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1 Dit is het verhaal van Reynaert de vos, een schurk en schelm
die in de dertiende eeuw deze streken onveilig maakte.

Koning Nobel roept zijn hof bijeen
Het verhaal begint in de lente,op een pinksterdag. De natuur komtopnieuw
tot bloei enalles is groen. De koningvan de dieren, Nobel de leeuw, besluit zijn
onderdanen bijeen te roepen. Alle dierengroot en kleingeven gehoor aan de oproep van koningNobel en 
komennaar het hof, behalveReynaert de vos. Die heeft zoveel misdaan dat hij zich niet aan het hof durft te 
vertonen.
Als alle dieren bij elkaar zijn, blijkt dat iedereen wel een klacht te vertellenheeftover de ‘felle metde rode 
baard’. Isegrim de wolf vertelt dat de vos zijn vrouw enkinderen slecht heeft behandeld,Courtois de hond 
meldteen gestolen worst, Cuwaert de haas werd op het nippertje geredvan de scherpe tanden van de 
vos,…,enzo gaat hetnog evendoor.
Alleen Grimbeert de das verdedigtde vos.Hij doet er alles aan omzijn oom goed te praten,
maar terwijl hij vertelt dat zijn oom hetkwaad heeftafgezworenenzelfs geenvlees meereet, nadert er uit de 
heuvelseen droevige stoet.
Vooraan loopt Cantecleerde haan. Achter hemdragen de kippen Pinteen Sproete een baar waarop hun 
dode zusje Coppe ligt. Dat is de druppel die de emmerdoet overlopen. KoningNobel ontsteekt in grote 
woede. Reynaert heefteen moord gepleegd en hij zal hiervoor moeten boeten.
Coppe de kip krijgt eerst nog een staatsbegrafenisen daarna stuurtde koningeen boodschapper op weg 
omReynaert te dagen.
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De boodschap van Bruun
Bruunde beer wordt op pad gestuurd omReynaert uit te nodigen aan hethof te 
verschijnen. De beer trekt door hetbos en langs de heide,door bergen endoor
dalen omtot bij Malpertuus te komen,de burchtwaar Reynaert metzijn gezin verblijft.
Reynaert de vos kan wel vermoeden waarom hij zo dringend voor de koning moet verschijnen en sluw als hij
is, bedenkt hij een list. Hij verzint een verhaaltje over hevige buikkrampen na het eten van veel te veel honing.
Daar heeft Bruun wel oren naar. Hij vraagt Reynaert hem naar de boomstam vol lekkernijen te brengen en in
ruil belooft hij een goed woordje te doen bij de koning.
Op heterf van Lamfrootde timmerman ligt een opengespleteneik. De gulzige beer steektzijn kop enpoten 
in de boom op zoek naar honing. Maar dan slaat Reynaert de wiggen die de boom openhouden snelweg 
ende gretige beer komtmetkop enpotenklemte zitten. Hij roeptReynaert te hulp, maar die lacht hemuit en 
verwittigt de dorpelingen dat er een beer in een boom gevangenzit. De timmermantrommeltalle inwoners 
op ensamenrossenze de beer af. Zelfs de pastoor enzijn vrouw zijn van de partij. Reynaert zelf is allang 
verdwenen.
Bruunslaagt erin zich los te rukkenendaarbij een aantal vrouwen in hetwater te doen vallen.
In het tumultkanhij ontsnappen enhij sleeptzich, meerschuivend en rollend dan lopend, naar de koning.
Bij de koning doet de zwaargewonde beer zijn verhaal.KoningNobel is woedend en hij roept een nieuwe 
boodschapper op om Reynaert te halen.
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De boodschap van Tibeert
Tibeert de katervertrektmeteen bang hartje.Als die sterkebeer de vos al niet kan 
overmeesteren, hoe zal hij het er dan vanaf brengen?
Na de bemoedigendewoorden van de koning, trektde kater op pad. Totzijn groteverbazingwordt hij door 
Reynaert vrolijk opgewacht. Die wil hembij hetochtendkrieken vergezellennaar het hof ennodigt hemuit de 
nacht in Malpertuus door te brengen.
De katerwil liefst meteenvertrekken; de maangeeft immersvoldoende licht voor de nachtelijke tocht.Maar
als hij toch zou beslissenomte blijven, wat heeft Reynaert dan te eten in huis?Honingraten zijn niet meteenhet 
lievelingskostje van Tibeert, maar voor vette muizen wil hij wel een omweg doen. Toevallig weet Reynaert die 
wel zitten.
Die avond lokt hij Tibeert meenaar de schuurvan de pastoor.Eenpaar dagen eerder had Reynaert een 
opening in de muurgemaaktomde haan van de pastoor te verschalken. Woedend had zijn zoon een strik 
gehangen.De nietsvermoedendeTibeert, razend van de honger,springt door het gat. Envoor hij hetgoed en 
wel weet, zit zijn kop in de strik.Hij maakt zoveel kabaal dat de bewoners gewektworden. De zoon van de 
pastoor,Martinet, gooit hemeen oog uit meteen steen.Tibeert weet flink van zich af te bijten. Reynaert staat 
hemintussenuit te lachendoor hetgat.
Tibeert kanzich losmakenuit de strik en hij vluchtweg. De zon is al een tijdje op als Tibeert bij hethof aankomt
enverslag uitbrengt bij de koning.
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Reynaerts biecht aan Grimbeert
Nu blijkt dat ook de tweede boodschappervan een kale reis en gehavend 
thuiskomt,wordt koning Nobel steeds bozer enongeduldiger.Hij overlegt lange
tijd metzijn raadsleden maar komter nietuit.Dan biedt Grimbeert de das zelf aan omzijn oom naarhethof 
te halen. Reynaert heeft veel misdaan, maar hij heeftwel recht op een eerlijk proces en moet dusdriemaal 
ontboden worden.
