intro
1

Egidius daer bestu bleven

Mijn fascinatie voor de Middelnederlandse literatuur telt vele facetten. Onder de
mooiste relicten op dit rijke, evenwel door vele stormen geteisterde strand reken ik
onder andere de strofische gedichten van Hadewijch, de tijdklachten van Jacob van
Maerlant en een ontroerende scène uit het abel spel Lantsloet van Denemerken.
Tussen de aangespoelde scherven en schatten van die oude literatuur liggen twee
parels die de andere echter in de schaduw stellen.
De ene, fel rood, ros, is het stekelige Van den vos Reynaerde, het absolute meesterwerk. Dat oordeel is persoonlijk, maar werd in de literatuurgeschiedenis door
zovelen gedeeld, dat men zich voor deze stellingname geenszins hoeft te schamen.
Niet voor niets is rood de dominante kleur in de magistrale prenten van Klaas
Verplancke die de sterk gesubsidieerde heruitgave van Henri Van Daeles
Reynaertvertaling sieren.
De andere, bijna doorzichtig wit, frêle, is het mooiste gedicht dat onze letterkunde heeft voortgebracht. Het lied, dat het heengaan van een vriend bezingt, werd
circa 1400 in het Brugse geschreven.
Egidius, waar ben je gebleven?
Ik mis je zo, mijn kameraad.
Jij koos de dood, liet mij het leven.
Je vriendschap was er vroeg en laat,
maar ‘t moest zo zijn, een van ons gaat.
zoals Willem Wilmink het vertaalde. Wie ooit een goede vriend verloor, doorgrondt
deze verzen, of proeft een stuk van het bittere verdriet. Het gedicht staat haast
onopvallend neergeschreven in een handschrift dat de laatste jaren nauwelijks het
daglicht zag. Ik zag het eenmaal. De rest van de tijd bleef het in het privébezit van
de familie van Caloen uit Koolkerke. Een familienaam en een dorp dat ik eenmaal
per jaar voor mijn studenten van de afdeling Woord van het Herman TeirlinckInstituut vermeldde. En soms liet ik dan het lied van Paul Rans horen, even breekbaar, naast andere afscheidsliederen uit de Nederlandse literatuur. Vondel, Hooft,
Eddy van Vliet…
Half februari werd bekend gemaakt dat de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag het
Gruuthusehandschrift, een uniek Vlaams liederenhandschrift – een heuse schatkist –, voor een pak meer dan 75.000 euro (het maximale bedrag dat de K.B.
Brussel er voor over had) had gekocht. Ineens stonden in Vlaanderen de media
even stil bij de Middelnederlandse letterkunde. Het was van de publicatie van
Stemmen op Schrift in februari 2006 geleden. Eenmaal per jaar dus, staat
Vlaanderen stil bij zijn literair erfgoed. Vorig jaar bij de komst van Maxima en
Mathilde naar Breda, dit jaar bij het vertrek van Egidius naar Den Haag. Klara, De
Morgen en Gazet van Antwerpen rouwden. Heel even. In De Standaard noemde
Frank Willaert de tocht naar Den Haag een gelukkige reis. En Ludo Simons deelde
die mening in dezelfde krant enige dagen later. En wij met hen. (Waarbij wij geenszins uitstekend werk van diverse wetenschappers binnen de Koninklijke Bibliotheek
in Brussel willen bekritiseren.)
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In Den Haag legde het bereidwillig bibliotheekpersoneel van de Koninklijke
Bibliotheek op mijn vraag tijdens een Nederlandreis van neerlandici in de late jaren
1960 de Beatrijs zomaar op tafel. Weliswaar in een aparte ruimte en met veel zorg,
maar het lag er. Uit goede handen. Dit lot staat Egidius nu ook te wachten.
Opgenomen te worden in een dynamische omgeving, in een instituut met visie:
‘daer bestu bleven’. Het handschrift is nu toegankelijk en is meteen gedigitaliseerd.
De witte parel van de Middelnederlands literatuur is dus in goede handen. De rode
rust in bibliotheken in Münster, Stuttgart, Darmstadt, Rotterdam en Brussel. Er is
nog hoop. Misschien wordt het thema documentair erfgoed (en wij willen dit gerust
verengen tot literair erfgoed) in Vlaanderen nu even au sérieux genomen. En misschien ook de studie van het Reynaertverhaal, die wij nu reeds twintig jaar centraal
stellen. In 2007 beleeft Tiecelijn zijn twintigste jaargang En eindigt Tiecelijn in
schoonheid met een dubbelnummer in september.
Dit tijdschrift werd in 2005 immers bedacht met een Vlaamse uitdoofsubsidie.
Omdat de commissie Literaire tijdschriften van het Vlaams Fonds voor de Letteren
(onterecht!) anders oordeelde dan de lezers, die het tijdschrift erg positief beoordeelden in het lezersonderzoek van het VFL, waarvan wij de resultaten sinds enkele weken in ons bezit hebben (zie www.reynaertgenootschap.be). Dank aan allen
die reageerden. U bent voornamelijk mannelijk en gemiddeld 60 jaar oud (dus een
relatief oud lezerspubliek). U leest een nichetijdschrift dat velen onder u al twintig
jaar steunen en appreciëren. En dat maakt ons gelukkig (en een beetje trots). En
daarom gaan wij ook door. Met een jaarboek in 2008, het jaar dat de vereniging die
dit tijdschrift zonder universitair secretariaat en zonder uitgeverij uitgeeft, twintig jaar
bestaat. Geen as, geen feniks. Tiecelijn sterft een beetje, maar leeft anders verder.
Omdat wij de Middelnederlandse verzen de sterkste van onze literatuurgeschiedenis vinden en de Reynaertnaleving een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Elke
tijd krijgt de Reynaert, die hij verdient (Frits van Oostrom). Ook in de eenentwintigste jaargang, in de eenentwintigste eeuw.
Omdat wij willen meebouwen aan het bewaren en bestuderen van ons literair en
documentair erfgoed. Omdat deze verhalen van alle tijden zijn en in alle tijden brandend actueel. Over leven en dood, over zijn en schijn. Dan hoeven wij ons tenminste alleen maar te schamen over ons toekomstig wegenvignet dat wij onze
Nederlandse Tiecelijnredacteuren moeten laten betalen om naar de redactievergaderingen te mogen komen.
Rik van Daele
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Willy Feliers

Scaldenkunstenaar Karel Collens en de Reynaert

Karel Collens, alhoewel reeds vijf en dertig jaar [sic] oud toen hij
stierf, heeft betrekkelijk weinig ‘gedaan’. Redelijk laat begonnen
met de leergangen van onze Antwerpsche Akademie van Schoone
Kunsten te volgen; zijne gaven als artist zich nog al langzaam ontwikkelend, —was het, slechts zoo wat rond ‘97 dat hij, voor ‘t eerst,
enkele studies en teekeningen tentoonstelde. In 1900 kregen wij
van hem te zien het beste, het volledigste, hetgeen waarin hij het
meest zijne eigenaardigheid uitte. Teekeningen waren het ook en
schilderijen... Toen werd hij ziek en hield plots op met werken. Een
goed jaar daarop, den 7den Oktober 1901 overleed de Karel.
(Edmond van Offel, in: Karel Collens. Eene studie. p. 6, Antwerpen,
1903.)

Karel Collens
Karel Collens (Antwerpen 1869 - Merksem 1901, afb. 1) was een talentrijk beeldend
kunstenaar, die te vroeg is gestorven om tot volledige artistieke ontwikkeling te
komen. Toen Collens zich liet inschrijven aan de ‘Antwerpsche Akademie van
Schoone Kunsten’ deed hij dit vermoedelijk in de hoop daar veel te kunnen leren.
Maar de academie paste niet bij zijn aangeboren talent. Collens’ biograaf Edmond
van Offel drukt het nog sterker uit: ‘Doch, zooals de meeste onzer interessantste
kunstenaars, leerde hij er niemendal.’ Karel Collens leerde in de Antwerpse acade-
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mie wel de technische aspecten en vaardigheden van het tekenen en schilderen,
maar hij voelde goed het gevaar dat in dit artistieke keurslijf de frisheid van zijn
natuurtalent kon verloren gaan. Een mooi voorbeeld van dit negatieve aspect van
de toenmalige vorming was de iets oudere Vincent van Gogh, die in de docentenkring van de Antwerpse academie niet werd aanvaard en er uiteindelijk wegbleef.
De opleiding aan de toenmalige academie was aan strikte regels gebonden. ‘De
eerbiedwaardige Formule, den heiligen Regel,’ noemt Van Offel het. De leerlingen
werden vervormd tot academisch geijkte modelkunstenaars. Meestal vakkundig op
goed niveau, maar met een onderdrukte persoonlijkheid en daardoor dikwijls eentonig. Volgens Van Offel snoeiden de docenten alle eigenheid weg, zoals je hele
rijen bomen snoeit, tot ze allen nog een model vormen.
Dit patroon paste niet bij Collens. Tijdens de lessen zat hij in een schetsboek zijn
typische karikaturale schetsen te maken. Hij wilde niet de anderen imiteren maar
zichzelf zijn. Van nature was hij ongeschikt voor dit soort opleiding. Maar hij kende
toen nog niet de weg naar zijn eigen kunstvorm. De zachtzinnige, schuchtere
Collens durfde zich ook niet verzetten. Braaf tekende en schilderde hij academisch
naar het model en ‘den heiligen Regel’, maar dat paste zo weinig bij zijn talent dat
‘er altijd iets [was] in zijn studies, dat vloekte, dat huilde… ’t Ging niet, en het zou
nooit gaan.’ (Van Offel, p. 11.) Collens’ temperament als artiest was hem te sterk.
Hij zou (buiten de academie) nooit mooie torso’s en monumentale, naar de regels
samengestelde stukken schilderen. Hij maakte stiekem humoristische schetsjes
met potlood of krijt. Dit was de aanzet tot wat (behalve enkele schilderijen en prenten) de stijl van zijn later werk zou worden. Het was vooral in dit soort werken dat
hij zijn verlangen naar een opgewekt, open en vrolijk leven kon uiten.
Op een amusante, enigszins mild spottende wijze de volkse mens en het landelijke leven in beeld brengen zou ook later het thema van het grootste deel van zijn
werk blijven. Dit werk hield zelfs iets van de naïviteit waarmee kinderen hun jongens
en meisjes tekenen. Het is een kostbare hoedanigheid van een kunstenaar om met
een frisse, bijna kinderlijke blik te blijven kijken. Daardoor wordt hij nog door alles
verrast en legt hij scènes vast waar velen aan voorbijgaan, waardoor hij juist het
typische, het kenschetsende van een gebeurtenis ontdekte. Met deze ingesteldheid
kon Collens volkse, daarom niet artistiek minderwaardige, maar voor de kleine man
begrijpelijke kunst creëren. Als de centsprenten toen nog in trek waren geweest,
had hij die op goed niveau kunnen produceren.
Met zijn talent was hij bij uitstek geschikt om prenten over fabels en volksverhalen te maken. Zo schiep hij fraaie prenten bij De kraai en de puid en De haas en de
schildpad van La Fontaine, naar vertalingen door Dr. B. de Bie. Collens was goed
bevriend met Pol de Mont, die samen met Alfons de Cock de bundel Dit zijn
Vlaamsche Vertelsels samenstelde. De Mont gaf de teksten door aan Collens, die
er prenten bij maakte die niet in het boek werden opgenomen, maar als vrije prenten werden aangeboden.
Een voorbeeld hiervan is de tekening geïnspireerd door de vertelling Van ’t
schoenmakerken (afb. 2). ‘Er was zoo eens een schoenmaker, en die at zoo gaarne koekebakken’ begint de Mont zijn verhaal. ‘Ja maar,’ zei zijn vrouw, ‘we hebben
immers geen pan’. ‘Leen er een hiernaast,’ zei de schoenmaker. Zijn vrouw ging er
een halen maar bakte zoveel koeken dat de pan stuk sprong. Geen van beiden wilden de pan nog naar de buren brengen. Gevolg: een hoog oplopende ruzie. We
bekijken hoe Collens de scène in de dorpse woning uitbeeldt. De schoenmaker zit
op zijn kruk voor het raam en wijst beschuldigend naar de kapotte pan. De harmo-
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afb. 2

nie en de rust in het huis zijn verstoord: de vogel in de kooi pikt agressief naar de
vrouw en de kat blaast met een hoog opgezette rug naar de ruziemakers. Naast de
agressieve elementen stopt Collens ook enkele van zijn typische humoristische
toetsen in de prent: links naast de haard pist een hondje tegen de deegpot. De toeschouwer krijgt ook een doorkijk naar de slaapkamer met de pispot onder het bed.
Collens heeft vele soortgelijke humoristische tekeningen gemaakt. In zijn schilderijen was hij echter ernstiger. Daar zien we meer de donkere, af en toe droefgeestige Collens. We tonen als voorbeeld het schilderij Ter Bedevaart (afb. 3). Op deze
langwerpige, enigszins met het oeuvre van Eugène Laermans verwante schilderij
zien we een groep ‘landse lieden’ door een bosweg op bedevaart trekken. De eerste bedevaarders draaien al rechts weg. Daardoor krijgen we een biddend vrouwtje

afb. 3
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en een oude man, die zwaar op zijn stok steunt, dominant in beeld. Het zijn arme
mensen die hun kreupele moeder in een houten karretje meevoeren. Door rechts
de lichte weg tussen de bomen te accentueren krijgt Collens diepte en suggereert
hij de lange weg die de bedevaarders al zijn gegaan.
Karel Collens was een gewaardeerde medewerker van De Scalden (zie verder).
Hij maakte vele ‘omlijstingen’ en illustraties voor de fraaie en zeer gezochte jaarboeken van deze Antwerpse kunstvereniging. In het tweede jaarboek zien we niet
de in schijn vrolijke, maar de droefgeestige Collens aan het werk. Van Offel schrijft
over dit plaatje (afb. 4): ‘[Dit] was eene van de weinige werken waarmee Collens
uitte de zwaarmoedigheid van vele uren.’ De toeschouwer ervaart wat Collens met
wit en zwart kon bereiken. De voorovergebogen boer, die met enkele lijnen wordt
gestileerd en als een zwartvlak is ingevuld, vangt dominant de aandacht van de kijker. Hij is zo krom gewerkt dat zijn hoofd bijna op zijn handen rust, die voor zijn wankele lijf steun zoeken op een stok. Deze zwaarmoedig ogende man wordt nog tragischer door de donkere achtergrond.
Collens had zijn atelier in een soort belvédère, boven op een der huizen aan de
Van Dijckkaai in Antwerpen. Hij had ook nog een landelijk buitenverblijf waar hij in
de zomer zijn Scaldenvrienden uitnodigde. Daar op ‘den buiten’ oogde Collens
opgewekt en vrolijk en was er van zijn zwaarmoedige aard niet veel te merken.
Tijdens zijn ziekte zocht hij er rust. Van daaruit is hij ook door zijn Scaldenvrienden
bij zijn dood in 1901 naar zijn laatste rustplaats gebracht.

afb. 4
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De Scalden
De kunstvereniging De Scalden (1889-1914) is begonnen als een groep kunstenaars die praalwagens voor Antwerpse feestgroepen ontwierpen. De leden wilden
kunst naar het volk, naar de gewone man brengen. Vele studenten van de
Antwerpse kunstacademie uit alle mogelijke kunstrichtingen sloten zich bij de groep
aan. De leden waren niet alleen schilders en beeldhouwers, maar ook dichters,
schrijvers, componisten, leerbewerkers, decorateurs, smeden, afficheontwerpers,
architecten, enzovoort. Onder de meer dan 120 leden vinden we naast Karel
Collens, bekende namen als Pol de Mont, Edward Pellens, Victor de Meyere,
Lodewijk Mortelmans, Eugeen van Mieghem, Karel van de Woestyne, Prosper van
Langendonck, Lode Baeckelmans en erelid Fritz Mayer van den Bergh, de mecenas die een prachtige verzameling kunstwerken samenbracht (deze collectie is normaliter te zien in het gelijknamige (maar momenteel gesloten) museum te
Antwerpen). De Scalden organiseerden diverse tentoonstellingen met werken die zij
omschreven als ‘Monumentale’, ‘Decoratieve’ en ‘Toegepaste’ kunst. De uitgave
van zestien merkwaardige ‘jaarboeken’ tussen 1897 en 1912, alle verschillend van
vorm en inhoud, behoren tot de toppers van de Vlaamse boekkunst.
Een belangrijke doelstelling van de jaarboeken was het presenteren van wat zij
als gemeenschapskunst omschreven, dit is een door diverse kunstenaars (literair,
beeldend, decoratief) gecreëerde en voor iedereen toegankelijke vorm van kunst.
Edmond van Offel, die een van de drijvende krachten was, stelt als voorbeeld de
gotische kathedralen waar de bouwmeesters, de werklieden, de beeldhouwers en
de schilders kunst voortbrachten voor gemeenschappelijk gebruik: prachtige gebouwen waar onder de perfecte gewelven de gregoriaanse gezangen weerklonken en
waar de kleurrijke beeldverhalen in de glasramen voor iedereen toegankelijk waren.
Hoe De Scalden deze doelstelling hebben vorm gegeven zien we in de jaarboeken.
Door hun inhoud en vormgeving, bindwerk en band krijgen we hier een harmonische samenwerking van kunstenaar en ambachtsman: een Gesamtkunstwerk zoals
dat vaak in de Jugendstil werd nagestreefd.
Naar het fraai uitgevoerde zesde jaarboek, een postume biografie van Karel
Collens door Edmond van Offel, verwezen we al in het biografische stukje over
Collens. Het jaarboek is mooi gebonden in een linnen band, met in twee verzonken
vakken een in bas-reliëf sculpturaal geschreven tekst: ‘K. Collens. De Scalden’. Het
boek heeft een ruim oblong formaat (220 x 260 mm) en kan met twee linten worden
dichtgeknoopt. We bekijken nog enkele van deze juweeltjes van naderbij.
De eerste twee jaarboeken van De Scalden vertoonden nog geen homogeniteit
en waren meer een bundeling van losse bijdragen zonder dragend thema, met
zowel klassieke als moderne illustraties. Het derde, het vierde en het laatste jaarboek werden als kalender uitgegeven en zijn stilistisch homogeen samengesteld.
Doordat deze jaarboeken effectief als kalender konden worden gebruikt, pasten ze
goed in het streven van De Scalden om de toegepaste kunst te herwaarderen. Door
die kalenders in boekvorm uit te geven konden ze tevens veel artistieke bijdragen
inlassen.
In het eerste kalenderjaarboek uit 1899 zijn de maanden door diverse kunstenaars
fraai omlijst. In deze randen zijn dikwijls beeldende elementen verwerkt die de
periode van het jaar illustreren. Het jaarboek is ingedeeld volgens de vier seizoenen met plaatjes die de sfeer van het lopende jaargetijde evoqueren. Die ‘omlijstingen’ werden een terugkerend element in alle jaarboeken en pasten volledig in de
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jugendstilmode van de tijd. Ze refereerden ook soms aan de Kelmscott Press-stijl
van William Morris (1834-1896), maar de vormgeving was vrijer, minder strak dan
bij Morris.
De folklore was een overheersend thema in vele jaarboeken. Hier zien we met
zekerheid de invloed van Pol de Mont (1857-1931), die een belangrijke rol speelde
in de ideologie van De Scalden. De Mont was een pionier van de volkskunde en van
de herwaardering van het volkse erfgoed in Vlaanderen. Voor De Mont was folklore meer dan een studie. Ze was een ‘integraal deel van het ontwakend bewustzijn
van het Vlaamse volk, ze paste in het kader van het streven naar een hogere cultuur, door betere kennis van de Vlaamse tradities en gebruiken, door het opdelven
van verloren schatten, het bewaren en in ere houden van al wat terugging op het
verleden van de eigen stam’ (Georges Meir, p. 192).
Edmond van Offel zorgde voor de uitgaven van de jaarboeken. Hij was de redacteur, de samensteller en leverde zelf ook veel beeldend werk en kopij. Tevens was
hij ook zeer geïnteresseerd in de folklore. Niet alleen onder invloed van Pol de
Mont, maar ook onder invloed van zijn vader die op dit gebied belangrijk werk had
geleverd. Hij had hele mappen notities nagelaten waarin hij het Antwerpen van zijn
tijd beschreef. Edmond bewerkte deze geschriften tot het boek Vader vertelt.
Het zevende jaarboek staat in het teken van de kinderverhalen. Kindervertelsels
bestaat uit tien verhalen voor kinderen, waarvan er vier verhalen door Edmond van
Offel werden geschreven en geïllustreerd. De Scalden rekenden het jonge volkje tot
hun publiek en wilden hen het betere kinderverhaal brengen.
Het achtste jaarboek uit 1905 brengt Oude en nieuwe volksliederen met een nationalistische inslag. Het lied Houdt u fier is geïllustreerd met een ridder die met een
Vlaamse Leeuwenvlag zwaait. In de titelinitiaal ‘H’ is een Vlaamse Leeuw verwerkt.
Dit Houdt u fier is een nieuw lied gecomponeerd door het Scaldenlid Lodewijk
Mortelmans op tekst van Pol de Mont, die ook het initiatief had genomen voor de
samenstelling van dit boek.
Het elfde jaarboek uit 1908 is een bundeling Vlaamse spreekwoorden. De lay-out
van dit fraaie werk is strakker en volgt de stijl van William Morris. Van Offel stelde
het samen en verzorgde twee illustraties. De keuze van de spreekwoorden werd
bepaald door hun visualiseerbaarheid en hun interessante historische en folkloristische bronnen.
In 1912 verscheen het zestiende en laatste jaarboek, weerom met een sterk folkloristische inslag: De volkswoning en hare versiering, Folkloristische studie door
Victor de Meyere. Victor de Meyere (1873-1938) was een van de belangrijkste
Antwerpse folkloristen. Hij probeert in dit jaarboek een beeld te brengen van een
Vlaamse volkswoning met alle attributen en gebruiken, om zo de eigenheid van het
Vlaamse volk te duiden.
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was dit zestiende jaarboek ook
het laatste. De Leuvense student Koen Legrand heeft onder leiding van zijn promotor Chris Coppens in een boeiende licentiaatsverhandeling De Scalden weer op
het voorplan gebracht. ‘Met de jaarboeken betraden De Scalden ook het gebied van
de drukkunst en het boek. Zijn samenvatting luidt: ‘Edmond van Offel nam als initiatiefnemer duidelijk het leeuwendeel van het werk op zich door zowel tekeningen,
gedichten, verhalen en ideologische teksten te leven. Het mag duidelijk zijn dat De
Scalden met hun jaarboeken niet alleen de herwaardering van het boek wilden
bevorderen maar er ook een hele resem van andere elementen in stopten, zoals
ideologie en folklore.’
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Edmond van Offel en De Scalden
Edmond van Offel (1871-1959) was de bepalende figuur van de jaarboeken van De
Scalden, zowel als tekstleverancier, vormgever en illustrator. In dit korte bestek willen we vooral zijn activiteiten binnen De Scalden en zijn vriendschap en invloed op
Karel Collens belichten. Van Offels artistieke activiteiten moeten we vooral bekijken
in de context van de kunstopvattingen tijdens de belle époque, de Jugendstil en het
symbolisme. Van Offel groeide op in een kunstzinnig gezin waar de kunst hem als
het ware met de paplepel ingegoten werd: zijn moeder las hem voor uit de Franse
klassieken, en zijn vader, die ook tekende en schilderde, nam hem van kindsbeen
mee naar opera- en theatervoorstellingen. Vanaf zijn veertiende volgde hij de
avondlessen aan de academie en een jaar later verliet hij het middelbaar onderwijs
en koos hij voor een kunstenaarsopleiding. Pol de Mont was aan de academie zijn
leraar Nederlands en moedigde hem aan om zich te verdiepen in de literatuur.
Onder De Monts leiding schreef hij ook zijn eerste gedichten. De liefde voor het
boek en het verlangen om zelf te schrijven waren aangeboren.
Van Offel was een ‘duizendpoot’ en thuis in vele artistieke disciplines. Niet alleen
de plastische kunsten en de literatuur fascineerden hem, maar ook de muziek (passief) en het theater. Na zijn huwelijk met Mathildis Jeanna Henrica de Ruysser in
1893 verdiende Van Offel de kost met het ontwerpen van affiches en het illustreren
van boeken en tijdschriften. Er werden vijf kinderen geboren, vier zonen en een
dochter. Franciscus werd amper één jaar oud en Elza verongelukte tijdens haar
huwelijksreis. Van Offel kon amper overleven van zijn tekenwerk. Doordat hij in binnen- en buitenland veel positieve kritieken kreeg en met de steun van Pol de Mont
hield hij dit sobere artiestenleven vol. Een aanstelling in 1911 als leraar typografisch
tekenen aan de Stedelijke Nijverheidsschool te Antwerpen bood enig financieel soelaas. Voorts haalde hij een deel van zijn inkomsten uit zijn literaire en grafische bijdragen aan de Scaldenboeken. Het biografische Scaldenboek over Karel Collens
nam hij zelf volledig voor zijn rekening.
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was voor de gevoelige Van Offel een
morele klap. Alle mooie pacifistische dromen waren voorbij. Met drie zonen aan het
front leefden hij en zijn vrouw steeds in angst. Alle drie overleefden ze de wereldbrand heelhuids. Na de oorlog kreeg Van Offels werk een meer droefgeestige en
dramatische toon. Dit is een artistieke evolutie die we bij veel symbolisten terugvinden. De belle époque was in bloed verdronken.
Edmond van Offel heeft zijn leeftijdsgenoot en trouwe vriend Karel Collens dikwijls gesteund en hem aangemoedigd om zijn eigen weg te gaan. De biografie die
hij een jaar na Collens’ dood schreef getuigt van zijn vriendschap voor de mens en
grote waardering voor de kunstenaar Karel Collens.
Met betrekking tot de figuur van Van Offel is het interessant te belichten dat hij
later zelf ook even Reynaertillustrator werd. Hij illustreerde het omslag van de eerste Reynaertdruk van de bewerking van de Vlaamse volksschrijver Abraham Hans
(Reinaart de Vos, uitgegeven door L. Opdebeek te Antwerpen in 1926). Naast deze
Reynaertillustratie willen we ook nog verwijzen naar het fraaie ex libris (afb. 5,
cliché, 1899) dat Van Offel ontwierp voor Pol de Mont. Voor de periode rond 1900
waren er weinig ex libriskunstenaars die meer brachten dan behoorlijk vakwerk.
Gelukkig waren Edward Pellens en Edmond van Offel kunstenaars die de toegepaste kunst genegen waren en ex libris ontwierpen op goed artistiek niveau. In Van
Offels ex libris zien we duidelijk de invloed van Kelmscott Press-stijl van William
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afb. 5

Morris en het symbolisme. Het symbolisme nam afstand van de werkelijkheid en
vluchtte in een fantasiewereld. De mysterieuze, sereen erotische fantasievrouw op
De Monts ex libris stapt onder een felle zon, met haar borsten op een bed van bloemen, symbolisch De Monts wereld binnen.

