe; verdedig u bij de koning
tegen uw vijanden. En als mij het bericht bereikt, dat men u onschuldig veroordeeld
heeft, dan zal ik ervoor zorgen, dat alle inwoners van dit land in de ban worden
gedaan: noch de koning noch zijn vrouwe zullen worden gespaard. En men zal ieder
verbieden, te prediken en te zingen, kinderen te dopen en doden te begraven voor en
aleer u recht is gedaan. Maar ik ken de koning voldoende: hij zal u aanhoren en
rechtspreken en uw vijanden straffen en u in hoge ere houden.’
Sire, toen ik deze woorden had gehoord, lachte ik van vreugde. En ik ging zonder
vrees naar het hof en vertel u nu alles precies zoals het zich heeft toegedragen. Kan
iemand bewijzen, dat ik iets misdreven heb, door goede en betrouwbare getuigen te
laten ondervragen, dan zal ik boete doen of strijden met een waardige tegenstander.’
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Toen zweeg Reynaert.
En ook alle anderen spraken niet, arm noch rijk.
Lampreel en Corbout waren zó bevreesd door de stoutmoedige taal van de vos,
dat zij geen woord konden uitbrengen. Zij slopen weg van het hof en pas op de heide
zei de een tegen de ander: ‘God straffe deze leugenachtige moordenaar. Hij spreekt
als de evangeliën zelf. Hoe zouden wij ons kunnen verdedigen? Wij kunnen geen
getuigen aanvoeren, want wij waren alleen, toen hij ons kwelde en Scherpenebbe is
dood. Het is maar beter, dat wij vluchten dan nog langer te strijden tegen een vijand,
die sluwer is dan wij.’
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Hoofdstuk 12
Aanval en verdediging
Isengrijn en Brune voelden zich onbehaaglijk, toen zij de beide aanklagers zagen
verdwijnen.
En de koning zei: ‘Wie iets tegen Reynaert heeft in te brengen kome naar voren.
Gisteren waren er velen, waar blijven zij nu?’
‘Heer koning,’ sprak de vos, ‘menigeen durft alleen zijn beklag te doen, wanneer
zijn slachtoffer niet aanwezig is. U ziet het aan Lampreel en Corbout. Toen ik hier
niet was, lasterden zij zonder schroom; nu ik voor u sta, sluipen ze weg als bange
wezels. Dom genoeg - ik zou genade voor recht hebben laten gelden en hun alles
hebben vergeven, wat zij mij hebben aangedaan. Wij moeten elkaar niet haten en
ons niet wreken op onze vijanden; wij moeten hen liefhebben en het oordeel overlaten
aan God.’
‘Ge schijnt tevreden, nu de aanklagers verdwenen zijn,’ antwoordde de koning.
‘Maar de zaak is niet zo eenvoudig en duidelijk, als ge het hier waagt voor te stellen.
Ik liet u een reistas maken en gaf u een pelgrimsstaf voor uw tocht naar Rome en het
Heilige Land. En gij zondt mij de tas terug met de kop van Cuwaert erin. Hoe kwaamt
ge ertoe, mij zó te beledigen? Dit kunt ge niet ontkennen: Belijn, de ram, heeft ons
de boodschap overgebracht en zijn verdiende loon gekregen. Zo zal het ook u
vergaan.’
Reynaert, die gemeend had, dat het spel gewonnen was, werd bleek van schrik bij
het horen van 's konings woorden. Hij was niet in staat te spreken. Smekend keek
hij om zich heen, maar niemand scheen hem te willen helpen.
En de koning grauwde:
‘Sluwe rakker, waarom antwoord je niet?’
Reynaert zuchtte zo diep, dat allen het hoorden. En dat be-
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haagde Brune en Isengrijn zózeer, dat zij luid lachten. De enige, die zich aan hun
onbeschaamdheid ergerde, was Rukenauwe, Reynaerts tante, de vrouw van de aap
Martijn. Zij was een vriendin van de koningin en het was voor Reynaert een groot
geluk, dat zij op dat ogenblik aanwezig was. Zij verstond de kunst van spreken
uitstekend, zij had veel gezag en verheugde zich in aller sympathie.
‘Heer koning,’ sprak zij, ‘het past een rechter niet, boos te zijn en de beklaagde
af te snauwen. Alle wetboeken, die ik in Rome leerde kennen, eisen van hem rust,
geduld en

onbevangenheid. Laat ieder bovendien bedenken, dat het evangelie barmhartigheid
vraagt. Staat er niet geschreven: oordeelt niet, opdat ge niet geoordeeld worde?
Herinnert ge u het woord: ‘Wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen’? En de
uitspraak: ‘Men ziet wel de splinter in het oog van een ander en niet de balk in zijn
eigen oog’?

D.L. Daalder, De historie van Reynaert de Vos

107
Hebben Reynaerts vader en grootvader en ook hijzelf u niet altijd beter gediend en
wijzere raad gegeven dan de familie van Isengrijn en Brune?’
‘Vrouwe,’ antwoordde Nobel, ‘wanneer hij u misdaan had wat hij tegenover
anderen misdreven heeft, zoudt ge zo niet spreken. Is het een wonder, dat ik hem
haat, nu hij telkens weer mijn geboden overtreedt? Hoort ge dan niet de klachten,
die hier worden uitgesproken? Kunt ge iemand aanwijzen, die het voor hem opneemt?’
‘Heer koning, ik acht hem hoog. En ik herinner mij een dienst, die hij u heeft
bewezen en waarvoor ge hem eenmaal dankbaar waart. Ge zult u herinneren, dat
twee jaar geleden een man en een slang bij u kwamen om uw oordeel te vragen. De
slang was gevangen in een strik en op zijn verzoek door de man verlost. Maar eerst
had hij het serpent laten zweren, dat het hem niet zou bijten als hij het had bevrijd.
Samen gingen zij op weg. Toen de slang honger kreeg, wilde hij de man doden en
eten. Maar die wist hem te bewegen, eerst de raad van een ander te vragen: de man
was het niet eens met de slang, dat de honger de eden breekt. Daarom gingen zij naar
Corbout, die de slang in het gelijk stelde en zelf hoopte op een deel van het lichaam.
Ook raadpleegden zij Isengrijn en Brune, die Corbouts mening deelden. En ten slotte
kwamen zij bij u en vroegen uw raad. In verwarring gebracht door alle argumenten
kwamen uw raadslieden niet tot een besluit. Ten einde raad liet ge Reynaert roepen.
Hij dacht diep na en zei: ‘Ik kan alleen een beslissing nemen, als de toestand weer
wordt zoals die eerst was. Laat de slang zijn kop weer in de strik steken en opnieuw
aan de man om hulp vragen.’ Men deed alzo. En de slang jammerde en riep: ‘Help
mij, want ik ga sterven.’ ‘Graag wil ik u helpen, mits ge belooft, mij niet te bijten of
te eten,’ zei de man. ‘Dat beloof ik,’ zwoer het serpent. En Reynaert zeide: ‘Hoort,
heer
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koning, de slang heeft beloofd, de man niet te schaden. Laat hij gaan in vrede, zodra
hij de slang heeft verlost.’ En de man ging haastiglijk huiswaarts en uw raadslieden
dankten Reynaert en gij preest hem, omdat hij uw eer had gered. Herinner u dit feit
en behandel hem als iemand aan wie gij verplichtingen hebt. Meen ook niet, dat hij
hier zonder vrienden is, bereid hem te verdedigen. Ikzelf ben de eerste en naast mij
plaatsen zich mijn twee zonen.’