Collens en de Reynaert
De Scalden waren initieel vooral bezig met het bouwen van praalwagens voor stoeten. Dikwijls evoceerden ze belangrijke gebeurtenissen uit de Germaanse cultuurgeschiedenis. Toen de leden later hun werking uitbreidden tot het steunen en promoten van vooral grafisch werk, bleef de Germaanse cultuur een belangrijke inspiratiebron. In een nummer uit 1901 van De Violier, het veertiendaags blad van de
Antwerpse rederijkerskamer De Violieren dat veel aandacht had voor de toegepaste en decoratieve kunsten, lezen we dat De Violieren aan de Scaldenkunstenaars
Edmond van Offel, Karel Collens, Eugeen van Mieghem, Alfred van Neste en
Charles Doudelet de opdracht gaven om prentbriefkaarten te maken met als onderwerpen: Oude Germaanse Goden, Uit het leven der Oude Germanen, Het oude
volkslied, Reynaert de Vos en Kindervertellingen. Dat de leiding van De Violier deze
thema’s koos lag volledig in de lijn van hun werking. Enerzijds wilden ze de nieuwe
visies in de Europese kunststromingen (art nouveau, jugendstil en Arts and Crafts
Mouvement) in Vlaanderen in beeld brengen, anderzijds wilden ze hun Vlaams
nationalistische ideeëngoed grafisch uitdragen. Door het medium van de prentbriefkaart te gebruiken konden ze niet alleen de kunstminnaars, maar ook het gewo-
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ne volk bereiken. Het gebruik van prentbriefkaarten vond zijn oorsprong in Duitsland
en kende daar een bloeiperiode met artistiek waardevolle ‘postkaarten’. Thematisch
hadden de Duitse prentbriefkaarten dikwijls een Duits nationalistische en unionistische strekking. De Scalden stelden hun prentbriefkaarten met veel succes tentoon
in Duitsland. Dit is ook begrijpelijk gezien er op een groot deel van hun ‘postkaarten’ sterk de nadruk werd gelegd op de Germaanse cultuur. De prentbriefkaart van
Edmond van Offel De Skald, Der Skalde is zelfs tweetalig: ‘Oud Germaansch leven.
Aus dem Leben der alten Germanen’.
De Reynaertprenten die wij hier voor het eerst sinds meer dan een eeuw bestuderen en publiceren, pasten uitstekend in de doelstellingen van De Violieren om
een Vlaams nationaal bewustzijn te stimuleren. Door deze ‘postkaarten’ konden ze
een van de belangrijkste Vlaamse literaire meesterwerken in een toegankelijke grafische uitbeelding onder de Vlaamse bevolking verspreiden.
Van Karel Collens zijn er naast deze zes prentbriefkaarten geen andere
Reynaertprenten bekend. De biografische schets van Van Offel laat vermoeden dat
we met Collens een kunstenaar hebben die zich wellicht kon inleven in de Reynaert
zoals dat later met Boontje het geval zou zijn. Collens was geen sluw winnaarstype
zoals de vos. Hij was zoals Boon (en recent ook zoals Bert Anciaux, die zichzelf
blootgeeft op het stofomslag van de recente Manteau-uitgave van Henri van Daeles
Reynaert) meer een Isengrimustype.
We gebruiken voor de bespreking de zes Reynaertkaarten zoals ze afgebeeld zijn
in Karel Collens eene studie (1903) door Edmond van Offel en publiceren deze
(voor het eerst) samen met de zes door Pol de Mont ingekleurde kaarten (1913) uit
de verzameling van het Archief en Museum voor het Vlaams Cultuurleven uit het
AMVC-Letterhuis te Antwerpen. Deze tweezijdig bedrukte kaarten lichten ons in
over de functie van het drukwerk. Op de adreskant lezen we bovenaan: ‘POSTKAART’.
Zijde voor het adres alleen’; en links onderaan: ‘Tuiskokaarten, De Vos & V. D.
Groen, Apostelstr. 14 Antwerpen. Reeks IV. Reinaart de Vos.’. De door Pol de Mont
ingekleurde kaarten zijn dus ‘postkaarten’. Tuiskokaarten (de etymologie is onduidelijk) zijn kaarten om het kaartspel eenentwintigen te spelen. Drukkerij De Vos &
V. D. Groen was een belangrijke producent van deze speelkaarten. Op zijn briefomslagen en prentbriefkaarten maakte deze drukker reclame voor deze eenentwintigspelkaarten. Als we de adresseerkant van Collens’ ‘postkaarten’ bekijken en
de benaming ‘Tuiskokaarten’ lezen, betekent deze vermelding dus niet dat deze
Reynaertkaarten Tuiskokaarten waren, zoals wel eens abusievelijk wordt gedacht.
Het betreft louter een reclametekst.
De Reynaertkaarten werden voor zover wij konden achterhalen zelden herdrukt
en/of afgedrukt. Het enige voorbeeld dat wij konden opsporen is te vinden in het
Reynaertthemanummer van De Toerist en De Autotoerist (nr. 10) uit 1955, waar op
p. 646 de tweede prent uit de reeks, met de uitbeelding van de achtervolging van
Bruun door de dorpers, is afgedrukt. De afgedrukte kaart werd uitgegeven door het
Algemeen Nederlands Verbond.
We zullen alle zes de kaarten (origineel formaat 138 x 90 mm) in detail bekijken
en bespreken. We tonen telkens de zwart-witkaart en de door Pol de Mont ingekleurde kaart. (Voor de personages gebruiken wij de schrijfwijze uit Willems 1834,
Collens vermoedelijke tekstuele bron. Deze wijkt soms af van die op de kaarten
zelf.)
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1
De eerste prentkaart stelt de hofdag voor (afb. 6a en 6b). Links onderaan de prent
lezen we de volgende Reynaertverzen naar de bewerking van Jan Frans Willems:
’t Was omtrent dé Sinksendagen,
Over bosschen, over hagen
hing het groenende lenteloof,
Koning Nobel riep ten hoov’,
al wie hij om hof te houden,
roepen kon uit veld en wouden.
Vele dieren kwamen daar…
J.F. Willems
Koning Nobel zit centraal met links en rechts, mooi op een rijtje, de vele dieren die
naar de hofdag kwamen. We weten niet precies welke Reynaerteditie de inspiratiebron was voor Collens’ tekeningen, maar aangezien onderaan de prenten de verzen van J.F. Willems staan, kunnen we vermoeden dat hij een uitgave van Willems
(1834) of variant naar Willems als inspiratiebron heeft gebruikt. ‘Isengrim en al zijn
magen / Gingen voor de koning staan, / Isengrim, de wolf, ving aan’, lezen we bij
Willems. De toeschouwer ziet geen staande, maar een zittende wolf, die met
gestrekte rug zijn aanklacht tegen de vos van een brief voorleest. Naast hem zien
we (nog gedeeltelijk) Hersinde. De tweede speler die prominent in beeld komt is de
hond Courtois. Collens heeft hem getooid met een hoedje en een cape. Het hondje ‘hiet Courtois, en ’t zei in ’t Frans’ dat Reinaert zijn laatste worst had gestolen.
Karel Collens en zijn medeleden van De Scalden (met Pol de Mont als grote promotor) wilden de heropbloei van de Vlaamse cultuur, het Vlaamsnationaal bewustzijn en de Vlaamse taal stimuleren en het gebruik van de Franse taal in Vlaanderen
ontmoedigen. Collens heeft het hondje Courtois zo potsierlijk gekleed om de
Franssprekende bourgeoisie belachelijk te maken. We zijn getuige van zijn humoristische, karikaturale, volkse spot, het meest typische kenmerk van vele
Collensprenten. De rij dieren naast de koning is erg onderdanig uitgebeeld. Nobels
onderdanen zitten letterlijk met hangende pootjes naar Isengrim en Courtois te luisteren. Symboliseert Collens hier het te onderdanige Vlaamse volk? Dit hofdagtafereel wordt door een boog overkoepeld. Zo kan Reinaert vanuit beide bovenhoeken
de gebeurtenissen geamuseerd aanschouwen.
2
Op de tweede prentkaart (afb. 7a en 7b) heeft Collens zich laten inspireren door de
aanval op de gevangen Bruin. Links onderaan staan de volgende Reynaertverzen:
… Alles liep uit volle macht;
Bezems werden aangebracht,
vlegels, schoppen, vorken, staken,
om den armen bruin te raken.
Wie ’t vernam liep van zijn werk!
Zelfs de pastor van de kerk
Kwam, gewapend met een staf.
J.F. Willems
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Hier kan Collens zich volledig uitleven. De prent zit vol beweging en dynamiek. Door
zijn donkere kleding brengt hij de pastor prominent in beeld. De afgeknotte boomstam, met de gespleten bovenkant waarin Bruin van de heerlijke honing likt, staat
aan de rand van het bos. Zo heeft Collens de ruimte om een lange stoet dorpelingen van onder hun kerktoren ‘uit volle macht’ naar Bruin te laten lopen. Ze zijn goed
gewapend en krijgen zelfs nog meer attributen dan in Willems’ verzen. De ‘staf’ van
de pastor lijkt meer op een lans. Voor de pastor loopt de koster met zwarte kousen
en een ‘grote vaan, / om te steken en te slaan’. De dorper Lamfried, die al dicht bij
Bruin genaderd is, heeft zijn groot mes en scherpe bijl in de aanslag. Rustig in zijn
cirkeltje in de rechterbovenhoek kan Reinaert genieten van het ongeluk dat hij Bruin
heeft aangedaan.
3
Grimbeert gaat met Reinaert naar het hof. Onderaan de prent (afb. 8a en 8b) lezen
we:
Grimbaart hoorde zijne vraag,
brak een rijsjen uit een haag
en gaf Reinaart veertig slagen
die hij lijdzaam moest verdragen
voor zijn zonden groot en klein.
J.F. Willems
Collens heeft de scène sober uitgebeeld. We zien alleen Reinaert en Grimbaert. De
das lijkt zijn reeks van 40 slagen met overtuiging af te werken. De vos ondergaat
het gebeuren lijdzaam en in tranen. Spoedig kunnen ze verder de lange weg naar
Nobels hof gaan. De artiest heeft louter gefocust op de kastijding en de biecht niet
suggestief in beeld gebracht.
4
Reinaert vertrekt op pelgrimstocht met onderaan de prent (afb. 9a en 9b) de tekst:
… en met zijn stoet
deed hij Reinaart uitgeleide.
Wolf en Beer, gevangen beide,
bleven liggen in hun nood,
wenschend, dat zij waren dood.
J.F. Willems
Met de woorden: ‘Nu, Gods oorlof! Reis met spoed,’ deed Nobel Reinaert uitgeleide. Collens laat een zelfbewuste, in dit stadium van het verhaal nog dominante
Nobel de stoet leiden. Reinaert, met Jacobusstaf en pelgrimstas, volgt de heerser
schijnbaar onderdanig. Zijn gezichtsexpressie doet ons toch al het ergste vermoeden. Cuwaert, met gespitste oren, loopt achteraan. Hij is op zijn hoede en oogt
gespannen. De artiest heeft enkel de haas met donkere arceringen afgebeeld,
waardoor hij de aandacht van de toeschouwer trekt. Maar er is meer: ‘zwart’ betekent bij Collens ‘noodlot’. Dit kunnen we zien als een voorafbeelding van wat
Cuwaert in Malpertuis te wachten staat. Rechtsonder ligt een geketende, noodlijdende Bruin en in de uitgespaarde cirkels bovenaan is Reinaert al op pad.
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5
Cuwaert de haas wordt in Malpertuis verslonden (afb. 10a en 10b):
Allen vielen op het aas,
op het snood vermoorde lijf.
Hermelijn zelfs, Reinaarts wijf,
at het vleesch en dronk het bloed.
J.F. Willems
De toeschouwer mag in de opengewerkte vossenburcht Malpertuis binnenkijken.
We zien in de eetkamer de vossenfamilie aan de hazendis. ‘Vader deelt de porties
uit aan de pluimstaartige kleinen en straks, nog, zullen ze de beentjes kloven’
schrijft Edmond van Offel. In de hoek ligt de afgestroopte huid met de kop van
Cuwaert er nog aan. Met afhangende oren, als ware hij nog in leven, staart Cuwaert
met een levenloze blik in de verte. Belijn zit, zich van geen kwaad bewust, rustig te
wachten op een boomstam. Hij rookt vredig zijn pijpje en kijkt naar de pootafdrukken van Reinaert en Cuwaert, die naar de burchtpoort leiden. De poort is zorgvuldig gesloten zodat Belijn niets kan horen of zien. Van Offel: ‘En, dat hij ook bedot
zal worden, staat op zijn snullengezicht geschreven.’
6
Reinaert, Hermelijn en de welpjes vluchten weg (afb. 11a en 11b; met waterschade):
‘Vluchten wij, vrouw Hermelijn!
Gij, mijn kindren altegader,
volgt uw moeder, volgt uw vader!
Meer dan tijd is ‘t, dat we ontgaan!’
Allen snelden op de baan
en bereikten de woestijn…
J.F. Willems
De laatste prent is speels, dynamisch en sarcastisch. We zien Reinaert met vrouw
Hermelijn en zijn kinderen ‘altegader’ goedgezind wegtrekken naar de woestijn. De
welpjes dragen en sleuren hun speelgoed mee. Een van de vosjes trekt een haan
mee op wieltjes. Rechts zien we Belijn op weg naar het hof. Met fikse stap en de
brieventas met de noodlottige inhoud op zijn rug gaat hij zijn noodlot tegemoet.
Rechtsboven zien we de galg en links in de ronde uitsparing een dansende Reinaert
die aan de galg is ontsnapt.
De zes prenten geven enkele hoogtepunten van het verhaal. De gekozen selectie:
pinksteropening, aanval op de beer, tuchtiging van de vos, pelgrimstocht, hazenmoord en vlucht naar de woestijn is onvoldoende om het hele verhaal te kennen.
Enkel het publiek dat het verhaal kende kon de prenten een plaats geven in het
geheel van de Reynaert. Maar het primaire publiek dat De Violieren voor deze ‘postkaarten’ op het oog had, was de ‘volksmens’. Zo konden de prentkaarten enigszins
de functie van de vroegere centsprenten of ‘mannekensbladen’ overnemen en het
verhaal bij een breed publiek kenbaar maken. Daarnaast konden kinderen (én volwassenen) de prenten ook inkleuren. De overgeleverde kaarten in de collectie van
het AMVC zijn hiervan het bewijs. De eigenaar van de met waterverf ingekleurde set
was niemand minder dan Pol de Mont.
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Pol de Mont
Pol de Mont heeft een belangrijke rol gespeeld in de kunstenaarsvereniging De
Skalden. Daar ontmoette hij ook opnieuw zijn oud-leerling Karel Collens, die bij hem
de lessen Nederlandse literatuur had gevolgd aan de academie. De Mont stimuleerde Collens niet alleen als kunstenaar, maar hij bezorgde hem ook illustratieopdrachten. Voorts ontsloot De Mont voor Collens de wereld van de folklore en inspireerde hij hem tot het illustreren van volkse verhalen. Die volkskundige kennis werd
voor Collens tevens een inspiratiebron voor zijn vrije prenten.
Pol de Mont werd in Wambeek in het Pajottenland geboren op 15 april 1857. In
1882 werd hij benoemd tot leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te
Antwerpen en enkele jaren later (in 1886) werd hij lesgever aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. In 1892 werd hij lid van de
Antwerpse provincieraad als Vlaamse liberaal. Tijdens zijn leven ontwikkelde hij
zich als strijdend flamingant, volkskundige, letterkundige en kunstcriticus. In augustus 1904 werd hij benoemd tot conservator van het Antwerpse Museum voor
Schone Kunsten. Na de Eerste Wereldoorlog week hij na heftige lastercampagnes
in de Franstalige pers even naar Nederland uit (voor de oorlog had hij blijk gegeven
van sympathie voor het pan-Germanisme, tijdens de oorlog evenwel had hij zich
afzijdig gehouden). Opnieuw in Antwerpen werd hij van 1919 tot 1923 hoofdredacteur van De Schelde op vraag van uitgever Gust Janssens. Hij publiceerde artikels
over kunst, literatuur, muziek en volkskunde voor dit ongebonden, radicaal
Vlaamsgezinde dagblad. O.a. Paul van Ostaijen, Gaston Burssens en Alice Nahon
waren zijn medewerkers. De Mont stichtte ook het wekelijks Letterkundig bijblad
van De Schelde. Nadien was hij vaak in het buitenland, maar hij bleef tot zijn dood
in 1931 aan het blad meewerken. Hij overleed in Berlijn. Zijn as werd bijgezet op het
Schoonselhof te Antwerpen.
Zijn biograaf Raymond Vervliet schetst hem als ‘een leider, een volkstribuun met
aristocratische zwier, die zijn geestdrift op anderen wist over te dragen’ (Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, p. 2088). Reeds tijdens zijn studiejaren
aan het Klein Seminarie van Mechelen en later als Leuvense student was hij een
verwoed taalijveraar en flamingant en had hij contacten met Hendrik Conscience,
Guido Gezelle, Albrecht Rodenbach en August Snieders. Als dichter was hij een
‘overgangsfiguur, een schakel tussen twee tijdperken in de Vlaamse literatuur,
waarvan hij de opbloei mogelijk maakte door zijn vernieuwende en verruimende
blik’ (Vervliet, p. 2091). Zijn dichterschap was eerst Vlaams-romantisch, later kwam
hij onder de invloed van de impressionisten en de symbolisten. Hoewel hij reeds op
23-jarige leeftijd met de Vijfjaarlijkse Staatsprijs voor Vlaamse Letterkunde voor zijn
bundel Gedichten (1880) werd bekroond, zou men hem later in het Brusselse weigeren als medewerker aan Van Nu en Straks, dit terwijl hij de vernieuwingsbeweging in Vlaanderen eigenlijk had helpen voorbereiden. Ook op theatervlak was hij
verdienstelijk. De Mont wilde ook (en vooral) bij het ‘volk’ belangstelling voor de letterkunde opwekken met de uitgave van Onze nationale letterkunde, een reeks
bloemlezingen tussen 1888 en 1891. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het
opbouwen en tot bloei brengen van de volkskunde in Vlaanderen. Het doel was het
‘ontwakend bewustzijn van het Vlaamse volk’ tonen en het rijke Vlaamse erfgoed op
de voorgrond brengen. Samen met Alfons de Cock gaf hij de eerste grote verzamelingen Vlaamse volkssprookjes uit: Vlaamsche wondersprookjes (1896) en Dit
zijn Vlaamsche Vertelsels (1898).
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Ook Emmanuel de Bom stond folkloristisch en literair sterk onder invloed van De
Mont. Hij was al jong medewerker en secretaris van de afdeling Folklore in het door
De Mont en Max Rooses bestuurde Taalverbond. Er bestond een levendige briefwisseling tussen De Mont en ‘Mane’ de Bom. Ze hadden samen de uitgave van de
bundel Ons goede Vlaamsche volk in zijn overleveringen gepland met volksvertelsels die waren geselecteerd uit een zestigtal schriften vol verhalen, door leerlingen
van De Mont op het Atheneum verzameld. Later ging De Bom meer de literaire weg
op en het geplande boek verscheen uiteindelijk niet. De verzameling is wel deels
verwerkt in Dit zijn Vlaamsche vertelsels van De Mont en De Cock.
Na 1895 wijdde De Mont zich voornamelijk aan de kunstkritiek. In 1902 stichtte hij
het tijdschrift Kunst en Leven (1902-1903). Hij schreef ook enkele grotere monografieën en synthetische studies. Hij verdedigde het nationalisme in de kunst: ‘Zijn
groot axioma was dat de kunst, evenmin als het Volk zelf, uit welks geest en hart ze
opbloeit, zonder vaderland kan zijn’ (Vervliet, p. 2092).
Ongetwijfeld is het leraarschap van De Mont voor zovele Antwerpse leerlingen
belangrijk geweest. Hij leerde zijn leerlingen Gezelle en de Tachtigers kennen en
ontstak in hen flamingantische gevoelens. Onder zijn oud-leerlingen bevinden zich
een keur van kunstenaars en literatoren, waaronder Alfons de Ridder / Willem
Elsschot, Ary Delen, en voor deze bijdrage niet onbelangrijk: Karel Collens en
Edmond van Offel. Ook de latere stadssecretaris van Antwerpen en
Reynaertbewerker Hubert Melis (1872-1949) was een van zijn oud-leerlingen. Ary
Delen schreef als tiener aan de Mont: ‘Gij hebt mijn ziel gelouterd, mijn gemoed
gevormd, beter gemaakt. Ik heb bij U mijn vaderland en mijn moedertaal, het
schoone en het goede leeren liefhebben.’1
In 1890 gaven diverse van De Monts leerlingen aan het Atheneum Hubert Melis,
Victor de Meyere, Edmond van Offel en M. Rudelsheim het studentenblad De Strijd
uit en richtten het studentengenootschap Flandria op (met o.a. Alfons de Ridder en
Ary Deelen).
De Mont was zeer invloedrijk en zeker in het Antwerpse en bij De Scalden een
hoog gewaardeerde mentor en ideoloog. Een van de zestien bekende jaarboeken
(1903) is trouwens mede aan De Mont gewijd, samen met de beeldhouwer Josue
Dupon, bij hun benoeming tot ridder in de Leopoldsorde.
We mogen met zekerheid zeggen dat Karel Collens de uitvoerder van de prenten
is geweest, Edmond van Offel de tussenfiguur en De Mont de grote inspirator. Of
de prenten nadien nog lang hebben nagewerkt is niet waarschijnlijk. Toch vertonen
ze sterke verwantschap met de volkse tekenstijl van onder anderen Felix
Timmermans, Fred Bogaerts en Jean de Bosschère. De frontispicetekening van
Boudewijn uit 1919 is alleszins verwant met het werk van Karel Collens. Ook de
Reynaerttekeningen van een ander Scalden-lid, de Antwerpse kunstenaar Edward
Pellens (1872-1947)2, zijn mogelijkerwijze geïnspireerd op het werk van Collens. En
ook Van Offel heeft nog minstens één Reynaertprent gemaakt (Van Daele-Everaers
e.a., nr. 93).
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Besluit
Karel Collens heeft maar kort geleefd. Hij leefde en werkte in een boeiende tijd. De
belle époque was vooral in Frankrijk een tijd van vrede, onbezorgdheid, grote ontdekkingen en een zich vernieuwende cultuur. Maar ook in Vlaanderen kwamen er
impulsen om de Vlaamse cultuur uit de vergeethoek te halen. Er werden grote
inspanningen gedaan om de Vlaamse taal in België weer een volwaardige plaats te
geven en de culturele en administratieve alleenheerschappij van het Frans terug te
dringen. De herwaardering van de eigen taal en de kennis van het waardevolle
Vlaamse verleden moesten aan het gewone volk de kans bieden een waardig maatschappelijk en cultureel leven op te bouwen. Dit was het primaire streven van De
Scalden, van hun ideoloog Pol de Mont en van hun belangrijkste leden zoals
Edmond van Offel. Ook Scaldenlid Karel Collens heeft hiervoor geijverd.
Kunst brengen voor het gewone volk (gemeenschapskunst) en het Vlaamse
bewustzijn opnieuw tot leven brengen kon Collens helpen verwezenlijken door zijn
intense belangstelling voor de folklore en door in zijn tekeningen de volksverhalen
en het volkse leven toegankelijk uit te beelden. Hij deed dit eveneens in zijn klein
maar knappe Reynaertoeuvre van zes plaatjes. Collens’ mentor Edmond van Offel
typeerde ze raak: ‘in elk van die zes plaatjes vindt men zoo’n aardige en juist-getroffen bijzonderheden, en hoe meer men ze bekijkt hoe meer men het betreuren moet
dat Collens ons geene uitgebreidere reeks teekeningen voor den Reinaert naliet. –
ze behoren vast tot het beste, het eigenaardigste, het kompleetste van wat Collens
maakte.’ (p. 20).
Als Karel Collens een langer leven ware gegund, hadden we misschien nog
Reynaertwerk van zijn hand mogen verwachten. We kunnen hem met zijn
Reynaertekeningen in elk geval bijzetten in de galerie van Reynaertillustratoren.

Met dank aan
Koen Legrand voor het ter beschikking stellen van zijn verhandeling, aan Peter Everaers
(Antiquariaat Secundus) en Rik van Daele voor het verstrekken van documentatie en aan Dirk
Schiltz en Guido Persoons voor de informatie over de Tuiskokaarten.
De kleurenillustraties zijn afkomstig uit de collectie van het AMVC-Letterenhuis, inschrijvingsnummer 20246.
De tekstfragmenten en de schrijfwijze van de dierennamen komen uit: J.F. Willems, Reinaert de
vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door… Den
Haag, Bert Bakker/Daamen N.V., 1958.

Noten
1. Stefan van den Bossche, ‘Ik heb de pest aan het literatuurtje-spelen van sommige hol-klinkende vaten.’ De flamboyante verschijning van Ary Delen (1883-1960), in: Nieuw Letterkundig
Magazijn, 21 (2003), p. 19-21.
2. Deze prenten zullen later dit jaar worden besproken in een publicatie van Rik van Daele in
een boek over Ast Fonteyne en de Reynaert dat in oktober wordt uitgegeven bij het
Davidsfonds.

Tiecelijn, 18, 2005

24
Gedrukte bronnen
Pol de Mont, Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes, Gent, 1896.
Pol de Mont en Alfons de Cock, Dit zijn Vlaamsche vertelsels (volkskundige studie), Gent, 1898.
Koen Legrand, Edmond van Offel (1871-1959) en De Scalden: Kunstenaar en Ideoloog, Leuven,
2005, (licentiaatsverhandeling K.U.Leuven).
Willy Leloup, Belgische exlibriskunstenaars uit de negentiende en de twintigste eeuw, in:
Vlaanderen, 55 (2006), nr. 313, p. 299-302.
Georges Meir, Pol de Mont, een studie over zijn leven en zijn werk, Antwerpen, 1932.
Rik van Daele, Peter Everaers e.a., De bibliografie van Nederlandstalige Reynaertbewerkingen
van 1800 tot heden, themanummer Tiecelijn, 17 (2004) nr. 3.
Raymond Vervliet, Pol de Mont, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998,
p. 2087-2093.
Edmond van Offel, Karel Collens. Eene Studie, Antwerpen, binnenplat:1903, omslag: 1902.

Tiecelijn, 20, 2007

artikel
25
■

Nard Loonen

In Frankrijk heeft Reynaert goed toeven
1. Exposé
In de laatste anderhalve eeuw is er veel geschreven over de herkomst van namen
uit de Reynaert, zowel de Vlaamse als die in andere talen. Dat geldt persoonsnamen, geografische namen en nog andere benamingen. Maar zo veel als erover
wordt geschreven, zo veel blijft er onopgehelderd. Van Madock tot Firapeel valt er
nog wel een en ander te ontdekken. Wat we wel weten, is dat de persoonsnaam
Reynaert in het Frans als renard de soortnaam voor vos is geworden en daarmee
het oorspronkelijke goupil zo goed als heeft verdrongen.1 Wat we ook weten, is dat
veel van de geografische benamingen in ‘onze’ Reinaert zijn terug te vinden in de
driehoek Hulst-Gent-Antwerpen, of elders in Europa (Keulen, Londen, Ardennen, ...). Maar Malpertuus, het voornaamste vossenhol, zal men vergeefs zoeken
op de kaart van West- en Oost-Vlaanderen.2 Dat is ook niet zo vreemd, want in de
Franse moedertekst die ongeveer een eeuw voor de Vlaamse tekst is ontstaan,
heet Reynaerts kasteel ook al Maupertuis, in welke spelling dan ook weergegeven.
Als antwoord op de vraag in hoeverre de Franse lezer dan wel bekend zou zijn met
het toponiem Maupertuis, ben ik op zoek gegaan naar voorkomens en verspreiding
van die naam in Frankrijk. De resultaten daarvan beschrijf ik hieronder, maar één
conclusie moge nu al duidelijk zijn: Reynaert kan met een gerust hart naar Frankrijk
tijgen, want rond de 180 Maupertuis-plekken zijn er al voor hem gelokaliseerd.
2. Bronnen
Met de ontwikkeling van Internet is er een wereld opengegaan van mogelijkheden
om gegevens te zoeken en met elkaar te combineren. Dat is bij dit onderzoek ook
evident gebleken. Een tweede verzameling bronnen zijn de papieren stafkaarten.
Voor wat Frankrijk betreft komen deze twee bronnen voor een groot deel bij elkaar
in het Institut Géographique National (IGN), dat zowel stafkaarten op papier en op
cd-rom produceert, als via de eigen website (www.ign.fr) tal van bronnen ontsluit.
Sinds eind juni 2006 is bovendien op de IGN-site het zogenaamde Géoportail geopend (www.geoportail.fr), een variant op het ons bekende Google Earth, waarmee
je tot op een gedetailleerde schaal van 1:1500 kunt inzoomen op luchtfoto’s van elk
huis, elk bosje, elk bruggetje. Een bijkomende meesterlijke optie is dat je over deze
luchtfoto’s het betreffende deel van de stafkaart kunt laten in- en uitfaden, waardoor
je een vrij exact beeld van de situatie ter plaatse krijgt, en bovendien de topografische benamingen in je luchtfoto krijgt geprojecteerd. Ook geeft het IGN de oude
Carte de Cassini uit op twee cd’s (Frankrijk-noord en Frankrijk-zuid) waarop de 181
kaarten van Cassini staan, uitgegeven vanaf 1771. Een bijbehorend register met
uitgebreide zoek- en vindmogelijkheden van 36.000 toponiemen (Cassini
Localisation) is op een aparte cd uitgebracht; op Internet is een index van 62.000
toponiemen te raadplegen. Veel levert dat bestand overigens niet op: slechts drie
voorkomens van Maupertuis e.d., waaronder het dorp op 10 km ten oosten van
Cherbourg, waarnaar het huidige vliegveld van Cherbourg is vernoemd (zie FIG.1).
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FIG. 1: detail van blad 125 (Cherbourg) van de Carte de Cassini (1771) met rechts Maupertus

Andere bronnen die in dit verband van nut zijn gebleken zijn diverse tekstboeken,
handboeken, woordenboeken, min of meer officiële gegevens van lagere overheden (préfectures, gemeenten) en gesprekken of e-mailcorrespondentie met de
plaatselijke bevolking.

3. Gevolgde werkwijze
De database met voorkomens van Maupertuis (en varianten) in Frankrijk heb ik
aanvankelijk gevuld met de gegevens die op de IGN-cd’s zijn te vinden. Dat waren
er circa 105. Waarom ‘circa’, dat komt later in §6.
Daarna kon ik de lijst uitbreiden met gegevens die het IGN via de website gratis
verstrekt op de pagina’s met ‘alle 1.700.000 toponiemen die op de IGN-kaarten met
schaal 1:25.000 staan vermeld’. Dat is wat veel gezegd, zal later blijken. Het IGN
geeft deze gegevens, in samenwerking met de CDIP, ook op een aparte cd uit
(Dictionnaire des Toponymes de France), bevattende ‘Plus d’1,6 million de noms de
lieux répertoiriés’. Meer informatie op www.cdip.com. In ieder geval dijde de lijst
ermee uit tot ca. 170.
Ten slotte ging de factor ‘toeval’ een rol spelen. Door veel te kijken op kaarten,
veel met mensen te spreken, veel lukraak te surfen op Internet, kwamen er tot op
heden nog een tiental voorkomens bij, waardoor de teller nu op 180 staat. Mijn vermoeden is echter dat we eerder aan het dubbele moeten denken. Bedenk daarbij
dat er onder alle plaatsnamen Maupertuis e.d. geen enkele grote gemeente zit; het
betreft bijna altijd gehuchten, vlekken of buurtschappen. Er zijn slecht drie zelfstandige gemeenten die de naam Maupertuis e.d. dragen. Mauperthuis (77 – Seine-etMarne) haalde al sinds 1794 de 500 inwoners niet; Maupertuis en Maupertus-surmer (beide 50 – Manche) herbergen anno 1999 rond de 200 inwoners en hebben
er sinds 1794 ook nooit meer dan 500 gehad. Dat bemoeilijkt het vinden van het toponiem in indexen.
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4. Varianten van het toponiem
Dat spelling een voortdurende bron van zorg en fouten is, en beslist niet alleen in
het onderwijs, is in vele talen een gekend feit. Specifiek voor het Frans is de grote
discrepantie tussen phonetique en orthographie, tussen uitspraak en spelling. Dat
geldt de klank zelf, het al dan niet uitspreken van een geschreven letter, het plaatsen van diakritische tekens, enzovoort.
Een paar voorbeelden: de klank die lijkt op de beginklank [o] van het Nederlandse
woord opa kan in de Franse spelling op zeker zeventien manieren worden gerealiseerd: met /o/ (océan), /ô/ (ôter), /ho/ (homicide), /hô/ (hôtel), /od/ (pernod), /oh/
(ohm), /oo/ (spéculoos), /os/ (gros), /ot/ (sabot), /ôt/ (dépôt), /ow/ (snow-boot), /au/
(beau), /aux/ (taux), /eau/ (bureau), /eaux/ (bureaux), /hau/ (hausse), /heau/ (heaume), en wellicht nog wel andere.
Het enkelvoud voor het Nederlandse bot is in het Frans os, uitgesproken als het
Nederlandse os. Het meervoud (botten) is in het Frans ook os, maar dan identiek
uitgesproken als het Franse woord voor water: eau.
Een ruïne in het enkelvoud wordt in het Frans gespeld als ruine (dus zonder
trema), maar het meervoud als ruïnes (met trema).
Ik ga hier wat specifiek op in, omdat deze problematiek stellig een van de oorzaken is van het voorkomen van zo veel varianten van de spelling van Maupertuis.3 Ik
ben tot de volgende zeventien varianten gekomen:

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Malperdu
Malperdus
Malperthuis
Malpertu
Malpertuis
Malpertus
Malpertuy
Mapertuse
Mauperthuis
Maupertuis
Maupertus
Milperthuis
Monperthuis
Monpertuis
Montperthuis
Montpertuis
Montpertus

1
1
1
1
26
16
1
1
7
90
7
1
1
5
6
14
1

TABEL 1: spellingvarianten van Maupertuis met hun aantal voorkomens

Er vallen enkele aspecten op:
Allereerst de al/au-wisseling. Die komt niet op het conto van een dubbele spelling
van dezelfde uitspraak, maar is eerder toe te schrijven aan dialectische verschillen,
in de loop der eeuwen ontstaan.4 Zo vallen varianten A t/m G (47 voorkomens) te
onderscheiden van de varianten I t/m K (104 voorkomens).
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Varianten H (Mapertuse) en L (Milperthuis) kan ik niet verklaren. Mogelijk betreft het
een ‘verkeerd gehoorde’ uitspraak, wellicht een verschrijving of we hebben te
maken met dialectinvloed. Ter oriëntatie: de Vallon de Mapertuse ligt ten oosten van
Saorge (06 – Alpes-Maritimes) tegen de Italiaanse grens aan en Les Milperthuis is
een terrein dat ruim 1 km ten noordwesten van de gemeente Houville-la-Branche
(28 – Eure-et-Loir) ligt.
De spellingen Mon- (M-N; 6 voorkomens) en Mont- (O-Q; 21 voorkomens)
beschouw ik als spellingvarianten van dezelfde uitspraak. Minder zeker ben ik ervan
of we bij deze varianten moeten denken aan het Franse mont (‘berg’), of dat monttoch een spelling- en uitspraakvariant is van mau-. De uitspraak [m ] van /mont/ ligt
niet ver van die van [mo] van /mau/ in centraal en Noord-Frankrijk.5 Ik ben van het
laatste uitgegaan.
Vervolgens kunnen we de varianten met /th/ onderscheiden van die zonder /h/.
Aangezien daartussen in het Frans geen uitspraakverschil bestaat, kunnen we het
aan louter orthografische variatie toeschrijven. Een nadere aanwijzing daarvoor de
gemeentenaam Mauperthuis (77 – Seine-et-Marne) die tot 1801 werd gespeld als
Maupertuis en sedert 1801 officieel Mauperthuis is geworden.6
Voor het verschil tussen /perdu/ en /pert(h)u/ geldt dat het uitspraakverschil minimaal is, en derhalve, bij een verspreiding over een zo groot gebied, niet verrassend
gevonden hoeft te worden. Bedenk daarbij dat de varianten A en B (dus die met
/perdu/) elk maar één keer voorkomen en wel in het gebied tussen ClermontFerrand en Bordeaux. Dialectologen kunnen wellicht deze t/d-wisseling daaruit verklaren.
Het voorlaatste verschil is dat tussen de uitgang /-u(s)/ en /-uis/ of /-uy/. Ook voor
/-uy/ geldt dat het een geïsoleerd geval is, dit maal in de omgeving van Nancy
(54 – Meurthe-et-Moselle). Wat verder opvalt, is dat de variant /-u(s)/ 27 keer voorkomt tegenover 152 voorkomens van de variant /-uis/ of /-uy/. Nagegaan moet worden of op de betreffende locaties de uitspraak steeds [wi] is of toch [y(s)], zoals we
in het Nederlands voor huis de uitspraak [hœs] kennen naast de dialectische varianten [hys] of [hus]. In dat laatste geval zou het nuttig zijn te weten in welke eeuw het
betreffende toponiem is ontstaan, iets wat bij toponymisch onderzoek natuurlijk
altijd een relevant gegeven is.7
Het laatste verschil zit niet zozeer in de zeventien verschillende spellingen, maar
in het geslacht van het woord: we komen acht keer een vorm tegen voorafgegaan
door le, tegen twee keer een vorm met la; daarnaast ook nog vijf keer een vorm
voorafgegaan door het meervoud les. Ik vermoed dat men bij het woord geen idee
had van mannelijk of vrouwelijk, van enkelvoud of meervoud (zeker als het op een
/-s/ eindigde) en dat daaruit de gemeten verschillen verklaard moeten worden. Meer
daarover hieronder in §7.
Als oorspronkelijke vorm dienen we m.i. Maupertuis aan te houden omdat het toponiem in die vorm voorkomt in de Roman de Renart. Zie FIG. 2.

5. Spreiding over het Franse territorium
Om inzicht te krijgen in de vraag hoe de verschillende varianten over Frankrijk verdeeld liggen, presenteer ik drie overzichten: een kaart (FIG.3) waarop de alle voorkomens staan geplot, een lijst met alle voorkomens, gesorteerd op woordvorm
(TABEL 2) en een lijst met alle voorkomens, maar nu gesorteerd op departement
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FIG. 2: Roman de Renart. Paris, BnF, ms. fr. 12584, fol 15v. (detail)
Handschrift uit het begin van de veertiende eeuw.
Bron: Tesnière (2004:84)

(TABEL 4), hetgeen het terugvinden aanmerkelijk kan vereenvoudigen en zicht geeft
op concentraties van voorkomens.
Op onderstaande kaart staan de woordvormen onderaan alfabetisch genoemd,
met daarachter het aantal door mij geregistreerde voorkomens in Frankrijk. De
icoontjes staan steeds gegroepeerd rond het betreffende departementsnummer,
dus niet noodzakelijkerwijs vlak in de buurt van de betreffende locatie. Van FIG.3 is
een digitaal exemplaar op groot formaat (2793 x 3435 pixels) op verzoek verkrijgbaar (via: ljml512@wanadoo.fr).
Een aantal conclusies is snel te trekken. Van de veel voorkomende vormen is te
zien dat:
– Malpertuis uitsluitend voorkomt in de oostelijke helft van Frankrijk;
– Malpertus uitsluitend voorkomt in het zuidoostelijke deel van Frankrijk;
– Mauperthuis voornamelijk geconcentreerd zit in het gebied ten zuiden van Parijs;
– Maupertuis, veruit de meest voorkomende vorm, diagonaal verspreid ligt van zuidoost naar noordwest;
– Maupertus alleen voorkomt ‘aan de rand’, d.w.z. in het uiterste zuidoosten, noordwesten en noordoosten van Frankrijk;
– Monpertuis in hoofdzaak voorkomt in Normandië en Bretagne;
– Montperthuis beperkt blijft tot het gedeelte ruim rond Parijs; en
– Montpertuis in het hele midden van Frankrijk voorkomt, maar niet aan de rand.
Ik kan hierover geen verklarende uitspraken doen, maar ik beperk mij tot mijn eerder geuite vermoeden dat invloeden meespelen van dialecten en wellicht ook van
de eeuw waarin het toponiem is ontstaan.
Verder kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat al bij eerste aanblik blijkt dat
het bedoelde toponiem met al zijn varianten zich hoofdzakelijk heeft genesteld in
een trechtervormig gebied dat loopt van Nice in het zuidoosten tot Normandië en
Bretagne in het noordwesten. Als we daarbij voor waar aannemen dat Maupertuis
enz. een vertaling of verbastering is vanuit het Latijn (zie §7), dan ligt het voor de
hand te veronderstellen dat de betreffende toponiemen tijdens de Romeinse overheersing zijn ontstaan.
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FIG. 3: voorkomens van Maupertuis en nevenvormen in Frankrijk
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Ter verduidelijking geeft FIG. 4 de kaart van Frankrijk ten tijde van de Romeinen:

FIG. 4: Frankrijk ten tijde van de Romeinse overheersing (derde-vierde eeuw).
Bron: Wikipedia.org

Uit een vergelijking van FIG. 3 en FIG. 4 blijkt dat Maupertuis e.d. voorkomen in
Narbonensis Pars en Celtica Pars, maar niet of nauwelijks in Aquitania Pars en
Belgica Pars. Dat laatste wordt nog ondersteund door het gegeven dat geen van de
woordvormen uit TABEL 1 is te vinden in Gysseling (1960), noch in Grootaers (1934),
in welke werken de toponiemen benoorden de Frans-Nederlandse taalgrens staan
beschreven. Om die redenen vermoed ik een verband tussen de routes van de
Romeinse legers en het voorkomen van de bedoelde toponiemen. Had deze trechter te maken met Caesars intentie een Romeinse handelscorridor te creëren naar
Britannia? Maar die liep van Nice naar de Kanaaloversteek Boulogne-Dover, dus
diep in Belgica Pars, waar geen Maupertuis is te vinden. Ontstonden de beschre-
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ven toponiemen eerder in gebieden met een Keltische taalcultuur, dan in die met
een Iberisch-Baskische of Germaanse taalcultuur? Speelden beide factoren een
rol? Ik laat het antwoord op deze vragen aan ter zake deskundigen.
Voor een beter overzicht geef ik de geregistreerde toponiemen in twee tabellen hieronder weer: een gesorteerd op de naam van het toponiem (TABEL 2) en een gesorteerd op departement (TABEL 4).
In TABEL 2 staat de variant, de gemeente+departement waaronder het toponiem
ressorteert en een code die de aard van het toponiem aanduidt. Deze codes worden in TABEL 3 verklaard.
Ik heb van alle hier vermelde voorkomens ook de exacte coördinaten volgens
Lambert-II-projectie (NTF). Dit meer uitgebreide bestand kan ik op verzoek digitaal
toesturen.

NAAM
Malperdu
Malperdus
Malperthuis
Malpertu, goulet de
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis, rivière de
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis, bois de
Malpertuis, le
Malpertuis, en
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis, col de
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis, ravin de
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis, ruisseau de
Malpertuis, le
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertus, grotte de
Malpertus
Malpertus

GEMEENTE
Laguenne (19)
Meyronne (46)
Thomirey (21)
Issamoulenc (07)
Injoux-Genissiat (01)
Alboussière (07)
Satillieu (07)
Puits-et-Nuisement (10)
Laveissière (15)
Arceau (21)
Auvillars-sur-Saône (21)
Binges (21)
Chaignay (21)
Magnien (21)
Larnod (25)
Buis-les-Baronnies (26)
Rochebrune (26)
Vers-Pont-du-Gard (30)
Lavars (38)
Château-Chalon (39)
Dessia (39)
Beaux (43)
Anrosey (52)
Guyonvelle (52)
Pressigny (52)
Pressigny (52)
Mandres-en-Barrois (55)
Chambon-sur-Dolore (63)
Saint-Germain-l’Herm (63)
Vinzelles (71)
Moulinet (06)
Arcens (07)
Lapanouse (12)
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TYPE
ha
cx
ld
co
ld
ha
ri
cr
ha
bo
ld
ld
ld
ld
bo
co
ld
ld
va
ld
ld
ha
ri
ct
ha
ld
ld
ha
ha
ha
av
ld
ld
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Malpertus
Malpertus
Malpertus, col de
Malpertus
Malpertus
Malpertus
Malpertus
Malpertus
Malpertus, le
Malpertus, valat de
Malpertus, le pont de
Malpertus
Malpertus, col de
Malpertuy
Mapertuse, vallon de
Mauperthuis
Mauperthuis
Mauperthuis, la
Mauperthuis
Mauperthuis
Mauperthuis
Mauperthuis, le
Maupertuis, TréMaupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, château de
Maupertuis, source de
Maupertuis, les
Maupertuis
Maupertuis, les
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, pas de
Maupertuis
Maupertuis

Sévérac-le-Château (12)
Dourbies (30)
Robiac-Rochessadoule (30)
Rieussec (34)
Casseneuil (47)
Auroux (48)
Langogne (48)
Le Pont-de-Montvert (48)
Le Pont-de-Montvert (48)
Les Bondons (48)
Malbouzon (48)
Sainte-Eulalie (48)
Saint-Maurice-de-Ventalon (48)
Leintrey (54)
Saorge (06)
Laons (28)
Saint-Maurice-sur-Fessard (45)
La Chapelle-Gauthier (77)
Mauperthuis (77)
Sancy (77)
Sourdun (77)
Les Pineaux (85)
Corcelles (01)
Nogent-l’Artaud (02)
Bransat (03)
Dompierre-sur-Besbre (03)
Val-d’Auzon (10)
Torteval-Quesnay (14)
Torteval-Quesnay (14)
Bernay-Saint-Martin (17)
Blet (18)
Colombiers (18)
Corquoy (18)
Is-sur-Tille (21)
Le Fœil (22)
Les Champs-Geraux (22)
Loudeac (22)
Merleac (22)
Plemet (22)
Saint-Priest-la-Feuille (23)
Le Chalon (26)
Saint-Martin-d’Août (26)
Lilly (27)
Notre-Dame-du-Hamel (27)
Saint-Jean-de-Buèges (34)
Guipry (35)
Irodouër (35)
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ld
ru
co
ld
ha
cr
ha
bo
ri
va
ha
ld
co
ld
va
ld
ha
ha
cl
ha
ha
ld
ld
ld
ha
ha
ld
ha
ch
en
ld
ha
ld
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
co
ha
ha
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Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis,
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis,
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis,
Maupertuis,
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis,
Maupertuis,
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis,
Maupertuis

le

l’étang de

dolmen de
la

l’île
bois de

ferme de

Retiers (35)
Sainte-Marie (35)
Saint-Guinoux (35)
Tresbœuf (35)
Charentilly (37)
Preuilly-sur-Claise (37)
Reugny (37)
Meylan (38)
Panossas (38)
Quaix-en-Chartreuse (38)
Vorey (43)
Bouée (44)
Rezé (44)
Chaingy (45)
Breil (49)
La Boissiére-sur-Èvre (49)
Les Ponts-de-Cé (49)
Marigne (49)
Morannes (49)
Saumur (49)
Maupertuis (50)
Allemant (51)
Drosnay (51)
Voilemont (51)
Athée (53)
Madre (53)
Meral (53)
Saint-Ellier-du-Maine (53)
Biches (58)
Parigny-les-Vaux (58)
Auvers-le-Hamon (72)
Cérans-Foulletourte (72)
Flée (72)
Juigne-sur-Sarthe (72)
La Bazoge (72)
Lhomme (72)
Mareil-en-Champagne (72)
Précigné (72)
Saint-Symphorien (72)
Torcé-en-Vallée (72)
Vallon-sur-Gée (72)
Saint-Aubin-les-Elbeuf (76)
Bransles (77)
Claye-Souilly (77)
Claye-Souilly (77)
Forges (77)
Jossigny (77)
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ha
ha
ld
ha
ha
ha
ha
ha
ld
ha
ha
ru
ha
ha
ha
ha
ha
ha
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ld
ld
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
do
ru
ha
ha
ha
ha
ld
bo
ld
qu
ha
ha
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Maupertuis
La Couarde (79)
Maupertuis, pointe
Hyères (83)
Maupertuis, vallon de
Hyères (83)
Maupertuis
Hyères (83)
Maupertuis, vallat de
Puyvert (84)
Maupertuis
Puyvert (84)
Maupertuis
Menomblet (85)
Maupertuis
Coulombiers (86)
Maupertuis, chalet
Mignaloux-Beauvoir (86)
Maupertuis, NouailleNouaille-Maupertuis (86)
Maupertuis, bois de
Orches (86)
Maupertuis
Saint-Genest-d’Ambière (86)
Maupertuis, taillis de
Saint-Genest-d’Ambière (86)
Maupertuis, le
Saint-Just-le-Martel (87)
Maupertuis
Druyes-les-Belles-Fontaines (89)
Maupertuis, les
Druyes-les-Belles-Fontaines (89)
Maupertuis
Mailly-le-Château (89)
Maupertuis
Mezilles (89)
Maupertus
Ancelle (05)
Maupertus
Ascros (06)
Maupertus, bois de
Dampsmesnil (27)
Maupertus, le
Sourdeval (50)
Maupertus-sur-mer
Maupertus-sur-mer (50)
Maupertus
Champlitte (70)
Milperthuis, les
Houville-la-Branche (28)
Monperthuis
Genille (37)
Monpertuis
Besson (03)
Monpertuis
Plerin (22)
Monpertuis
Parthenay-de-Bretagne (35)
Monpertuis
Brissac-Quincé (49)
Monpertuis, les
Souligné-Flacé (72)
Montperthuis
Charbonnières (28)
Montperthuis
Magny (28)
Montperthuis
Chaumont-sur-Tharonne (41)
Montperthuis
Senantes (60)
Montperthuis, les cailloux de Senantes (60)
Montperthuis
Lonrai (61)
Montpertuis
Barrais-Bussolles (03)
Montpertuis
Bellerive-sur-Allier (03)
Montpertuis
Doyet (03)
Montpertuis
Dosches (10)
Montpertuis
Chaillac (36)
Montpertuis
Huisseau-sur-Mauves (45)
Montpertuis
Saint-Aignan-le-Jaillard (45)
Montpertuis
Fougeré (49)
Montpertuis
Baye (51)
Montpertuis, le
Avoine (61)
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Montpertuis
Montpertuis
Montpertuis
Montpertuis
Montpertus

Fleuré (61)
Saint-Langis-les-Mortagne (61)
Riom (63)
Villeperrot (89)
Montolieu (11)

ha
ha
ha
ld
ha

TABEL 2: geregistreerde toponiemen, alfabetisch gerangschikt

De codes in de derde kolom van TABEL 2 geven de ‘nature’ (aard of type) van het
toponiem aan. Ik handhaaf de Franse omschrijvingen zoals die door het IGN worden verstrekt met daarbij een indicatieve vertaling in het Nederlands.

Av
bo
ca
ch
Cl

Aven, gouffre, grotte, habitation troglodytique, cave
Bois, forêt
Cap, pointe, promontoire
Château, tour
Chef-lieu de commune

Co
Ct
Cr
Cx
do
ha
Ld

Col, passage, cluse
Coteau, versant
Crête, arête, ligne de faîte
Croix, calvaire, vierge
Dolmen, menhir, tumulus
Hameau, groupe d’habitations, habitation isolée,
maison forestière
Lieu-dit non habité

qu
Ri
Ru
en
Va

Quartier, faubourg, cité, lotissement
Rivière, fleuve, ruisseau, torrent
Ruïnes
Tout point d’eau naturel ou artificiel : source, citerne
Val, vallée, vallon, ravin, thalweg, combe

grot, hol
bos
kaap
kasteel, toren
zelfstandige
gemeente
pas, kloof
helling
bergkam
kruisbeeld
dolmen
gehucht, vlek
onbewoond
gebied
wijk, voorstad
waterloop
ruïne(s)
waterbron
vallei, ravijn

TABEL 3: verklaring der codes van de aard van de toponiemen

Een rangschikking van de toponiemen op departement staat in TABEL 4 hieronder
gepresenteerd.8
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23

Malpertuis
Maupertuis, TréMaupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Monpertuis
Montpertuis
Montpertuis
Montpertuis
Maupertus
Malpertus, grotte de
Mapertuse, vallon de
Maupertus
Malpertu, goulet de
Malpertuis
Malpertuis, rivière de
Malpertus
Malpertuis
Maupertuis
Montpertuis
Montpertus
Malpertus
Malpertus
Maupertuis
Maupertuis, château de
Malpertuis
Maupertuis, source de
Maupertuis
Maupertuis, les
Maupertuis, les
Malperdu
Malperthuis
Malpertuis
Malpertuis
Malpertuis, bois de
Malpertuis, en
Malpertuis, le
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Monpertuis
Maupertuis

E
J
J
J
J
N
P
P
P
K
F
H
K
D
E
E
F
E
J
P
Q
F
F
J
J
E
J
J
J
J
A
C
E
E
E
E
E
J
J
J
J
J
J
N
J

25

Malpertuis

E

01
02

03

05
06

07

10
11
12
14
15
17
18
19

21

22

26

27

28

30
34

35

36
37

38

39
41
43
44
45

46
47
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Malpertuis
Malpertuis, col de
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertus, bois de
Mauperthuis
Milperthuis
Montperthuis
Montperthuis
Malpertuis
Malpertus
Malpertus, col de
Malpertus
Maupertuis, pas de
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Monpertuis
Montpertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Monperthuis
Malpertuis, ravin de
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Malpertuis
Malpertuis
Montperthuis
Malpertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Mauperthuis
Maupertuis
Montpertuis
Montpertuis
Malperdus
Malpertus
Malpertus

E
E
J
J
J
J
K
I
L
O
O
E
F
F
F
J
J
J
J
J
J
J
N
P
J
J
J
M
E
J
J
J
E
E
O
E
J
J
J
I
J
P
P
B
F
F

38

48

49

50

51

52

53
54
55
58
60

61

63
70
71

Malpertus
Malpertus
Malpertus
Malpertus, col de
Malpertus, le
Malpertus, le pont de
Malpertus, valat de
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, le
Monpertuis
Montpertuis
Maupertuis
Maupertus, le
Maupertus-sur-mer
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, l’étang de
Montpertuis
Malpertuis
Malpertuis, ferme de
Malpertuis, le
Malpertuis, ruisseau de
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Malpertuy
Malpertuis
Maupertuis
Maupertuis
Montperthuis
Montperthuis, les
cailloux de
Montperthuis
Montpertuis
Montpertuis
Montpertuis, le
Malpertuis
Malpertuis
Maupertuis
Montpertuis
Maupertus
Malpertuis

F
F
F
F
F
F
F
J
J
J
J
J
J
N
P
J
K
K
J
J
J
P
E
E
E
E
J
J
J
J
G
E
J
J
O
O
O
P
P
P
E
E
J
P
K
E

72

76

77

79
83
84
85

86

87

89
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Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, dolmen de
Maupertuis, la
Monpertuis, les
Mauperthuis, l’île
Mauperthuis
Mauperthuis
Mauperthuis
Mauperthuis, la
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, bois de
Maupertuis, ferme de
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, pointe
Maupertuis, vallon de
Maupertuis
Maupertuis, vallat de
Mauperthuis, le
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, bois de
Maupertuis, Nouaille
Maupertuis, taillis de
Maupertuis, le
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis
Maupertuis, les
Montpertuis

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
N
J
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
P
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6. Selectie en andere onzuiverheden
In §3 heb ik al aangegeven dat ik mijn twijfels heb bij de aantallen en vormen die ik
in de IGN-bronnen heb aangetroffen. Bovendien heb ik zo nu en dan keuzes moeten maken en een selectie moeten toepassen. Ik zal dat toelichten.
In principe heb ik de volgende topografische benamingen wel opgenomen:
– die van zelfstandige gemeenten;
– die van dorpen, gehuchten, vlekken, buurtschappen e.d. die geen zelfstandige
gemeente vormen;
– die van alleenstaande gebouwen (kastelen, boerderijen, al dan niet nog intact);
– die van onbewoonde zogenaamde lieux-dits (veldnamen, namen van bossen,
grotten, e.d.);
– die van kunstmatige oriëntatiepunten in de open lucht (bruggen, kruisbeelden,
e.d.);
– hydroniemen (benamingen van waterlopen: rivieren, beken, bronnen e.d.);
– oroniemen (aanduidingen van reliëfs: bergrug, pas, kloof, ravijn e.d.).

Niet opgenomen heb ik (voor zover van toepassing):
– commerciële benamingen (bijv. van winkels, winkelcentra, bedrijven, dancings,
horecagelegenheden);
– andere soort-, merk- of artikelnamen;
– benamingen die te koppelen zijn aan een familienaam (zoals Castel des
Malpertuis);
– odoniemen (namen van wegen, zowel de verbindingswegen buiten de bebouwde
kom als die binnen de bebouwde kom: Malpertuusstraat, -plein, -steeg, -hof, e.d.);
– toeristische of culturele toponiemen als die van musea, campings, zwembaden,
attractieparken of toeristische routes;
– aanduidingen uit het transportwezen (parkeerplaatsen, stations, vliegvelden e.d.);
– toponiemen waarvan het deel mal-, mau-, mon- e.d. niet aaneengeschreven staat
aan het tweede deel -pertu, -perthuis, e.d.
Nadere toelichting hierbij
Er komen, verspreid over heel Frankrijk, tal van straatnamen voor waarin het toponiem Maupertuis of varianten voorkomt. In Nederland en België is dat, in mindere
mate, ook het geval. De vele treffers bij een simpele zoekopdracht met Google op
‘rue de maupertuis’ of ‘place de maupertuis’ (of varianten daarop) bevestigen dat.
Ik heb al deze straatnamen niet opgenomen in mijn tabellen.
Ook een zoekopdracht op ‘château de maupertuis’ levert nogal wat treffers op. Zo
is er in de gemeente Meylan (38 – Isère), 5 km ten NO van Grenoble, een Château
de Maupertuis te vinden dat niet door het IGN wordt vermeld. Wel komt in dat
bestand Maupertuis in de gemeente Meylan voor, maar dat blijkt het domein te zijn
dat bij dat kasteel hoort. De betreffende stafkaart geeft dat ook weer. Ik heb dat kasteel niet opgenomen in mijn tabellen, maar het domein wel. In de gemeente
Torteval-Quesnay (14 – Calvados) bevinden zich volgens het IGN zowel een
Château de Maupertuis als een nabijgelegen ‘hameau’ met de naam Maupertuis.
Zowel dat kasteel als het agrarisch bedrijf zijn ook op de kaart terug te vinden en in
mijn tabellen verwerkt. Het vermoeden is gerechtvaardigd dat er over heel Frankrijk
veel meer châteaux zijn te vinden die de naam van Reynaerts vossenhol dragen en
ik ga er dus van uit dat mijn overzicht op dit punt verre van compleet is.
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Een aardig detail levert het Castel des Malpertuis op. Het wordt in verband gebracht
met Jehan de Volpilhat (wapen met twee vossen!), ‘Comte d’Urgell, Baron de
Malpertuis’, echtgenoot van Elissa de Volpilhat, ‘Baronne de Malpertuis, Juge de
Languedoc, Observatrice pour le Roy à la Cour d’Appel de Bretagne’, die rond 1450
onderstaand zegel (met vos!) hanteerde. De naam Volpilhat is afgeleid van het toponiem Volpilhac, nog te vinden in de gemeente Roannes-Saint-Mary (15 – Cantal)
en betekent ‘een door vossen gefrequenteerde plaats’. In het Occitaans betekent
volp ‘vos’ (afgeleid van het Latijnse vulpes). Het adjectief volpilhièra staat voor ‘vossen-’.
Het Castel des Malpertuis zou zich rond Nevers (58 – Nièvre) moeten bevinden (zie
http://malpertuisoseetrit.darkbb.com/forum27-Le-Castel-de-Malpertuis-pres-deNevers-en-Bourgogne.htm), maar ik heb het niet weten te localiseren. Ik heb het
ook niet in mijn lijsten opgenomen, omdat het, mede gelet op het tussenvoegsel
des, is vernoemd naar de familienaam Malpertuis, en aan familienamen gelieerde
voorkomens heb ik buiten het overzicht gehouden.

Wat voor kastelen geldt, geldt ook voor boerderijen. In de IGN-database is slechts
één ferme de Maupertuis te vinden, op anderhalve kilometer ten westen van de
dorpskern van de gemeente Forges (77 – Seine-et-Marne) op circa 40 km ten ZO
van Parijs. Ook de IGN-stafkaart vermeldt deze locatie. Maar dat laatste geldt ook
voor de ferme de Malpertuis in de gemeente Pressigny (52 – Haute-Marne), gelegen aan de N19 van Langres naar Basel. Deze nog bestaande boerderij komt in de
IGN-database echter niet voor. Alleen het belendende weiland Malpertuis en het
niet ver daarvandaan gelegen riviertje Ruisseau de Malpertuis zijn daarin terug te
vinden.9 Ik heb de fermes in Forges en Pressigny in mijn tabellen opgenomen, in de
wetenschap dat ik stellig nog veel meer boerderijen met een dergelijke naam niet
heb weten te ontdekken. Dat geldt ook voor het Bois d’Héliot et Malpertuis dat op
2 km ten oosten ligt van Arceau (21 – Côte-d’Or). Het is wel op de stafkaart van het
IGN te vinden, maar niet in de elektronisch te raadplegen IGN-databases. Ik heb het
bos in mijn overzichten verwerkt. Het omgekeerde geldt voor de lieu-dit Malperthuis
die op anderhalve kilometer ten zuiden van Thomirey (21 – Côte-d’Or) is te vinden;
niet op de kaart, wel in de database.
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Het buurtschap Les Montpertuis, ten westen van Forges (77 – Seine-et-Marne) is
wel op Cassini-kaart 46 te vinden, maar niet op de recente IGN-kaarten; daar heet
het Ferme de Maupertuis. Ik heb het alleen als zodanig opgenomen.
Nog een andere beslissing moest ik nemen ten aanzien van Montpertuis bij Riom
(63 – Puy-de-Dôme), 10 km boven Clermont-Ferrand. Autosnelweg A71 loopt daar
langs een terrein met de naam Montpertuis, vermeld door het IGN en door mij ook
opgenomen. Aan dat terrein grenst evenwel een kasteel waarvan de naam (bijv.
Château de Montpertuis) niet staat genoemd, maar dat ligt aan een straat die op
www.pagesjaunes.fr is terug te vinden onder de naam Maupertuis of Chemin
Maupertuis. Deze naam heb ik, net als alle andere gevonden straatnamen, niet
opgenomen. Maar niet ver daar vandaan, tussen afslag 12.1 en 13 van de A71, ligt
aan de westzijde van de snelweg de Aire de repos de Montpertuis, vermeld op de
kaart, maar niet in de IGN-database. Op de Pages Jaunes is het nummer van de
telefooncel te vinden van die Aire de repos, maar dan onder de naam Aire de repos
de Maupertuis. De SAPPR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), die de A71 beheert,
spreekt in de carte-guide van de A71 weer van de Aire de Montpertuis. Wat er van
zij, ik heb die parkeerplaats niet in de lijst opgenomen. Maar het zegt wel iets over
de verwarrende spellingen van Franse namen waaraan ik in §4 refereerde.10 En om
het probleem nog iets groter te maken vermeldt de agenda van de gemeenteraadsvergadering van Riom van 21 januari 200511 onder punt 11: ‘11 – Maupertuis:
concession d’usage temporaire à un agriculteur’. De notulen van die vergadering12
bevestigen die spelling: ‘La parcelle YM n° 98 située à Maupertuis précédemment
occupée par Monsieur DAMON devient libre à la location’. En in het proces-verbaal
van de gemeenteraadsvergadering van 18 maart 2005 staat onder agendapunt 13
vermeld: ‘Le reste de la commune qui comprend notamment les zones vertes et
agricoles restera sous le régime de l’assainissement autonome (Marais de Riom,
Fontainebleau, Maupertuis, la Petite Vendée, le Moulin de Pessat…)’.13
Verder heb ik niet in mijn tabellen opgenomen de Ravin de Maspertus, ten westzuidwesten van de gemeentekern van Rochemaure (07 – Ardèche), omdat ik eraan
twijfel of Mas- van hetzelfde morfeem stamt als Mal-, Mau- of Mon(t)-. Pégorier
(1997:140) verklaart Mas als ofwel ‘maison, demeure importante, ferme’ in de wat
meer zuidelijke regio’s van Frankrijk, ofwel als ‘clos, enclos; terre labourable, pré,
vigne’ in centraal Frankrijk, ofwel als ‘exploitation rurale’ in de streek Saintonge (17 –
Charente-Maritime). In geen van deze gevallen lijkt dus de betekenis ‘slecht’ of
‘gevaarlijk’ aanwezig te zijn. Reden om het toponiem Maspertus niet op te nemen.
Over het niet opnemen van Le Mont Pert(h)uis: zie voetnoot 14.

7. Betekenis van de naam Maupertuis
Het zou te veel eer zijn te denken dat al deze toponiemen hun naam te danken hebben aan de Roman de Renart. Eerder is het omgekeerde het geval. Vermoedelijk
zijn de toponiemen ook eerder ontstaan dan het verhaal. Toch zijn er enkele opvallende koppelingen te ontwaren. Zo ligt het Château de Maupertuis in de gemeente
Torteval-Quesnay (14 – Calvados) niet ver van Le Bosq Renart in de naburige
gemeente Livry; vinden we op 300 meter ten NO van de gemeente Mauperthuis (77 –
Seine-et-Marne) het bouwland Les Renardières (= ‘vossenholen’); ligt in datzelfde
departement de hameau La Mauperthuis op een dikke kilometer van de Carrefour
du renard; treffen we op nog geen kilometer van de hameau Maupertuis in de
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gemeente Marigne (49 – Maine-et-Loire) de hameau La Renardière aan; liggen de
ruïnes Maupertuis op 3 km van Le Clos Renard in de gemeente Chaingy (45 –
Loiret); ligt het akkerland Malpertuis in de gemeente Magnien (21 – Côte-d’Or) op
300 meter van het bos met de naam La Renardière; liggen de hameaus les
Renaudières en Montpertuis op 600 meter van elkaar in de gemeente Fougeré (49 –
Maine-et-Loire); vinden we de hameau La Renarderie op 500 meter van de hameau
Montperthuis in de gemeente Lonrai (61 – Orne) en zien we op 200 meter van de
lieu-dit Montpertuis in de gemeente Villeperrot (89 – Yonne) een lieu-dit le Trou au
Renard. Nu waren en zijn er in Frankrijk niet alleen veel vossen, maar ook zeker
1500 toponiemen met renard in de naam, dus de kans dat er een in de buurt ligt van
een Maupertuis-toponiem is vrij groot. Dat kan een aanwijzing zijn hoe de schrijver
van de Roman is gekomen aan Maupertuis voor het vossenhol. Maar dan nog:
waarom Maupertuis?
Pégorier (1997:141) vermeldt in zijn glossarium van ruim 20.000 Franse toponiemen van de zeventien varianten uit TABEL 1 uitsluitend Maupertuis en geeft daarbij
als verklaring: ‘Maupertuis, nm, mauvais passage, lieu dangereux – Centre et
diverses régions’.
Dat hij de naam een mannelijk substantief noemt, is maar ten dele correct. Zie
hierboven in §4. De toevoeging ‘Centrum en diverse regio’s’ is vrij vaag. In §5 is dit
nauwkeuriger uitgewerkt. Zijn vertaling ‘moeilijke doorgang, gevaarlijke plaats’ zegt
niet dat Maupertuis is afgeleid van het Latijnse male perditus, een opvatting die wel
wordt gehoord.
De betekenis ‘mauvais passage’ krijgt een extra bevestiging in het voorkomen van
de ‘antonieme’ familienaam Beauperthuy (= ‘beau passage’), ook wel gespeld als
Beauperthui, Beaupertuis, Beaupertuit of Beaupertuy
(http://jeantosti.com/noms/b3.htm).
André Leick stelt op www.cspu.be/theatre/malper/prgrm.html: ‘Au moyen âge,
Maupertuis ou Malpertuis désigne en effet un mauvais lieu, un ‘trou mal famé’.
L’étymologie latine réside dans le verbe de langue vulgaire pertusiare issu du clas-

FIG. 5: het lemma

PERTUIS

bij Halma (1733)
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sique pertundere (donner un coup pour percer). Il ne s’est conservé – sous sa
forme substantive – que dans la toponymie pour signifier un passage, un col de
montagne par exemple. Les vacanciers que tente le soleil catalan connaissent bien
Le Perthus, point de passage entre les Albères et le massif du Canigou’.14 Daarmee
neemt hij afstand van de herkomst perditus (als voltooid deelwoord van perdere).
Ook het huidige Franse woord pertuis (nauwe doorgang, zee-engte, opening, hol)
wijst op een herkomst van het Latijnse werkwoord pertusiare (‘boren’), of het substantief pertuso (‘geboord gat’), het latere Italiaanse werkwoord pertugiare, met pertugio als bijbehorend substantief. Al in Barberi (1854:818) staat pertugio omschreven als ‘trou; pertuis; ouverture’. Nog wat verder terug vinden we bij Halma
(1733:762) iets uitgebreider informatie. Ik geef dat lemma gescand weer: FIG 5.
Die Pertuis d’Antioche bestaat nog steeds: samen met de Pertuis Breton rond
genoemde eilanden voor de kust bij La Rochelle (17 – Charante-Maritime).
De herkomst van ‘male pertusus’ vindt eveneens bevestiging in de Latijnse
Reynaertvertaling Reynardus Vulpes: daar heet Reynaerts kasteel Malepertusus
(acc. Malepertusum; r. 220 e.a.). En in de buurt van Niort (79 – Deux Sèvres)
bevond zich rond het jaar 1000 nog een lieu-dit Malum Pertusum.15
Merk ten slotte op dat het Franse woord pertuis, evenals het Occitaanse pertús,
mannelijk is; de vormen la malpertuis en les malpertuis (en varianten) stroken daarmee dus niet.

Reynaert in tweevoud (Bouwman e.a. 2002:I-261 en II-451) noemt als woordvormen uit Van den vos Reynaerde: Manpertuus en Manpertus; uit Reynaerts historie:
Mapertuus en Maperthuus en hij vermeldt de Franse varianten Malpertuis en
Maupertuis. Als betekenis staat genoemd: ‘kwaad hol’. Dit stemt overeen met de
opvatting in Hellinga (1952:11).
Alles wijst erop dat zowel de toponiemen als het kasteel van Reynaert worden
gekenmerkt door een met moeite vervaardigde nauwe doorgang die niet zonder
inspanning en gevaar kan worden gepasseerd, zij het als zee-engte, als bergpas,
als kloof of om welk ander soort natuurlijke belemmering dan ook. Dat verklaart
mogelijk ook waarom er rond Maupertuis e.d. nooit een grote gemeente is ontstaan,
zoals in §3 al is toegelicht.
De Portugese literatuurdeskundige Carlos F. Clamote Carreto geeft aan Maupertuis
nog een metaforische betekenis. In een artikel uit juni 2005 dat op Internet is te vinden onder www.echopolyglot.com/Past%20Articles/June%202005/caretto.htm
(sic!) citeert hij uit de Roman de Renart:
Tant ont li chien Renart pelé
Et desachié et detiré,
Que en bien plus de treize leus
Li est aparissanz li jeus.
A la parfin l’ont tant mené,
Tant traveillié et tant pené:
Tant l’ont folé et debatu,
Qu’en Malpertuis l’ont enbatu’
(branche Va, vv. 1265-72)

Tiecelijn, 20, 2007

44
en voegt daaraan toe: ‘Malpertuis pourra donc représenter métaphoriquement l’espace secret où se nouent et dénouent les (en)jeux de l’écriture et du langage poétique du fragmentaire Roman de Renart’.
Van de herkomst van male perditus (zij het in de betekenis ‘met moeite gewonnen /
verloren’, dan wel ‘met moeite in te nemen’), blijft er zodoende weinig over, ook al
wil ik niet uit het oog verliezen dat er achter regel 257 van onze Reinaert een mogelijke hint of woordspeling rond Malpertus schuilgaat:
Cortoys claghet om eene worst
Die hi verloes in eene vorst.
255 Die claghe ware bet verholen:
Ende hoerdi datso was ghestolen?
Male quesite male perdite!
Noten
1. Joseph Boillot spreekt in 1592 al van du renard, niet meer du goupil; zie Boillot (1592:I_i).
2. Mogelijk is Maperteeus bij Destelbergen de enige uitzondering. Daarover bericht Napoleon
de Pauw (1887) als volgt: ‘(...) terwijl in andere stukken de naam van Reinaerts vermaard
kasteel, Maperteeus, voorkomt als gegeven aan een ‘goed, groot zeventien bunderen’, gelegen te Destelbergen, dat, gelijk men weet, een dorp is nabij Gent, en nevens de tegenwoordige gemeente Sint-Amandsberg of, gelijk sommige middeleeuwsche klerken zeggen,
Reinaertsberg!’ Bron: www.dbnl.org/tekst/pauw005mado01/pauw005mado01_0001.htm.
Tegenwoordig kent Destelbergen in een nieuwbouwwijk nog een Malpertuussingel, waarbinnen zich de Nobelhof, Tibeerthof, e.a. bevinden.
3. Zelfs de spelling Mopertu ben ik tegengekomen, in een transcriptie van BBC-uitzendingen
uit de Tweede Wereldoorlog. In de uitzending van 29.5.1943 staat o.m.: ‘Latest warreports
tell of the bombing of french airfields Mopertu. Typhoon bombers were escorted by similar
fighters. Cannes airfield was also bombed and bombing was excellent all aircraft returned
safely’. Zie http://www.zeelandboek.net/ww2//ww2list.asp?start=41.
4. Ik verwijs in dit verband naar de bij ons bekende ol/ou-wisseling als in gold-goud, OldekerkOuderkerk en aanverwante wisselingen als gulden-gouden, Zaltbommel-Zoutelande. Het
Franse koppel beau-belle vertoont hetzelfde verschijnsel, evenals de familienamen Malplat
en Mauplat (zie: http://jeantosti.com/noms/m2.htm).
5. In het uiterste zuiden van Frankrijk wordt mau- (‘slecht’) in het Occitaans uitgesproken als
[mau]. Zie Pégorier (1997:141). Mau is in het Occitaans een variant van mal en mar.
6. Bron: http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/fiche.php?select_resultat=21628.
7. Zie in dit verband ook het artikel Betekenis en motivering van enkele diernamen in de toponymie van Magda Devos en de daarin gegeven uitgebreide literatuuropgave. Het artikel is
online beschikbaar op www.nederlandsetaalkunde.ugent.be/index.php?id=28&type=file.
8. Voor wie het niet weet: in Frankrijk zijn de 96 departementen min of meer alfabetisch gerangschikt. Alleen 90 t/m 95 passen niet in de alfabetische volgorde. Voor een interactief overzicht zie bijvoorbeeld http://www.admi.net/tow/dep.html . Departement 20 bestaat niet, maar
is opgesplitst in 2A (Corsica-Zuid) en 2B (Hoog Corsica). Op Corsica heb ik overigens geen
Maupertuis o.i.d. aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de andere in TABEL 4 ontbrekende
departementen.
9. Over dat riviertje bestaat er een anekdote. Het vormt de grens tussen de gemeenten
Guyonvelle en Soyers. Als herders van beide dorpen elkaar aan weerszijden van de oevers
ontmoetten, ontstonden er regelmatig opstootjes. Dat begon met beschimpen, maar vaak
trok men de rivier over en zette het op een knokken. In Cahiers haut-marnais nº 46 (1956)
wordt dat kort gememoreerd: ‘COMBATS ENTRE VILLAGES. Guyonvelle-Soyers. – Les pâtres de
ces deux localités se battaient fréquemment quand ils se rencontraient sur les rives du ruis-
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seau du Malpertuis, qui sert de limite aux deux territoires. Ils commençaient par s’insulter,
franchissaient le ruisseau et c’était la bagarre.’
10. Zo ook ligt er binnen de gemeente Roussennac (12 – Aveyron) een gehucht dat, als je het
van de noordzijde binnenkomt, Espeillac heet, maar kom je vanaf de zuidzijde, dan vermeldt
het plaatsnaambordje Espeilhac. En tot voor kort stond er op een bewegwijzeringsbord naar
Rosoy-sur-Amance (52 – Haute-Marne) aan de D308 vanaf Montlandon de aanduiding
Rozoy s/ Amance.
11. Op Internet te vinden onder www.riom.net als Ordre_du_jour_20050121.pdf.
12. Op Internet te vinden onder www.riom.net als PV050121.pdf.
13. Op Internet te vinden onder www.riom.net als PV050318.pdf.
14. Er zijn in Frankrijk talrijke toponiemen ‘(le) Perthus’, ‘(le) Perthuis’, ‘Perthuy’. De hameau Le
Mont Perthuis in de gemeente Villers-Canivet (14 – Calvados) en de lieu-dit Le mont Pertuis
in de gemeente Mesnil-Rousset (27 – Eure) heb ik niet in mijn lijst opgenomen, omdat de
woorddelen los van elkaar staan geschreven.
15. Of: Malus Pertusus, maar het toponiem wordt bijna altijd in de accusatief genoemd. Zie ook
http://poitou.ifrance.com/pagus.htm: ‘Malum Pertusum (locum), in pago Pictavo, vers 1000
(988-1031) (AHP III 519 p 313 et 314): toponyme du type Maupertuis, qui n’est pas rare’.
Desgevraagd citeerde de schrijver van die website mij uit de cartulaire van Saint-Cyprien
van Poitiers (n° 519, p. 313-314) : ‘item iiii juctos vinee in ipso pago, in ipsa vicaria, in locum
qui vocatur Malum Pertusum, ex una parte via publica, ex aliis terra Sancti Salvatoris’. Hij
voegt daaraan toe: ‘Le pagus est celui de Poitiers, la vicairie celle de Bessac, aujourd’hui
dans la ville de Niort. Rédet, l’éditeur du cartulaire, n’a pas proposé d’identification pour
Malum Pertusum. Ce ‘lieu’, qui ne devait pas être habité, sinon on aurait écrit ‘villa’, ne
devait pas être très loin de Niort et serait aujourdhui à chercher dans les Deux-Sèvres’.
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Jan van Alphen

Een vergeten Reynaertcantate
In 1975 organiseerde de stad Antwerpen in samenwerking met het Verbond voor
Vlaamse Cultuurverenigingen een herdenking van de Guldensporenslag. Bij die
gelegenheid ging de cantate Reinaert II in première.1 De tekst was van Bert Broes,
pseudoniem voor Bert Carrein. Peter Cabus componeerde de muziek.
Uitvoerenden waren het BRT-Omroepkoor en het Groot Koperensemble Theo
Mertens, het geheel stond onder leiding van Vic Nees. De bariton Herman Bekaert
zong de solopartijen. Blijkens de uitnodigingsbrief hield burgemeester Lode
Craeybeckx een feestrede en werden er ook nog Vlaamse liederen gezongen.
De Tiecelijnbibliografie van 2004 vermeldt de (gestencilde) liedteksten niet. Ze zijn
nooit in druk verschenen. Dat is jammer, want ze zijn het alleszins waard om gelezen en gehoord te worden.
Door een gelukkig toeval kreeg ik de tekst van de tien liederen waaruit de cantate bestaat in handen, samen met enkele brieven die iets van de ontstaansgeschiedenis weergeven.2 In dit artikel beperk ik me tot de tekst en zijn ontstaan.3
De oorsprong: een Reynaertmusical
Johan Van der Bracht, in die tijd regisseur van het Brussels Kamertoneel, vraagt
najaar 1969 of begin 1970 aan scriptschrijver Pieter de Prins een musical te willen
schrijven. Die musical zou de opening van een nieuwe toneelzaal voor het gezelschap luister moeten bijzetten. Het moet iets worden in de geest van De man van
La Mancha. Wie uiteindelijk het idee oppert om Reynaert de vos onderwerp te laten
zijn is niet bekend.
In juli 1970 zoekt Pieter de Prins contact met tekstdichter Bert Broes. Kunnen ze
niet samenwerken? Het gaat om een musical die De Prins ‘Heer Reinke of zoiets’
wil noemen, ‘waarin de mensen ondermeer door fijnzinnige kleding, manieren en
ook geluiden zeer sterk aan dieren doen denken’.4
In de eerste dagen van augustus vindt er een ontmoeting tussen beide tekstdichters plaats. Ze komen tot een vruchtbaar gesprek. Werd Bert Broes in de uitnodigingsbrief van juli nog met ‘Zeer geachte Heer’ aangesproken, veertien dagen later
heet hij al ‘Beste vriend Bert’. Pieter de Prins stuurt op 12 augustus aan Broes een
soort structuurplan voor de dramatische constructie van de musical en een lijst van
personages. De taak van Broes is het schrijven van een aantal liedjes en die in te
passen in het ontwerp.
In zijn opzet volgt De Prins de oertekst van de Reynaert op de voet. Plan is om
bij bepaalde scènes gebruik te maken van filmprojectie. De karakteriseringen van
de personages die De Prins geeft, zullen later van invloed blijken op de liederen van
de cantate. Izengrim is hier symbool van Het Kapitaal, Belijn van de Kerk, Bruin van
de Staat. Nobel staat model voor de uitvoerende macht. Van Grimbeert is nog niet
duidelijk of die de Vlaamse intellectueel zal gaan vertegenwoordigen of de priesterarbeider. Herzinde en Hermelinde typeert De Prins als ‘materialistisch aangelegde
vrouwtjes (zoals wij er in Vlaanderen zeer veel vinden!)’. Reinaert is ‘een zeer individualistische levensgenieter’.
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In de winter van 1969-1970 wordt Bert Broes getroffen door een zwaar hartinfarct.
Na een verblijf van vele maanden in het ziekenhuis, rust hij in de zomer van 1970
uit in Middelkerke aan zee. Daar ontmoet hij regelmatig Van der Bracht en De Prins.
Zijn herstel lijkt door hun Reynaertproject niet belemmerd te worden.
In november 1970 schrijft Johan van der Bracht aan Bert Broes. Hij heeft de tekst
van Pieter de Prins ontvangen en is gematigd optimistisch. Het geheel lijkt hem een
goede scenische versie van het epos maar er zal toch nog een en ander aan veranderd moeten worden. Zijn voornaamste zorg is dat het niet dicht genoeg bij de
actualiteit staat. In dit opzicht verwacht hij veel van de liederen van Broes, die hij
weldra onder ogen hoopt te krijgen.
Dan is het enkele maanden stil. Plotseling, in de zomer van 1971, wordt het hele
project door Johan van der Bracht afgeblazen ‘omdat de beloofde toneelzaal niet
klaar komt’.5 De Prins is boos: ‘Eerst doet hij mij naar de kust komen, zorgt ervoor
dat ik gedurende twee maanden mijn handen vol heb, verplicht mij allerlei soorten
musicals te lezen (en te kopen), en zegt mij na anderhalf jaar doodnuchter dat het
niet doorgaat.(…) Ik vind dat wel wat straffen toebak’.6 De directie van het Brussels
Kamertoneel bericht Bert Broes dat de afgelasting van het project te wijten is ‘aan
zeer verschillende redenen, waaronder het tekort aan financies, het acteurspotentieel en de accomodatiemogelijkheden van de zaal’. Over een financiële tegemoetkoming voor verrichte werkzaamheden rept de brief niet. Wel ‘geven wij dit stuk (…)
volkomen vrij en zouden het zeer goed vinden, moest een ander gezelschap het
kunnen opvoeren’.7
Hierna scheiden zich de wegen van Van der Bracht, De Prins en Broes.
Tot 1973 ligt deze Reynaert vervolgens in de ijskast.