Nauwelijks had zij dit gezegd of de sterke afstammelingen van Rukenauwe en
Martijn voegden zich bij hun moeder. En zij riep: ‘Dat ieder hier kome, die met
Reynaert verwant is. Laat ons samen de koning smeken, hem recht te doen.’
Toen stroomden de dieren toe: de dassen en de eekhoorns, de wezels en de marters,
de bevers en de otters, de bunzing en het fretje, elk met zijn vrouw en al hun kroost.
Ook de hermelijn, de egel en de vleermuis kozen Reynaerts partij. Sommigen omdat
zij hem bewonderden of vreesden, anderen omdat men familieleden niet in de steek
laat en de rest uit eerbied voor vrouwe Rukenauwe. Zelfs de waterratten en de lynxen
overwonnen hun aarzeling en sloten zich bij de verdedigers aan.
En Rukenauwe sprak: ‘U ziet, heer koning, dat hij niet alleen staat in uw rijk. Wij
allen zijn uw trouwe dienaren en wij willen de boosheid niet in bescherming nemen.
Blijkt Reynaert schuldig, dan dient hij veroordeeld en gestraft te worden. Wij vragen
alleen, dat hij de gelegenheid krijgt, zich te bezinnen op de beschuldigingen en de
vrijheid, zich te verdedigen met al zijn talenten.’
‘Die eis heb ik gisteren al gesteld,’ zei de koningin. ‘Maar mijn gemaal is zó
verbolgen, dat hij niet luisteren wil.’
En ook Firapeel drong aan op woord en wederwoord.
‘Gij hebt gelijk,’ zei toen de koning. ‘Maar ik was zo verstoord over zijn gedrag
en de moord op Cuwaert, dat ik
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niet meer in staat was, mij te beheersen. Laat hem spreken, ik zal mijn best doen,
hem zonder wrevel aan te horen en blijkt hij onschuldig, dan zal ik hem als een goed
man bejegenen. Er is mij alles aan gelegen, zijn bloedverwanten niet te verstoren.’
Reynaert hoorde die woorden met vreugde.
God behoede mijn moeie, dacht hij, door haar toedoen gaat het dorre hout weer
bloeien - nu zal ik de schoonste leugens verzinnen, die men ooit heeft gehoord en ik
ben ervan overtuigd, dat zij me uit de nood zullen helpen.
En op meewarige toon zei hij tot de koning: ‘Is het dan werkelijk waar, dat die
arme Cuwaert dood is? En waar is Belijn, de ram? Wat bracht hij u, toen hij aan het
hof terugkwam? Drie juwelen heb ik hem meegegeven - ik zou graag willen weten,
waar die gebleven zijn. Het eerste was voor u bestemd en de beide anderen waren
voor uw gemalin.’
‘Belijn bracht ons niets dan het hoofd van Cuwaert,’ gromde de koning. ‘Dat heb
ik u al eerder gezegd. En omdat hij dit deed, heb ik hem gedood. Hij vertelde ons
immers, dat hij de raad gegeven had om de brieven te schrijven, die in de reistas
waren geborgen.’
‘Is dat de zuivere waarheid, mijn heer? Ik, arme ziel, was ik maar nooit geboren.
Zijn dan de kostbaarheden zoek geraakt? Wat zal mijn Vrouwe zeggen, zo zij dit
verneemt? Geen goed woord heb ik meer van haar te verwachten.’
‘Klaag niet, Reynaert,’ sprak Rukenauwe, ‘wat kan het u baten? Zeg ons liever,
hoe die juwelen er uitzagen. Misschien zijn er goede vrienden, die er meer van weten
en ze ons kunnen bezorgen. In de kerken zal men hen vervloeken, die ze achterhouden,
zolang, tot men ze teruggegeven heeft.’
‘Dat zal niemand willen doen, die ze gestolen heeft. Kostelijker sieraden heeft
zelfs de koning nimmer bezeten.
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Maar als ik vrij ben, zal ik niet rusten voor ik ze heb ontdekt.’
En met droevige stem begon hij de juwelen te beschrijven. ‘Het eerste was een
ring van fijn goud. Aan de binnenkant waren drie Hebreeuwse namen gegraveerd.
Ik kon ze niet lezen, want ik versta geen vreemde talen. Maar magister Abrioen van
Trier is een wijs man, die alle talen spreekt en met toverformules alle dieren kan
bedwingen. Hem heb ik de ring laten zien en hij zei mij, dat de drie namen uit het
paradijs gekomen waren en wonderkracht bezaten: wie de ring draagt, is bestand
tegen iedere verleiding. Donder noch bliksem, tovenaar noch helse macht kan hem
deren. Van kou heeft hij geen last, al lag hij drie lange winternachten moedernaakt
op het veld in sneeuw en hagel. Aan de buitenkant van de ring was een steen gezet
van drieërlei kleur. Een deel ervan, een rood kristal, gaf iedere avondwandelaar helder
licht; een ander deel, een wit kristal, genas elke pijnlijke plaats, die ermee bestreken
werd: legde men het in water dan werd ieder die ervan dronk van alle ziekten genezen.
Hoe jammer, dat wij dat alles kwijt zijn. En het derde deel was groen met purperen
druppels. Meester Abrioen verzekerde mij, dat de drager ervan door geen enkele
vijand kon worden overwonnen. En wie hem haatte, werd onmiddellijk zijn vriend.
Mits hij van nature een edel man was. Zeg mij nu eerlijk: hebt ge ooit van een steen
gehoord met zulke wonderbaarlijke krachten? Nederig en bescheiden als ik ben, wist
ik mij onwaardig om deze gouden ring te dragen. Ik kende maar één heer, die daarvoor
in aanmerking kwam: mijn geëerbiedigde koning.
Daarom had ik hem het juweel gezonden: wie overtreft hem in deugd en adeldom?
Wie is een leider als hij? Als hij de ring bezat, zou niets hem kunnen deren en waren
wij zalig onder zulk een vorst.
Weet ge, waar ik de ring gevonden had? Bij de schatten
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van mijn vader. Daar vond ik ook een spiegel en een kam, die ik de koningin wilde
offreren, omdat zij mij trouwe vriendschap en hoge eer bewijst. Geen woorden zijn
voldoende om de schoonheid van de kam te roemen: hij is gemaakt uit een been van
de panthera, een edel dier, dat huist tussen India en het aardse Paradijs. Het draagt
alle kleuren van de regenboog en geurt zoet als de bloemen in het voorjaar. Alle
dieren volgen het, want deze geur is geneeskrachtig en verdooft de pijn. Vangt men
het levend en neemt men een van zijn beenderen, dan draagt ook dat de bonte
kleurenpracht en de bedwelmende geur. Het kan niet breken en niet vergaan - tegen
water en vuur is het bestand, het is licht en stevig en heeft de geneeskracht van het
dier zelf. Uit dit been is de kam gemaakt, fijn besneden en glad als zilver gepolijst.
Een kunstenaar heeft er de historie in gegraveerd van Paris en de appel. Gij kent die
niet? Het is een schone geschiedenis en de held eruit werd beter beloond dan ik voor
mijn weldaden. Weet dan, dat bij de bruiloft van Peleus en Thetis de godin van de
tweedracht, Eris, niet genodigd was. Om zich te wreken wierp zij een appel in de
feestzaal met de woorden: voor de schoonste. Drie godinnen maakten er aanspraak
op: Hera, Pallas Athene en Afrodite. Zeus, die zich geen van hen tot vijandin wilde
maken, droeg Paris, de zoon van koning Priamos van Troie, op, de keuze te doen.
Toen beloofde Hera hem rijkdom, Athene macht en Afrodite de schoonste vrouw ter
wereld. ‘Mijn vader is koning,’ zei Paris, ‘mijn broeder de machtige, onoverwinnelijke
Hector: goud en geweld heb ik niet van node: ik kies Afrodite.’ En zo verwierf hij
Helena van Sparta en ontbrandde de oorlog tussen Grieken en Trojanen, omdat men
hem de vrouw niet gunde noch de schatten, die zij had meegevoerd.
Maar laat ik nu spreken over de spiegel, die ik aan de koningin had willen geven.
Wie erin kijkt, ziet alles wat op
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een mijl afstand geschiedt en hij wordt onmiddellijk bevrijd van alle oneffenheden,
die zijn huid ontsieren. Rondom de spiegel is een lijst gemaakt van kostbaar ebbenhout
en allerlei taferelen zijn daarin gesneden. Men ziet er Tibeert, de kater, die in een
boom is geklommen en mijn vader, die niet klimmen kon, schandelijk in de steek
laat, nu de jagers hem vervolgen. En een kraanvogel, die de wolf een beentje uit de
keel haalt en geen andere beloning krijgt dan een snauw, omdat hij Isengrijn daarbij
pijn heeft gedaan. En ook de ezel, die jaloers was op de hond. Laat ik u dit verhaal
even mogen vertellen. Ook hier blijkt weer, dat zij, die hun meester het best dienen,
het slechtst worden beloond, precies zoals dat met mij het geval is.
Een ezel en een hond leefden bij een rijke man. En deze man was erg op de hond
gesteld en speelde vaak met hem. Dan sprong de hond tegen hem op en blafte luid
en kwispelde met zijn staart en likte zijn meester in het gezicht. Dit kon Boudewijn,
de ezel, niet behagen. En hij zei tot zichzelve: ‘Hoe kan mijn heer zoveel genoegen
hebben in
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dat spel met die vuile hond, die nooit iets nuttigs uitvoert, terwijl ik, zwoegende
onder de zakken, waarmee men mij dagelijks belast, met de nek word aangekeken.
Hij zit bij iedere maaltijd naast de tafel en krijgt alles wat hij begeert: vlees en
beenderen en hij likt de borden af, die druipen van vet. Wat krijg ik anders dan distels
en brandnetels? En 's nachts slaap ik zonder stro op de naakte grond en telkens word
ik om mijn lange oren en mijn koppigheid en mijn schone zang bespot. Daar moet
een eind aan komen: ik zal proberen, de vriendschap van mijn heer te verwerven
door mij te gedragen als een hond.’ Nauwelijks had hij dat gezegd, of zijn heer kwam
binnen. En de ezel zwaaide met zijn staart in het rond en sprong tegen zijn heer op
en legde hem de voorpoten op de schouders. En hij balkte en kweelde en hij slingerde
zijn oren heen en weer en likte met zijn lange, rasperige tong de man om de mond,
zoals

hij het de hond had zien doen. Toen riep de heer in grote angst: ‘Help, help, de ezel
wil mij vermoorden!’ En de
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knechten kwamen met lange stokken en ranselden hem af en sleurden hem naar de
stal, waar hij zich opnieuw kon voeden met brandnetels en distelen. En hij bleef de
ezel, die hij altoos was geweest.
Nog veel meer dan dit kon men op de lijst van de spiegel vinden. Ik wist, dat de
koningin zich zou vermaken met het beschouwen van de gravures en achtte zelfs
Hermeline van te eenvoudige geest om het juweel te bezitten. Hoe hebben mijn
kinderen gesmeekt, het te mogen houden. Hoe vaak gluurden zij in de spiegel om
zichzelf te zien springen en dansen. En hoe bedroefd zullen zij zijn als zij horen, dat
dit sieraad verdwenen is. Hoe weinig kon ik vermoeden, dat Cuwaert zo dicht bij
zijn dood was, toen ik hem de reistas met de juwelen omhing. Wie kon ik ze beter
geven dan hem en Belijn, de twee trouwste vrienden, die ik ooit heb bezeten. Schande
over de moordenaar! Ik wil de waarheid kennen en de hele wereld door zwerven om
de booswicht te vinden: moord blijft nooit verborgen. Misschien is de boef onder de
menigte om ons heen te vinden en doet hij zich voor als een deugdzaam man:
menigeen is een doortrapte huichelaar, die zijn ware aard weet te verbergen.
Het meest kwelt mij de gedachte, dat de koning zich niets herinnert van alles wat
mijn vader en ik voor hem gedaan hebben in de loop van de tijd. Weet ge dan niet
meer, koning Nobel, dat mijn vader een beroemd geneesheer was? Hij studeerde aan
de school te Montpelier en genas alle kwalen. En daarom werd hij door uw vader in
hoge ere gehouden: hij mocht bont en zijde dragen en zat naast de koning aan tafel.
Toen uw vader gekweld werd door een boze ziekte, gaf hij hem de raad, de lever van
een zevenjarige wolf te eten. En toen de wolf gegrepen werd, wilde hij zijn lever niet
afstaan en beweerde, dat hij pas vijf jaar oud was. Zó weinig hebben de wolven over
voor hun heer.
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En wat zou het ons schaden, al werden er twintig wolven gedood om onze koning
en zijn gemalin te redden: aan zulk gebroedsel is immers niets verbeurd! Herinnert
ge u niet, dat Isengrijn en ik een vet varken hadden gevangen en u en uw vrouwe
tegenkwamen? Ge waart zeer hongerig en vroeg ons om voedsel. ‘Wat kan mij liever
zijn, dan de koning en de koningin te spijzigen,’ zei ik verheugd. Maar Isengrijn
keek donker en toen hij aan het delen ging, deed hij dat op de gewone wolvemanier:
eerst schrokte hij de helft op, toen gaf hij de helft van de rest aan u beiden en het
overschot nam hij zelf. Voor mij bleef er niets dan wat afval over. Ik begreep, dat
ge boos waart. Want toen uw deel verslonden was, knaagde nog altijd de honger. En
u ontstak in woede en u sloeg de wolf met uw machtige hand tussen de oren, zó
hevig, dat het bloed hem

over de ogen vloeide. En ge zeidet tot hem: ‘Haast u en haal meer voedsel.’ Huilend
ging hij op weg en ik volgde hem. Het duurde niet lang of wij vingen een kalf en
sleur-
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den dat mee naar de plaats, waar u wachtte. Toen kreeg ik het bevel, dit kalf te
verdelen. En ik gaf u de helft en de andere helft aan de koningin en aan Isengrijn de
kop, terwijl ik de voeten voor mijzelf hield. ‘Reynaert,’ zei u toen, ‘wie leerde u zo
verstandig delen - laat Isengrijn een voorbeeld aan u nemen.’ Zie, heer, zó zijn de
wolven: hebzuchtig en zonder hoffelijkheid. Zij sparen niemand, vriend noch vijand:
wat zij grijpen kunnen, nemen ze. Wee het land, dat door wolven wordt geregeerd.