Van musical naar cantate
In de zomer van 1973 stuurt Bert Broes zes Reinaertliedteksten naar de componist
Peter Cabus, blijkbaar op diens verzoek. Cabus, zo valt uit de brieven te reconstrueren, heeft van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) de opdracht
gekregen ‘een werk voor gemengd koor met maximum 5 solisten (vokale of instrumentele)’ te schrijven en heeft Broes aangezocht als tekstdichter. Wist hij dat Broes
teksten op de plank had liggen? In een brief van maart 1974 van het ANZ aan Bert
Broes is voor het eerst sprake van ‘de Kantate Reinaert’. Het Zangverbond is zeer
te spreken over de partituur. In het najaar van 1974 stuurt Bert Broes nog eens vier
liedteksten naar Peter Cabus, zodat er nu tien liederen in totaal zijn. Dat aantal komt
overeen met dat van de uiteindelijke cantate die in 1975 wordt uitgevoerd. Een
kopie van de laatste vier liederen die Broes in 1974 naar Cabus stuurde, is bewaard
gebleven. Van de eerste zes liedteksten resteren alleen de korte karakteriseringen
in genoemde brief van zomer 1973.
De versie van 1973 is in grote lijnen identiek aan die van 1975. Een lied op
Izengrim, ‘wiens (geld-en grond)honger niet te stillen is’, heeft het uiteindelijk niet
gehaald, evenmin als het oorspronkelijk gedachte openingslied, de algemene aanklacht der dieren. Nieuw in de slotversie is het tweede lied: De vos loopt nog altijd
los. Een lied onder deze titel is al wel voorzien in het bovenvermelde musicalontwerp van Pieter de Prins: daar is het gepland als openingslied ‘voor het doek’.
Wanneer, hoe en door wie het contact is gelegd tussen het ANZ en het gemeentebestuur van Antwerpen is niet bekend.
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In juni 1975 geeft de auteur op verzoek een toelichting op zijn tekst aan BRT-3, de
klassieke zender van de BRT. Hij gebruikt hier voor het eerst de titel Reinaert II. De
Antwerpse 11 juli-uitvoering wordt door BRT-3 rechtstreeks uitgezonden.8

De tekst van de cantate

1. Het eerste Reinaertlied
Dit lied introduceert de hoofdrolspelers van de cantate. Reinaert stelt zichzelf voor
als opportunist en realist: ‘Wat koop ik ervoor?’, vraagt hij zich af als hij ziet hoe
iedereen zijn eigen idealen promoot. Hij weet: niets is heilig onder de zon. Voor
Bruin, de generaal, is der vaderen grond heilig – maar Reinaert laat zich niet voor
het leger recruteren. De hofkapelaan Belijn, gekleed in goud en hermelijn, preekt
liefdadigheid. De vos eist, met Marx, zijn rechtmatig deel. In Izengrims pleidooi voor
de toekomst van de stad wordt de Antwerpse actualiteit op de korrel genomen.
Reinaert stelt de grondspeculatie aan de kaak – maar hij laat zich ook graag weer
omkopen. In de slotstrofe verbindt dit openingslied de middeleeuwse Reynaert met
de hoofdfiguur uit de cantate.

2. De vos loopt nog altijd los
List en bedrog, mooie praatjes, schijnheiligheid: ze zijn van alle tijden. De vos loopt
nog altijd los. Dit koorlied formuleert ook het thema van de cantate: Reynaert is een
mens van een beest.

3. Lied der honden
De honden vormen de ordewacht van ’s lands bestel. Zij maken de dienst uit. Elke
ochtend doen ze verslag van hun nachtelijke waakzaamheid. Zij zijn de sterke stut
van de staat (de stad), die daardoor voor de rantsoenen kan zorgen, de pensioenen kan waarborgen en de daarvoor benodigde miljoenen kan innen. En de grootste klagers over de vooruitgang zijn zelf de ergste bandieten: de vos klaagt over de
milieuverontreiniging – en zelf pist ie in de rivier.

4. Lied van Bruin
Dit lied is in feite een klacht van generaal Bruin. De tijd dat iedereen na karig brood
toch in elk geval op een heldhaftige dood met tromgeroffel en trompetten kon rekenen, is voorbij. Oorlog is taktisch knopjesdrukken geworden. Op dineetjes spot men
met de generaal en noemt hem fluisterend ‘sabelsleper’. Maar hij blijft waakzaam!
‘Dat verbale allemaal is niet mijn taal. Ik ga en haal’, zegt Bruin in deze juist verbaal
zo sterke tekst.
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5. Heldenlied
Een schimplied op Bruin, wiens vaderlandsliefde toch door de maag gaat. In feite is
dit lied een aanklacht tegen machthebbers die oorlogen veroorzaken en vervolgens
herdenkingen organiseren voor de gevallenen. In de eerste strofe van dit lied vinden we een reminiscentie aan de musical-oorsprong van Reinaert II.

6. Celibaatlied
Vrouw Julocke wordt getroost: is het geen geluk bij een ongeluk dat de pape na
Tibeerts aanval de verheven celibataire status naleeft?

7. Afscheidslied Reinaert – Ermelijne
In deze dialoog heeft Ermelijne weinig vertrouwen in het meidaggerecht in de hoofdstad. Maar Reinaert zegt: laat mij maar betijen – met list en vleien maak je dwazen
blij.

8. Lied van Honoré
Honoré gepluimd is de gewone man, verloren in de stille meerderheid. Hij gunt ieder
het zijne. Hij luisterde graag naar het heil dat Reinaert preekte: gelijkheid, vrijheid.
Elk hoen zijn eigen stok. Maar ‘de droom der simpelen wordt vaak hun verderf.’
Terwijl Honoré de idealen rondkraait, wordt Coppe vermoord. Het lied van Honoré
is het dodenofficie bij de baar.
9. Tweede Reinaertlied
De thematiek van het tweede Reinaertlied sluit aan bij die van het eerste: zo zijn de
heren. Niets is heilig onder de zon. Het refrein van beide liederen is identiek.

10. Slotlied
Reinaert is vrijgesproken. De vos loopt goddank weer los. De wereld kan weer doordraaien op de oude manier. De vos vertrekt met zijn tas vol mooie kreten naar een
ontwikkelingsland.
In zijn BRT-brief karakteriseert Bert Broes zowel de middeleeuwse Reynaert als zijn
eigen bewerking. Over de oorspronkelijke Reynaert zegt hij: ‘De Reinaert zoals hij
uit het verhaal overkomt is ongetwijfeld het menselijkste dier dat ooit gekreëerd
werd.(…) Het dier Reinaert evolueert als spreekbuis van een sociaal-kritisch kontestant ‘avant la lettre’, natuurlijk in de ruimtelijke en geestelijke omgeving van toen.
Het feit dat er geen sleet op dit epos en op deze figuur kwam, bewijst dat Reinaert
een figuur is van alle tijden.’9
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De liederen van Broes vormen een reeks beelden, snapshots van hoofdmomenten
uit een Reynaertverhaal in deze tijd, met Izengrim als de onverzadigbare geldwolf,
Bruin als militaire sabelsleper, Belijn als conservatieve prelaat. Daartussenin opereert Reinaert als de sympathieke vagebond ‘die rebel is maar daarbij de eigenbaat
niet uit het oog verliest en die weet dat men de mensen moet nemen langs hun
zwakste kant als ze alleen zijn en met het mooie woord als ze samen zijn.’ Reinaert
kent al het menselijke van de mens. Daarom is hij ‘een mens van een beest’.10
In de cantate Reinaert II is een aantal situaties en personages uit de middeleeuwse Reynaert in tien liederen geactualiseerd in de twintigste eeuw. De band tussen beide teksten is tamelijk los. Het gaat in de cantate veeleer en veel meer om
de geest van Reynaert die naar onze tijd getransformeerd wordt dan om een navertelling van het verhaal. Van de tien liederen zijn er maar drie die de facto verwijzen
naar episodes uit Willems epos: het zesde lied (Celibaatlied), het zevende,
(Afscheidslied) en het achtste (Lied van Honoré). Die constatering spoort met
Broes’ eigen typering: ‘een zeer vrije bewerking van een na 700 jaar nog altijd aktueel stuk, met de hoop dat de liederen iets zullen overbrengen van de geest van de
Reinaert’.11
Antwerpen, de Antwerpenaar, maar daarin toch eigenlijk de westerse mens uit
deze omgeving in deze tijd, is object in Reinaert II. De politici krijgen ervan langs:
de hebzuchtigen, de verwaanden, de dwaze krachtpatsers, de meelopers, de misbruikers en de misbruikten lopen door elkaar, nu net als toen en toen als nu. Er
wordt gesneerd naar de onbeschaamde geldhonger, de tegenstellingen tussen arm
en rijk, de grondspeculatie en de milieuverontreiniging.

De taal
Bert Broes is een taalvirtuoos. Hij beschikt over een enorme woordenrijkdom en kan
bijzonder scherp formuleren. Zijn taal is speels en soepel, helder en muzikaal: de
klankassociaties lijken hem toe te stromen. Je hoort muziek als je de gedichten
hardop leest. De liederen zijn sterk ritmisch: de trommels en trompetten klinken mee
in de tekst. De dichter vermijdt op het eind van de versregel de doffe uitgangen van
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Nagenoeg alle regels eindigen op klinkers, wat de muzikaliteit van de teksten zeer vergroot.
De vorm die de dichter kiest, versterkt de inhoud van zijn liederen. Het martiale
staccato in het lied van Bruin accentueert de presentatie van de sabelsleper. In de
vloeiende rijmklanken van het lyrische afscheidslied straalt de liefde tussen
Ermelijne en Reinaert. Het feit dat de teksten primair zijn – de muziek is er later bij
gecomponeerd – staat garant voor een grote diversiteit aan versvormen.

Auteur en componist
De schrijver van de liederen, Bert Broes, werd in 1919 als Bert Carrein geboren in
Frankrijk, in Dozulé/Calvados. Zijn ouders waren West-Vlamingen die in
Wereldoorlog I naar Frankrijk vluchtten. Bert Carrein woonde in zijn jeugd in
Bikschote, tussen Ieper en Diksmuide. Later vestigde hij zich in Limburg, eerst in
Hasselt, daarna in Zolder. In 1982 keerde hij naar zijn roots terug en ging hij in
West-Vlaanderen wonen, in Oostende.
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Carrein genoot een opleiding als regent-germanist, maar hij werd marketing-directeur van General Biscuits, voordien Parein en De Beukelaer. Hij publiceerde verschillende dichtbundels, o.a. Allerzielen en Loutering. Hij vertaalde ook de cursiefjes van Jos Ghijsen in het Duits. Bekend is hij vooral geworden als tekstdichter van
de volkszanger en troubadour Miel Cools. Boer Bavo werd een Vlaamse klassieker.
Bert Carrein stierf in 1997.
Peter Cabus, de componist van de cantate Reinaert II, werd in Mechelen in 1923
geboren. Hij genoot een bijzonder veelzijdige muziekopleiding aan de conservatoria van Mechelen en Brussel. Hij studeerde piano, harmonie, orgel, contrapunt en
compositie. Op veel muziekconcoursen verwierf hij eerste prijzen. Jarenlang speelde hij in een trio. Zijn gedroomde solistenloopbaan moest hij opgeven vanwege
neuritis in zijn rechterarm. Geleidelijk schakelde Cabus over op een pedagogische
carrière. Hij werd directeur van het Conservatorium in Mechelen en docent harmonie aan het Brusselse Conservatorium. Peter Cabus overleed in 2000.
Slot
In het onlangs verschenen eerste deel van de nieuwe Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur Stemmen op schrift maakt auteur Frits van Oostrom een
exercitie in het niemandsland tussen essay en encyclopedie. Het gaat daarbij om
het wetenschappelijk verantwoord schrijven over literatuur uit het verleden, zodanig
dat die de lezer van vandaag blijft boeien. Zijn bladzijden over de middeleeuwse
Reynaert bewijzen het gelijk van zijn aanpak.
Van Oostrom besluit de inleiding van zijn boek met een motto bij de tijdreis langs
teksten en figuren uit onze literaire traditie. Het luidt: ‘Wat een vreemde wereld – en
wat lijken ze op ons’.
In zijn Reynaert II-liederen heeft Bert Broes dat in een unieke vormgeving eens te
meer bewezen.
Noten
1. Een naam als ‘Reinaert’ is in dit artikel gespeld conform zijn herkomst. Gaat het om een ver
wijzing naar de middeleeuwse tekst, dan is ‘Reynaert’ gespeld. Bij aanduidingen van Broes’
tekst is zijn spelling aangehouden: ‘Reinaert’. De naamgeving van de personages is volgens
die van de cantate (Herzinde, Hermelinde, later Ermelijne, etc.). Een enkele typfout in de
liederen is stilzwijgend verbeterd.
2. Mevrouw Adelheid Carrein, dochter van de auteur Bert Broes, was zo vriendelijk me de tekst
van Reinaert II ter beschikking te stellen, alsmede enkele brieven rond het ontstaan ervan.
Voor haar hulp en haar toestemming de tekst te publiceren ben ik zeer erkentelijk.
3. Een waardering van de muziek van de cantate is te vinden in het tijdschrift Gamma, nr.1,
januari-februari 1975: Ontmoeting met Peter Cabus, door H. Heughebaert.
4. Brief van Pieter De Prins aan Bert Broes, dd. 28 juli 1970.
5. Brief van De Prins aan Broes, dd 23 juni 1971.
6. Ibidem.
7. Brief van Wim Meuwissen, directie-assistent van het Brussels Kamertoneel aan Bert Broes,
dd 14 september 1971.
8. Mededeling van mevrouw Leen Boereboom, hoofdredactrice van het cultureel programmablad van Klara Muziek & Woord aan Adelheid Carrein, dd. 4 januari 2006
9. Brief van Bert Broes aan Leen Boereboom, dd 2 juni 1975.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
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Bert Broes

Reinaert II

Eerste Reinaertlied
Niets is heilig onder de zon:
bij de een gaat ‘t om de gulden,
bij de andre om de ton.
Ze vragen: ben je er tegen?
Ze vragen: ben je er voor?
Dan zeg ik bij mezelve:
Wat koop ik er voor?
‘HET VADERLAND!’ – roept Bruin, de generaal.
‘Komt jongens in het rijtje, komt jongens allemaal!’
Ik dacht: wat doet die andre aan de andre kant?
Hij roept net hetzelfde voor een ander vaderland.
Ik ging dus niet! – en kreeg een strafmandaat
van twintig paragrafen, met stempel van de staat.
Bruin roept: de vadergrond is heilig!
Bruin roept: ons leger houdt hem veilig!
Maar ik voel mij het veiligst tussen haag en heg.
Ik weet, het is niet heilig – en ‘t is daarom dat ik zeg:
Niets is heilig…
‘JE ZALIGHEID is hoofdzaak!’ – preekt Belijn,
‘Maakt daarom onderscheid tussen mijn en dijn!’
‘k Zag onlangs zijn ring, zijn hermelijn en goud
en ergens diep in mij riep REINAERT DE RABAUW.
Toen heb ik mee met Marx mijn deel geëist,
en daarom sta ik bovenaan de zwarte lijst.
Pas op! – ‘k ben nog geen vegetariër,
ik lust nog altijd proletariër!
Ik zorgde voor het mijne zo goed als ik maar kon.
Maar kom je met BELIJN, dan zijn we waar ‘t begon.
Niets is heilig…
‘DE TOEKOMST VAN DE STAD!’ – roept Izegrim.
Eerst loop je daar nog in, een beest is niet zo slim.
Een indexprijs voor vlees, voor ‘t brood voor in je mond,
maximumprijs voor alles, alleen niet voor de grond!
Ik riep: zie toch die wolf, hij spekuleert!
Men schonk me Malpertuus. Ik zweeg. Ik was geleerd.
‘t Geheim van de urbanisatie
ligt bij de bloem van elke natie.
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Nu dreigt men mij: zo dinges, chantage, of hoe dat heet.
De waarheid heeft twee einden, als je dat maar weet.
Niets is heilig…
‘k Ontving een invitatie van de Hoge Raad.
‘t Ging om een nieuw program: herordening van de staat.
De opperrechter Nobel, die wou me zien,
stel U voor op Sinksendag, te kwart voor tien.
Zo’n raad is wel een grote Plechtigheid!
Maar mijn eenvoud hield me hier. Ik heb ook weinig tijd.
De honden zijn er nu aan ‘t handenlikken.
Zo kan ik rustig een haantje pikken!
Natuurlijk niet van ‘t bordje, een hoentje van de grond –
Want ge hebt het al begrepen, ik ben een VAGEBOND!
Niets is heilig…

De vos loopt nog altijd los…
De vos! de vos!
Hij loopt nog altijd los de vos
hij loopt nog altijd los.
De vos! de vos!
Hij loopt nog altijd los!
Hij loopt nog altijd los!
Staatsgevaarlijk
zo vervaarlijk
is zijn neiging:
een bedreiging!
Altijd zoekt-ie
‘t zwakste deel en
altijd springt-ie
naar de keel en
vroeger sprong-ie
meer van r e c h t s
nu van l i n k s ook.
Daarom slechts
wie naar beide
zijden uitkijkt
heel goed kijkt en
tijdig uitwijkt,
wie iets weet
van oriëntatie,
door instinkt
en informatie
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hoort: de vos
preekt hier de passie! –
kan nog leven
in zo’n natie.
De vos! de vos! enz. …
Waarom hebben
wij een leger?
Waarom zijn wij
nog integer?
Kan men schurken
laten roven
en rechtvaardigheid
beloven?
‘t Gaat om onze
heiligheid!
‘t Gaat om onze
veiligheid!
We zijn geschokt!
We zijn bevreesd!
Reinaert is een
Mens van een Beest!!

Lied der honden
Bij dageraad als de haan kraait
en menig dier zich nog eens omdraait
in de warmte van zijn polk –
maar de kippen en het vogelvolk
en andere nijvere dieren
de bijen en de mieren
de kevers en de pieren
aan ‘t jagen gaan met noeste vlijt
voor ‘s lands hoogste doel: de PRODUKTIVITEIT!
Dan komen wij uit de grauwe nacht
terug van wacht
dan treden wij in de nieuwe dag
met ons v e r s l a g!
Wij zijn ‘s lands macht
wij zijn ‘s lands pracht
zijn ordewacht!

Tiecelijn, 20, 2007

56
Onze eer is dat we trouw zijn
de sterke stut van ‘s lands gebouw zijn
‘t ligt sinds eeuwen in de mond:
niets ter wereld trouwer dan een hond!
Wie zorgt voor de rantsoenen,
wie waarborgt de pensioenen,
en int daarvoor miljoenen?
Wie anders soms dan ‘s lands bestel?
Daarom bijten wij loyaal en op bevel!
Wij komen uit de grauwe nacht
terug van wacht
wij treden in de nieuwe dag
met ons v e r s l a g!
Wij zijn ‘s lands macht
wij zijn ‘s lands pracht
zijn ordewacht
Van de westkust tot de oostvoer
heerst er weer onrust en weer oproer
en ‘t komt allemaal door de vos
want hij preekt in heide, veld en bos!
Hij zegt: de wateren verzieken
door Izegrims fabrieken
hij zegt: ge kunt het rieken! –
en wat deed vannacht dat felle dier?
Hij deed een PLAS, een PLAS IN DE RIVIER!
Maar wij komen uit de grauwe nacht
terug van wacht
Maar wij treden… enz.

Lied van Bruin
Het is niet meer
zoals weleer,
toen was er nog
een VELD VAN EER!
kans voor elkeen
na karig brood,
voor de kleinste man
op een GROTE DOOD!
Met geflits van bajonetten
tromgeroffel en trompetten –
Een generaal
in vredestijd
die stil zijn eer-
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zaam leven slijt
ver van veldbed, kruit en kaardwol
titularis op een taalrol,
weet ge waaraan
hij ‘t meeste lijdt?...
SABELSLEPER! Sabelsleper heet het,
Sabelsleper – Ah. Ge weet het!
De konnekties
op recepties
op dineetjes
op soupeetjes
op het gala op het bal:
Bonjour bonsoir mon general!
Maar wat fluistren ze in ‘t rond
maar wat loopt van mond tot mond?
SABELSLEPER! Sabelsleper heet het
Sabelsleper. Ah, ge weet het!
De konnekties
op recepties
op dineetjes
op soupeetjes
op het gala, op het bal,
overal
SABELSLEPER!
Sabelsleper!
Sabelsleper! …
Ik ben wat log
voor logistiek
ik geef geen bal
om ballistiek
‘k mag in geen poll
van politiek
mij blijft alleen
de heraldiek! –
en herdenking van de helden
bij het standbeeld het Te Velde…
Een generaal
vroeger iets fels
heeft nog zijn sterren en zijn pels,
maar ‘t sienjaal om op te rukken
stierf in taktisch knopjes drukken
‘t is echt een tijd
voor kolonels!
SABELSLEPER… enz.
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Maar als de dieren samentroepen in de stegen op de stoepen en ze eisen en ze roepen om hun recht,
wie helpt de groep?
Wie bedwingt de vos de leperd?
Bruin de beer de sabelsleper!
Want dat verbale allemaal
is niet mijn taal:
ik ga en haal!
Voor mijn land en voor mijn koning
laat ik vrouw en huis en honing.
De generaal
staat weer centraal,
ik ga en haal!
Ik
Bruin
de G e n e r a a l !!

Heldenlied
(schimplied op Bruin)
Een Spaanse ridder
met idolen
na veel zwerven
na veel dolen
bevocht een reus
bevocht een molen:
Symbolen! Symbolen!
Voor ‘t welzijn van
het dierenrijk
bevocht een generaal
een eik.
Cimbalen! Cimbalen!
Bij ridders
heet het ridderdom.
Bij beren
is het bere(n)dom.
De trom! De trom! De trom!
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‘t Gevecht was
uitermate bloedig
maar Bruin de beer
is sterk en moedig
De boom ligt
gespleten en geveld.
Het dierenrijk
heeft een nieuwe HELD!!
Straks zullen ze er
op beevaart gaan
ze zullen om
de eik gaan staan.
Wat zullen ze er
eerbiedig slaan?
De trom… de trom… de trom…
Dan staan ze er
stil en overmand
door de liefde
voor het vaderland
die in zo’n hart
van helden brandt
in ‘t zand… in ‘t zand… in ‘t zand…
En ik zit hier
stil in mijn haag
en wee mij als ‘k
te zeggen waag
wat ik gehoord heb
wat ik z-a-a-g:
Bruins VADERLANDSLIEFDE
GAAT DOOR ZIJN MAAG!!

Celibaatlied
Julocke! Julocke! Julocke!
Waartoe dat geklaag om de klokken?
Waartoe dat gekerm om de beurs zonder naad
Waarmee de pape de beiaard slaat?
Julocke! Julocke! Julocke!
Wat weg is kan niet meer verlokken!
Julocke! Vergeet toch die eigenbaat
Verheug je om de verheven staat:
Een pape, j o u w pape in celibaat!...
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Och
Och
Och
Och

God
God
God
God

toch!
toch!
toch!
toch!

Och God toch! Och God toch!
Och God toch! de klokken!
Och God toch! De beurs zonder naad!
die nooit meer de beiaard slaat.

Vriend Tybaert is een schrander dier
hij kent terdege de manier
waarop veel van zijn soortgenoten
terwille van sociaal bestaan
door brave mensen zijn ontdaan
van lage lust wekkende klo-o-ssen.
Vriend Tybaert kan tevreden zijn,
deed hij van angst de pape pijn,
hij deed het enkel om zijn leven –
en maakt meteen de pape vrij
uit een tweeseksenmaatschappij.
Is dat niet nobel en verheven?
Julocke, Julocke
Och God toch! Och God toch! enz.
‘t Verdriet is groot, ‘t verlies is klein
de bisschop zal tevreden zijn
nu geen getwist meer, geen synoden.
Nu leeft de pape voor de leer
en maakt zich vast geen zorgen meer
om twee stuks van de tien geboden.
Julocke! enz.

Afscheidslied Reinaert – Ermelijne
Reinaert, Reinaert,
ik ben zo bang.
Reinaert blijf bij mij.
Je placht zo voorzichtig
te zijn, zo omzichtig,
je rook elke val,
elke klem, elke kuil.
En nu loop je de wolf
en de beer in de muil.
Reinaert weet
ze verklaren je plichtig.
Reinaert, Reinaert
wees toch voorzichtig!
Reinaert blijf bij mij…
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Ermelijne
zeg weet je ’t nog
samen in de hei!
En JIJ was een vrije
en ik was een vrije.
We lachten ons gek
om een hond aan een lei,
ach! we waren niet vet
maar we waren toch VRIJ!
Ermelijne
laat mij maar betijen
Ermelijne
met list en vleien
maak je dwazen blij.
Reinaert, Reinaert
ik ben zo bang.
Reinaert blijf bij mij.
Jij die in die hoofdstad
Nooit een cent geloof had
wat wil je als rebel
voor een meidaggerecht?
Want je kent toch de wolven,
de wolven zijn slecht.
Reinaert zelfs
als je nooit iets geroofd had
bleef je beter
weg uit die hoofdstad.
Reinaert blijf bij mij!

Lied van Honoré
U weet, Sire, ik ben een kleine man,
verloren in de stille meerderheid,
een simpele, die ‘t nauwelijks zeggen kan,
die vreugde matigt en niet klaagt van spijt.
Maar ook de simpelste heeft recht van spreken
bij ‘t lijk van zijn bloedeigen kind,
‘t geboefte is onder ons, met kwade streken –
en wij, de stille meerderheid, zijn ziende blind.
O wee! O wee!! O wee!
Mijn naam is Honoré,
altijd de gulle, altijd goed geluimd
gaf ik voor ‘t vaderland
mijn veren
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en draag met ere
mijn naam der namen:
Honoré gepluimd!
Maar hier bij ‘t lijk van Coppe,
Sire, hoe mak ik ook mag zijn
en hoe gedwee,
kan ik het echt niet meer verkroppen…
O wee! Sire! O wee! O wee!
O Honoré! O Honoré!
O wee! O wee! O wee!
Uw Coppe ruste zacht,
Placebo Domino,
God gaf, God nam,
zijn almacht zij geprezen.
Het weze zo!
Placebo Domino…
U weet, Sire, niet elkeen heeft ‘t geluk,
ik zeg dit zonder woede, zonder wrok,
te kunnen rusten op een brits of kruk,
laat staan gehurkt en op een schaam’le stok.
Daarom was ik nooit gierig met mijn veren,
ik gun de heren graag bed en matras,
maar machtloos in een vossenmaag verteren
is geen bestemming voor het hoenderras.
O nee! O nee! O nee!
Dit vast niet, Honoré.
Altijd de gulle, altijd goed geluimd,
gaf hij voor ‘t vaderland
zijn veren
en draagt met ere
zijn naam der namen:
HONORÉ GEPLUIMD!
Maar hier bij ‘t lijk van Coppe,
Sire, hoe mak hij ook mag zijn
en hoe gedwee,
kan hij het echt niet meer verkroppen –
O nee! Sire! O nee! O nee!
O Honoré! Enz.
– – – Placebo Domino.
Rein predikte ons de nieuwe grote Wet:
gelijkheid, vrijheid, rust voor iedereen;
elk hoen zijn eigen stok, elk dier zijn bed,
we lieten Coppe achteloos alleen.
Nog in de ban der loze vossenwoorden
kraaide ik de grote Toekomst over ’t erf.
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Terwijl ik kraaide was hij aan ‘t vermoorden:
de Droom der Simplen wordt vaak hun verderf!
O wee! O wee! O wee!
Zijn naam is Honoré,
altijd de gulle, altijd goed geluimd,
gaf hij voor ‘t vaderland
zijn veren
en draagt met ere
zijn naam der namen:
HONORÉ GEPLUIMD!
Maar hier bij ’t lijk van Coppe
Sire, hoe mak hij ook mag zijn
en hoe gedwee,
kan hij het echt niet meer verkroppen –
O wee! Sire! O wee! O wee!
O Honoré! enz.
– – – Placebo Domino.

Tweede Reinaertlied
Zo zijn de heren.
Je siddert van angst en beeft,
je voelt je een boef onder waardigen
een schelm onder rechtvaardigen –
maar je leert zolang je leeft.
Het kan verkeren.
O ‘t kan verkeren!
Niets is heilig onder de zon
bij de een gaat ‘t om de gulden,
bij de andere om de ton.
Ze vragen: ben je er tegen?
Ze vragen: ben je er voor?
Maar dan zeg ik bij me zelve:
wat koop ik ervoor?
Zo zijn de heren.
Ze leiden je voor als boef.
Maar je merkt, jij die hun behoeften kent
dat je boef onder geboefte bent.
En wat dan? Je trekt die troef.
Het kan verkeren.
O ‘t kan verkeren!
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Niets is heilig, enz.
Zo zijn de heren.
Straks hebben ze nagedacht.
Straks ben je weer boef onder waardigen
in een wereld vol rechtvaardigen –
Daarom wég hier, wég vannacht.
Want ‘t kan verkeren.
O ‘t kan verkeren –
Daarom wég hier, wég vannacht!

Slotlied
De vos, de vos,
hij loopt goddank weer los,
ons hart is licht, ons hart is blij,
de Rechters spraken Reinaert vrij.
Hij loopt goddank weer los,
de vos.
Hij loopt goddank weer los.
Wij doen hem plechtig, door de heide,
tot aan de bosrand uitgeleide.
Na laster en beschuldiging
past huldiging,
past huldiging! –
De vos, de vos,
hij loopt goddank weer los,
gezegend het ontwikklingsland
dat rekenen mag op zijn verstand.
Hij loopt goddank weer los,
de vos,
hij loopt goddank weer los.
Wij doen hem plechtig, door de heide,
tot aan de bosrand uitgeleide.
Na laster en beschuldiging
past huldiging,
past huldiging.
Zie toch hoe zijn hart van ongeduld brandt,
hij wenst dat wij ons haasten.
Zie hoe hij hunkert naar ‘t nieuw vaderland
om er te zorgen voor zijn naaste.
Hij zegt: de simplen horen meer te weten,
hij draagt een tas vol mooie kreten
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en honger, ziekte, last of leed,
voor alles heeft de vos een Kreet!…
Gezegend het ontwikkelingsland
dat leven zal van dit verstand.
Hij lóópt, goddank, weer los,
de Vos,
hij lóópt, goddank, weer LOS!

© Adelheid Carrein. Met dank aan de dochter van Bert Broes voor de publicatie van de tekst.
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■

Paul van Keymeulen

Keizer Reynaert (branche XVI)
Inleiding
Het is lente. In Malpertuis lijden de zwangere Hermeline en zonen Rosvel,
Quadhout en Doordhage honger. Reynaert moet dus dringend op rooftocht. Hij ontmoet compeer Ysegrijn, die achtervolgd wordt door een groep boeren. Hij vlucht
mee tot ze ‘geen dorpeling meer zagen’. Reynaert laat de uitgeputte wolf achter,
maar keert weldra op zijn passen terug. Hij bindt de slapende wolf vast en verstopt
zich dan in een gat. Een boer die toevallig voorbijkomt geeft Ysegrijn een pak rammel, maar wordt dan zelf door de wolf lelijk toegetakeld. Reynaert is getuige van het
gevecht maar doet alsof zijn neus bloedt. Hij bevrijdt de niets vermoedende wolf en
samen trekken ze naar Ysegrijns woonst om er zich te goed te doen aan een lamsbout. Alhoewel ook Hersent aandringt nog wat te blijven, trekt Reynaert verder. Bij
een grote put ontdekt hij heerlijke braambessen. Hij wil ervan snoepen maar valt in
de put en bezeert zich deerlijk aan de doornen. Gehavend en zonder resultaat trekt
hij verder. In het open bos treft hij de hond Roönel die half dood werd geslagen door
een boer. Reynaert drijft de spot met hem en hangt hem op aan een eik, hopend dat
de hond zal stikken. Plots verschijnen de krijgers van de koning en de vos rent in
paniek weg. Roönel wordt bevrijd en naar het hof gebracht waar de beste dokters
hem genezen. Intussen is de vos bij een eik gearriveerd waarin hij een nest van een
rode wouw met vier jongen ontwaart. Hij vreet de jongen op, maar wordt aangevallen door de razende ouders die hem deerlijk toetakelen. Hij blijft voor dood liggen.
Een ridder vindt hem en beveelt zijn schildknaap de dood lijkende vos naar zijn kasteel te brengen. Hij wil de pels. Onderweg echter bijt Reynaert de knaap in de billen en hij slaagt erin te ontsnappen. Hij vindt de kruiden die zijn wonden helen.
Opgelucht komt hij bij een kersenboom waarin Druwijn de mus zich te goed doet.
Druwijn heeft negen jongen die aan jicht lijden. Reynaert belooft ze te genezen. Zij
moeten worden gedoopt en daar hij ‘pape’ is zal hij het doopsel toedienen. Maar
wanneer Druwijn zijn jongen naar de vos werpt vreet die ze op om daarna snel te
verdwijnen. Druwijn zal zich wreken. Hij ontmoet de hongerige en erg verzwakte
hond Morant die hij in ruil voor de belofte Reynaert eens flink aan te pakken aan
een ham en wijn helpt op een voorbijrijdende kar. Reynaert wordt uit zijn woonst
gelokt door Druwijn, waarna Morant zijn vel verscheurt. Nu is het de beurt aan
Druwijn om de spot te drijven. Hersent vindt de zieltogende Reynaert en samen met
Ysegrijn verzorgt ze hem tot hij weer geneest. Zeer tegen hun zin gaat hij weer zijn
weg. Hij ontmoet een schildknaap ‘die aan ‘t ledigen is zijn blaas’. Hij springt op het
paard van de schildknaap en vlucht weg. Op de zadelknop zit een jachtvalk die voor
hem eenden vangt. Hij ontmoet de gewapende heer Slak die hem haat. In een
gevecht doodt hij de slak.
Tijdens zijn vlucht ontmoet hij een bode van de koning. Reynaert moet dringend
naar het hof. Nobel wil raad. Onderweg ontmoet hij Grimbeert en zijn zoon
Doordhage, die meldt dat Hermeline overleden is. Nobel wil ten oorlog trekken
tegen de ketters nadat Reynaert hem de raad heeft gegeven een leger op de been
te brengen. Zijn drie zonen worden tot ridder geslagen. Reynaert blijft als plaats-
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vervanger van Nobel aan het hof. Doordhage wordt vaandrig van Nobel. Nobeline
en Reynaert bakken zoete broodjes en hebben een relatie. De koning voert de strijd
tegen de ketters met wisselende kansen. Canteclaer sneuvelt. De ketters worden
verslagen. Intussen heeft Reynaert de keizerskroon opgezet. Hij huwt met Nobeline
nadat hij een nepbode heeft laten melden dat Nobel gesneuveld is. Maar wanneer
de vorst voor zijn kasteel verschijnt, ontbrandt een nieuwe strijd met Reynaert en
Nobel tegenover elkaar. Zoon Rosvel wordt gevangen genomen en ingeruild tegen
Bruin, die door Reynaert werd gevangen gehouden. Een laatste gevecht loopt faliekant af voor de vos. Nobel zal hem ter dood laten brengen. Maar opnieuw weet
Reynaert de leeuw te overtuigen door te verwijzen naar de genezing van de leeuw.
Heeft hij destijds Nobel niet genezen van een fatale ziekte? Reynaert krijgt genade.
Het beleg wordt opgebroken. Nobel betrekt zijn kasteel, waar hij goed ontvangen
wordt door Nobeline. Als vriend van de leeuw trekt Reynaert terug naar Malpertuis.