En gelukkig de vorst, die een vos als raadsman heeft. U weet, hoe vaak ik door u
geroepen ben om een einde te maken aan moeilijkheden en een oplossing te vinden
voor netelige kwesties. En nu ben ik zelf in nood - onverdiend, en ik lijd dieper door
het feit van uw ongenade dan door de vrees voor de dood, die ik tegemoet zal treden
zoals het een dapper man met een zuiver geweten betaamt. Kan men door eerlijke
getuigen bewijzen, dat ik schuldig ben, dan zal ik zonder murmureren mijn straf
ondergaan. Maar mij is nog geen feit ter ore gekomen, dat door onwraakbare
getuigenissen wordt gestaafd.’
Diepe stilte heerste aan het hof, toen Reynaert zweeg.
En het duurde lang voor de koning het woord nam.
‘Reynaert,’ zei hij, diep onder de indruk van het pleidooi, dat de vos had gehouden,
‘ge spreekt op een zeer redelijke manier. Het is mij niet bekend, wie Cuwaerts
moordenaar is. En niemand kan hier als getuige optreden, want Belijn heb ik gedood
en hij was de enige, die hier de waarheid aan het licht had kunnen brengen. Het is
dus recht en billijk, dat deze beschuldiging tegen u wordt ingetrokken.’
‘Hoe dankbaar ben ik u ervoor, dat ik er niet meer aan zal worden herinnerd,’ zei
Reynaert, ‘want mijn hart breekt en de tranen stromen uit mijn ogen als ik denk aan
de twee dierbare vrienden, die de dood mij ontnomen heeft: de zachtzinnige Cuwaert
en de goedaardige ram.’
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De menigte, die in grote spanning geluisterd had, geloofde, wat Reynaert had gezegd.
Vooral het verhaal van de drie verloren juwelen had de aandacht getrokken. Men
begon hem te beklagen om de schade en het verdriet. En ook de koning en de koningin
jammerden luid en de koning sprak: ‘Zou het niet goed zijn, u uit te zenden om de
ring, de spiegel en de kam terug te vinden? Ge hebt ze zo geprezen en gesproken
over hun schoonheid en hun wonderlijke eigenschappen, dat het ons alles waard zou
zijn, ze te bezitten.’
‘God zal u lonen voor uw vriendelijkheid,’ zei Reynaert. ‘Geloof mij, dat ik dag
noch nacht zal rusten om de sieraden op te sporen. Ik zal lopen, jagen, vleien, bidden,
dreigen en vragen in alle vier hoeken van de wereld, zolang tot ik weet, waar ze zijn.
En ik smeek u, als ik ze ontdekt heb en men ze mij niet wil afstaan, mij te helpen
met al de kracht, waarover u beschikt. Het is immers uw éigen goed, dat ik zoeken
ga. En bovendien vraag ik u, een nader onderzoek in te stellen naar de moord op
Cuwaert, die niet ongewroken blijven mag.’
‘Ik beloof u het een èn het ander. En het woord van een koning is wet.’
En Reynaert dacht: Mijn doel is bereikt. Ik heb mijzelf van de dood gered, ik heb
de vriendschap van de koning weer verdiend, eerst door hem te dreigen met de ban
van de Paus, daarna door rekening te houden met zijn hebzuchtige aard, die voor
schatten alles overheeft. Dwaas, die hij is, niet in staat, leugen en waarheid te
onderscheiden. Als een vrij man zal ik kunnen vertrekken zonder door iemand te
worden aangeklaagd.’
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Hoofdstuk 13
De strijd van Reynaert en Isengrijn
Reynaert had buiten Isengrijn gerekend.
Die sprong op en plaatste zich voor de koning.
En met woede in zijn stem sprak hij: ‘Sire, zijt ge zó kinds geworden, dat ge deze
sluwe booswicht gelooft en u door valse leugentaal laat verdwazen? Zoudt ge de
vrijheid geven aan een moordenaar en een dief. Hoor mijn aanklacht - ik verzeker
u, dat hij niet ontkomen zal. Laat ik u eerst vertellen, hoe hij mijn vrouw bedrogen
heeft. Hij zei haar, dat hij haar een groot aantal vissen zou kunnen bezorgen. Daarom
geleidde hij haar over een dijk en liet haar door het water waden. En hij gaf haar de
raad, de staart in het water te laten hangen - daar zouden de vissen zich in verbergen
tegen de kou. Zij begreep niet, dat hij haar bedroog en deed, wat hij had gevraagd.
Maar het was winter en na een uur begon haar staart vast te vriezen. ‘Wat een
wonderlijk geprikkel is dat aan mijn staart,’ riep ze. ‘Dat zijn de vissen, die tussen
de haren kruipen,’ zei Reynaert. En geduldig bleef ze staan, tot ze haar staart niet
meer los kon krijgen. Toen begon Reynaert haar op te jagen en te slaan, zolang, tot
ze vooruitsprong en de punt van haar staart in het ijs achterliet. Ik hoorde haar gillen
en rende erheen. Het was te laat: Reynaert was gevlogen en mijn vrouw was voor
heel haar leven mismaakt. Met moeite kreeg ik haar los. Maar zij jammerde zo luid,
dat de boeren haar hoorden. Ze kwamen aanrennen met pieken en haken, stokken en
hamers en de vrouwen met hun spinrokken. Ze schreeuwden luid en ik voelde mij
dodelijk beangst. Wij liepen wat wij konden, kregen menige houw, maar ontkwamen
de dood, omdat het te donker was om ons te achtervolgen. In
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braamstruiken en biezen hebben wij ons verborgen tot de morgen aanbrak en met
moeite en pijn sleepten wij ons voort. Ziet, heren, dat is een behandeling, die straf
noodzakelijk maakt.’
‘Als dit verhaal waar was, zou ik zéker moeten worden gevonnist,’ zei de vos.
‘Maar niet ik heb schuld. Toen ik Haersinde ontmoette en haar aanried, te gaan vissen,
leidde ik haar langs een effen pad, waar men droogvoets kan gaan. Maar zij was zo
gulzig en zo verlangend, een vette buit binnen te halen, dat zij diep in het water liep
ondanks al mijn waarschuwingen. En toen zij vastgevroren zat, deed ik alle moeite
haar te verlossen en op te beuren, maar zij was mij veel te zwaar. Dat is het hele
verhaal, nuchter en eenvoudig verteld en niet met de leugenachtige omhaal van
woorden, die Isengrijn gewoon is te spreken. Men kent de wolven: ze zijn niet alleen
vraatzuchtig, maar ook onbetrouwbare zwetsers. Was het een wonder, dat ik wegliep,
toen ik hem hoorde razen en vloeken tegen mij, nederig en behulpzaam dier, niet
bestand tegen de ruwe taal van een grof en onbeschaamd individu? Mijn ouders
hebben mij afkerig gemaakt van leugen en bedrog, van harde woorden en
scheldpartijen en ik heb mij ingespannen, in overeenstemming met hun wijze lessen
te leven en te handelen. De wolven behoren niet tot mijn stand. Wat heb ik met hen
te maken? U hebt ervaren bij de verdeling van het varken, hoe hun praktijken zijn.’
‘Jij aartsdeugniet,’ zei Haersinde. ‘Niemand is tegen je boze streken bestand. Maar
terecht heeft de koning gezegd, dat de kruik zo lang te water gaat tot ze breekt. Ik
zal hem vertellen, hoe je mij later opnieuw bedrogen hebt. Op een zomerdag wandelde
ik langs de put in het bos van Hulsterlo. Toen hoorde ik, dat iemand in de put zat te
klagen en te jammeren. Ik boog mij over de rand en zag Reynaert zitten in een van
de twee emmers, die aan een touw op
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en neer gaan over het wiel boven de put. ‘Wat voer je uit,’ riep ik met vriendelijke
stem. ‘En waarom jammer je zo.’ ‘Och, Haersinde, ben jij het?’ riep de rode dief.
‘Ik ben aan het vissen in de put en ik heb zoveel vis gegeten, dat ik krimp van de
buikpijn.’ Ik had de hele dag nog niets gehad en vis is mijn lievelingskost. Daarom
zei ik: ‘Kun je mij ook wat afstaan?’ ‘Welzeker,’ zei hij, ‘kom maar hier. Ga maar
in de andere emmer zitten, dan ben je in een ommezien beneden. Het krioelt hier van
vette karpers en malse brasem.’ Het water liep mij om de tanden bij het horen van
die gezegende namen. Ik bedacht mij niet lang, sprong in de emmer en daalde snel,
terwijl Reynaert omhoog schoot. Hij riep nog: ‘Eet smakelijk, maar pas op de graten,’
en liet mij alleen. Van vis was er geen spoor te vinden en ik moest daar in duisternis
en kou blijven, tot een boer mij omhoog haalde en bijna doodranselde. Zó is
Reynaert!’ ‘Och, moeie,’ riep de vos. ‘Zo gaat het toch altijd in de wereld: de een
komt op, de ander daalt. En 't was beter dat u de slagen kreeg dan ik: uw huid is
dikker dan de mijne. Weet ge, waarom ik zo deed? Om u wijs en verstandig te maken:
bij een andere gelegenheid zult ge er niet meer zo gemakkelijk inlopen. Het is mijn
taak, de mensen door schade en schande te leren, hoe ze zich moeten gedragen. Wees
mij dankbaar voor de les, die ik u gegeven heb en wees voortaan minder goed van
vertrouwen.’
‘Hoor, lieve heer, hoe fraai hij alles weet voor te stellen en ondeugd omtovert in
deugd,’ zei vrouwe Haersinde.
‘En hoe vaak heeft hij mij bedrogen,’ snauwde Isengrijn. ‘Nog kort geleden liet
hij mij mishandelen door een aap. Laat het hem zelf maar vertellen, dan zult u zien,
hoe schandelijk hij zich gedroeg.’
‘Akkoord,’ zei de vos. ‘Isengrijn ontmoette mij in het bos en klaagde, omdat hij
honger had. Zo is hij altijd: hij heeft nooit genoeg - ik begrijp niet, waar hij al het
voedsel
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laat. Maar ik had medelijden met hem en zei: ‘Ik heb ook nog niet gegeten; laten wij
samen op jacht gaan.’ Zo geschiedde het: wij liepen een halve dag en vonden niets.
Toen begon hij te steunen en te zuchten en zei, dat hij niet meer lopen kon. Terwijl
wij rustten, zag ik onder een braamstruik de ingang van een hol en duidelijk hoorde
ik daaruit geschreeuw klinken. ‘Ga erin,’ zei ik tegen Isengrijn. ‘Misschien is daar
voedsel te vinden.’ ‘Al kon ik er vijftig pond mee verdienen, dan kroop ik daar nog
niet naar binnen; ik weet niet welke gevaren mij daat bedreigen. Laat mij hier maar
onder deze boom zitten en ga jij naar binnen. Kom zo spoedig mogelijk terug en
vertel mij, hoe het daar gesteld is. Jij bent slimmer dan ik.’ Zie, heer koning, ik, arm
en zwak dier, moest naar binnen gaan en hij, die sterk en groot is, was te laf om een
onderzoek in te stellen. Maar ik aarzelde niet, al beefde ik van vrees. Eerst kwam ik
in een donkere gang en ontdekte in de verte een helder licht. Langzaam naderde ik
en stond plotseling voor een grote aap, die mij met wijde, glinsterende ogen aankeek.
Ze had een wijde bek met lange tanden, en scherpe nagels aan handen en voeten.
Nooit zag ik een zo lelijk dier. Bij haar lagen twee jongen, die op de moeder leken:
verfoeilijk om te zien. Ze gaapten toen ze mij zagen, maar zeiden niets. Ik werd bang
en snakte ernaar om weg te gaan. De moeder was groter dan Isengrijn en de jongen
waren groter dan ik. Ze lagen op vochtig, beschimmeld hooi en klonters vuil hingen
aan hun lange haren. Alles was even benauwd en onsmakelijk in het hol. Maar
vriendelijk zei ik: ‘Lieve moeie, God geve u een goede dag, u en uw schone kinderen,
mijn dierbare bloedverwanten. Zij zijn de mooiste en dapperste jonge dieren, die ik
ooit in mijn lange leven heb gezien: ieder van hen is waard, een koningszoon te zijn.
Gelukkig is ons geslacht, dat het met deze vertegenwoordigers ervan wordt uitgebreid.
Had ik eerder geweten, dat zij
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bestonden, dan zou ik mij zeer hebben verheugd, want zij zijn mij een troost en een
vreugde. Toen ik hoorde, lieve moeie, waar gij u hadt gevestigd, kon ik niet langer
wachten en voelde ik mij genoodzaakt u te groeten en welkom te heten. Het spijt mij
alleen maar, dat ik het niet eerder ontdekt heb.’
‘Reynaert, neef, wees welkom in mijn nederige woning,’ zei de apin. ‘Ik ben u
zeer dankbaar voor uw bezoek en uw vriendelijke woorden. Men noemt u wijs en ik
hoop, dat ge mijn kinderen veel zult willen leren; ik weet, dat ge alleen met
deugdzame mensen omgaat en leeft als een goed en heilig man.’
‘Ik was blij, toen ik deze woorden hoorde. Met opzet had ik haar moeie genoemd,
al was ze helemaal geen familie van mij. Mijn echte moeie is Rukenauwe, die
daarginds bij mijn verdedigers staat en uitblinkt in wijsheid en goedheid. ‘Moeie,’
zei ik, ‘mijn leven en mijn bezittingen zijn tot uw dienst en bij nacht en dag ben ik
bereid, u en uw twee
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prinsjes te helpen.’ Maar ik hunkerde ernaar om het stinkende hol te verlaten en ik
brandde van verlangen om Isengrijns honger te stillen. Daarom zei ik: ‘God behoede
u en uw dierbaar kroost; ik moet nu vertrekken, want Hermeline, mijn vrouw, zal
vurig naar mij verlangen.’ ‘Eerst moet ge wat eten,’ zei de apin. ‘Doet ge dat niet,
dan beschouw ik dat als een belediging.’ Toen stond ze op en bracht mij naar een
ander hol, dat gevuld was met kostelijke spijzen: vlees van herten en patrijzen,
wildbraad zo mals als ik het nog maar zelden had gezien. Ik at zoveel ik lustte en
kreeg een deel van een hinde mee om het met mijn vrouw en kinderen te verslinden.
Dankbaar verliet ik het hol. Isengrijn lag nog altijd onder de boom. Hij zuchtte
erbarmelijk. ‘Lieve oom,’ vroeg ik, ‘hoe is het ermee?’ ‘Slecht, lieve neef,’ was zijn
antwoord, ‘het is een wonder dat ik nog leef. Hebt ge iets meegebracht om te eten?
Ik sterf van honger.’ Uit medelijden gaf ik hem het geschenk van de aap en redde
hem zo van de dood. U ziet, mijne heren, hoe ik nu voor deze weldaad word beloond.