Tekst
Het was in ‘t zachte jaargetijde
als de vogels ons verblijden
en begroeten het nieuw seizoen,
dat Reynaert tussen zijn muren toen
verbleef in Malpertuis, zijn burcht.
Hij was bedroefd, hij was beducht
en hij zat heel diep in de put:
zijn voorraadkast was uitgeput.
Hij staat op en loopt heen en weer
omdat de honger hem verteert.
Naar hem komt toe Rosvel, zijn zoon,
die huilt en zeurt op een klaagtoon
en ook Hermelind die vol verdriet
Quadhout en Doordhage beziet
die van gebrek wegkwijnen gaan.
Ze zien alledrie hun vader aan
daar ze verdrietig en bedroefd zijn,
omdat zo jankt hun moeder klein
en klaagt omdat ze ‘t niet kan vinden
een beetje voedsel voor haar kindren.
Reynaert roept: – Mijn vriendinne lief,
waarom hebt gij zoveel verdriet?
– Heer, antwoordt zij, ik weet geen raad,
nu ‘k weer zwanger ben van uw zaad.
De honger heeft mij zo in zijn greep
dat ik voor een miskraam vrees.
Die klachten dompelen Reynaert in
diep verdriet en droefenis.
– Vrouwe, wees zo verdrietig niet,
want bij Sint-Niklaas zijn devotie
zal ik u goed eten bezorgen
en vandaag nog en niet morgen.

Maar nu moet ge mij laten gaan
opdat ik vinden zou de plaats
die de Heer mij heeft toebedacht
en waar een grote buit mij wacht.
Met zijn voet duwt hij de deur op slot
en staat buiten Malpertuis, zijn slot.
Hij laat niet na God te bidden
om hem eten te laten vinden
want nood had hij aan venizoen.
Hij loopt naar een omsloten goed
– gebogen hoofd, gemeten passen –
opdat aan hem niets zou ontsnappen.
Hij is voorzichtig, let goed op,
duikt soms weg of verheft zijn kop.
Daar, na een lange tijd, verschijnt
zijn compeer, de wolf Ysegrijn.
Nooit zag hij, ‘k zweer het bij SintMedaar,
een dier zo wild en zo barbaars.
Reynaert wenst hem een goede dag,
maar Ysegrijn snauwt onverwacht:
– Reynaert wat heeft dat voor gevolg?
Maak je weg, ik word achtervolgd
door al de boeren van het dorp.
Als ze u grijpen, bij Sint-Isidoor,
gaan ze er met uw pels vandoor.
– Heer laten we dan maar niet kniezen
om meteen het hazenpad te kiezen.
Dan hollen ze beiden, bleek van schrik
en ook zodanig in paniek
dat ze vluchten gewoon rechtdoor.
De dorpers verliezen dra hun spoor
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en keren naar hun huizen weer.
Maar Ysegrijn en zijn compeer
holden door zonder oponthoud
over de heide en door het woud
tot ze geen dorpeling meer zagen.
Dan stoppen ze om uit te blazen.
Al hijgend zei toen Ysegrijn:
– Ik ben bekaf, bij Sint-Crispijn,
dat ik geen poot meer kan verzetten
en mij hier rustig neer ga zetten.
– Als ge moe zijt, zei Reynaert toen,
is rusten ‘t best dat ge kunt doen.
Maar ik, zei Rein, beslist en luid,
loop verder nog op zoek naar buit
om hem met wellust op te eten
want ‘k heb vandaag nog niet gevreten.
De wolf, uitgeput en doodop,
beveelt zijn compeer aan bij God
en strekt zich uit onder een boom.
Reynaert verlaat meteen zijn oom,
maar heeft geen tien passen gedaan
of hij is alweer teruggegaan
om te zien hoe zou reageren
op een loer zijn slapende compere.
Hij verstopt zich onder een struik
wijl de wolf weldra snurkt en fluit.
Rein is reeds aan ‘t mediteren
hoe hij Ysegrijn kan duperen.
Hij komt onder zijn struik vandaan
en is naar Ysegrijn gegaan
en ziet en hoort dat hij diep slaapt.
Vlug maakt hij van een twijg een snoer
en bindt het aan Ysegrijns voet
zo vast dat hij niet verroeren kan
al kwam de duivel op hem af.
Hij houdt de wolf sluw voor de aap
die niets vermoedend verder slaapt.
Toen Rein van zijn list ‘t effect zag
schoot hij haast in een luide lach.
Wat verder langsheen een krom pad
verstopt Rein zich in een gat
om van daaruit te kunnen zien
wat de wolf doet als hij wakker schiet.
Rein was in zijn gat aan ‘t dromen
toen hij een dorper aan zag komen
met in zijn hand een knots van hout
– speelgoed waar Rein niet van houdt.
De boer wijkt van de weg niet af
en volgt kordaat het kromme pad

tot hij de wolf ziet die daar lag
vastgebonden, stevig en strak.
Hij loopt haastig op hem af
en geeft hem op zijn kop een slag
zodat hij zich geen rekenschap gaf
hoe dwaas hij daar te slapen lag.
Daarop Ysegrijn weer wakker schoot
met de dorper oog in oog
die weer goed mikte voor een slag.
Maar toen Ysegrijn dat zag
sprong hij schreeuwend op terstond
maar hij stort weer op de grond
omdat hij niet kon blijven staan.
De dorper viel hem nu weer aan
en redoubleerde zijn slagen
wat de wolf lastig kon verdragen
en het zag er slecht voor hem uit.
Vol moed en van de weeromstuit
stelde hij zich zo in de weer
dat hij de dwaze boer sloeg neer
en hem languit neervallen deed.
Kokend van woede en razernij
krabt hem en bijt hem Ysegrijn.
De dorper nu, vol onbehagen,
vreest dat zijn doodsuur is geslagen;
hij bidt God onder alle namen
met al zijn heiligen tezamen
om hem te redden uit de nood
want de wrok van de wolf is groot.
Ysegrijn heeft ‘t overwicht
en drukt de boer neer met zijn gewicht
en bijt hem over heel zijn lijf
dat hij voor dood achterblijft.
Gestorven zou hij zeker zijn
en wel door toedoen van Ysegrijn
als niet hervonden had de boer
om te weerstaan nieuwe moed
en met moeite uit wanhoop
vanonder de wolf vandaan kroop.
Hij had danig zijn bekomst gehad
dat hij ijlings koos het hazenpad,
want al bood men hem een florijn
hij wou niet bij Ysegrijn zijn.
Hij vluchtte met de schrik in ‘t hart
wegens zijn pijnen en zijn smart.
Toen Reynaert hem zo vluchten zag
kroop hij wat verder in zijn gat;
hij wou niet dat de wolf hem zag.
Dan neemt hij opeens het breed pad
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en hij begint uit volle keel
het laatste liefdeslied te kwelen.
Met op zijn hoofd een leuke hoed
laat hij merken ‘‘t gaat me goed.’
Maar zijn gelaat laat niet uitschijnen
dat hij ‘t lot kent van Ysegrijne.
De wolf staart hem verbaasd aan
en roept: – Kom naar mij, vriend
Reynaert.
Neve, het heeft niet veel gescheeld
of ‘n keuterboer had mij gekeeld.
Zie hoe die schooier van een dorper
mij zo gemeen heeft vastgebonden
met beide voeten aan deze eik.
Zoveel slagen kreeg mijn veeg lijf
dat ik niet meer voel mijn knoken
die, vrees ik, alle zijn gebroken.
Maar ‘k heb de schoft mores geleerd
en het nogal vlug afgeleerd;
ik heb zijn haren uitgetrokken
met hele vlokken en veel lokken
en dat, vriend, verheugt me zeer.
– Mij ook, bij Onze-Lieve-Heer.
Maar wat is er met u gebeurd?
Het brengt mij danig uit mijn humeur.
Bevrijden ga ik u nu meteen
en ‘k zweer u op mijn woord van eer
dat ik zelf, mijn lieve compeer,
om u te eren en te behagen
voor u die wanbof had verdragen.
– Ik geloof u, zei Ysegrijn,
maar verlos me eerst uit mijn pijn,
bevrijd mijn voeten en mijn kuiten
zodat ik u dank kan betuigen.
– Graag gedaan, zei de sluwe vos
en maakt de wolf zijn voeten los.
Eens verlost springt Ysegrijn op
want al een poos wachtte hij daarop
en omhelst Reynaert als zijn prooi
en zegt: – Lieve neef, bij Sint-Elooi,
ik hou van u en zie u graag
en dat dateert niet van vandaag.
Rein, ge hebt mij gered het leven
want waart ge hier weggebleven
ik was voorzeker doodgegaan.
Goddank, het is nog goed gegaan.
En nu gaat ge zonder toeven
mij vergezellen naar mijn hoeve
om daar te eten een lamsbout

die ik in mijn kist in voorraad houd.
De twee begeven zich op pad
en zij houden niet op voordat
ze komen aan een grote woning
waar Hersent hen verheugd ontving.
Meteen maakt zij het eten klaar:
een aantal lammetjes en een paar
hoenders eten ze op; buik sta bij.
Toen afscheid nemen wilde Rein
omdat hij dacht aan vrouw en gezin
gaat hij naar d’ edele vrouw Hersint
om haar te danken en ‘t verzoek te doen
om te besluiten zijn bezoek.
Maar Ysegrijn zegt: – Mijn beste man,
daar is geen sprake of kwestie van.
Bij mijn devotie voor Sint-Wallijn –
zal ‘t niet voor vandaag of morgen zijn.
– Ach, heer baron, zei de vos toen,
willig toch in mijn klein verzoek
want ik heb thuis nog veel te doen.
– Ge vertrekt niet, zei de wolf koel,
vandaag niet en ook niet morgenvroeg.
– Ik bid u en ik smeek u, heer,
belet niet dat ik huiswaarts keer,
want weet, dat ik zodra ik kan,
terugkeer om te zijn uw gast.
– ‘k Zal uw vertrek dus niet verdagen,
maar zweer dat gij binnen drie dagen
terugkeert voor een lang bezoek,
want ‘k hou meer van u dan ge
bevroedt.
– Het is beloofd, antwoordt Reynaert,
en neemt afscheid van het wolvenpaar.
Hij loopt eenzaam, hij loopt lang
langs een eindloos stuk braakland
en bidt God dat hij hem leidt en richt
naar een plaats waar venizoen ligt
dat hij voor zijn vrouw bestemt als buit
die zwanger is en alleen wacht thuis.
Toen zag hij voor zich waar hij liep
een put die breed was en zeer diep.
Hij bleef daar lang staan voor dat gat.
Toen hij haarfijn gekeken had,
bemerkte hij er doornstruiken zat
met bramen overheerlijk rijp
en in zo’n grote hoeveelheid
dat hij in zijn hele leven
nooit meer zou kunnen beleven.
– Bij God, zei Reynaert, ik geloof
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dat deze niet zo diepe kloof
voorwaar is een paradijs
voor wie braambessen stelt op prijs.
Dan loopt Reynaert rond de put
om te zien of het hem lukt
om wat bessen vast te krijgen.
Hij begint te grommen en te kwijlen
van lust als hij vanaf de kant
de bessen niet bereiken kan.
Zijn verlangen is zo groot
dat hij de sprong waagt in de sloot.
Maar hier heeft Rein, de waarheid is ‘t,
zich erg en schromelijk vergist
want hij rolde holderdebolder
tot in ‘t diepste van de sloot
onder de struiken vol scherpe dorens.
Hij had, dat moet ge allen horen,
veel moeite om eruit te raken.
Men hoorde hem veel zuchten slaken
want de wanden waren zeer hoog
en toch bereikte hij de boord
van de sloot waarin bessen lagen
te wachten naar hongerige magen.
Hij roept: – God, schenk me uw genade.
Waarom moet ik die bessen laten?
Voorwaar, als het wel of niet behaagt,
toch vullen die bessen eens mijn maag,
al moest ik waken heel de nacht.
Chagrijnig houdt Reynaert de wacht
omdat hij niet kon bij de bessen
om zijn geeuwhonger te lessen.
In de sloot durft hij niet komen
bang zich te schrammen aan de doornen.
Dat heeft Reynaert zo boos gemaakt
dat hij een kreet van woede slaakt,
maar in de sloot, durft hij niet dalen
om daar wat bessen op te halen.
Hij staat dan op vol ongeduld
en heeft zijn schoudertas gevuld
met keien om ermee te bestoken
de struiken waaraan ver en hoge
de bessen hangen paars en rood.
Ze vallen echter in het kroos
en dat maakt Reynaert wild en boos.
‘Waarom’, denkt hij, ‘hier langer blijven
als ik geen braambes vast kan krijgen?
Zolang als ik er geen kan eten,
waarom hier dan mijn hart opvreten?’
Terstond verlaat hij inderhaast

deze voor hem onvriendelijke plaats,
al herkauwt hij vol wrok en rancune
bij de bessen niet te kunnen.
Hij heeft maar een mijl afgelegd
als hij in ‘t open bos aantreft
Roönel daar liggend uitgestrekt.
Een boer had de hond zozeer bewerkt
dat hij aan de voet van een boom
roerloos lag en meer dan halfdood
daar hij geen voet of hand verroert.
Nieuwsgierig loopt Rein naar hem toe,
al is hij nog zeer gekweld en boos
wegens de bessen in de sloot
en ondervindt daarvan nog hinder.
Hij denkt Roönel slapend te vinden,
die hem nochtans beleefd begroet.
– Heer, ‘t spijt me dat ik u niet goed
verwelkom. Ik ben niet in staat
om voor u, heer, recht te staan.
– Wat ge niet kunt, dient niet gedaan.
Maar zeg mij, Roönel, beste vriend,
wie heeft u die slagen toegediend?
– Een boer heeft mij dat aangedaan.
Ik kom hier levend niet vandaan.
Aan zijn stem kon Reynaert horen
dat hij totaal is onderkomen
en hij is daarover zeer verheugd
omdat de hond Roönel niet deugt.
Zo dikwijls heeft hij hem belaagd
en meer kwaad gedaan dan hem
behaagt.
Hij tuurt nu over struik en pad
om te zien of daar niemand kwam
en toen hij geen beweging zag,
toen zwoer de vos, dat loeder,
bij de zielenrust van zijn moeder,
dat Roönel tot in de eeuwigheid
hangen zou aan die oude eik.
Hij ziet een touw in ‘t struikgewas
dat door een boer verloren was.
Meteen zal Rein het touw grijpen
want hij kent geen medelijden.
Hij zal Roönel lokken in een val
die hij met spoed opzetten zal.
Reynaert die in zijn hele leven
nooit één goede daad heeft bedreven,
maakt een schuifknoop van de koord
en glijdt ze over Roönels hoofd,
maar hij begaat een vergissing
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daar ook een poot in de strop hing.
Roönel had nu om de nek de strik
en Reynaert, grootmeester in list
meer dan elk dier zwart of blank,
haalt het touw over een rank
en trekt het traag naar zich toe.
Roönel is echter niet zo goed
vastgemaakt aan de eikenboom,
want omdat hij met een poot
ook vastzit in Reins schuifknoop
is hij op verre na niet gestikt,
wat zou gebeurd zijn als in de strik
Roönels poot niet was vastgeklikt.
Als hij hem daar hangen ziet
bespot de vos hem in ‘t geniep:
– Dat de Heer God u genadig zij.
Roönel, als ge kunt spreek tot mij.
Waarom hangt gij daar zo hoog
in die boom en zo droog?
Wilt ge soms nog hoger klimmen
en uw hemelvaart beginnen
naar het hemelse paradijs?
Roönel, ge zijt niet wel wijs,
ge zijt de domste aller dieren
en wat meer deemoed zou u sieren
als ge streeft naar heiligheid.
Wanneer hebt gij met zoveel vlijt
dan God zo voorbeeldig gediend
dat ge het paradijs verdient?
Hem antwoorden wil wel Roönel,
maar het touw omknelt hem zo fel!
Meester Reynaert laat hem bungelen
want zo verwacht hij hem te wurgen.
Maar afspeurend de omgeving
ziet hij krijgers van de koning
en ‘t bloed verstijft in zijn aderen
als hij die strijders ziet naderen.
Hij gaat aan ‘t rillen en aan ‘t beven
want hij is bevreesd voor zijn leven.
Dus kiest hij terstond het hazenpad
en holt hij weg zo vlug hij kan.
De krijgers die bij de vorst behoren
geven hun paarden al de sporen.
Met strakke teugels, in volle draf
komen zij op Roönel af.
De schildknapen reden op kop
en zij gingen hun koning voorop
in gezelschap van zijn vazallen.
De soldaten, met z’n allen,

houden hun paarden in bij de boom
waar d’ arme Roönel daar zo hoog
te schommelen hangt aan de koord
en niet zeggen kan een woord.
Als de vorst en al die heren
de hond zien heen en weer bewegen
maakt dit schouwspel hen van woede
verbolgen en ook droef te moede.
Glimlachend maar ook zeer kwade
liet de vorst Roönel losmaken
wat de baronnen dan ook deden
zeer voorzichtig en met reden.
Zij leggen baron Roönel neder
die nu zijn ogen opent weder
en aarzelend begint te spreken:
– Heer Jezus, lieve Heer in d’ hemel,
ik was hier bijna doodgegaan;
ik ben uit de dood weer opgestaan.
Als de vorst hoort dat hij weer praat
stijgt hij statig van zijn paard.
Naast zijn vazal zet zich neer de vorst
en legt zijn hoofd tegen zijn borst.
Nobel toont zijn groot medeleven
en gaat aan ‘t zuchten en aan ‘t wenen.
Als Roönel dit klagen hoort
richt hij tot de vorst het woord
en vertelt wat er met hem is gebeurd.
Dan vraagt de koning hem verheugd:
– Zeg mij heer Roönel, beste vriend
in welke staat gij u bevindt.
– ‘k Heb een kwaad avontuur gekend;
‘k voel me al beter op dit moment.
Maar zeg me, heerschap, wie u bent.
Hoe weet ik dat ik u eerder heb ontmoet
als ge mij uw naam niet noemt.
– Beste vriend, antwoordt Nobel dan
ik ben de koning van dit land.
Grote vreugde ervaart Roönel
wanneer hij Nobels stem herkent.
Hij heeft dan zijn hoofd opgericht
en zich tot de koning gericht.
– Heer, dank voor uw grootmoedigheid
en de eer die ge mij bewijst.
Wanneer hebt gij mij hier gevonden?
– Beste vriend, voor een paar stonden.
Wie heeft u zo gemolesteerd?
– Heer, ik zeg het u en ik beweer,
dat deed Reynaert, ‘t rosse beest
dat door iedereen wordt gevreesd
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en voor wie ik danig ben beducht.
Roönel slaakt een diepe zucht.
Van kleur verschoot zijn gelaat
door de pijn die hij doorstaat.
– Baronnen, roept dan Nobel driest,
Roönels dood ware een groot verlies.
Als ik de rosse schoft kan vangen
zal hij zonder pardon hangen.
– Goede heer, dit vonnis kan wachten.
Geef liever eerst een paar opdrachten:
om een berrie te laten maken
en Roönel hier weg te dragen.
Dit voorstel wordt meteen aanvaard
en ook popelhout wordt vergaard;
bij gebrek aan sterker hout
wordt daar een draagbaar mee
gebouwd,
die men met grashalmen belegt
en daarop wordt de hond gelegd.
De vorst zegt tot iedereen gekeerd:
– Roönel, ge zijt erg geblesseerd,
maar ik zweer het op mijn eer
dat uw lot mij pijnigt en verteert.
Dan geeft hij zijn vazallen orders
om voor de zieke hond te zorgen.
Aan twee paarden achter elkaar
bevestigen zij de draagbaar
en zij vervoeren hem heel zacht
tot bij het vallen van de nacht.
Roönel was uiterst tevree
daar Nobel, overstelpt door leed,
hem zo goed verzorgen deed
dat hij ‘t niet beter wensen kon
want attent was iedere baron.
Zeer langzaam vorderde de stoet
en Roönel vond het bijzonder goed.
Na een rit zonder oponthoud
al door een dicht en donker woud
komen ze eindelijk aan het slot
van monseigneur Nobel, de vorst.
Aan de poort wachten Brichemer
en ook baron Bruin, de beer,
en samen, zonder veel omhaal,
dragen zij Roönel naar de grote zaal.
De vorst ontbiedt zijn geneesheren
en gebiedt hen zich t’ occuperen
met Roönel en met zoveel zorg
alsof het de vorst zelf betrof.
De geneesheren – zeer bekwame –

die uit Nimes en Montpellier kwamen
leggen hun kunde en kennis samen
om de koning niet te beschamen.
Zo goed verbonden ze iedere wond
dat nog geen maand later, de hond
genezen was en weer te been
wat voor ‘t hof een mirakel scheen
en zeer verblijdde koning Nobel
die veel affectie had voor Roönel
dat de baronnen waren verheugd
en uiting gaven aan hun vreugd
en ook de koning die zelfs wou
dat iedereen het vernemen zou
en dat men overal feest zou vieren
en de strakke teugels vieren.
De koning daarvan het voorbeeld gaf
omdat hij de hond genezen zag
en ook de barons vierden lustig.
Maar laten we ‘t hof nu maar rusten
om er later weer te zijn te gast
als het in ons verhaal past.
We hebben het nu over Reynaert
die galoppeert in volle vaart.
Dolgelukkig en uiterst blij
komt hij aan een prachtige eik
die zeer dik was en zeer hoog.
De vos Reynaert verheft het hoofd
en ziet daar tussen het groene hout
het ruwe nest van een rode wouw
en in dat nest vier jongen daar,
mals, donzig als hun ouderpaar.
Bij zijn vaders ziel zweert Reynaert
dat hij rechttoe naar hen zal gaan
als het hem niet belet de wouw.
Maar als hij het hem beletten zou
wreed zal dan zijn wrake zijn
op de jonge vogels in de eik.
Hij stroopt meteen zijn mouwen op
en klimt de boom in naar de top
recht naar het vogelnest en daar
opgezweept door razernij en haat
heeft hij de vier malse jongen
van honger één voor één verslonden.
De vos is nu geheel voldaan
en wil weer naar beneden gaan,
maar daar komen de wouwen aan
en zien wat hen werd aangedaan.
Ze vinden hun nest leeg en allebei
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duiken ze uitzinnig van razernij
naar vos Reynaert, vastbesloten
om hem te kwetsen of te doden.
Rein die hier niet blijven wenst
heeft hinder van zijn volle pens
en daar duikt een wouw op hem neer
en slaat hem met zijn klauwen neer
maar mist zijn doel op een haar.
De vos alreeds is opgestaan
om terstond op de vlucht te slaan.
De tweede wouw laat niet begaan,
zo furieus is hij en zo fel.
Hij grijpt Reynaert bij zijn vel
en nadat hij hem heeft verwond
werpt hij hem nijdig op de grond.
Dan molesteren zij het loeder
en ze prikken hem overvloedig,
sleuren en trekken aan zijn staart,
slaan met hun vleugels onvervaard,
bijten hem met gesperde bek
en slaan hun klauwen rond zijn nek.
Rein die voor zijn huid moet vrezen
is op verdedigen aangewezen,
maar hij laat toch niet begaan
en valt het wouwenwijfje aan.
Hij grijpt haar stevig bij haar vel
en klemt haar zo hard en zo fel
dat breken haar ogen en haar hart
en zij dood naar beneden valt.
Dat schrikt het mannetje niet af:
met overgave en volle kracht
duikt hij op vos Reynaert neer
en bijt en prikt hem keer op keer.
De vos zit in een slecht postuur
want de wouw valt hem aan vol vuur
en met zoveel haat en razernij
dat Rein, al smeekte hij om medelij,
hij ze niet kreeg van de vogel
die had uitgepikt zijn ogen
als hij geen zijsprong had gemaakt
en daarbij zijn nek gekraakt.
De wouw zal niet wegvliegen gaan,
want het is met hem gedaan.
Maar ook Rein was ten einde kracht:
al had men hem een zak geld gebracht
hij zou geen stap hebben kunnen doen.
Hij strekt zich uit languit in ‘t groen.
Maar zie, daar komt in volle vaart
met zijn schildknaap en een dienaar

over de heide en ‘t braakland
een koene ridder aangeland.
Zij zien vos Reynaert uitgestrekt
in zwijm liggen op de weg,
gewond en met een bloedend hoofd,
onbeweeglijk en verdoofd.
De ridder ziet hem, roept zijn knecht,
wijst hem het rosse dier en zegt:
– Ligt daar geen vos onder die boom?
– Zeker, baron, maar hij is dood.
– Inderdaad, vriend, dat denk ik ook.
Die wouwen hebben hem gedood
en de vos heeft ze dodelijk gewond.
Daarom liggen de drie op de grond.
– Heer, ik zou daar niet mee spotten,
want dat dier kan ons nog bedotten,
voor ik stropen kan de huid
van de vos die daar ligt languit.
Maar ons kan nuttig zijn zijn vacht.
– Vriend, dat hebt ge goed gedacht.
Laat hem dus naar mijn kasteel dragen.
Ik zal zijn pels dragen als krage.
De schildknaap stijgt af van zijn paard
en bij zijn poten grijpt Reynaert.
Meteen trekt hij ook zijn zwaard
en hakt een stok af zonder kwast
en bindt er de vos aan vast.
Daarna roept hij een jonge knecht,
toont hem het rosse beest en zegt:
– Ziedaar de vos, draag hem meteen
naar de keuken van ‘t kasteel
en als ge daar aangekomen zijt
stroop hem de pels van ‘t vege lijf.
Maar blijf onderweg niet staan
en vooral spreek niemand aan.
De knecht gooit de vos op zijn schouder
en zonder zich nog op te houden
vertrekt hij rechtstreeks naar ‘t kasteel
zijn meester latend in ‘t struweel.
Reynaert komt nu in grote nood.
Vindt hij geen list dan gaat hij dood,
want hij zit lelijk in de val.
De knecht rijdt met een flinke draf
uit het bos in een groene wei
van lengte even breed als wijd.
Reynaert apprecieert zeer weinig
de schokken en van ‘t paard de deining,
en al hangt slap zijn rosse kop toch
geeft hij nog de moed niet op.
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Hij kijkt goed speurend in het rond
of daar niemand gaat of komt
en hij vindt zich niet erg koen
dat hij zich door een knaap laat doen.
Hij pijnigt zijn hersenen en denkt na
hoe hij ontkomt aan dat galgenaas.
Na diep te hebben nagedacht
plant hij zijn tanden zeer onzacht
in de jonge knecht zijn billen.
De jonge knecht slaat aan het gillen
en dat is geen aanstellerij
daar Rein hem stevig in zijn zitvlak bijt,
zodat de knaap, ten einde raad,
zich in het gras neervallen laat.
Maar Reynaert laat hem nog niet los.
De knaap grabbelt naar de stok
waaraan Rein met zijn poten hing
en hem daarmee neerslaan wil.
Nu Rein van het touw is verlost
en de knecht viel van zijn ros
voor wiens slagen hij was beducht
neemt hij wijselijk de vlucht.
De vos zien vluchten weet nu de knecht
dat hij in de luren werd gelegd.
Hij begint te huilen en vlug
keert hij onverwijld terug
naar zijn meester en vertelt hem
zijn wanhoop met bevende stem,
hoe Rein, die nu over braakland rent,
zijn tanden zette in zijn krent
en hoe hij als wapen dan de stok
om Rein te slaan met een ruk wegtrok
en daardoor de vos bevrijd had
die vrolijk koos het hazenpad
en nu over de heide rent.
– En ik, roept de knecht malcontent,
zag met woede hoe hij ontsnapt.
De heer lachend in zijn handen klapt
en zegt dat hij, bij Sint-Arthur,
nooit hoorde zo’n leuk avontuur.
Nadat de heer dit had gezegd
vervolgen ze opgeruimd hun weg.
Wat nu betreft de vos Reynaert,
hij holt nu in een flinke vaart,
hij die zoveel lagen en listen kent,
terneergedrukt en nog steeds lijdend
aan de wonden aan zijn zijde
die hem zuchten en steunen doen
zodat hij niet meer weet wat doen.

Hij moet zijn vaart gestaag verminderen
en hoopt ergens het kruid te vinden
dat zijn wonden geneest en heelt.
Nederig smeekt hij Onze Heer
hem te zenden die goede plant.
Hij galoppeert over braakland,
komt langs een dwarsweg aan een wei
en ziet daar aan zijn rechterzij
in een sloot aan de overkant
wat hij zoekt, de helende plant.
Meteen stort hij zich op het kruid
en trekt het met zijn poten uit
en zonder fijnwrijven of kneden
begint hij ervan te eten
en met wat is overgebleven
heeft hij zijn wonden ingewreven.
Terstond gaan ze cicatriseren
en Rein voelt zich al genezen.
Naar de hemel steekt hij zijn handen
om Onze-Lieve-Heer te danken
en zijn levensvreugde is zo groot
dat hij springt over de sloot.
Rein voelt zich sterk en opgelucht
en herneemt, trager, zijn vlucht
tot hij aankomt in het woud
vol vertrouwen, stout en boud.
Hij bemerkt op een heuveltop
een kersenboom met kersen op.
Hij nadert en komt onder de boom
en hij die iedereen zonder schroom
en ook zonder wet of gebod
zoveel stervelingen heeft bedot
heeft zich nooit zo goed gevoeld.
Daar in de boom – ziet hij wel goed,
tript daar geen mus van tak tot tak?
Meteen Reynaert tot hem sprak:
– Druwijn, ge zijt een geluksvogel;
ge hebt al wat ge kunt beogen,
ge trippelt daar lustig in de boom
en eet van de kersen zonder schroom.
– Reynaert, ik schenk er u zonder meer,
want ik ben ervan gedegouteerd.
– Dat zegt ge maar, mijn beste man,
omdat ik niet aan uw kersen kan.
Geef er mij twee van, heer Druwijn
om te zien of ze eetbaar zijn.
– Nooit hebt ge van uw hele leven
zo ‘n lekkere kersen al gegeten.
Ik weet niet of ge kersen lust,
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toch krijgt ge er een paar, wees gerust.
– Dank u zeer, mijn lieve neve.
De kersen die ge mij gaat geven
worden u in tienvoud ingelost.
Druwijn gooit hem drie kersen in een tros
en Reynaert eet ze meteen op.
– Ach, Druwijn, zegt de vos, kom op
gooi er mij nog een trossenpaar,
want ze zijn heerlijk, echt, voorwaar!
– Zweer het dan, heer Renardijn!
– Ik zweer het dat ze heerlijk zijn.
– Ik zie het, Rein, ge meent het goed.
Ge krijgt er nu in overvloed
wat er nadien ook moge gebeuren
zodat ge niet zult moeten zeuren.
De mus gooit er hem een voorschoot vol
en Reins buik staat strak en bol.
Hij eet ervan zoveel hij wil
tot zijn lust en honger zijn gestild.
Zoveel kersen at de baron
dat er geen enkele meer bij kon.
Dan vroeg de mus uit de kerselaar:
– Reynaert, wilt ge er nog een paar?
– Neen, zegt de vos, dank u wel,
want mijn vel spant al te fel.
– Rein, zegt de mus, wil mij aanhoren,
ik was u dienstig naar behoren
en heb gedaan wat ge verzocht;
gij die overal reizen mocht
en vele rechtszaken mocht pleiten
voor de prinsen en de rijken
ge hebt opgedaan veel ervaring
en ontvangen veel waardering;
ik weet niet of gij kleine heren
daarvan wilt laten profiteren;
zeg mij hoe gij daarvoor gaat
omdat ik u vragen wil om raad.
Rein antwoordt: – Bij Sint-Nikolaas,
ik zal u geven goede raad
omdat ge mij ter wille waart.
Zeg mij dan wat u bezwaart.
Ik zal mijn oor te luisteren leggen,
wat u benart wil het mij zeggen.
Als het in mijn vermogen ligt
zal ik u geven onderricht;
ik zal u helpen, ‘t is beloofd,
dat zweer ik op mijn eigen hoofd,
en ik zal zonder meer voldoen
aan wat ge wenst en mij verzoekt.

Als ge mij mocht ondervragen
over onderwerpen en zaken
waarin ik, baron, ben beslagen,
dan wordt, tenzij het u zou mishagen,
u volledig en onverwijld
gezegd de zuivere waarheid.
Zeg mij, Druwijn, en wees niet bang,
zeg mij, vriend, wat ge verlangt.
Druwijn, die in de kerselaar zit,
antwoordt aan de vos Reynaert dit:
– Reynaert, luister en doe uw best.
‘k Heb negen jongen in mijn nest
die verliezen vanwege het jicht
hun levenslust en hun gewicht.
– Je hoeft niet bezorgd te wezen,
vriend, ik zal ze terstond genezen.
Wees dus niet ongerust voor hen
want geen twee jaar geleden ben
ik geweest in Rome en Armenië
en ook in Toscane en Calabrië,
ik stak de zee over vele malen
om voor Nobel medicijn te halen.
Ik ging ook voor koning Nobel
naar de stad Constantinopel,
ik stak over naar Engeland
en was een paar keer in Ierland.
Ik zocht in die landen en streken
en ‘t kruid dat Nobel heeft genezen,
bracht ik voor koning Lioen mee
van ver voorbij de Ierse zee,
zodat de vorst mij met veel lof
benoemde tot burggraaf aan het hof.
– Reynaert, wees zo goed mij te zeggen
hoe gij het aan boord gaat leggen
om mijn jongen te genezen.
– Druwijn, ge hoeft niet bang te wezen;
ge moet nu op Sint-Omaar hopen.
Ge gaat uw jongen laten dopen.
Eens dat ze gedoopt zullen zijn
zal weg zijn al hun flerecijn.
‘t Doopsel is de beste medicijn.
– Vriend Reynaert, ik geloof u graag,
maar zeg me, waar vind ik een paap?
– Een pape, vriend, wat ge mij vraagt.
Ben ik, vos Reynaert, soms geen paap?
– Ik zweer het op mijn vaders ziel,
dat het mij niet te binnen viel.
Maar nu het mij weer te binnen schiet
vraag ik dat ge hen ‘t doopsel toedient.
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– Terstond, antwoordt de vos Reynaert.
De eerste noemen we Leonard
en we zien nadien wel voor de rest.
Druwijn is gekomen bij zijn nest.
Hij grijpt zijn oudste bij zijn staart
en werpt hem keurig naar Reynaert
die hem opving in zijn schoot
en hem dan in zijn maag opsloot.
Druwijn werpt d’andere naar beneen
en de vos doopt ze één voor één.
Druwijn vraagt om ze correct te dopen
en de vos antwoordt: – Laat maar
komen,
wees maar niet ongerust, Druwijn,
want ze zullen nooit meer ziek zijn.
Vader mus kijkt dan naar beneden,
ziet dat zijn jongen zijn verdwenen
en dat hij wreedaardig werd bedrogen.
– Reynaert, roept hij, wat moet ik
geloven?
Gij hebt ze tot de laatste veer
al opgegeten en verteerd.
– Maar, zegt de vos, in ‘t geheel niet,
ik ben ze aan ‘t dopen, zoals ge ziet.
– Baron zonder geloof of God,
ge hebt ze allevier opgeslokt.
– Vriendlief, dat heb ik niet gedaan.
– Dat hebt ge mij wel aangedaan.
Ge hebt me voorwaar zeer slecht
beloond
voor de dienst u door mij betoond.
Gij schoft, ge hebt me alweer bedrogen.
– Maar ze zijn gewoonweg weggevlogen.
– Ze konden nog niet eens vliegen.
– Vriend, zou ik daarvoor nu liegen?
– Durft ge daar een eed op doen?
– Wat heb ik met een eed vandoen?
– Een valse eed? – Oh! waarom niet?
Als die eed mij voordeel biedt.
– Vos, mogen je ogen wegzweren!
– Ik wens u ‘t zelfde, beste neve.
– Als ik u maar vast kon grijpen
dan zou u op uw smoelwerk krijgen.
– Vriend Druwijn, geneer u toch niet,
kom van uw boom, kom naar hier.
– Neen! – Oh! – Neen, ik doe het niet.
– Zo! En waarom? – Ik doe het niet!
– Ge kunt het niet! – Ik heb geen zin.
Zeg me liever, gij ellendeling,

hoe ’t het mijn jongen verging.
– Wat ik ermee heb aangevangen?
Wel, Druwijn, men mag mij hangen
als ik ze niet heb opgegeten.
– Is dat de waarheid? – Zeker weten!
– Mijn arme kinderen opgegeten?
– Ja, dat zweer ik op mijn hoofd.
Maar, zoals ik ‘t u heb beloofd
zullen ze dus niet meer lijden
aan de ziekte die hen pijnde,
en ik zou er dus niet over treuren
mocht dat ook aan u gebeuren.
Toen hij die woorden had gezegd
begeeft Reynaert zich weer op weg,
terwijl de arme mus Druwijn
aan ‘t huilen gaat van groot chagrijn,
daar hij zichzelf de schuld moet geven
dat hij kinderloos zal verder leven.
– Aaai mij, dat ik niet kon verhinderen
het verlies van mijn vier kinderen,
dat hij die mijn lieve neve was
ze wreed en ongepluimd opat.
Voor hun lot is mijn schand zo groot
dat ik liever zou zijn dood.
Dan stort neer de arme Druwijn
en valt in ‘t hoge gras in zwijm.
Ook nadien was hij nog ontroostbaar
en hij, de arme dompelaar,
gaat danig te keer met zijn bek
en hij rukt zich als een gek
wanhopig huilend, pluim na pluim,
al zijn donzige veren uit.
Hij leed die pijn als een martelaar
ook toen het pluimen was gedaan
en hij zich, met bloed overdekt,
nog meer met zijn bek had bewerkt.
Toen hij dan ten einde kracht
een eind aan zijn tortuur had gebracht,
zocht hij zich op Rein te wreken.
Hij wil trekken door veel streken
om te vinden een goed wreker
die werkelijk in staat zou zijn
om te bestraffen de vos Rein.
Hij bidt de Schepper van ‘t heelal
dat hij hem feilloos leiden zal
naar hem van wie hij hulp kan krijgen.
Ik mag hierbij u niet verzwijgen
dat hij overal heeft gezocht,
in elk strijdperk waar men vocht
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en elke waakhond heeft bezocht
om te trachten hem te overhalen
om de vos Reynaert te doen betalen
voor ‘t onheil dat hij, goed doordacht,
aan zijn jongen heeft aangebracht.
Druwijn heeft geen moeite gespaard,
maar allen die hij om hulp vraagt.
antwoordden hem lief en genegen
dat het hen zeer komt ongelegen
om zo’n taak op zich te nemen.
– Helaas, die zaak, antwoordden zij
dient zeer zorgvuldig voorbereid
en wij willen geen onenigheid
of oorlog met de vos Reynaert
om te stillen uw wrok en wraak.
Ga dus elders een wreker zoeken.
Dit antwoord wekt Druwijns woede
zodat hij zijn zoeken opgeeft
en zich aan zijn wrok overgeeft.
Driest en woedend schreeuwt hij luid
zijn droefheid en zijn wanhoop uit.
Terwijl de mus Druwijn huistoe loopt
ziet hij een hond op een mesthoop,
die zo verzwakt en mager is
dat hij lijkt één en al droefenis.
Zijn honger was zo immens groot
dat hij bewegen kon hand noch poot.
Van ‘t ogenblik dat Druwijn hem zag
vraagt hij hem gewoon op de man af:
– Hoe is het u gesteld, Morant?
– Zeer slecht, Druwijn, zeer slecht, ik kan
niet meer bewegen, ik heb geen kracht.
Ik had bij een boer een slechte pacht,
die steeds van honger te sterven dacht
en mij niet genoeg te eten gaf,
zodat ik danig ben verzwakt.
– Ik vermoed, Morant, en ik geloof
dat de boer vreesde voor hongersnood
omdat zo duur is nu het leven.
Vooruit, we zullen hem een lesje geven.
Vriend, volg mij, kom mee met mij,
want als ge mij kunt dienstig zijn
dan hebt ge gewonnen zulk een vriend
die u zo behulpzaam is en dient
sedert ge op deze aarde verblijft.
Ik zeg dit niet uit snoeverij.
Kom nu, Morant, kom mee met mij,
want als ge bij mij wilt blijven
gaat ge overvloedig eten krijgen.