Toen hij het hertevlees naar binnen had geschrokt, vroeg hij: ‘Hoe is het daar in
dat hol; ik heb behoefte aan meer voedsel dan ik van u gekregen heb. Ik heb nu pas
de smaak beet.’
‘Lieve oom,’ zei ik, ‘in dat hol is meer dan genoeg. Daar huist mijn moeie met
haar kinderen. Als ge er binnengaat en geen waarheid spreekt maar zoete leugens
weet te verzinnen, zult ge er goed worden ontvangen en vorstelijk worden onthaald.’
Mij dunkt, heer koning, dat deze waarschuwing voldoende moest zijn en hij kon
begrijpen dat hij precies het tegenovergestelde moest zeggen van wat hij dacht en
voelde. Alleen een botte domkop als Isengrijn had aan mijn raad niet genoeg. En
omdat zij zelf de fijne omgangsvormen niet kennen, haten zij hen, die hen in
levenskunst overtreffen.
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Hij ging naar binnen en deinsde terug, toen hij de vieze walm in het hol en de vuile
dieren ontdekte. En hij riep: ‘Ik gruw van deze jonge nikkers. Komen jullie
rechtstreeks uit de hel? De duivel zou er bang van worden. Ga ze verdrinken: zij
verdienen niet beter. Nooit zag ik lelijker wormen. Mijn haren rijzen te berge van
afschuw.’ ‘Heer Isengrijn,’ zei mijn tante, ‘wat kan ik eraan doen? Het zijn mijn
kinderen en ik blijf hun moeder of ge ze mooi of lelijk vindt. Zoëven was er nog
iemand hier, die ze geprezen heeft, een van mijn bloedverwanten, die u in wijsheid
en smaak verre overtreft. Wat wilt ge hier als ge niets beters weet te doen dan ons
te beledigen?’ ‘Ik eis voedsel van u. Het is aan mij beter besteed dan aan die
afgrijselijke wichten.’ ‘Hier is geen voedsel,’ zei ze. ‘Er is meer dan voldoende,’
grauwde de wolf. En hij drong vooruit naar het hol, waar de proviand werd bewaard.
Mijn moeie sprong op met haar kinderen en zij takelden hem zo toe met hun scherpe
nagels, dat hem het bloed over de ogen liep. Ik hoorde hem huilen en kermen. Van
verdediging was geen sprake: hij rende uit het hol om zich in veiligheid te stellen.
Overal was hij gekrabd en gebeten. Zijn pels zat vol gaten en zijn gezicht was overal
bebloed; een van zijn oren was beschadigd en hij kreunde als een ernstige zieke.
‘Hebt ge goed gelogen?’ vroeg ik hem. ‘Ik heb gezegd, dat ze een lelijke teef was
met afschuwelijke wichten,’ antwoordde hij. ‘Maar oom, ge hadt moeten zeggen:
Lieve nicht, hoe is het met u en uw schone kinderen, mijn lieve neven?’ ‘Liever zag
ik ze aan de bomen hangen dan dit te zeggen,’ gromde hij. ‘Ge hebt er de gevolgen
van ondervonden. U weet toch wel, dat in een beschaafde wereld de mensen precies
het tegenovergestelde zeggen van wat ze menen?’ Zie, heer koning, zó is het gegaan
en niet anders. Van een simpele wolf als Isengrijn kan men niets beters verwachten.’
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‘Je spot en je lastertaal deren mij niet,’ riep Isengrijn. ‘Je beweert, dat je mij het
hertevlees hebt gegeven, maar zelf had je het al afgeknaagd en ik kreeg niets dan de
beenderen. We hebben nu gehoord, hoe goed je de kunst van liegen verstaat.
Trouwens: we wisten dat allang. Heb je hier niet vroeger het fabeltje verzonnen, dat
ik de koning wilde doden om de schat te kunnen stelen, die bij Hulsterlo begraven
was? Heb je mijn vrouw niet bedrogen en belasterd? Je zult me nu niet meer
ontkomen. Ik kan niet praten als jij, maar niemand overtreft mij in de kunst van
vechten. Daarom zeg ik hier in tegenwoordigheid van de koning, dat je een verrader
en een moordenaar bent en ik zal je dat in een tweegevecht doen bekennen. Het zal
gaan om leven tegen leven. Ziehier, ik werp je mijn handschoen toe. Neem die op:
ik ben bereid voor mijn rechtvaardige zaak te sterven.’
Reynaert schrok. Hoe zou hij in staat zijn te strijden tegen de onbesuisde, sterke
wolf?
Toch aarzelde hij niet en dacht: Ik kan deze uitdaging niet afslaan. Het is in ieder
geval een voordeel, dat zijn voorpoten nog niet genezen zijn, nadat men hem de
handschoenen heeft afgestroopt om ze mij te geven. En hij zei: ‘Nu ben ik, waar ik
wezen wil. Wie mij een moordenaar of een verrader noemt, zal ervoor moeten boeten.’
De koning bepaalde, dat het gevecht de volgende dag zou worden gehouden. Brune
en Tibeert zouden borg zijn voor Isengrijn, Grimbeert en een der zonen van
Rukenauwe voor Reynaert.
's Avonds zocht Rukenauwe Reynaert op. En zij zei: ‘Wees niet bang. Houd u rustig
en koel. Van oom Martijn leerde ik eenmaal een gebed, dat onoverwinnelijk maakt.
Dat zal ik morgen in uw tegenwoordigheid lezen.’
‘Heb dank, God laat de rechtvaardigen nooit in de steek.’
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Alle bloedverwanten van Reynaert bleven die nacht bij hem en hielpen hem de tijd
verdrijven. Vrouwe Rukenauwe maakte hem gereed voor de strijd. Zij liet hem van
hoofd tot staart alle haren afscheren en zij smeerde hem van top tot teen in met olie
en vet. Daardoor werd hij zo glad, dat hij nergens te grijpen was. En Rukenauwe zei:
‘Maak, voor de strijd begint, uw staart kletsnat en als er een geschikt moment gekomen
is, slaat ge daarmee de wolf in zijn baard en als het kan ook in zijn ogen. Houd verder
uw staart zo lang mogelijk tussen uw benen, zodat hij die niet pakken kan en leg uw
oren tijdens het gevecht stijf tegen uw hoofd. Ontwijk zijn slagen zoveel ge kunt en
mat hem af, door hem te laten springen en rennen. Prikkel hem tot achtervolging op
stoffige plaatsen en werp met uw achterpoten wolken van zand en steen achteruit,
zodat hij volkomen verblind wordt. Als hij dan zijn ogen uitwist, moet ge hem
aanvallen en bijten en slaan en hem met uw natte staart in het gezicht kwispelen,
zodat hij niet weet waar hij blijven moet. En zoveel meer hij draaft, zoveel pijnlijker
zullen zijn poten worden. Hij is een zwetser, maar dapper is hij niet. En het zal ook
hier weer blijken, dat list kracht overwint.’ Toen legde zij haar hand op zijn hoofd
en fluisterde een Latijnse spreuk, die hem kracht kon geven. Hij ging liggen slapen
onder een boom, waar de otter hem vroeg in de morgen wekte. De zon scheen helder,
het was een vrolijke dag met een open hemel. De otter gaf hem een eend, die hij 's
nachts met grote moeite had gevangen. Reynaert lachte en zei: ‘Dat is een goed begin:
ik zou een dwaas zijn, als ik dit geschenk afsloeg. God lone u ervoor - breng ik er
het leven af, dan zal mijn dankbaarheid u blijken.’ Hij at met smaak, dronk vier
pinten water, maakte zijn ruige staart kletsnat en ging met al zijn vrienden naar het
krijt. Toen de koning en de koningin hem zagen, begonnen zij te lachen.
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‘Wat ziet ge er dwaas uit, heer Reynaert,’ zei de koning. Maar Reynaert antwoordde
niet. Hij boog eerbiedig het hoofd en trad het strijdperk binnen. Daar was ook de
wolf met zijn secondanten: zij snoefden en lachten luid. De luipaard en de lynx
brachten een kruisbeeld en Isengrijn zwoer, dat Reynaert een moordenaar en een
verrader was en hij hem straffen zou voor zijn misdaden. En Reynaert zwoer, dat dit
alles gelogen was en Isengrijn een boef en een lasteraar was. En ook hij zei, dat hij
dit met zijn leven wilde bewijzen.
Toen ontruimden allen het veld. Nog eens sprak Rukenauwe haar neef moed in dan kon de strijd beginnen.
De wolf rende onmiddellijk met uitgestrekte armen op Reynaert toe om hem te
vangen en dood te drukken. Maar de vos sprong opzij met vlugge voet en zette het
op een lopen. Isengrijn draafde achter hem aan met wijde passen en telkens haalde
hij Reynaert in. Zodra dat het geval was, gaf de vos hem een slag met de natte staart
in het gezicht, nog vóór de wolf hem met zijn poot kon grijpen. Isengrijn duizelde
van de slagen en moest stilstaan om zijn ogen uit te wrijven. Dan stond ook de vos
stil, krabde met zijn achterpoten en wierp een wolk van stof en stenen over het hoofd
van zijn tegenstander. In de natte ogen van de wolf kleefde het zand en als hij het
wegwiste, brandden zijn ogen van pijn en de tranen sprongen tevoorschijn, zodat hij
niets meer kon zien. En Reynaert sloop achter hem om en beet hem drie diepe wonden
in het hoofd en treiterde hem met spottende woorden. Isengrijn wist hem met een
geweldige slag tegen de grond te werpen en hij sprong naar voren om Reynaert te
grijpen. Maar deze sprong tijdig op en rende de wolf tegemoet. De worsteling duurde
niet lang: nergens kon Isengrijn het gladde lichaam van de vos vasthouden en keer
op keer dook Reynaert onder zijn buik en tussen zijn achterpoten door. En vele malen
streek hij
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hem de natte staart door de ogen en wierp een fontein van zand over hem heen. Wel
kreeg ook Reynaert nu en dan een houw of een beet, maar de wolf was er het ergst
aan toe. Hij werd woedend als hij dacht aan de schande, die over hem zou komen
als hij door een klein en zwak dier overwonnen werd. De strijd duurde eigenlijk al
veel te lang om hem roem te bezorgen. En met inspanning van al zijn krachten hief
hij zijn poot op en gaf Reynaert een hevige slag op het hoofd, zodat hij ter aarde viel.
Voor Reynaert op kon staan, was Isengrijn boven op hem en drukte hem tegen de
grond. Isengrijns vrienden juichten en Reynaerts partij vreesde het ergste. Wel slaagde
Reynaert erin, de wolf in het oog te treffen met zijn scherpe klauwen, maar ondanks
de pijn bleef Isengrijn waar hij was. En toen begreep Reynaert, dat hij het spel verloren
had. Hij zag maar één uitweg: Isengrijn opnieuw door listige woorden te verleiden.
Daarom zei hij: ‘Lieve oom, ik geef mij gewonnen. Van nu af aan zal ik u dienen
met heel mijn hart. Ik zal voor u naar het Heilige Land gaan en bij alle kerken en
kloosters aalmoezen voor u vragen. En al mijn bloedverwanten zullen u hulde
bewijzen en eren en u alles brengen, wat gij wenst. Laat ons een verbond sluiten: gij
zijt sterk en ik ben slim - samen kunnen wij alles bereiken wat wij willen. Het is ook
niet goed, dat oom en neef twisten en elkaar bestrijden. Heeft het evangelie ons niet
geleerd, dat men elkander lief moet hebben. Ik weet nu, dat gij sterker zijt dan ik en
men zal u alle ere geven, omdat ge mij hebt overwonnen. Aan de koning zal ik
bekennen, dat ìk gelogen en u belasterd heb. Spaar mij dan - het zal u niet berouwen.’
Maar Isengrijn zei: ‘Meent ge, dat ik opnieuw geloof zal hechten aan uw loze
praatjes. Zodra ge op vrije voeten zijt, begint immers het spel van list en bedrog
opnieuw. Al zou je me al het goud ter wereld beloven, ik spaar je niet meer.
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Dacht je, dat ik mijn pijnlijke voeten, mijn gekwetst oog en de wonden in mijn huid
zo gauw vergeten zou? Het is met uw kromme sprongen gedaan, heer Reynaert.’
En heer Reynaert begreep, dat hij geen genade van Isengrijn meer te verwachten
had.
Toen schoot hem plotseling een idee te binnen, waaraan hij vroeger nooit gedacht
had. Alsof hij een fluwelen handschoen droeg, begon hij Isengrijn in zijn buik en
borst te kriebelen. Dat was voor de wolf zo'n wonderlijke gewaarwording, dat hij
vergat toe te bijten. En des te meer de zachte hand van Reynaert kneep en aaide, des
te vrolijker werd de wolf. Hij schokte van plezier en schaterde het ten slotte uit. Slap
van het lachen liet hij Reynaert los en stortte naast de vos neer. Daardoor sprongen
de hoofdwonden open, het bloed vloeide tappelings over zijn ogen en hij bezwijmde.
Onmiddellijk sprong Reynaert toe, greep hem bij de achterpoten en sleepte hem het
strijdperk uit. Isengrijns vrienden jammerden luid en smeekten de koning, aan de
strijd een einde te maken.
Nobel knikte.
‘Het zou niet goed zijn, dat een der kampvechters er het leven bij inschoot,’ zei
hij. ‘Dat zou weer een oorzaak worden van nieuwe twist.’ En hij beval de luipaard
en de lynx aan Reynaert voor te stellen, het gevecht te staken en Isengrijn niet te
doden.
Zij gingen naar Reynaert en zeiden: ‘Onze koning vraagt u, de strijd op te geven.
Ge hebt alle eer verworven en ieder zal u tot overwinnaar verklaren. En het is beter,
dat geen van u beiden sterft.’
‘Wat de koning begeert, moet worden volbracht,’ zei Reynaert verheugd. ‘Ik heb
genoeg aan de overwinning. Laat mijn vrienden hier komen, dan zal ik mij met hen
beraden.’
Toen kwamen Grimbeert en zijn vrouw en vrouwe Rukenauwe
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met haar twee zusters, haar twee zonen en haar dochter, de vleermuis, de wezel, de
bever en de otter, de marter en de bunzing, het fretje, de hermelijn en de egel, de
waterrat en de eekhoorn en ieder, die zich erover verheugde, dat de wolf onschadelijk
was gemaakt. Er waren onder hen ook enkele lieden, die zich verre gehouden zouden
hebben als Reynaert overwonnen was: het scheen hun nu voordelig, zijn partij te
kiezen.
Allen waren het erover eens, dat het goed was, de wil van de koning te doen. In
triomf voerden ze Reynaert naar de troon, ze zongen en maakten muziek en kwamen
in feestelijke optocht bij de wachtende vorst.
Reynaert knielde voor de koning.