Morant antwoordt: – Edele heer,
als u mij genoeg te eten geeft
zo dat mijn levenskracht herleeft
dan zweer ik dat ik binnen ‘t uur
voor u ga door het heetste vuur.
Verneem dat toen ik ging op jacht
en nog was bij mijn volle kracht,
geen enkel wild in bos of veld,
noch hinde, ever of damhert
op zijn vlucht mij achterliet;
mijn dapperheid kent geen limiet;
ik stond steeds gereed, steeds paraat.
Maar nu, zo mager als een graat,
ben ik tot niets meer in staat.
Maar als ik goed krijg te eten
krijg ik mijn levenskracht vlug weer
en word ik sneller dan weleer.
Heer Morant kan ‘t praten niet laten
en Druwijn laat hem maar praten:
– Heer, geef mij genoeg te eten
en ik voer uit nog de dag van heden
al de orders die ge mij zult geven.
Geef mij te eten, wat om ‘t even,
dan krijg ik al mijn krachten weer
en eeuwige vriendschap ik u zweer.
– Gij zult, vriend, zoveel voedsel krijgen
dat er nog veel zal overblijven
als ge volledig zijt voldaan.
– Dan wil ik meteen tot uw dienst staan.
Maar zeg mij, hou het niet geheim,
voor wie voelt gij zoveel haat, Druwijn?
– Bij de trouw die ik u verschuldigd ben,
roept Druwijn met scherpe stem,
het gaat hier om de vos Reynaert,
het beest met rosse pels en staart,
die vermoord heeft al mijn kinderen
nog voor ze hun lied konden zingen.
Die ellendeling heeft mij zo wreed
behandeld en gemolesteerd,
dat ik tijdens mijn verder leven
geen zalig uur meer zal beleven.
Als ik mij, met Godes verlof,
op die onverlaat wreken kon,
was ik een zeer gelukkig man.
– Groot gelijk hebt ge, zegt Morant,
de rosse booswicht moet gestraft.
Door zijn optreden heeft Reynaert
de hoofse grenzen overschreden;
wees maar gerust want onder ede
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zweer ik op het hoofd van mijn ouders
dat, als gij uw beloften wilt houden
en ik de vos ooit vast kan grijpen
hij van mij zijn bekomst zal krijgen.
– Sta op, zegt Druwijn, en wees te been
want we vertrekken nu meteen.
Morant, de hond, is opgestaan
al is dat niet makkelijk gegaan,
daar hij haast geen poot kon verplaatsen.
Voorzichtig en zonder zich te haasten
volgde de hond de mus Druwijn
omdat hij er zeker kon van zijn
dat weldra na nog wat geduld
zijn lege maag zou zijn gevuld.
Toen ze een tijd waren onderweg
deed de mus hem duiken in een heg.
– Wacht hier op mij, zei heer Druwijn,
en ge zult dra verzadigd zijn,
want ik zie daar een kar aankomen
volgeladen met vlees en broden.
Ik zal de voerman bezighouden
en gij moet hem goed in ‘t oog houden;
zodra ik hem heb afgeleid
gaat ge naar de kar en grijpt
daar de grootste gezouten ham
die dan uw honger stillen kan.
– Bij God, antwoordt de hond Morant,
dat wordt een kolfje naar mijn hand.
Zie, daar komt de voerman al aan
die zijn oud trekdier vlug laat gaan.
Druwijn loopt naar de kar terstond.
en doet alsof hij is gewond.
Zodra de voerman de mus ziet
springt hij van zijn kar subiet
en wil de vogel gaan vastpakken,
maar Druwijn begint te fladderen
en de voerder gaat achter hem aan
met een stok over zijn schouder.
De mus wil hem alleen ophouden,
en vooral laten in de waan
en zeker geen gevecht aangaan.
De koopman, begerig en verbolgen,
blijft Druwijn ijverig achtervolgen.
De mus fladdert vrolijk voor hem uit
en Morant, verdoken in zijn struik,
aarzelt niet meer en loopt naar de kar
zo hard hij ook maar rennen kan.
Maar aan de wagen aangekomen
moet hij er zien op te komen,

wat met zijn ondermijnd gestel
wel een levensgroot probleem stelt.
Met moeite geraakt hij op de wagen
en hij zal er goed in slagen
eraf te gooien een reuzenham
en ook hij springt van de kar.
Hij poogt het vlees mee te slepen,
maar dat valt helaas wat tegen.
Druwijn nu die de voerman plaagt
en hem tergt en lachend uitdaagt,
strekt de vleugels en vliegt weg
en zet de man voor schut en gek.
De voerman maakt dan rechtsomkeer
en keert naar zijn wagen weer
en hij maakt zich boos en kwaad
omdat hij een slecht figuur slaat.
Hij springt vloekend op zijn wagen
en laat zijn arm trekdier draven,
met de zware lading etenswaren
en laat de mus naar de duivel varen.
Maar Druwijn heeft andere zorgen.
Op de struik waarin zat verborgen
Morant, is hij sierlijk neergestreken.
Hij vindt Morant daar aan het eten.
– Morant, zegt hij, God moge waken
over uw doen en over uw laten.
– Wees welkom, beste vriend Druwijn.
Ik zou naar u gekomen zijn
maar mijn maag wou er niet van weten.
– Blijf maar rustig, blijf gezeten,
het zal u aan niets ontbreken.
– ‘t Is waar, zegt Morant, godzijdank,
geen vlees ontbreekt mij maar wel drank.
– Gij krijgt, zegt Druwijn, zo te drinken
als ik voor u wat drank kan vinden
en dat, hoop ik, in korte tijd
en in grote kwantiteit.
Ik zie daar, als ik me niet vergis,
een wagen die volgeladen is
met wijn. Geleden is uw leed,
want, vriend, ik sta nog steeds gereed
en bereid om te realiseren
alles wat gij zoudt begeren.
Morant antwoordt: – Gij handelt altijd
met veel verstand en grote wijsheid.
Druwijn die alle listen weet
gaat op de weg staan en is gereed.
En zie daar komt al aangeraasd
de voerder die niet rijdt achterwaarts.
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De mus springt op de kop van ‘t paard
en pikt driftig naar zijn ogen
dat het er haast één heeft verloren.
De voerder maakt zich razend kwaad
en wil Druwijn met zijn stok slaan
maar deze doet een sprong naar rechts
en de slag komt op het paard terecht
dat schielijk op de weg neerploft,
gebroken poten, bebloede schoft.
De voerman is voor pech geboren:
hij heeft zijn evenwicht verloren
en daarbij is de wagenas gebroken
en stort het vat wijn op de grond.
Druwijn loopt dan naar de hond
die in de haag nog zit verdoken.
– Morant, blijf daar niet weggedoken,
want lessen zult gij dra uw dorst
zoals ge het niet dromen dorst.
– Baron, dat de Heer u vergelde
om ‘t goede nieuws dat u komt melden.
De voerman is nog razend kwaad
omwille van zijn dode paard
en om de wijn die al bij stromen.
wegloopt tussen struiken en bomen.
Door die wanbof terneergedrukt,
heeft de voerman zich neergehurkt
en een scherp mes bovengehaald
om mee te villen zijn dood paard.
Maar Morant geeft geen zier om
des voermans razernij en wrok.
Druwijn zegt hem: – Bij God, ik merk,
dat de voerman verder trekt.
Ge hebt nu voedsel in overvloed,
gezouten vlees en ook vers goed
en voldoende drank daarbij.
Kom uit die struik, vriend, en volg mij.
Ze lopen samen naar de wijn
en Morant slokt; buik sta bij.
Daarop vraagt hem de mus Druwijn:
– Vriend, moet er nog wat anders zijn?
Is er nog iets dat uw lust wekt?
– Neen, Druwijn, alles is perfect.
Wees daarvoor hartelijk bedankt.
Dan zwijgen ze een tijdje lang.
Morant drinkt en eet zo overvloedig
dat hij zijn levenskrachten spoedig
herwonnen en hervonden heeft.
Dan tot de mus Morant spreekt:
– Druwijn, baron, ik dank u zeer

omdat ge zo waart in de weer
om mij drank en eten te bezorgen.
Heer, dankzij uw goede zorgen
heb ik weer kracht en sta ik paraat
om te wreken al het kwaad
u door vos Reynaert aangedaan.
Bij deze woorden veert Druwijn op
en zegt tot Morant liefdevol:
– Beste vriend, dat zegt ge goed.
Niets ter wereld heb ik vandoen
tenzij mijn weerwraak op de vos.
Voorwaar ik ga er nu op los,
en gij, vriend, wacht op mij hier.
Ik ga zoeken het rosse dier.
Maar opgelet, blijf hier, Morant,
dat ik u moeiteloos vinden kan.
Ik vlieg nu rustig naar zijn burcht
zonder drukte en zonder gerucht
en lok hem naar hier met een leugen,
wat u gewis zeer moet verheugen.
Daarop trekt Druwijn erop uit
en blijft Morant achter in zijn struik.
Al fladderend over braakland
is hij aan Reynaerts hol beland
want hij wist precies waar het lag.
Daar hij van de vos geen schrik had
strijkt hij neer voor de woning
en hij ziet door de raamopening
Reynaert zitten in zijn living.
Druwijn schreeuwt dan zeer luid
zijn wraaklust en zijn woede uit:
– Kom mij doden, venijnige vos,
kom mij toeknijpen keel en strot.
Rosse schoft, vanuit deze hoek
verzet ik geen poot meer en geen voet.
Ik geloof dat mijn verdriet en smart
mijn denkvermogen heeft verward.
Kom mij uit mijn pijn en lijden,
kom mij onverwijld bevrijden.
Sinds ge mijn jongen hebt opgevreten
wil ik geen dag langer leven.
Reynaert lag daar rustig en vredig
en hield zich met niksen onledig
toen hij hoorde hoe Druwijn
uitschreeuwde zijn verdriet en pijn
en hoorbaar naar zijn einde smachtte.
Toen sprong hij op zonder te wachten
en hij liep op Druwijn toe.
De mus was zijn leven niet moe,
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maar wel voor ‘t rosse dier beducht
en sloeg dus schielijk op de vlucht.
Hij vluchtte maar een korte stond
en ging dan zitten op zijn kont.
– Hé, roept de vos, hé sukkelaar,
waarom vlucht ge uw neve Reynaert?
Meent ge dat hij u zal grijpen?
Waarom wilt ge niet begrijpen
dat we speelden maar een spel en
dat ik, bij d’ heilige Samuel
ze in geen geval wou vangen.
Ik zou me nog liever laten hangen
dan u aan te doen enig kwaad.
Ziet ge mij daartoe in staat?
Kom, zit bij mij in deze vallei
om wat te rusten aan mijn zij.
Ik zweert ‘t, ik zal u niet grijpen
en niet het minste kwaad doen lijden.
– Neen, zegt Druwijn, kom liever hier
bij mij zitten onder de vlier.
Ik zal niet weer op de vlucht slaan,
grijp mij, ik ga hier niet vandaan.
Reynaert, gek van wellust en begeert’,
denkt dat de mus de waarheid spreekt.
Hij loopt met sprongetjes vooruit
en Druwijn lokt hem naar de struik.
Hij gaat weer zitten en hij zweert
dat hij van die plaats niet meer bougeert
want elders wil hij niet doodgaan.
Reynaert kan zijn lust niet weerstaan
om zich te storten op Druwijn,
maar zie, Morant daar plots verschijnt
en werpt zich op het rosse dier
met wraaklust en met veel plezier.
Als de hond plots op hem toespringt
wist Rein dat hij een fout beging
en maakt meteen rechtsomkeert,
maar Morant grijpt de vos al beet
en trekt en sleurt hem heen en weer.
Doch zie hoe sluw Rein zich bevrijdt
en onverwijld neemt de wijk.
Morant laat echter niet begaan
en gaat verwoed achter hem aan,
haalt hem in, grijpt hem bij een kuit,
gooit hem neer, springt op zijn buik,
bijt hem en drijft hem in het nauw
en verkoopt hem snauw na snauw;
van Reins rug rukt hij een reep
van minstens een duim of drie breed.

Reynaert, die helse pijn doorstaat,
is tot geen weerwerk meer in staat,
want Morant houdt de rosse gast
fors met zijn scherpe tanden vast.
De vos was voorzeker beter gesteld
zonder die hinderlijke gezel
maar hij komt er niet onderuit.
Morant verscheurt hem vel en huid,
hij sleurt, mishandelt hem en bijt
zodanig en zo lang tot hij
hem laat liggen als een lijk.
En daar verschijnt de mus, Druwijn.
– Morant, vraagt hij, hoe is ‘t geweest?
– Goed, vriend, wees maar niet
bevreesd.
Hij heeft geen lust meer om te vreten.
‘k Heb hem zo’n afstraffing gegeven
dat hij niet meer herleven kan
dan met de hulp van de Vijand.
Gewis, hij zal ‘t niet meer overleven,
want zoveel slaag heeft hij gekregen,
zoveel liet ik de schoft doorstaan
dat hij niet meer kan opstaan.
Hij viel in al te kwade handen
en zal nu in de hel belanden.
– Dit te horen is mij aangenaam.
Ge hebt uw belofte gestand gedaan.
Ze vertrouwen zich toe aan ons Heer
en keren naar hun haardstee weer.
Morant stelt Druwijn geen vragen meer,
beveelt hem aan de genade van de Heer
en verlaat de mus die zeer tevreden is
met de gang van de gebeurtenis.
De mus Druwijn loopt naar Reynaert
om hem te zeggen onvervaard
alles wat hem op het harte ligt.
Met kleine sprongen komt hij dicht
en vraagt hem hoe het hem vergaat
en of hij nu ‘t hoekje omgaat?
– Here Reynaert, hier waren gewis
van geen nut uw sluwheid en uw list.
Het lijkt me slecht met u te gaan.
Ge hebt een gehavend bontpak aan.
Daar komt veel naaiwerk bij te pas eer
het wordt zoals ’t was weleer.
Als ‘t weder blijft zoals vandage
moet ge uw warmere bontjas dragen
of ge zult bevriezen van de kou,
tenzij Hersent, die lieve vrouw,
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zich zonder hemd tegen u vleit.
Denk niet dat ik nu de spot drijf.
Hoewel hij de mus goed had gehoord.
toch sprak de vos geen woord,
want hij kon van geen vin bewegen.
Nadat hij hem met spot had overladen
heeft Druwijn de vos achtergelaten
met veel blijdschap en groot plezier,
na zijn wraak op het rosse dier.
Deerlijk gebeten en erg gewond
bleef Rein daar liggen op de grond,
onbekwaam om zich te bewegen
want hij riskeert een poot te breken.
Hij blijft daar liggen, niet in staat
te verroeren of op te staan;
hij hoort zelfs zijn hart niet meer slaan.
Maar zie, daar komt Hersent al aan
die hem met ‘lieve vriend’ spreekt aan,
daar ze op Rein zeer was gesteld.
Ze was door haar eega vergezeld.
Toen ze Rein zagen liggen, onbekwaam
om te verroeren en tot niets in staat,
liepen zij naar hem toe bedroefd
en triestig van gemoed.
– Wat een ramp toch, roept de vrouw,
dat ik mijn vriend hier dood aanschouw.
Wat een ellende en kommer, helaas!
Waar vind ik nog troost en soelaas?
‘k Ben onder een slechte ster geboren
want ‘k heb mijn zielensteun verloren.
Op zijn beurt zucht Ysegrijn:
– Ik moet bedroefd en droevig zijn
om ‘t smartelijk verlies van Rein,
mijn goede vriend en jachtgenoot
die mij zo dikwijls bijstand bood.
Als ik zijn diensten nodig had
ging hij terstond met mij op pad.
En nu hij daar zo roerloos ligt
voel ik niets dan droefenis.
De schoft die hem ontnam zijn leven
heeft een grote misdaad bedreven
en, bij God, als ik de dader kende
zou ik op hem wreken deze ellende,
als ik hem in mijn handen had,
‘k mag hangen als hij de dood ontsnapt.
Zelfs goud of een hoge borgsom
keerden mijn beslissing niet om.
Maar tot wat dient al dit klagen,
mijn vriend ligt aan mijn voet verslagen,

hij viel in de klauwen van een boef,
wat me troosteloos maakt en droef.
Waarom toch had hij zijn hol verlaten
en kwam hij hier het leven laten?
Ach, wat is het toch een droevig lot
om dood te gaan ver van zijn hol.
Ik weet, hem wachtte ‘t noodlot hier
en ‘t schielijk sterven, ‘t lieve dier.
Reynaert die zo hoorde lamenteren
zijn vriendinne en zijn compere
balde al de kracht die hij bezat
samen en met moeite zei hij dan:
– Beste vrienden, wil nog niet wenen,
al zijn mijn krachten haast verdwenen,
als God het wil, zal ik niet sterven
en zal ik nog wat leven erven.
Wil dus niet angstig zijn en vrezen.
Ik zal, geloof ik, weer genezen
als het God en zijn moedermaagd
in hun goedertierenheid behaagt.
Toen Ysegrijn hem spreken hoorde
liep zijn hart van vreugde over.
Hij zei: – Vriend, ik was zo aangedaan,
dat mijn levensvreugde was vergaan.
Wie heeft die schade aangericht
dat uw huid aan flarden ligt.
Het was voor u een zwarte dag.
– Ik heb het toen echt zwaar gehad.
Ik werd gebeten en mishandeld,
ik werd zodanig toegetakeld
dat het beslist wordt een mirakel
als ik ooit mocht genezen zijn.
– Mijn innigste wens, zegt Ysegrijn,
is dat ge weder wordt gezond.
– Als ge voor een goede dokter zorgt
dan denk ik te genezen, vriend.
– Lieve Reynaert, zegt dan Hersent,
wie stortte u in deze ellend?
– Bij mijn devotie voor Sint-Edmond,
wie mij dat aandeed was de hond.
Ik kan door toedoen van dat loeder
geen poot meer of geen hand verroeren.
– Kondt ge genezen, zei Ysegrijn,
voor mij zou geen prijs te hoog zijn.
Uit vriendschap betaalde ik zo maar
van sterling zilver wel vier mark
aan de dokter die u zou verzorgen
en voor uw genezing zorgen.
– Vriend, bij mijn devotie voor Sint-Simon
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eens zal ik worden weer gezond.
Dan neemt Ysegrijn hem in zijn armen
en kust hem driemaal vol erbarmen
op zijn betraand en bleek gelaat.
– Ach, zucht Rein, ‘k ben niet in staat
om ook maar één vin te verroeren.
Als ge mij niet laat vervoeren
haal ik niet ‘t einde van de dag.
Beiden nemen hem daar hij lag
in hun armen en handen op
en dragen hem met moeite tot
hun eigen huis en daar wordt Rein dan
verzorgd zo liefdevol als maar kan.
Ysegrijn en Hersent hebben zijn wonden
met schone windsels goed omwonden.
Beiden Hersint en Ysegrijne,
maakten voor hem klaar medicijnen,
en volgens de dokter zijn bevelen
drankjes en kruiden die wonden helen.
Geen moeite spaarde zich de dokter
om Rein vakkundig te verzorgen,
zodat hij na vier weken al
weer gezond en genezen was.
De arts die Ysegrijn liet komen
en Rein onder handen had genomen
had in Montpellier zijn praktijk
en was de beste van Frankrijk;
hij had daar zo goed gestudeerd
dat hij in heelkunde was volleerd.
De wolf gaf hem de gouden mark
die hij beloofd en toegezegd had.
Toen de arts weer vertrokken was
bleef vos Reynaert nog als gast
bij vrouwe Hersent en bij Ysegrijn
die hem zeer toegenegen zijn.
Een maand nog bleven ze hem
verzorgen,
dan op een goede vrijdagmorgen
was Rein kiplekker opgestaan
en kondigde zijn afscheid aan.
Ysegrijn, die goed was opgevoed,
stemde daarin meteen toe,
maar diep bedroefd was vrouw Hersent
die zwoer bij d’ heilige Vincent
dat als het aan haar was gelegen
Reynaert nog zou zijn gebleven.
Rein zei: – Voor uw genegenheid,
vrouw Hersent, mijn dankbaarheid.
Zoveel hebt gij voor mij gedaan

dat ik nu werkelijk moet gaan.
Reynaert daalde af de treden
en Hersent begon luid te wenen.
De wolf ging mee tot aan de bocht
en keerde terug en was bezorgd.
En Reynaert? Die rent erop los
over de velden en door het bos,
blij dat hij genezen is en gezond
na die kastijding door de hond.
Vol vuur rijdt Rein en vol goede moed
want hij voelt zich weer fit en goed
en nog voor geen duizend florijn
wou hij weer als vroeger zijn.
Hij verhoogt zijn snelheid nog
en zie – hoe groot is het toeval toch –
naast een struik staat een schildknaap
die aan ‘t ledigen is zijn blaas
en die zijn paard achtergelaten had
aan de zijkant van het pad.
Reynaert er vlug henen rent
en ziet aan het zadel een recipiënt
dat erg gelijkt op een soort trom
waarmee men wilde eenden lokt
en boven op de zadelknop
daar zat een mooie, geblinddoekte
jachtvalk.
Reynaert heeft alles goed bespeurd
en de toestand correct gekeurd,
en wijl zonder zich te generen
de knecht nog staat te urineren,
is Rein op het raspaard gekropen
en hij geeft het meteen de sporen;
het paard dat steigert en dat briest
en dan opeens de vrijheid kiest.
Om voor elke eventualiteit
te zijn gereed en voorbereid,
zet Rein de valk op zijn vuist klaar
en rijdt verder in volle vaart.
De knaap die ‘t briesen van zijn paard
en ‘t galopperen had vernomen,
heeft alvast zijn degen genomen
en gaat achter zijn rijdier aan.
Maar Reynaert zet het tot spoed aan
en geeft het telkens weer de sporen
zodat de knaap ‘t spoor heeft verloren.
De vos zet nu zijn speurtocht voort
en als hij gekomen is aan de boord
van ‘t woud ziet hij een grote troep
van eenden snateren in het broek
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en op ‘t water van een vijver
foeragerend heen en weer drijven.
Dit leuk spektakel rond het meer
verheugt de vos Reynaerde zeer.
Hij roffelt een paar keer op zijn trom
en al de eenden vliegen op,
maar ik denk dat ze op de vijver
wat verder toch zullen neerstrijken.
Reynaert voelt een groeiend verlangen
om er een paar eenden van te vangen;
hij maakt de valk los en zeer vlug
gooit hij de vogel in de lucht.
Klapwiekend, daarna in duikvlucht
ontplooit de valk zijn jachtinstinct.
Hij duikt doelmatig en gezwind
en slaat al gauw een eendje neer
en brengt de vogel naar zijn heer.
Reynaert neemt de buit vlug aan
en laat hem weer de lucht ingaan
en alweer slaat hij een eend
die kwakend neerploft in de beemd.
Heel tevreden over zijn valk
heeft Rein de eend al aangepakt.
De valk gaat alweer aan de haal...
Waarom verder zetten dit verhaal?
De valk slaat vier eenden te reke
en daarop had Reynaert niet gerekend.
Aan zijn zadel hangt hij zijn buit
en hij trekt er verder op uit,
content over zijn goede jacht
met op zijn vuist de vogel valk.
Hij was pas in het bos gekomen
of hij zag naar hem toekomen
heer slak van kop tot teen gewapend
en op zijn borst zijn rondas dragend
en met zijn lans ten strijd gestrekt
en met de helm goed vastgegespt.
Hij komt aangerend in volle vaart
van als hij Reynaert heeft ontwaard.
Grote vreugde welde op in zijn hart
want Rein had hem bezorgd veel smart.
Hij dacht meteen te nemen wraak
voor al het kwaad hem aangedaan.
Toen Reynaert zag heer Langzaamaan
wou hij liever naar Choisy gaan
zonder rijdier en zonder valk.
Maar Langzaamaan stormt op hem af
en al te driest naar Reynaert ijlt.
De vos wordt rood van razernij.

Hij bindt de valk aan de zadelrand,
maar heer slak steekt met zijn lans
en stoot hem meteen van zijn paard,
zodat hij neervalt, uiteraard.
Wat verdoofd staat Reynaert op
en grijpt de riemen van zijn trom
en keert zich tegen Langzaamaan,
die voor een tweede stoot stond klaar,
maar Reynaert is hem te vlug af
en geeft hem met zijn trom zo’n slag
dat hij plomp van zijn strijdros valt.
Rein ziet dat heer slak is neergestort
en heeft zich op hem gestort;
hij rukt hem zijn rond schild los
en geeft hem een slag met zijn trom
zodat heel zijn hoofd is besmeurd
en zijn gezicht met bloed gekleurd.
Zijn lans ook heeft hij buitgemaakt
die lang en glad was en volmaakt.
In zijn lichaam Rein ze stoot
en heeft heer Langzaamaan gedood.
Dan springt Reynaert op zijn paard
en rijdt weg in volle vaart,
zijn zwaard hangt aan zijn zij,
in de hand ‘t gladde heft van de rode lans
die schittert in de zonneglans.
Blij zet Rein zijn tocht voort
terwijl hij vaak zijn paard aanspoort
tot meer vaart en in zijn rechterhand
houdt hij van Langzaamaan de lans,
een licht, solide en uitstekend wapen.
Het wild hangt hij aan zijn zadel
van ‘t paard des heren huisjesslak,
een rijdier zeer volgzaam en mak.
Wijl de vos speurt over het land,
zie daar komt een bode of gezant
in volle vaart naar hem gerend.
Die vaart betekent pertinent
dat het om iets belangrijks gaat.
Zodra de man Reynaert ontwaart
groet hij hem beleefd en hoofs:
– Dat God die heerst in d’ hemel hoog
u op uw pad mag begeleiden.
Rein antwoordt hem op hoofse wijze:
– Dat God u zegene, kompaan.
Zeg mij waar komt gij vandaan
en wat zoekt gij in dit oord?
– Heer, ‘t past dat gij de waarheid hoort.
Mijn meester, Nobel de Lioen,
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zond me naar u nog deze noen,
naar u die zijn grootste leenman zijt
en geniet van zijn genegenheid.
Weet dat er voor hem niemand bestaat
die hij hoger dan u aanslaat.
Hij beval mij u deze brief te geven.
Draal niet om ‘t zegel te verbreken.
Rein was met de brief zeer tevreden.
Toen hij verbroken had het zegel
las hij de boodschap van vorst Nobel
en hij zei tot ‘s konings bode:
– Vriend, ik word naar ‘t hof ontboden
en ga terstond met u op reis
al naar het koninklijk paleis.
Ik laat daar koning Nobel weten
dat ik nooit, om geen enkele reden,
zijn verzoek om hulp zal negeren.
De bode dankt Reynaert voor die eed
voor hij afscheid nam en wegreed.
Ook de vos verliet dan het dal
dragend op zijn vuist de valk
gelijk een valkenier volleerd.
Hij ontmoet zijn neve Grimbeert
die hem groet en vraagt meteen:
– Gegroet oom, waar gaat gij heen.
– Dat Onzelieveheer, beste neve,
u Zijn genade en zegen geve;
kom hier zitten op mijn strijdros
dan gaan wij samen naar het hof.
De das ging op zijn ooms verzoek in
en zei: – Oom, dit is naar mijn zin.
Hij stijgt op ‘t paard met een stijgbeugel
wijl Reynaert strak vasthoudt de teugel,
en, nu hij bezit een schildknaap,
het schild over zijn schouders slaat
en hem stopt in de rechterhand
als wapen de buitgemaakte lans,
want hij wil voor zijn reisgenoot
zorg dragen als hij komt in nood.
Met zijn valk nog steeds in de hand
rijdt hij verder over het land
terwijl hij met zijn neef Grimbeert
gekscheert en kletst en discuteert.
Toen ze al een goed eind verder waren
kwam daar aangerend Doordhage,
de oudste zoon van vos Reynaert.
Hij arriveerde in volle vaart
en groette zijn vader vol verdriet
wijl hij zijn tranen lopen liet.

Hij zei verslagen tot zijn vader
dat het noodlot had toegeslagen.
– Wat is er dan gebeurd, mijn zoon?
– Aai, mijn lieve moeder, zij is dood.
– Dood? – Helaas, zij is overleden.
Zo pijnlijk trof dat bericht Rein
dat hij haast gevallen was in zwijm.
– Aai, Hermeline, mijn lief wijf,
wat geword ik nu ik overblijf.
– Vader, zei zijn zoon, Doordhage,
tot wat dient het zo te klagen.
– Helaas, zucht Rein, wat moet ik doen,
na dit verlies komt ‘t nooit meer goed.
Hoe zal ik dit verlies verwerken,
wie zal me troosten, wie me sterken?
Lieve zoon, blijf hier niet dralen
maar keer terug en ga thuis halen
uw twee broers, breng ze naar ‘t hof
van Nobel de Leeuw, ons aller vorst.
Alle drie voor de pinksterdagen
wordt ge tot ridder geslagen
– of dat u al dan niet bevalt –
want daar dreigt een oorlog al.
Vooruit, breng uw broers naar ‘t paleis
en laat snel verlopen uw reis.
– Vader, ik zal tot uw genoegen
met spoed uw bevelen uitvoeren.
Doordhage is nauwelijks verdwenen
of Rein reist verder met zijn neve
die hem troost zoveel hij kan.
Zo komen ze bij ‘t hof aan.
Reynaert, vergezeld van baron
Grimbeert, stijgt af aan het perron
en meester Tiecelijn, de raaf,
ontfermt zich meteen over hun paard
en neemt hun lans en rondas aan.
Zij klimmen dan naar het paleis
en treffen daar Nobel, de keizer.
Zij groeten nederig en beleefd
en Reynaert, in ‘t protocol volleerd,
knielt voor zijn heer en meester neer.
Nobel verzoekt hem op te staan
en aan zijn zij te komen staan,
en hij verklaart: – Baron, ik heb u nodig
want de ketters zijn in oorlog
tegen mij en mijn vazallen.
En ze hebben al aangevallen
onder aanvoering der kamelen
twee van mijn sterkste kastelen.
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Ze treden aan met hun legioenen
van olifanten en schorpioenen.
Genadeloos vielen ze ‘t land binnen
– en allen verloren daarbij hun zinnen –
de tijgers, dromedaren snel en wild,
de serpenten spuitend hun gif
zoveel dat ik ‘t niet kan vertellen
want ze waren niet te tellen
en er waren ook adders bij.
Ik beken hier mijn vergetelheid.
– Dat wordt beslist, zei Rein zijn
mening,
een zeer hachelijke onderneming.
Laat al uw soldaten oproepen
en verzamelen al uw troepen
nu meteen en we rukken op
om te redden ons land en volk.
– Koene Reynaert, zei de keizer,
ge hebt gesproken als een wijze.
Bij de trouw aan u verschuldigd
laat ik doen wat gij acht nuttig.
Ik laat oproepen massaal
iedere baron en vassaal.
Nobel laat brieven redigeren
voor zijn baronnen en hoge
zonder onderscheid, laag of hoge,
en laat ze brengen door zijn boden.
Geen enkel dier sloegen zij over,
noch beren, reigers noch kraanvogels,
zelfs niet monseigneur de Egel,
met zijn uitgestoken stekels,
noch de wolven noch de honden,
al wie ze bereiken konden,
allen zonder uitzondering
kwamen naar de vergadering:
Bernard, de aartspriester, en Beaucant
die hij meebracht aan zijn hand,
Bruin de bere en de stier Bruiant,
Kaalkop de rat en meester Ferrant,
Tybaert de kater en here Belijn,
Brichemer, meester Rosvel en Ysegrijn,
Roönel met Timer aan zijn hand
kwamen in galop aangeland.
En met Canteclaer, de trotse haan,
kwamen nog: een knaap van een aap,
Cuwaert de Coene, het konijn,
en Rohart, de broer van Tiecelijn.
Ze bevolkten zo dicht de aarde
dat men alleen zag hun standaarden.

Frobert, de krekel, flink en fraai,
kwam dan aan met veel lawaai.
Kortom, al de dieren waren daar
behalve slakkie Langzaamaan.
Dan schouwde Nobel, de koning,
trots vanuit een vensteropening,
ruiter, vaandrig en standaard.
Dan spreekt de keizer tot Reynaert:
– Baron, bezie deze koene bataljons
van mijn ridders en barons.
Door hun moed en aanvalskracht
verdrijven ze de bezettingsmacht.
Bezie de vaandels en die lansen,
de maliënkolders en rondassen.
De heidenen en hun wilde horden
zullen door hen verslagen worden.
Nooit zag ik zulk een mensenschaar,
nooit zag men er zoveel te gaar.
De krijgers zoeken een weide op
en stellen daar hun tenten op.
Toen iedereen had een verblijf,
verschijnt daar Bruin in het paleis
door machtige barons vergezeld.
Nobel ontvangt ze met respect
en legt hen zeer uitvoerig uit
tot welke tactiek hij besluit.
– Over de ketters wil ik klagen
die zich zo arrogant gedragen
en die reeds zoveel land bezetten
– wat ik helaas niet kon beletten –
en zoveel burchten en kastelen.
Ik kan het, heren, niet langer velen.
Vooral de kameel is een ploert.
die het heidens leger aanvoert.
Maar wij christenen zijn zo talrijk
dat de kameel voorzeker wijkt.
In plaats van ons af te wachten
zullen veel eerder nog trachten
zich te onttrekken aan de slag
door te kiezen ‘t hazenpad,
– Heer, zei het schaap, meester Belijn,
weet dat hier talrijke barons zijn
trots en koen en perfect in staat
om u te geven goede raad
in deze aangelegenheid.
Reynaert die zat aan Nobels zij
antwoordde: – Bij God, meester Belijn,
gij hebt gesproken goed en wijs
en gij schoot ook niet te kort
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aan de plicht tegenover uw vorst.
Maar het uur is nog niet geslagen
dat we saam moeten beraadslagen;
we moeten handelen nu en goed.
Morgen trekken we ze tegemoet
om tezamen, als ware vazallen,
de indringers aan te vallen.
– Heer Reynaert, zei Belijn het schaap,
ge hebt goed gesproken en gepraat,
maar hier ontbreekt heer
Traagzaamaan
die nog steeds niet is aangekomen.
Misschien is hem iets overkomen?
Rosvel dan naar voren dringt
en verklaart aan de vergadering:
– Heren, Traagzaamaan zal niet komen,
want hij is helaas omgekomen.
Dit nieuws stort Nobel in droefenis.
– Rosvel, vertel hoe dat gekomen is.
– Heer, gedood werd Traagzaam de
baron;
ik zag hem liggen op de grond,
in zijn bloed badend en erg gewond.
De koning was zeer aangedaan
om zijn goede vriend Traagzaamaan.
– Geschied is, heren, een groot kwaad,
zei Nobel, geef me nu uw raad.
– Heer koning, sprak toen Ysegrijne,
laat ons hierover liever zwijgen,
want niemand doet een dode opstaan.
Daar onze vaandrig is heengegaan,
kiezen we een nieuwe vaandrig,
want ons leger heeft hem nodig.
We kunnen deze zaak niet uitstellen,
maar moeten zijn opvolger aanstellen.
– Nobel, zeggen de barons al te gader,
we gaan ons onverwijld beraden.
Maar zie, daar zijn in ‘t paleis gekomen
van vos Reynaert de drie zonen.
Zij groeten de koning eerbiedvol,
want zij kennen het protocol.
De koning ontvangt hen hartelijk
en begroet ze vriendelijk
en daar hij de hoofse manieren kent
laat hij ze plaatsnemen naast hem
en maakt hen zelfs een compliment.
Dan herinnert hij zijn raadslieden
dat ze zonder tijd te verliezen
rechtens een vaandrig moeten kiezen,

dat het er eerlijk aan toe moet gaan
en dat men geen vergissing mag begaan.
– Heer koning, zegt dan Ysegrijn,
de beste vaandrig naar me schijnt
en die hier in ons midden is
lijkt me dat het Reynaert is.
Zeer koen is hij en vastberaden,
hij is moedig en zijn voorvadren
waren vermaard en zeer beroemd.
– Dat is de waarheid, zegt de Lioen.
Daar hij door u wordt voorgedragen
laten we hem de standaard dragen.
Die keus Rein niet verdrietig stemt,
neen, hij is tevreden en content.
Als een man die de gebruiken kent
werpt hij zich voor Nobels voeten
om ze te kussen en te zoenen
en zijn dankbaarheid te betonen.
En hij zegt dan tot de koning:
– Heer koning, ik bezit drie zonen,
die zich trouwe vazallen tonen,
sla ze, ik vraag het u in Gods naam
tot ridder alledrie tesaam.
De koning glimlachend antwoordt:
– Uit vriendschap, op mijn erewoord,
zullen ze morgen ridder zijn
en ons bijstaan in de strijd.
Daar is het dan bij gebleven
en nadat ze hebben gebeden
in de kerk de hele nacht
kregen ze ‘s ochtends hun wapendracht
uit de handen van de vorst
die hen prachtig had uitgedost.
Hij hun een gevechtsdegen gaf
en daarmede de ridderslag.
Toen de ceremonie was afgelopen
liet de koning Reynaert komen
en zei hem: – Reynaert, in Gods naam,
we moeten nu ten strijde gaan,
maar in plaats van mee te strijden
bid ik u om hier te blijven,
om te waken, bij Sint-Martijn,
op mijn landstreek en mijn rijk
en met u Rosvel en Qwadelote
die tot mijn vazallen behoren.
Doordhage zal in ‘t strijdgewoel
dragen mijn standaard met de zijden
vane;
ik wil hem aan mijn zij zien strijden
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en gij, vriend, met uw zonen beide
zult hier met andere ridders blijven
die u hou en trouw zullen zweren.
Wil niet bezorgd zijn of angstig wezen,
want met u blijft Tijbaert, de kater,
en Ysegrijn met zijn erflaters
welbekend om hun loyauteit.
Zweren zullen ze u getrouwheid
voor mijn welvaart en welbehagen,
al zal dat sommigen mishagen.
Waak ook goed over Nobeline
uw hoofse en fiere koninginne,
mijn beste en allerliefste vrouw
die ik God en u toevertrouw.
– Heer, wat er ook moge gebeuren,
ik zal handelen naar uw goedkeuren,
zo goed ik kan; toch wou ik, here,
dat uw baronnen mij zouden zweren
getrouwheid als van een vazal
zodat ik daar naar handelen kan.
– Dat gebeurt meteen, zei de koning,
en hij liet Ysegrijn en Tybaert komen.
– Heren, sprak hij, wil mij horen.
Treed met uw gevolg naar voren
en zweer mij dat ge t’ allentijde
hier met Reynaert zult verblijven.
Gij zult tezamen met de vos
verdedigen ‘t land van uw vorst.
Zweer hem nu volle loyauteit.
Wanneer de heiden hem bestrijdt
hem bij te staan met al uw macht
ook al heeft hij d’ overmacht.
Zij hebben de eed afgelegd
en vragen geen verdere uitleg.
De vorst besluit dan op te breken,
maar laat de wagens eerst vol steken
met wapens en met veel dukaten
en ook de lastdieren beladen.
Als de tenten zijn opgeladen
nemen ze afscheid van elkaar
en vertrekt de legerschaar.
‘t Was een dinsdag bij dageraad
dat ‘t leger stond vertrekkensklaar.
Met honderdduizend waren zij
en zij trokken rij na rij
dwars doorheen de zandige hei.
Doordhage droeg ‘s konings banier
die wapperde in de morgenbries
maar zeer bedroefd was zijn hart

omdat hij verlaten had Reynaert,
zijn vader die slechte plannen had
en bij de vorstin gebleven was
aan wie hij sedert lange tijd
een grote liefde had gewijd.
Nu leeft Nobeline, de koningin,
in verwachting en feeststemming.
Vos Reynaert kust haar telkens weer
en zij biedt hem geen verweer,
integendeel, zij kan niet weerstaan
en laat haar minnaar maar begaan.
Rein leeft in het luilekkerland
met zijn dame bij de hand.
Hij legt in ‘t kasteel voorraden aan
om aan elk beleg te weerstaan
en hij geniet van het minnespel.
En wat met zijn heer, koning Nobel?
Met zijn leger trekt hij snel voort
door geen bar weer of vorst gestoord.
Met geforceerde marsen was hij
de vijand genaderd tot drie mijl
die het beleg sloeg voor een burcht.
Nobel, voorzichtig want beducht,
ontbiedt zijn ridders en verklaart:
– Krijgsheren, hier rond mij geschaard,
ik bezweer u, in naam van God,
stel ‘t leger in slagorde op.
– Heer koning, antwoorden zij geroerd,
uw orders worden stipt uitgevoerd.
Zij halen al hun wapens af
en stellen zich op voor de veldslag.
Opgesteld zijn ‘s konings barons
in tien goed getrainde bataljons.
Daarna komen in orde aangetreden
‘t voetvolk en bereden eenheden.
Cuwaert voert aan ‘t eerste eskadron
en draagt met trots de gonfalon,
het tweede leidt ridder Belijn
en ‘t derde de raaf Tiecelijn,
‘t vierde voert Bruin de beer aan
en ‘t vijfde Canteclaer de haan,
een koen en moedige soldaat;
zoals in ‘t boek geschreven staat
voert ‘t zesde aan heer Stekelhaar
en voor ‘t zevende staat klaar
Beaucent, het stoere everzwijn.
Roönel, vergezeld van Rosselijn,
aan ‘t hoofd van ‘t achtste staat vooraan,
van negen Frobert de krekelaar.
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Het tiende en laatste regiment
is voor vorst Nobel zelf bestemd
door de hoofse Doordhage bijgestaan.
Het hele leger dan voert aan
meester Bernard, de archipape
die gekant is tegen wapens.
Hij heeft van allen de biecht gehoord
en richt tot hen zijn zalvend woord:
– Christenen, onbevreesd ten strijde
tegen de heidenen! Wil niet wijken!
Zij zullen ons niet verslaan
daar God aan onze zijde staat.
Laten we in een snel tempo rijden.
Alvorens ze hun wapens grijpen
hebben wij ze in de pan gehakt
en verdreven uit ons land.
– Dit is, zegt Nobel als antwoord,
voor ons een zeer opbeurend woord.
Heb dank voor deze goede raad.
Ge zijt gewis, bij Sint-Amaat,
een aartspriester, toegewijd en trouw.
Als God mij in leven houdt,
benoem ik u tot aartsbisschop.
Daar doe ik een duurzame eed op.
– Heer koning, zegt daarop Bernard,
ik dank u daarvoor uit heel mijn hart.
Het leger begeeft zich weer op mars
en eer de heiden het heeft gesnapt
wat hem boven het hoofd hangt
jaagt Cuwaert er veel over de kling,
iets wat zeer gemakkelijk ging,
omdat ze ongewapend waren.
Ook veel gevangenen zij namen.
Maar ‘t alarmsein werd gegeven
in het vijandelijke leger
en de heidenen grepen hun wapens.
Cuwaert zou in gevaar geraken
als Tiecelijn niet ter hulpe snelt
en te midden van ‘t strijdgeweld
zwaait met zijn blinkende degen
die fijn en vlijmscherp was geslepen
en van een venijnig schorpioen
het hoofd afhakt en de voeten.
De kameel, door woede aangegrepen,
heeft het op Tiecelijn begrepen
en stort zich op hem vol razernij.
Moedig verweert zich Tiecelijn
maar roept dat het zijn demonen
die allerzijds op hem afkomen.

De kameel verkoopt hem zulk een stoot
met zijn voor- en achterpoot
dat hij hem van zijn strijdros stuit
en neerslaat op de grond languit.
Hij zou gewis zijn buitgemaakt
als heer Belijn niet had gewaakt
en niet was komen aangerend
en zich tussen hen had opgesteld
en twee heidenen had aangevlogen
zodanig dat hun beider ogen
als kersen uit hun kassen vlogen.
Maar daarop, dit moet even gezegd,
was de kameel niet erg gesteld.
Een tweede keer valt aan Belijn
vol woede en vol razernij
om met één slag in twee te splijten
de schedel van een heidens strijder.
Zo heeft hij in luttele tijd
gezet drie ketters buiten strijd.
Evenwel hij stond nu ook bloot
aan een onontkoombare dood
als daar niet was komen aangerend
Bruin met een volledig regiment
van honderd baronnen die verfoeien
en doden willen de schorpioenen.
Zij werpen zich in ‘t strijdgewoel
met dat als oogmerk en als doel.
Ze hebben er talloos neergeslagen.
Maar waarom mijn verhaal vertragen?
De heidenen zouden zijn verslagen
en hadden genade moeten vragen
als daar niet als zovele spoken
uit de vallei waren opgedoken
vijfduizend wilde schorpioenen.
Anderzijds, met verse troepen
komt Canteclaer aangemarcheerd.
Dan weerklinken in ieder heer
de kreten en ‘t gehuil der strijders
en van de stervenden die ijlen.
De gewonden zijn zeer talrijk
en onder hen ligt menig lijk.
Canteclaer geeft zijn paard de sporen
en stormt als een stormwind naar voren
en hij toont zich kranig en koen.
Om te bewijzen zijn heldenmoed
vecht en strijdt hij onvervaard
dat geen legermacht op deze aard
zijn evenknie of gelijke had.
Ik vraag me met verbazing af
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hoe een dier zo jong en zo klein
toch zo onverschrokken kan zijn,
want aan elke slag, aan elke stoot
stelt hij zijn lenig lichaam bloot.
Furieus stort hij zich in het gewoel
en valt aan moedig en koen
een buffel, die uit de rangen kwam
en zeven ridders ‘t leven nam.
Als de haan ziet hoe zijn manschappen
niet aan de buffel kunnen ontsnappen,
besluit hij in de aanval te gaan.
Meteen spoort hij zijn strijdros aan,
gaat dreigend in zijn stijgbeugels staan
en duwt zijn lans goed in de haak.
De strijders storten zich op elkaar.
De stoot van de buffel komt eerst aan
en zijn stoot is zo hard voorwaar
dat Canteclaers schild wordt doorboord,
maar zijn maliënkolder, op mijn woord,
is zo dicht en sterk geweven
dat hij buffels lans houdt tegen
zodat ze doormidden breekt.
Canteclaer, die zo de speer ontweek,
is zeer handig in de tweestrijd
en plaatst een stoot vol razernij
zodat hij de buffel door en door
met zijn sterke lans doorboort
en hem uit ‘t zadel licht, dood.
Hij zal niemand nog doen kwaad.
Dan trekt Canteclaer zijn zwaard
en stort zich met nieuwe moed
met zijn troep in ‘t krijgsgewoel.
Zo wild en woest is hun geweld
dat men de doden niet krijgt geteld
al waren er vorsten en veel graven
die daar helaas neergeveld lagen.
Als de heidenen zien geveld
hun kapitein – voor hen een held –
is hun hart zozeer bezwaard
dat ze aanvallen Canteclaer
met vijfhonderd als één man
om hem te hakken in de pan.
Hun aanval komt zo onverwacht
dat er veel werden omgebracht.
Vriend en vijand lag daar door elkaar.
Dan valt de haan dood van zijn paard.
Ze zouden allen zijn uitgemoord
als zijn ros niet had aangespoord
meester Stekelhaar, de egel,

samen met Beaucent en Rosvel.
Ze houwen en steken onverdroten
en de lansen breken bij hopen.
Stekelhaar stort zich in de mêlee
waar de strijd is ruw en wreed.
Hij ontmoet de dromedaris
en ziet dat hij afgedwaald is,
hij geeft hem een geweldige slag
en hakt hem het kwijlend hoofd af
en doet hem neerstuiken in ‘t zand.
Hij bevestigt zijn schild aan zijn arm
en driest en vol euvele moed
toont hij hoe men vechten moet.
Iedere heiden die hij ontmoet,
hij in het zand bijten doet
of verwondt hem erg en zwaar
en al zijn manschappen te gaar,
binden moedig de strijd aan.
De doden zijn niet meer te tellen
bij de christenen en bij de ketters.
Onder de doden en gewonden
telt men talrijke jachthonden.
Maar d’ allergrootste catastroof
was meester Stekelhaar zijn dood,
die dompelde barons en koning
in droefheid en verbijstering.
Vorst Nobel wou de aftocht blazen,
toen krekel Frobert zonder aarzelen
zich stortte in het krijgsgewoel
met zijn talrijke riddergroep.
De vijand wordt hard aangepakt
en twintigduizend in de pan gehakt
die nooit hun land nog zullen zien.
De serpenten vluchten in paniek
en Frobert hen op de hielen zit
te midden van een groot mêlee.
Maar daar is de vorst. Met hem mee
verschijnt ‘t koninklijk escadron
met Doordhage en zijn bataljon.
Van zodra de kameel hen ziet
roept hij zijn mannen en gebiedt:
– Die aanval kunnen wij niet afweren;
ik kan u geen bescherming geven.
Dat iedereen op eigen kracht
zich onttrekt aan deze overmacht.
Zij vluchten dan met groot misbaar
voor d’ aanval van de Krekelhaar.
Als hij dit bemerkt roept de vorst:
– Vooruit, achtervolg ze, erop los!
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Zie hoe heer Frobert en zijn krijgers
de heidenen in ‘t zand doen bijten.
Dan gaan ook zij, lans in de haak,
achter de verslagenen aan
en drijven ze terug in zee.
Tegenstand toch biedt de kameel
die ontwijkt de golvende zee
om te vluchten over het strand
en dan verder over het land,
tot Frobert die hem steeds najaagt
hem gevangen neemt en overdraagt
met de teugel in de hand
aan Nobel, de koning van het land.
– Heer, dankzij God en mijn baronnen
hebben we de vijand overwonnen.
Hun hoofdman heb ik meegebracht
zoals van een ridder wordt verwacht.
– Mijn dank daarvoor, zegt koning Nobel.
Er heerst grote vreugde in het leger.
Dra van zijn wapens werd ontdaan
de kameel, die zich als een laat
voor des konings voeten werpt
en tot de overwinnaar zegt:
– Heer, ik smeek u om medelijden,
lever me niet over aan uw krijgers.
Behandel mij als uw eigen slaaf.
Vergeef mij ‘t kwaad u aangedaan.
– Nooit, schreeuwt de koning,
laat ik u gaan, nooit als vrij man
gaat ge hier vandaan.
Gij wordt door ons, integendeel,
behandeld en berecht, heer kameel,
zoals het een verrader past.
Gij wordt gehangen of verast.
De vorst riep Bruin en Tiecelijn
met Beaucent, Rosvel en Belijn,
tezamen met Roönel, Doordhage
en Frobert om hen te vragen:
– Baronnen geef mij uw raad,
wat doen we met deze renegaat?
Hoe gaan wij op hem ons wreken?
Wil nu uw advies uitspreken.
Frobert antwoordt: – Bij Godes wille,
laten we hem levend villen,
als gij die straf, heer, accepteert.
Nobel heeft dan geconcludeerd:
– Het geschiedt zoals ge zegt.
Dra wordt op het gras neergelegd
de kameel en wijd uitgespreid

en gevild in zeer korte tijd.
Beaucent gaf ‘t sein en d’ eerste beet,
Roönel hem met zijn tanden greep.
Zij begonnen bij zijn achterwerk
en ook Bruin de beer deed zijn werk.
Volledig werd de kameel gevild
en hun wraakgevoelens gestild.
Nobel keek toe vol welbehagen
nu de vijand was verslagen,
al betreurde hij vele krijgers
die hier hun rustplaats zullen krijgen.
Met groot verdriet liet hij begraven
al zijn doden die daar lagen,
behalve de haan Canteclaer
en de egel wijlen Stekelhaar,
die hij daar niet wou achterlaten.
Hij liet voor hen twee kisten maken
om ze daarin op te baren.
Zij zich vol vreugde op weg begaven
elk naar zijn eigen burcht of stad
waarnaar men zo’n heimwee had.
Maar hier gaan we nu voorlopig
verlaten het leger van de koning
om over Reynaert nu te spreken
die nog vol listen zit en streken.
Na goed te hebben nagedacht,
heeft Reynaert bij zichzelf gedacht
dat hij met de bijstand van God
kon worden de keizer of de vorst,
aleer de maand zou zijn verlopen
door de barons te doen geloven
dat dood is Nobel, de Lioen.
Een brief schreef de vos toen
en liet terstond een dienaar komen:
– Vriend, zei hij, ge gaat mij beloven
op uw erewoord en op uw leven
om geen enkel woord prijs te geven
van wat ik u nu ga bevelen.
– Heer, de dienaar hem antwoordt,
ik beloof u op mijn erewoord
uw bevel nooit te overtreden
zolang ik op deze aarde mag leven.
De dienaar heeft zijn eed gezworen
en Reynaert laat hem zijn bevel horen.
– Vriend, ga nu met bekwame spoed
naar de baronnen met het verzoek
om morgen naar ‘t paleis te komen
omdat de vorst is omgekomen.
En als ze dan vergaderd zijn
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overhandigt ge deze brief aan mij.
Zo luiden, vriend, mijn instructies.
– Heer, uw bevelen worden precies
en zeer nauwkeurig voltrokken.
De dienaar is met de brief vertrokken
en de vos Reynaert blijft achter
om met ongeduld te zitten wachten
of al zijn plannen zullen slagen.
De volgende dag bij het dagen
zonder dat iemand ‘t hoorde of zag
verliet de dienaar, die slim was,
langs de brede poort de stad.
Hij liet zijn ros draven op het gras
en als ‘t bestoft was en bezweet,
de dienaar weer de stad inreed.
Hij geeft zijn paard zo fel de sporen
dat ze door zijn huid heen boren.
Hij kwam spoorslags aan ‘t paleis
als keerde hij van een lange reis.
Voet zet hij daar aan de grond
en loopt naar de raadzaal terstond.
Eerst groet hij de vos Reynaert
en dan de vorstin zoals ‘t betaamt
een edele vrouwe te begroeten:
– Vrouwe, dat de Heer u hoede,
koning Nobel laat u groeten
en vraagt aan zijn baronnen
deze missive goed te willen lezen.
Weet allen, ik zweer het op mijn ziel,
dat de vorst ons helaas ontviel.
Hij is gesneuveld in de strijd
met grote moed en dapperheid.
– Wee mij, hoe ellendig is mijn lot,
nu gestorven is mijn heer en vorst.
In woede ontstoken slaat de vos
de bode zo hard met zijn knots
dat hij valt ter plekke dood.
– Zwijg! zwijg! de vos Reynaert gebood.
Late de Heer het niet gedogen
dat we de koning zo verloren.
Weet gij waarom de vos hem neersloeg?
Omdat hij de idee niet verdroeg,
hij de sluwe listigaard,
dat de dienaar vroeg of laat
hem aan de barons zou verraden.
Hij geeft de brief aan Tybaert de kater,
die voor de ridders en de graven
en met uitgestoken snorharen,
zich meteen aan ‘t lezen zet

en de brief leest van a tot z.
Dan verklaart kater Tybaert:
– Ik zweer het op mijn hoofd, Reynaert,
de vorst is waarlijk heengegaan
en hij vraagt hier in Godes naam
aan al zijn barons en getrouwen
dat de koningin zou trouwen
met heer Reynaert, die moet zijn
voor haar een koning hoofs en fijn,
en dat hij meteen en onverwijld
als vorst erkend wordt in het rijk.
Als Nobeline dit heeft gehoord
richt zij tot de edelen het woord:
– Heren, vermits van uw koning
dit is de laatste wilsbeschikking,
zal ik ze ten volle respecteren en
geen tegenspraak tolereren.
‘t Rijk behoort aan de koningin
en ik wil blijven de vorstin.
Maar eerst nog wil ik hier vernemen
of Reynaert mij tot bruid wil nemen.
– Vrouwe, zegt Rein, ik sta geheel
gereed te doen wat u beveelt.
– Bij God, dat is hoofs en beleefd.
De baronnen zijn zeer bedroefd
omdat ze verloren hun Lioen,
maar blij omdat Reynaert de vos
voortaan zal zijn hun nieuwe vorst.
En tijdens de vergadering
werd gehouden de verloving
en in ‘t hele koninklijk paleis
heeft de vreugde zich verspreid.
Minnezangers en menestrelen
zingen en spelen op hun vedel
de dames en de freules dansen
de mannen drinken veel en schransen,
en weinigen slapen er die nacht,
daar men alleen aan feesten dacht.
De volgende morgen al trouwde
met vos Reynaert de edele vrouwe
en al de baronnen van het rijk
zwoeren hem trouw en loyauteit.
Op zijn hoofd plaatste men een kroon
van Frieslandgoud zwaar en schoon;
in zijn hand hield hij de keizerstaf
die mooi met bloemen verguld was.
Waarlijk, Reynaert had de figuur
van een keizer en de statuur.
De barons beloofden hulp in de strijd
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ter beveiliging van het rijk.
Vos Reynaert zelf sprak niet veel.
Al de baronnen ondereen
lieten de minnezangers veedlen
en hadden pret in dans en spelen.
Daarna liet men het water halen
en Ysegrijn, de connetabel,
liet aanbrengen talloze tafels
en Grimbeert, Reins bloedeigen neve,
liet een galamaal serveren
om het nieuwe echtpaar te eren.
Er waren er, ‘k meen het te weten,
wel twintig gangen om te eten,
maar ik heb ze echt niet geteld.
Als iedereen van voedsel was besteld
en van de pret wat was bekomen
werden de tafels weggenomen.
Tybaert de kater en Grimbeert de das,
die zijn beste compere was,
zegenden samen met vaste hand
het brede huwelijksledikant.
Dan verlieten ze de kamer
en lieten de jonggehuwden samen,
die tot in de late ochtend.
van hun liefde genieten mochten.
Reynaert, voldaan, staat op gezwind
en is voorwaar zeer goed gezind.
Hij verliest geen tijd en zonder dralen
laat hij de schatkist openmaken
en meteen aan al de hovelingen
uitdelen dukaten en zilverlingen
totdat al het geld was uitgedeeld
en ieder gekregen had zijn deel.
Van de schat laat hij een deel
brengen naar Malpertuis, zijn kasteel,
want hij vreest, niet zonder reden,
dat als de vorst mocht wederkeren
hij gewis in de kortste keren
voor Malpertuis, ‘t beleg zou slaan
en dan zou hij hem moeten weerstaan.
Daarom hamstert hij in zijn kasteel
wapens en provisies, zo veel
dat hij makkelijk zou doorstaan
een belegering van wel zeven jaar.
Het kasteel is oninneembaar
tenzij na lange uithongering
en die kans is zeer gering.
Reynaert zal echter niet nalaten
zijn burcht gestaag te bevoorraden

en hij is ook zeer tevreden
dat hij als keizer kan optreden.
Maar al is zijn geluk zeer groot,
toch gaat Reynaert immer door
om in zijn kasteel op te slaan
allerlei waren en veel graan.
Van hem houdt veel de koninginne
en zij betoont hem grote minne.
Men zegt dat ze hem meer min betoont
dan vroeger aan haar echtgenoot.
Maar zij eten nu hun witte brood
dat echter niet blijven duren zal,
want in de vert dondert het al.
Want in volle vaart nadert Lioen
die nog altijd is zeer bedroefd
en in twee draagstoelen meevoert
de helden, Canteclaer de haan
en de egel, meester Stekelhaar.
Hij stuurt d’ eekhoorn dan voorop
om zijn komst te melden aan het hof,
maar d’ eekhoorn in zijn opdracht faalt
omdat de valbrug is opgehaald.
Reynaert, vanaf een barbecaan,
ziet de bode van Nobel staan
en spreekt hem in deze termen aan:
– Vriend, zeg mij tot welke partij
en tot welke familie behoort gij?
– Hé, bij de Heilige Jeroen,
ik behoor bij Nobel, de Lioen.
Ik kom terug van de veldtocht
die onze koning winnen mocht.
Met Gods hulp, en zijn genade.
heeft hij de heidenen verslagen,
maar hij betreurt met onbehagen
de dood van Canteclaer de haan,
en van d’ egel, heer Stekelhaar,
wiens lichamen in een draagstoel
naar Nobels hof worden gevoerd.
Reynaert zegt: – Bij Godes wil,
Nobel kome als het hem zint
maar geen voet zal hij binnenzetten.
Ga hem meteen ook maar zeggen
dat ik de nieuwe koning ben
en daar niets aan toe te voegen heb.
– Wat, zegt d’ eekhoorn vol razernij,
Reynaert hoe zou dat kunnen zijn?
Hoezo, is dat soms spotternij
dat gij de toegang tot zijn paleis
aan Nobel, de Lioen, ontzegt ?
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– Dat, vriendje, zegt ge zeer terecht.
Nimmer, zolang vos Reynaert leeft,
vorst Nobel hier nog toegang heeft,
dat zweer ik want evenzo luidt
mijn beslissing en mijn besluit.
Na het horen van deze woorden
gaf d’ eekhoorn zijn paard de sporen
en lang duurt zijn terugtocht niet
als hij al Nobels leger ziet.
De eekhoorn kon geen stonde zwijgen
en, al moest hij voortdurend hijgen,
hij bracht de koning onvervaard
de woorden over van Reynaert.
Nobel glimlacht als hij dat hoort,
maar wordt van toorn en woede rood.
Hij roept terstond bijeen zijn raad.
– Heren, zegt hij, hoor hoe kwaad
Reynaert de vos mij heeft gediend.
Hij is niet langer meer een vriend
daar hij mij de toegang verbiedt
tot mijn paleis en mijn gebied.
In de keizerlijke woning
liet hij zich uitroepen tot koning.
In Gods naam, baronnen, uw raad
en uw wapens tegen dit kwaad.
Bruin ging al voor de koning staan:
– Heer, we zullen morgen ten strijde
gaan
en voor de burcht het beleg slaan
en daarbij steenslingers inzetten
als Reynaert zich blijft verzetten
en uw kantelen blijft bezetten.
Als wij de verrader kunnen vangen
zal hij dra aan de galg hangen.
Geen losgeld zullen wij ontvangen,
want zonder proces zal hij hangen.
Zo denk ik en zo luidt mijn raad.
– Ge hebt een goed voorstel gedaan,
zei de koning en dan trekt heel
het leger naar ‘t kasteel.
Daar zij niet binnen kunnen gaan,
zullen zij hun tenten opslaan.
Nobel voelt weer zijn toorn opkomen
en heeft een dure eed gezworen,
dat, wordt Reynaert gearresteerd,
hij als een dief wordt getortureerd
en opgehangen of verast
of men maakt hem gewoonweg vast
aan de staart van een wild paard

dat hem meesleurt in volle vaart.
Hij ontsnapt zijn straf niet voorwaar.
Dan laat hij balistas opstellen,
steenslingers en andere toestellen.
Als de vos Reynaert dat ziet
roept hij: – Wat gebeurt er hier?
Wat betekent dat? Denken zij
zo de hand te leggen op mij?
Een uitval doe ik nog vannacht
waaraan Nobel zich niet verwacht.
Hij laat zijn mannen wapens geven
en ook zijn twee zonen en zijn neve.
Dra zullen ze nu zien het leger.
Ze zijn tienduizend in getal
om deel te nemen aan de uitval.
Massaal trekken ze over d’ ophaalbrug
en rijden in gestrekte vlucht
naar het tentenkamp en de koning.
Als Doordhage hen ziet aankomen
verlaat hij ‘t koninklijke kamp
en dra zal hij met zijn eskadrons
erg schaden Nobels bataljons.
Ze stormen op de koning af.
Daar die nog niet gewapend was
was de verwarring totaal en groot
en kwam Nobel in grote nood.
Hij neemt zijn schild, grijpt zijn degen
en zonder verder te overwegen,
want een vorst Nobel is niet bang
stort hij zich koen in het gedrang
midden de kreten en het tumult
waarmee ‘t strijdtoneel is vervuld.
Daar vielen slagen ongeteld
in dit furieus wapengeweld.
Plots werd Nobel in ‘t nauw gedreven,
maar hem redde Bruin de bere.
Ook Bruyant, Bernard en Beaucent
kwamen hem ter hulp gesneld,
want Reynaert had met nieuw geweld
Nobel gedreven in de knel.
Beaucent, die een koen ridder was,
als eerste uit de rangen trad.
Toen Ysegrijn ‘t manoeuvre zag
ging hij over tot de aanval.
Zij wisselen uit harde slagen,
maar als de wolf niet kan verdragen
een slag door Beaucent toegediend
valt hij languit in het griend
en trekt Beaucent uit zijn schede
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zijn degen om hem dood te steken.
Ysegrijns eind is aangebroken
en Beaucent had hem doodgestoken
zonder dat van losgeld sprake was
als daar verschijnt Grimbeert de das.
Ondanks het hem veel moeite kost
helpt hij de wolf weer op zijn ros.
Het is nu de beurt aan Bruin de bere
om op de vijand te chargeren.
Hij stoot vooreerst op Doordhage,
maar die ontwijkt zijn eerste slagen.
Dan gebruiken zij hun spiezen
en zij worden driest en driester.
De speer van Bruin breekt doormidden
en Doordhage, als handige ridder,
mikt op ‘t bovenste van de rondas
en doorboort Bruins schouderblad.
Maar daar komt al op zijn paard
aangestormd monseigneur Bernard,
op ‘t strijdros met de witte sokken,
en hij heeft zijn zwaard getrokken
om Bruin de beer bijstand te bieden.
Maar daar verschijnen honderd hoplieten,
ze komen uit het kamp van Reynaert
met Ysegrijn, Rosvel en Quadhout
tegaar.
Ondanks zijn hevige tegenstand
leggen zij op Bruin de beer de hand
en voeren zij hem gevangen weg.
Dan vallen ze zonder enig overleg
aartspriester, dom Bernard, aan,
die Bruin de bere wou bijstaan.
Maar als Quadhout hem ziet komen
geeft hij terstond zijn ros de sporen
en door hun vaart worden ze allebei
meegesleurd naar de vallei.
Daar bestoken zij met hun lansen
hun schilden met wisselende kansen
tot ze vliegen al aan spaanders.
Dan trekken ze hun zware zwaarden
en slaan elkander op de helm.
Wee, wie niet doorstaan kan dit geweld!
Bernard slaat zo hevig op zijn helm
dat hij Quadhout van zijn paard velt
zodat hij languit ligt in ‘t veld.
Hij zou zijn gevangen genomen
als daar niet spoorslags was aangekomen
Tybaert om zijn bloed te stelpen

en hem weer op zijn paard te helpen.
Gevoerd wordt hier met bitsigheid
een verbeten en verwoede strijd.
Schild om de hals, zwaard in de hand
stort Reynaert zich in het gedrang.
Hij stoot meteen de stier, Bruyant,
die tegen elk wapen lijkt bestand,
en wil hem met zijn zwaard neerslaan,
maar Bruyant laat hem niet begaan
en zal de eerste stoot zelf geven,
maar Reynaert houdt zijn tegenstrever
met zijn wapenschild goed tegen
en stoot hem uit zijn zadel neer.
Zo fel was Bruyants slag dat de speer
van Reynaert breekt in zijn hand,
maar die van de vos was even hard
zodat de helm van de stier valt in ‘t zand.
Reynaert stijgt van zijn Gascons paard
en zwaait wraakzuchtig met zijn zwaard.
Bruyant, die de slag ziet aankomen,
vreest niet levend te ontkomen,
smeekt de vos met gevouwen handen
om hem van de dood te sparen:
– Reynaert, in Gods naam, heb medelij.
Ik geef mij over. Heer, spaar mij.
Reynaert antwoordt met een glimlach:
– Vandaag komt gij er goed vanaf,
maar ik gebied u en ik eis
dat ge u aangeeft in het paleis.
– Heer, roept Bruyant, dat staat me aan
omdat ik in de toekomst en voortaan
mij voegen zal naar uw bevelen
als ik mag blijven verder leven.
Te paard springt hij zeer uitgelaten,
verheugd het slagveld te verlaten.
De veldslag nu loopt op zijn end.
De krijgskans heeft Reynaert verwend
want hij heeft de strijd gewonnen
en gevangen twee baronnen.
Zijn ridders komen fier terug
naar ‘t paleis over de brug.
De koning hebben zij achtergelaten,
die kwaad is en in alle staten
over wat zijn heer moest ondergaan.
Hij zweert bij God en roept Hem aan
dat hij hier niet vandaan zal gaan
eer hij al zijn tegenstrevers
verslagen heeft met zijn leger.
Maar dit zinloos en dreigend praten
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kunnen Reynaert niet eens raken.
Hij hecht geen aandacht aan zo’n taal.
De ridders kregen in de troonzaal
van de vorstin een warm onthaal.
Zij heeft hen gevraagd met een lach
hoe was verlopen de veldslag.
– Zeer goed, zei Reynaert, met Gods
gena
hebben we veel gevangenen gemaakt
waaronder Bruyant en Bruin de bere
voor wie ik geen losgeld zal accepteren,
losgeld in zilver of in goud.
Ik wil dat men ze in ‘t paleis houdt
zodat ze als wissel kunnen dienen,
wat ze, bij God, gewis verdienen.
– Lieve vriend, bij Sint-Fernand,
het beter zeggen kan niemand.
Dan zoent ze met veel welbehagen
Reynaert, Quadhout en Doordhage
en ze toont zich zeer gelukkig
en men wordt alom luidruchtig.
Er heerst feeststemming in ‘t paleis
en men zingt er menige wijs.
Ik meen dat iedereen de nacht
in vreugde en pret heeft doorgebracht,
want ‘t feest was rijkelijk en uniek.
Harpen en vedels maakten muziek,
alsook de fluiten en de citers.
De wijn vloeide daar bij liters.
De meisjes maakten de knapen
dol met hun dansen en farandol.
In alle zalen, hoeken of kanten,
speelden uitgelezen muzikanten;
aller ogen van vreugde blonken
zodat geen misplaatste woorden klonken
tegen de machtigen der aard
behalve tegen de Liebaert,
het voorwerp van veel dreigementen.
Ze pochten: – Tussen Nobels tenten,
hebben we in paniek achtergelaten
zoveel dode en gewonde soldaten
dat het zeker te verwachten was
dat Nobel koos het hazenpad.
– Vrienden, zei Reynaert vrolijk,
praatjes vullen nooit of nimmer gaatjes.
Geen ijdele dreigementen hier!
We zullen dan ook morgen zien
wie het actiefst zal zijn en gezwind
zijn vlag laat waaien in de wind,

als ik u d’ eerste aanvalsgolf
zie afslaan en met goed gevolg
en daarenboven in één ruk
Nobels heer jaagt op de vlucht,
dan zult ge, heren, in mijn ogen
op uw dapperheid mogen bogen.
Ik zou trots en gelukkig zijn
als ge de vorst zet buiten strijd.
Tot ‘s avonds laat werd er gepraat
en iedereen dan slapen gaat
en slaapt tot aan de dageraad.
Dan kruipen ze in hun harnassen,
nemen hun zwaarden en rondassen
en staan voor de uitval klaar.
De keizer, monseigneur Reynaert,
en zijn twee zonen en zijn neve
Grimbeert, als voorbeeld te noteren
van loyauteit en dapperheid,
grijpen hun wapens voor de strijd.
Reynaert ook bestijgt zijn paard
en als afscheidsgroet verklaart
aan de vorstin, zijn gemalin:
– Eer d’ avond valt, lieve vriendin,
breng ik u Nobel krijgsgevangen.
– Moge de Heer van uw verlangen
maken echte werkelijkheid.
Vos Reynaert kust haar tot afscheid
en laat de ophaalbrug neerlaten
en al de poorten openmaken.
Zij stormen naar buiten en meteen
storten zij zich op Nobels heer.
Maar ze vrezen voor hun leven
want ze komen niet ongelegen,
want Nobel, op alles voorbereid,
wachtte hen op voor de strijd.
Toen de koning hen zag komen
heeft hij zijn ridders snel ontboden:
– Heren, zegt hij, leen mij uw zwaard
om mij te wreken op de bastaard,
op die booswicht, op die rover,
die mijn kasteel heeft veroverd
en tegen mij nu trekt ten strijd.
Ik zou levenslang onteerd zijn
als d’ onverlaat ons zou ontsnappen
en wij hem niet kunnen vatten.
Nooit ken ik nog een gelukkige dag
als ik er niet in slagen mag
om op die schoft wraak te nemen.
– Koning, dat zullen we dra weten.
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Schande op wie uw kamp verlaat
en u geen hulp biedt bij uw wraak.
Maar wees daarover niet bevreesd
wij zullen gestand doen onze eed.
Verheugd was Nobel over die taal
en hij dankte iedere vazal.
De twee legers, groot en sterk
vatten aan dan het gevecht
en er ontstaat een wild mêlee
met menige gebroken speer
en doden op het veld van eer.
– Koning Nobel, roept Reynaert luid,
wat voert gij daar in godsnaam uit?
Als ge u met mij wilt meten
wil dan uit de rangen treden
om van mijn zwaard te vernemen
dat ik geen zier geef om uw leven.
Krijgt ge over mij de bovenhand
dan laat ik u kasteel en land,
maar bezwijkt gij onder mijn hand,
verlaat dan ‘t rijk, laat mij uw land
om verder te leven in peis en vrede.
De koning, zonder vrees of angst,
stormt met gestrekte speer op hem af
en roept met bulderende stem
die weerklinkt over dal en veld:
– Reynaert, Reynaert, bij Sint-Margriet,
meer verwacht en vraag ik van u niet.
Schande over mij als ik ging lopen!
Razend geeft hij zijn paard de sporen
en Rein doet ‘t zelfde van zijn kant
met een paard dat gewis niet mankt.
Zo snel als rennen kan hun ros
stormen ze op elkander los
en zij stoten beiden met hun lans
op de schilden die meteen hun glans
verliezen en hun stevigheid,
maar geen der lansen breekt of splijt.
Voor een gewisse dood beschermden
hen de sterke maliënhemden
die niet scheurden onder de schok.
Kerend komen ze weer in galop
hun paard volop de sporen gevend
wraakzuchtig naar elkaar gerend.
De paarden botsen op elkaar
en koning Nobel en Reynaert
storten met hun rijdier neer.
Beiden zijn weer vlug te been
en vechten verder onvervaard.