En die sprak: ‘Ge hebt het recht, verheugd te zijn. Ik scheld u alles kwijt en laat
u in vrede gaan. Uw geschil met Isengrijn zal ik volgens wet en zede redelijk
beslechten. Met mijn baronnen zal ik overleg plegen en u later oproepen om mijn
beslissing te horen.’
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‘Niets kan mij liever zijn,’ zei de vos. ‘Al zou ieder u verlaten en tegenover u gaan
staan, in mij zult gij een trouwe dienaar vinden, nacht en dag, en heel mijn leven.’
‘Ik vergeef u alles, wat ge mocht hebben misdaan. En ik wil profijt trekken van
uw verstand en uw genegenheid. In mijn raad zal ik u opnemen en ik maak u tot
opperste baljuw in heel mijn rijk. Ge kunt mij dan tevens in aanraking brengen met
uw oom Martijn, die invloed heeft in Rome en een onderzoek instellen naar de ring,
de spiegel en de kam, die wij gaarne willen bezitten.’
Alle vrienden van Reynaert dankten de koning. Ook Reynaert zelf met schone,
hoofse woorden; hij zei:
‘Lieve here, ik ben de eer niet waard, die gij mij verleent. Maar gaarne wil ik u
raden naar mijn beste inzicht en de orde in uw land helpen bewaren. Mijn oom zal
het op prijs stellen, u te leren kennen en de drie juwelen zal ik opsporen, zowaar ik
Reynaert ben.’
Toen boog hij eerbiedig voor de koning en verliet met zijn vrienden het hof.
Gezamenlijk trokken zij naar Maupertuus, waar Hermeline en haar kinderen de man
en vader met vreugde begroetten. En in de avond - alle gasten waren vertrokken vertelde Reynaert aan zijn familie hoe zwaar de dagen waren geweest en welke eer
hem ten slotte was geschied. En allen bewonderden hem en hadden hem lief.
Dit is de ware geschiedenis van den vos Reynaerde. Wie ze anders vertelt dan het
hier is gedaan, is een leugenaar. En wie aandachtig leest en zich verdiept in zijn
historie, zal wijzer worden dan hij ooit is geweest. Hij zal weten, dat list het wapen
van de zwakken is en Reynaert eren om het helder verstand, waarmee hij zich kon
handhaven te midden van woeste en sterke vijanden, die slechter waren dan hij. Wij
willen de leugen en de misleiding niet ver-
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goelijken, maar evenmin de krijgslist veroordelen. En in de dagen, waarin het recht
van de sterkste gold en eigenlijk ieder wezen in oorlog leefde met alle anderen, kon
de zwakke alleen standhouden door sluwer te zijn dan wie hem naar het leven stond.
Hier eyndet die historie van reynaert die vos, ende is gheprent ten hage in hollant by
my G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij op coppermaendach, den twalefsten
dach in january int jaer MDCCCC ende LXIII
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Hoofdstuk 14
Iets over het ontstaan van de Reynaert
Verhalen, waarin dieren een rol spelen, die aan die der mensen doen denken, zijn al
heel oud. Vaak werden ze verteld om kritiek uit te oefenen, bekende figuren
belachelijk te maken of wijze lessen te geven. Men noemde ze eerst dierenverhalen,
later fabels. Wie de eerste fabels gemaakt heeft, weet niemand; het is zeker, dat al
in de 8ste eeuw voor Christus in Griekenland fabels bekend waren en misschien heeft
in de 6de eeuw voor Christus, een slaaf, die Aesopus heette, ergens in dat land fabels
gedicht. Ook in India leefden ze onder de mensen en vele ervan kwamen mondeling
en schriftelijk naar het westen van Europa. Dat was al eerder het geval met de Griekse.
Phaedrus, een vrijgelaten slaaf van keizer Augustus, bracht al in de 1e eeuw van
Christus 90 Latijnse fabels bijeen: Aesopiae fabulae; in de 4de of 5de eeuw ontstond
een dichterlijke Latijnse bewerking van 42 fabels door Avianus, die veel in de scholen
werd gebruikt. In Nederland vertaalde men in de 13e eeuw de Franse Yzopet onder
de naam Esopet; misschien waren de bewerkers Calfstaf en Noydekiin.
Over de verspreiding van de oosterse en de Griekse fabels in Europa is door de
geleerden veel geschreven en getwist. Ook over de vraag, of er oorspronkelijke fabels
in de landen der Germanen bestonden. Onmogelijk is dat niet, maar zekerheid schijnt
er op dit punt niet te vinden. Wel is het waarschijnlijk, dat Indische fabels, waarin
de jakhals de hoofdfiguur was, langs twee wegen Frankrijk bereikten: via Perzië,
Arabië, Griekenland en Italië èn via Noord-Afrika en Spanje. Misschien werd de
stof eruit vermengd met inheemse dierverhalen; in ieder geval maakte de jak-
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hals plaats voor de vos. Al deze losse vossenverhalen vatte men in de Middeleeuwen
samen onder de naam Roman de Renart. Vermoedelijk is de belangrijkste ‘branche’
van deze ‘roman’ ± 1176 of 1177 geschreven door Pierre de St. Cloud; er wordt in
verteld over de avonturen van de vos, strijdende met de wolf en over de rechtszitting
van koning Nobel, die de strijd moet beslechten. Ongeveer 1180 verschijnt in Frankrijk
een verzameling, waarvan een der branches le Plaid of le Jugement in de 12e of 13e
eeuw (1250?) in het Vlaams wordt bewerkt, òf door één schrijver (Willem) òf door
twee (Willem en Aernout of Perrout) onder de titel Van den Vos Reinaerde. In 1272
ontstaat een Latijnse vertaling daarvan: Reynardus Vulpes, geschreven door Balduinus
Juvenis; ± 1375 werd het Middelnederlandse gedicht opnieuw bewerkt door een
onbekende, die het sterk uitbreidde en er allerlei wijze lessen aan toevoegde. Hij was
als kunstenaar verre de mindere van de eerste bewerker(s). Deze Reinaert II of
Reinaerts Historie is in 1487 gedrukt en van aantekeningen voorzien door Heinric
van Alkmaer. In 1498 werd deze uitgave in Nederduits proza omgezet en gedrukt in
Lübeck als Reinke de Vos; ze is later vele malen in het Hoogduits vertaald en door
Goethe als Reinecke Fuchs opnieuw onder het Duitse volk gebracht. - Wanneer de
eerste Nederlandse prozabewerking van Reinaert II is geschreven, weet men niet.
De oudste bekende druk is die van 1479 (Gouda); in 1498 verscheen een verkorte
bewerking ervan, een typisch volksboek, dat herhaaldelijk werd herdrukt. Uit de vele
bewerkingen in de loop der jaren blijkt wel, hoe populair deze historie altijd is
gebleven. Ik kon de lust niet weerstaan, ze voor niet al te jonge kinderen na te
vertellen, zoveel mogelijk in aansluiting aan de oude teksten. Daarbij maakte ik in
hoofdzaak gebruik van de Reinaert I (Van den Vos Reinaerde) naar het Comburgse
Handschrift van ± 1400 (uitgave 1909) en van Reinaert II in de
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prozabewerking van 1479 (J.W. Muller en H. Logeman: Die Historie van Reynaert
die Vos, 1892). Het spreekt vanzelf, dat veranderingen, weglatingen en verkortingen
daarbij noodzakelijk waren in verband met het doel, dat ik mij stelde: het oude verhaal
levend te houden onder ons volk door het voor jonge mensen te bewerken.
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