Ze hebben getrokken al hun zwaard
en geven elkaar met woest geweld
harde slagen op hun helm.
Maar als Nobel haast definitief
de strijd met vos Reynaert verliest
zetten zich eensklaps in beweging
tienduizend krijgers van zijn leger
om Reynaerts zege te beletten
en om hun koning te ontzetten.
Beaucent is d’eerste die valt aan
en daar komen hem ook al bijstaan
de aartspriester en raaf Tiecelijn,
Roönel, Cuwaert met heer Belijn.
Dan wordt Reynaert op zijn beurt
door het krijgsgewoel meegesleurd
als zoon Quathout in volle vaart
hem ter hulp komt onvervaard
en met hem de das Grimbeert,
Doordhage en de kater Tybeert.
Rosvel verlaat het eerst de rangen
om de zwaarste slagen op te vangen
en dan valt aan heer Ysegrijn
om te ontzetten zijn neve Rein.
De strijdt brandt los in hevigheid.
Ach, de handen die men afsnijdt
en de voeten en de zeer vele
overgesneden nekken en kelen.
Baron Rosvel en zijn soldaten
begaan talloze heldendaden
en helpen de keizer Reynaert
met goed gevolg weer op zijn paard.
Maar de strijders van ‘t andere kamp
voorkomen op hun beurt een ramp
en ook zij helpen Nobel hun vorst
weer te stijgen op zijn ros.
Maar aleer dit is gebeurd
gaf men daar elkaar om beurt
zoveel harde degenslagen
dat er op het slagveld lagen
veel barons en koene strijders
van de diepbedroefde keizer.
De vos Reynaert van zijn kant,
ook hij kende veel tegenslag.
Hij verloor Tybaert de kater,
zeer geliefd bij zijn soldaten.
De verliezen in beider kamp
waren gewis een ware ramp.
Met grote moeite is Reynaert
weer gestegen op zijn paard

Tiecelijn, 20, 2007

97
en de manschappen van de vorst
hielpen de Lioen op zijn ros
al heeft het veel moeite gekost.
Hij jaagt zijn paard in volle draf
door een dal weer naar de veldslag,
terwijl Reynaert van zijn kant,
die zijn strijdlust herwonnen had,
terugkeerde al over de hei.
Dol van woede en razernij
storten zij zich weer op elkaar.
Maar de zaken, dat is waar,
waren voor Nobel slecht verlopen
als niet ter hulp waren gekomen
zijn ridders die zich meteen
plaatsten om de strijders heen.
Maar daardoor bleef voor Rein
en de vorst de barre toestand
onopgelost.
Daar verschijnt op zijn snelle hengst
de koene rosharige Rosvel,
die zijn zwaard trekt, ermee zwaait
en Roönel met zulk een kracht slaat
dat zijn hoofd splijt tot aan zijn tanden
en hem licht dood uit zijn zadel
en opvangt zijn paard uit Castiliën.
Nu zou Rosvel voorzeker willen
het als buit brengen in veiligheid
als daar Brichemer op hem toerijdt
en toeroept: – Ge blijft van dit paard
zolang ik toeven zal op aard.
Rosvel heeft Brichemer gehoord
en laat los de teugelkoord
waaraan hij meevoerde het dier.
Wanneer hij ‘t hert naderen ziet
met het voor hem getrokken zwaard
heeft hij de strijd meteen aanvaard.
Hij trekt vlug zijn eigen wapen
en brengt hem toe zo’n harde slagen
dat Brichemer de rug moet buigen.
Maar Rosvel blijft hem zo aftuigen
dat hij haast niet meer ademen kan
en met moeite schuilgaan kan
krachteloos achter zijn rondas.
Toen hij hem zag in ‘t nauw gedreven,
heeft hij hem zulk een slag gegeven
dat opensplijt zijn hoofd en schedel.
Daar valt Brichemer dood neder.
Rosvel steekt zijn zwaard in de schede
en Brichemer ligt languit in ‘t gras.

Toen Nobel zijn dode baron zag
en de verliezen die hij had geleden
is hij woedend naar voren getreden.
– Heer God, roept hij, wat moet ik zeggen
aan die schoften en die ketters
die mij zo’n scha en schande aandoen?
Brichemer, ‘k heb met u te doen.
Maar gij wordt gewroken, ‘t is beloofd
als ‘t God behaagt in wie ik geloof.
Hij laat onverwijld de teugels los
en geeft de sporen aan zijn ros
en stormt op de rosse Rosvel af,
maar deze wacht hem rustig af.
Ze wisselen zoveel zware slagen
dat dra hun schilden aan scherven lagen.
Rosvel heeft daarbij zijn lans gebroken
wat hem van razernij doet koken.
Hij trekt onmiddellijk zijn zwaard
en stort zich op Nobel onvervaard.
Maar die heeft daar niet op gewacht
en stoot zijn speer met zoveel kracht
dat hij doorboort schild en maliënhemd
en hem toebrengt aan zijn lend
een brede wonde van wel drie duim.
Daar ligt Rosvel gestrekt languit,
er erg aan toe, want geblesseerd.
De koning heeft zijn paard gekeerd,
zwaait met zijn zwaard en blijft staan
om Rosvel het hoofd af te slaan.
Hij zou het ook hebben gedaan
als daar niet Beaucent komt aan
en roept: – Vorst, wil mij een gunst geven.
Neem hem gevangen, laat hem leven.
Doodt ge hem, men zal u blameren
en zijn volk zal zich tegen u keren.
Sluit liever op in een strafcel
die zoon van Reynaert, de rebel.
Als ge hem in ‘t gevang opsluit
kunt ge hem omruilen voor Bruin
en voor Bruyant, die de rosse baron
opgesloten houdt in zijn donjon.
Maar als ge dit vossenjong nu doodt
zullen zij hangen, hoog en droog.
Het is, heer koning, om die reden
dat ik u vraag: laat Rosvel leven.
– Dat is, zegt Nobel, goed geredeneerd.
Uw verzoek wordt geaccepteerd.
‘t Bericht dat Rosvel weggevoerd wordt
door Bruyant de stier en door de vorst
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komt bij Reynaert zeer hard aan.
Hij was zeer triest en aangedaan.
Hij ontbiedt zijn baronnen en spreekt:
– Heren, we maken rechtsomkeert.
We hebben mijn zoon, Rosvel, verloren.
Nobel heeft hem gevangen genomen.
Bedroefd keren de barons terug
naar ‘t kasteel over de ophaalbrug
en laten daar wachters achter.
Ze ontdoen zich van hun wapens
en gaan naar boven in de zaal
waar de vorstin hen onthaalt
glimlachend en zeer verheugd.
– Mevrouw, wees niet verheugd,
zegt Reynaert; God-lieve-Heer
er is geen reden nu voor feest.
Rosvel, ik ben er zeker van,
Rosvel zit nu bij Nobel in de cel.
Dit nieuws doet de vorstin zo’n pijn
dat ze haast vallen gaat in zwijm.
– Aai, huilt zij, wat heb ik God misdaan?
Wee ons! Heer gemaal wat nu gedaan?
Nu we verloren lieve Rosveel.
‘t Ware beter dat zij dit kasteel
in vuur en vlam hadden gestoken.
Laat de twee gevangenen komen
en stuur naar de Lioen een bode,
dat als hij Rosvel wil vrijgeven
ge Bruin en Bruyant laat het leven.
– Vrouwe, zegt Reynaert, gij hebt gelijk.
Ik geef u daarvan het bewijs
en ik ga nu zonder dralen
uw rechtmatige eis verhalen.
Hij klimt meteen naar de galerij
en luid en klaar vandaar roept hij:
– Luister naar mij, koning Nobel.
Gij houdt gevangen mijn zoon Rosvel
en ik Bruin en Bruyant de stier;
Zeg mij meteen wat gij verkiest:
ge laat mijn zoon Rosvel vrij
of gij ziet helaas onverwijld
hangend aan het hoogst rondeel
Bruin en Brujant aan een zeel.
– Baron, roept Nobel, ge zijt niet wel!
Nooit ziet ge weer uw zoon Rosvel.
Laat nu horen wat ge belooft.
Reynaert verliest bijna het hoofd
als hij dit antwoord heeft gehoord.
Hij rent woedend naar Bruin de bere

en de stier. Hij laat ze ketenen
en brengen naar de galerij.
Als ze daar geblinddoekt zijn
legt hij een wurglus om hun nek.
– Heren, roept hij, hou u sterk,
uw laatste uur zal dra aanbreken.
Wil echter uw koning smeken,
dat hij vrijlaat Rosvel, mijn zoon,
want anders zult ge, bij Sint-Antoon,
beiden hangen hoog en droog.
Als de twee baronnen dit horen
wanen ze zich terecht verloren
en luid roepen zij tot de vorst:
– Heer, zonder losprijs of zonder borg
worden wij hier opgehangen.
Is dat, koning, uw verlangen?
Nobel de Leeuw hoort hun geroep
en ziet dat ze zijn geblinddoekt.
Hij heeft zich tot zijn raad gericht:
– Heren, vraagt hij, wat is mijn plicht?
Voldoe ik niet aan Reins verlangen
dan worden Bruin en Bruyant opgehangen.
De barons antwoorden: – Heer Nobel,
stuur hem terug zijn zoon Rosvel
en laat de vos Reynaerde zweren
dat hij vrijlaat Bruyant en de bere
zoals ze zijn gevangen genomen
met alles wat hun werd ontnomen.
– Rechtvaardig lijkt mij wat gij raadt.
Hij ontbiedt Rosvel voor zijn raad
en hem plechtig zweren laat
dat men vrij zal laten gaan
de gevangenen bij zijn terugkeer.
– Nobel, antwoordt hij, ik zweer ‘t.
Hij neemt dan afscheid van de vorst
en deze geeft hem een escort
opdat zijn krijgers en soldaten
aan Rosvel niet zouden raken.
Leunend tegen een katapult
wacht vos Reynaert met ongeduld
en toen hij Rosvel ziet aankomen
zet hij meteen de poorten open.
Rosvel rijdt over de ophaalbrug
en stuurt zijn escorte terug.
Dan klimt hij naar de grote zaal
waar hem wacht een gul onthaal.
Nooit werd een zoon die was gevangen
door zijn ouders zo ontvangen;
vreugde en blijdschap weerklonken,
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wijl in de ogen tranen blonken.
Reynaert beveelt om zonder dralen
Bruyant en Bruin de beer te halen.
Men nam hun de blinddoek af
en zij verlaten op een draf
de burcht op hun Arabische paarden.
Aan hun zij blinken hun zwaarden.
Opgelucht zijn ze en zeer content.
Ze houden halt voor Nobels tent
en deze van vreugde uitgelaten
drukt ze lachend in zijn armen.
Terwijl hij vol vriendschap tot hen
spreekt
kust en omarmt hij ze steeds weer.
– Toen ik u wist in Reins gevang,
was ik voor u, barons, zeer bang,
maar dankzij de genade Gods
staat ge gezond weer voor uw vorst.

strijdt koning Nobel, de Lioen.
Gewapend is hij van kop tot teen
en krijgshaftig als geen één.
Als Reynaert Nobel ziet afkomen
geeft hij zijn paard woedend de sporen
en hij stormt in gestrekte draf
met gevelde lans op hem af.
Maar al bij hun eerste contact
zijn beider lansen afgeknakt
en zij rennen elkaar voorbij
zonder kwetsuren of averij.
Ysegrijn zittend op een paard,
wel tweehonderd goudbezant waard,
stuurt zijn ros naar de stier Bruyant
en houdt stevig geveld zijn lans.
Maar ook Bruyant komt aangesneld
in volle draf, met veel geweld.
Ze bevechten elkaar met wisselkansen
en fijn aangescherpt zijn hun lansen.
Blij was Reynaert terug te zien
Ysegrijn gedraagt zich als een held,
zijn zoon en heelhuids bovendien,
treft de stier met zo’n geweld
maar hij was toch ongerust
dat hij zijn speer dwars door
over de wonde aan zijn rug.
Bruyants lichaam heeft geboord.
Hij heeft zijn uitrusting afgelegd
Hij valt onder die slag van zijn paard
en zijn dokters, zeer onderlegd,
maar heeft daarbij zo’n kreet geslaakt
hebben de wonde en het vocht
dat heel het leger schrikt en beeft.
zeer nauwkeurig onderzocht.
Nobel, die de kreet vernomen heeft,
Zij verzorgden Rosvel zo goed
wendt zijn paard meteen naar die kant.
dat zijn wonde was dichtgegroeid
In ‘t gras ziet hij liggen daar Bruyant,
binnen een kleine veertien dagen.
wiens ziel zijn lijk al verlaten had.
Dan kon hij weer wapens dragen.
Toen Nobel hem daar levenloos zag.
Nu Reynaert volkomen was genezen
riep hij: Wee mij, ik heb te lang gewacht
was hij weer te duchten en te vrezen.
eer ik u hulp en bijstand bracht.
Hij liet zijn baronnen ontbieden
Waarom ga ik terstond niet straffen
en sprak tot deze edellieden:
die onverlaat en die verrader?
– Uw raad wil ik vandaag niet vragen,
Waarom niet wreken mijn baron
want wij moeten een uitval wagen
op wie ik altijd rekenen kon?
om onze vijand te belagen
Hij spoort aan zijn Castiliaans paard
en hem toe te brengen kwade slagen.
en laat wapperen zijn standaard
Ze wapenen zich goed en vlug
die zich ontrolt in de wind
en alover de neergehaalde brug
en door razernij verblind
verlaten zij het kasteel tezamen.
gaat Nobel in gestrekte draf
Waarom hun rit in ‘t lang verhalen?
zijn krijgers en barons vooraf.
Zij storten zich in ‘s konings heer,
Een ruiter verlaat Reins rangen
maar het is niet ongewapend meer.
om de koning op te vangen,
en ‘t stelt zich manmoedig te weer
maar die geeft hem zulk een stoot
om zijn huid duur te verkopen.
dat de lans zijn harnas doorboort
Groot lawaai maken trommels en horens. en uit zijn rug tevoorschijn komt
in een vreselijke wond,
Vooraan aan ‘t hoofd van zijn legioen
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waarin de lanspunt nog natrilt
die hem uit het zadel tilt.
Quadhout, vol razernij en gram
bij ‘t zien van zijn dode krijgsman
wendt zijn paard en stormt in volle draf
op vorst Nobel, de Lioen, af,
die echter ‘t manoeuvre voorzag
en zijn paard de sporen gaf
in zijn stijgbeugels rechtopstaand.
Ridder Quathout van zijn kant
neemt zijn aanloop over braakland,
zodra hij koning Nobel zag
kokend van woede en van gram
en van ingehouden razernij
drukt hij zijn schild tegen zijn lijf.
De koning even moedig, even koen
rent op de jonge baron Quadhout toe.
Ze wisselen zonder enig oponthoud
zware slagen met hun lans van hout
op de schilden aan hun hals.
Quadhout breekt helaas zijn lans
en Nobel maakt daar gebruik van
om met een wraakzuchtig elan
zijn lans tot aan de oriflam
in zijn vijands lijf te steken.
Hij heeft hem van zijn paard gesmeten.
Dan komt daar opdagen Reynaert,
maar het is helaas te laat.
Zijn mannen komen ook toegelopen,
maar vergeefs, er is geen hoop meer:
het lijk van Quadhout ligt daar neer.
– We zijn, zucht Rein, te laat gekomen.
Maar nu zal hij mij kunnen tonen
wie mij trouw is en toegenegen,
want ik wil mijn jongen wreken.
– Reynaert, roepen al de barons,
wij staan gereed, reken op ons.
Dan herneemt de wrede mêlee
en gaan de slagen heen en weer;
niet te tellen zijn de dieren
die hier hun kostbaar leven lieten.
Niemand kon aan Reynaerts zwaard
het hoofd bieden of weerstaan.
Dan verschijnt, heel onverwacht,
Ferrant met een grote troepenmacht
van wel twintigduizend man sterk,
want Nobel was praktisch uitgeteld.
De schrik in Reynaerts kamp was groot
want ze zaaiden ellende en dood.

Doden vielen in zo grote getale
dat ik het hier niet kan verhalen.
Groot was Reynaerts onbehagen,
maar daar komt dan ineens opdagen
Reynaerts oudste zoon Doordhage
aan wie niemand kan weerstaan.
Belijn wil in de aanval gaan
maar Doordhage met een enkele stoot
heeft zijn schild meteen doorboord
en, of het hem al dan niet behaagt,
de punt en een deel van de schacht
gaan dwars door zijn lever heen
en hij valt dood in het gras neer.
Dan hakt hij met één enkele slag
het hoofd van ridder Ferrant af.
Zo stelt hij in slechts luttel tijd
een tiental strijders buiten strijd.
Ook Reynaert toont zijn vechtersaard
en slaat met één slag Luipaard
en geeft hem zulk een harde stoot
dat zijn lans door zijn rug boort.
Hij trekt zijn speer weer uit de wond
en werpt hem stervend op de grond.
Er werd gevochten stout en koen.
En daar verschijnt Nobel de Lioen
gezeten op zijn staalgrijs paard
met aan zijn linkerzij het zwaard
en zijn lans vast in zijn rechterhand.
Naast hem menig hertog en graaf draaft;
met hem waren Frobert, de graaf,
en meester Hubert, de milaan;
beiden waren voor Rein vol haat.
Heer Frobert stort zich op Reynaert
veel sneller dan een adelaar.
Reynaert is op hem gebeten
en wil zich graag met hem meten;
hij wacht hem met getrokken zwaard
waarvan ‘t handvat een inschrift draagt.
Ook de Krekelaar houdt zich klaar.
Ze stormen op elkander af
en geven elkaar slag na slag
met hun zware en scherpe zwaard,
zo dat ze storten van hun paard
en dat ze languit nederlagen.
En daar verschijnt dan Doordhage
met veel ridders in volle vaart.
Ze helpen Reynaert op zijn paard
en ontwijken sluw de mêlee
en rijden spoorslags naar ‘t kasteel.
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Zij klimmen naar de binnenburcht
die sterk verdedigd is en beducht.
Ze zijn afgepeigerd en bekaf
en leggen hun uitrusting af
in het mooi groene binnenhof.
Ze zijn bedroefd en vol berouw
om de dood van baron Quadhout.
Reynaert treurt huilend, is in rouw.
– Onder kwaad gesternt ben ik geboren,
dat ik mijn oudste heb verloren,
mijn liefste zoon, mijn evenbeeld.
Dit wordt een wonde die niet heelt.
Ach, wat brengt mij nog het leven.
Moest ik, Nobeline, die prijs geven
om uw liefde en genegenheid
te winnen tot de dood ons scheidt?
Maar, bij de heilige Vincent,
aan wie ik niets verschuldigd ben,
Nobel zit in een slecht parket.
Hij zal niet eindigen zijn beleg
eer ik hem een woordje zeg.
– Ach, raadt hem zijn zoon Rosvel,
dat alles is nu van geen tel.
Rein antwoordt: – G’ hebt gelijk, Rosvel.
Bij mijn devotie voor Sint-Marcel,
eer dit kasteel wordt ingenomen,
hangt Nobel aan een van deze bomen.
Hier stoppen ze met hun gesprek.
Nobel installeert zijn kampement
in de wei aan de voet van de toren
en hij zweert dat God hem mag horen
dat hij daar niet vandaan gaat
eer hij Reynaert hangen laat.
Voor het kasteel met veel vertier
heeft Nobel zijn overwinning gevierd.
Toen allen waren ingeslapen
liet Rein, die steeds denkt aan wrake,
die nooit gesteld heeft een daad
tenzij deloyaal en vol haat,
liet zijn twee zonen aantreden
en Ysegrijn zijn compere.
– Heren, sprak hij, wat gaan we doen?
Nobels leger slaapt aan de voet
van mijn kasteel.
Er valt daar eer te rapen.
Laten we ons vlug bewapenen
en in het vijandelijke kamp
aanrichten een ware ramp.
Kunnen we tot bij Nobel geraken

dan geve God mij de genade
om mij van hem meester te maken
en wordt zijn leven afgebroken.
– Heer zeggen zij, dat is goed gesproken.
Met zijn vieren, zonder dralen,
gaan zij terstond hun wapens halen.
Zachtjes aan en zonder gerucht
verlieten geruisloos zij de burcht.
In ‘t kamp zaaien ze paniek
en doden er meteen al tien.
Ze zetten het kamp ondersteboven
en zijn bij Nobels tent gekomen.
Ze hebben de touwen doorgesneden
en de tent valt naar beneden.
De vorst wordt wakker wat verdwaasd
hij is verrast en stomverbaasd
bij ‘t horen van al dat tumult
dat het legerkamp omhult.
Men roept alom ‘te wapen, te wapen’
en dan staan klaar barons en graven.
Ze willen de vier gevangen nemen,
maar die nemen al de benen.
Ze worden ingehaald bij de poort
en daar gaat het gevecht nog voort.
De vier willen niet versagen
en Rein, de wolf, Rosvel en Doordhage,
die koen vecht en die terstond
er veel doodt en nog meer verwondt.
Al hebben ze er veel afgeslacht,
ze zijn niet bestand tegen d’ overmacht.
Wijl d’ anderen vluchten in ‘t kasteel
wordt Rein gegrepen bij de keel
en woedend van gram en razernij
wordt hij met veel geroep en jolijt
gebracht naar koning Nobel, de Lioen.
– Ah! roept deze, gij addergebroed,
als schoft geboren en getogen,
veel volk heb ik door u verloren.
Voor de dood van al mijn krijgers
zult ge uw verdiend loon nu krijgen,
want eer nog maar één uur verstrijkt
zult ge hier hangen al te kijk
en noch listen of andere knepen
kunnen redden nog uw leven.
– Koning Nobel, edele heer,
heb toch nog medelijden deze keer.
Ik weet het dat ik schuldig ben,
maar als ge nu mijn leven redt,
dan word ik eindelijk beloond
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voor mijn diensten u betoond
bij uw vierendaagse koorts
en ik u mijn genegenheid bood
en ben gegaan naar Palermo,
naar Rome en ook naar Salerno
en ik heb veel gevaren doorstaan
om bij d’ heidense Saracijnen
te gaan halen de medicijnen
om u te redden in de nood
uit de klauwen van de dood.
Schenk me daarvoor, edele koning,
uw genade als beloning
en moge Gods moeder, d’ heilige Vrouwe,
Hem uw ziele toevertrouwen.
Toen de vorst, die een wijs man was,
hoorde hoe Reynaert hem ooit genas
met wat hij uit den vreemde bracht,
heeft hij lange tijd nagedacht.
Iedereen zweeg en zei geen woord.
Dan heeft Nobel Rein geantwoord:
– Baronnen, geef allen mij uw aandacht.
Daar staat de verrader, diep veracht,
die mij veel onheil heeft gebracht.
Nu wijst hij mij op mijn genezing
waarvoor hij op pelgrimage ging
en, heren barons, die herinnering
wordt hem hier als baat gerekend,
want zelfs voor al het goud ter wereld,
doe ik hem vandaag geen kwaad.
Ik vergeef hem dan nu totaal
al zijn boze en kwade daden
die ik van hem moest verdragen.
Volledig is mijn vergiffenis
zodat hij me niets meer schuldig is.
Rein heeft Nobel zijn dank geboden

en daarop werd de vrede gesloten.
De koning liet de aftocht blazen
en zij die bij het beleg waren,
hebben het beleg dan opgebroken.
En de koning met zijn heer
keerde naar zijn kasteel weer.
Hij is nauwelijks nog maar binnen
of daar komt vrouwe Nobeline.
hem blij en stralend tegemoet
en omhelst hem en hem zoent.
Aan haar vorstelijke echtgenoot
veinst ze minne teder en groot
en zij betoont tevens haar vreugde
wijl men feest viert vol geneugte
in al de zalen van ‘t paleis.
Nobeline bracht Nobel van de wijs
met haar gevlei en haar gebaren,
zodat de vorst niet kon aanvaarden
dat zij en de vos getrouwd waren.
Iedereen zal zich discreet tonen
en niemand zal op ‘t idee komen
om Nobeline aan te klagen
en voor haar eega’s raad te dagen.
Reynaert keerde terug naar huis
naar zijn veilige Malpertuis
waar zijn jongen hem welkom heetten
zoals ze gewoonlijk deden.
Hij leefde in vrede met vorst Nobel
dat zelfs zij van Constantinopel
door toespelingen of lasterpraat
zoals in het boek geschreven staat
hen niet zouden vervreemden van
elkaar.
De vriendschap tussen hen was totaal.
En hiermee eindig ik mijn verhaal.

Naschrift
De branche Renart empereur (XVI in de nummering van Strubel; XI bij Martin) is
met 3410 verzen de langste van alle branches uit de Roman de Renart en dus qua
lengte bijna zo lang als Van de vos Reynaerde (3469 verzen in het Comburgse
handschrift).
Het verhaal bestaat uit drie grote delen: een eerste betreft een reeks kleinere
avonturen van de vos tussen hol en hof, vervolgens de kruistocht van de vorst en
zijn baronnen terwijl de vos in het kasteel van de koning blijft en tot slot (als gevolg
daarvan) de inname van de troon door de vos, die profiteert van de afwezigheid van
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de vorst. Reynaert tracht de koningin en de koninklijke schatten in te palmen. Veel
weerstand van de wel erg welwillende koningin is er niet. Zij laat zich Reynaerts
avances welgevallen. Tot slot is er een geweldig gevecht tussen de zelfverklaarde
vorst (vos) en de rechtmatige houder van de troon (leeuw).
Volgens de Reynaerdisten Ernst Martin en Lucien Foulet is deze lange branche
vrij saai. Wij gaan maar ten dele akkoord. Zwak zijn de vele inleidende stukjes, een
conglomeraat van twisten tussen de vos en zijn vaak (maar niet steeds) gevleugelde tegenstanders (wouw, eenden, mus). De zoektocht naar voedsel is Reynaerts
belangrijkste motief tot avontuur. De auteur kon hier ook een aantal verhalen
samenbrengen of zelf toevoegen aan de massa reeds bekende verhalen van dit
type. Opvallend is het aantal keren dat er over ‘het genezen’ wordt gesproken. Het
‘genezen’ loopt als een rode draad doorheen de avonturen.
Een tweede type tocht is de tocht naar het hof. Vaak gaat de vos naar het hof om
er een rechtszitting tegen hem te volgen en om aan zijn straf te ontsnappen. Hier
verschilt de branche van wat we gewoon zijn. De vos wordt opgeroepen als ridder
om aan een kruistocht deel te nemen. De bitsige strijd is een afspiegeling van een
historische en/of literaire realiteit. Diverse gevechten, het nemen van gijzelaars, het
ruilen van gevangenen, het innemen van de troon van de heerser die naar het
Oosten was vertrokken, zijn te vinden in diverse romans die hier worden geparodieerd. In deze branche weet de vos de plaats van de leeuw in te nemen door met
zijn echtgenote te trouwen. Dit doet ons denken aan wat Mordred onderneemt in La
Mort Artu. Reynaert doet ook denken aan Lancelot die zoete broodjes bakt met
koningin Guinevre. Reynaert deelt nadat hij heerser is geworden, meteen de schat
uit, wat ons doet denken aan de schat van koning Ermenrike in de Reynaert (circa
1250).
Deze branche refereert aan en varieert op diverse andere bekende verhalen, ook
Reynaertverhalen. Na de belegering van Maupertuis in vorige branches, zien we
hier de belegering van Nobels kasteel zelf. Opvallend zijn verder nog het grote aantal slachtoffers van de agressie van de Saracenen, de relatie tussen de vos en de
koning (de tegenstelling dood/schijndood is zeker een verhaalthema) en het feit dat
de wolf aan Reynaerts kant staat. Een historische verwijzing is te vinden in de vermelding van Bernardus van Clairvaux (+ 1153) als kruistochtprediker. Deze branche
zelf wordt circa 1200 gedateerd.
Het verhaal eindigt met een weinig geloofwaardig en eerder zwak slot. In plaats
van met een ontsnappingslist, wordt het verhaal besloten met een verwijzing naar
een vroegere genezing van de vorst door Reynaert (die de vos het leven redt).
Meteen wordt het thema van de genezing een rode draad doorheen het verhaal.
Renart empereur werd door Paul van Keymeulen (1920-2006) in 2003 vertaald
naar de tekst uit de Pléiade-editie van Armand Strubel (Parijs, Gallimard, 1998,
p. 563-645 – ‘Notes’, p. 1246 e.v.).
Rik van Daele
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Steunabonnee 2007
Minstens 25 euro. U ontvangt dan:
(1) vier Tiecelijn-nummers;
(2) uitnodigingen activiteiten vzw Reynaertgenootschap;
(3) een houtsnede van Wim de Cock;
(4) vermelding van naam en woonplaats vanaf de betaling.
Voor 2007, betaling tot 15 februari
Antiquariaat Erik Tonen, Antwerpen (B)
Antiquariaat Schoon Lier, Lier (B)
Antiquariaat Secundus, P. Everaers,
Ter Hole (NL)
Bernard Benoot, Lochristi (B)
Ivan Bernage, Berchem (B)
Prof. dr. A. Berteloot, Münster (D)
A. Boeren, Rijswijk (NL)
Dr. André Bouwman, Leiderdorp (NL)
R. Breukers, Bree (B)
René Broens, Antwerpen (B)
John Buyse, Stekene (B)
Jan Buytaert, Sint-Niklaas (B)
Felix Claessens, Tienen (B)
Jeffy Crauwels-Costeur, Antwerpen (B)
Chris de Beer, Sint-Niklaas (B)
Ivo de Cock, Stekene (B)
Wim de Cock, Belsele (B)
Juliaan de Cuyper, Burcht (B)
T. de Geeter, Puurs (B)
Maurits de Jonghe, Assebroek (B)
Ignace de Kesel, Stekene (B)
Yvan de Maesschalck, Sint-Niklaas (B)
Marcel de Meyer, Rupelmonde (B)
Jan de Putter, Terneuzen (NL)
Lieven Dehandschutter, Sint-Niklaas (B)
Prof. dr. Robert Derom, Destelbergen (B)
Ingrid Desmedt, Knokke-Heist (B)
Firmin de Vliegher, Bassevelde (B)
Nik de Vries, ’s-Hertogenbosch (NL)
Aurèle de Witte, Melsele (B)
Lutg. D’haene, Bissegem (B)
H. Elst, Kalmthout (B)
Erfgoedcel Waasland (B)
Peter Everaers, Ter Hole (NL)
Willy Feliers, De Klinge (B)
Chris Ferket, Deinze (B)
Wim Gielen, Hulst (NL)
Em. prof. Jan Goossens, Heverlee (B)
Piet Hageman, Hulst (NL)
Hakkemars, Uithoorn (NL)
Yo Heyse-Herman, Stekene (B)
Peter Holvoet-Hanssen (B)
G. Jansseune, Oostduinkerke (B)
Kerckhaert, Hengstdijk (NL)
Johan Koppen, Stekene (B)

Prof. dr. Gert Laekeman (B)
André Lampaert, Houthulst (B)
F.J. Lodder, Ridderkerk (NL)
Prof. R. & M. Malfliet-Lehembre, Stekene (B)
Arthur Massé, Antwerpen (B)
Marie-Jeanne Moors-Peeters, Aalst (B)
Marc Moorthamer, Tielrode (B)
A. Musters, Heinkenszand (NL)
Jan Muyldermans, Mechelen (B)
Dirk Naudts, Proefbrouwerij, Hijfte-Lochristi (B)
Marc Nieuwenhuis, Lelystad (NL)
Simone Nonneman, Borgerhout (B)
Armand Onghena, Brasschaat (B)
Philip Proost, Deinze (B)
Paul B. Reynaert, Zellik (B)
Em. prof. J.-J. Reynaerts, Tienen (B)
Omer Reyniers, Sint-Niklaas (B)
Hans Rijns, Leiden (NL)
K. Schreuder, Leiden (NL)
Prof. dr. A. Schwarz, Lausanne (CH)
Paul Steuperaert, Le Faget (F)
Elze ter Harkel, Groningen (NL)
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