Bij zijn aankomst in Malpertuus vindt Grimbeert Reynaert,Hermeline en haar welpjes bij elkaar in hethol. 
Grimbeert smeektReynaert omhemte vergezellennaar de koning.Enkelop die maniermaakt hij kans op een 
eerlijk proces. Als hij niet meekomtzal de koning Malpertuus bestormen en worden Reynaert en zijn vrouw en 
kinderen vervolgd en vermoord.
Reynaert neemtafscheid van zijn vrouw en kinderen en hij gaat samenmetGrimbeert op pad. Onderweg 
toont Reynaert berouw over zijn zonden. Hij vraagt Grimbeert omhemde biecht af te nemen.
Grimbeert luistert naar de misdadenvan Reynaert:hoe hij de beer ende kater in de val lokte en hoehij vele 
kippen verschalkte. Ook alle fratsen die hij metde wolf uithaalde komennaar boven: de gestolen ham,het 
vissenop het ijs enhet avontuurtje metde wolvin.
Als de vos al zijn zondenheeft opgebiecht, belooft hij plechtigop te houdenmetstelen en roven. Grimbeert 
geeft hemals boetedoening veertig slagenmeteen twijg.
Erg lang houdt de vos zijn goede voornemensniet vol, want onderweg probeerthij, tot groteergernis van 
Grimbeert,nog sneleen kippetje te pakkenbij het kloostervan de zwarte nonnen.
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Reynaerts list
Hoewel Reynaert bij het naderenvan hethof steedsbangerwordt, toont hij zich bij
aankomstheel zelfzeker. Hij probeert onder alle beschuldigingenuit te komen,maar dat baat niet.
De dieren komenstukvoor stukmetoverweldigende bewijzen en de koningveroordeelt Reynaert tot de strop.
Om geen tijd te verliezenstuurthij Bruun, IsegrimenTibeert alvast weg omde galg te gaan klaarmaken,
zodat Reynaert nog diezelfde dag kan berecht worden.
Nu zijn grootste tegenstanders vertrokken zijn, voelt Reynaert dat hij zijn hoogste troef moet uitspelen.Hij 
vraagt aan de koningof hij nog een laatstegetuigenis mag brengenzodat hij omvergiffeniskan vragen voor 
hijwordt opgehangen.
De afgelopen nachtheeft hij een plannetje bedacht, een list waarmee hij de koningende koningin om de tuin 
wil leiden.
Reynaert legt uit hoe hetkomtdat hij zo wreed enmoordzuchtiggeworden is. Hij vertelt hoehij als lief klein 
vosjemetde lammetjesspeelde in de wei en een keer per ongeluk te hard beet en bloed proefde waardoor 
zijn bloeddorstige natuur werd aangewakkerd. Toenhij opgroeide kwam hij foute vrienden tegen,zoals 
Isegrimde wolf, die hemwijsmaakte dat hij familie was. Hij geraakte op het slechte pad door methemte 
gaan stelen. Enhoewel hij steeds door de wolf werd bedrogenomdatdie de lekkerstestukjesvan de buit 
altijd voor zichzelf hield, bleef hij trouw aan zijn oom.
Reynaert besluit zijn verhaalmetde mededeling dat hij in feiteniet eensmoestgaan roven want hij had toch 
goud en zilver in overvloed.
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De schat van koning Ermenrike
Als de koningen de koningin horen dat Reynaert een schat in zijn bezit heeft,
willen ze natuurlijk weten hoe hij daaraan komt.
Reynaert grijpt zijn kans omzijn tegenstanders zwart te makenen vervolgt zijn getuigenis meteen knap 
leugenverhaal.
Hij vertelt de koningdat hij de trouwste onderdaan is van hethele koninkrijk endat hetdoor zijn toedoen is 
dat de koningnog leeft.Hij heeft immerseen aanslag op de troon verijdeld.
De koningin wil meteenweten wie de koningnaar het levenstond. Reynaert,die zegt dat hij toch niets meer te 
verliezenheeft, wil voor hij sterft zijn geheim vertellen.Zo kan hij meteen gerust hart sterven.
Hij vertelt dat zijn vader de schat van koningErmenrikegevondenhad endat hij daarmeeeen complot had 
uitgewerkt.Reynaerts vader wilde samenmetGrimbeert,Bruun, Isegrimen Tibeert een leger op de been 
brengenomkoningNobel te verslaan. Met Bruunals koningzouden ze hetdierenrijk regeren. Als Reynaert 
dit te weten komt,wil hij de staatsgreep verijdelen. Hij besluit zijn vader te volgen naar de bergplaats van de 
schat enhetgoud te stelen.
Als de samenzweerders ontdekken dat hungeld verdwenen is, kan hetplan niet doorgaan. Reynaerts vader 
kan de nederlaag niet aan enberooft zichzelf vanhet leven.
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7
Kriekeputte
De koninggelooft niets van het hele leugenverhaal,maar hij laat zich overtuigen 
door de koningin, die er zeker van is dat de schat bestaat.Waarom zou Reynaert
anderszijn eigenvader enzijn neef Grimbeert verraden?
De koning is bereid omnaar zijn vrouw te luisterenmaar hij wil toch weten waar die schat dan gebleven is. 
Reynaert wil echter niets zeggen. Waarom zou hij? De samenzweerders zijn op vrije voeten enhij wordt straks
opgehangen.
De koningin belooft Reynaert gratie, op voorwaarde dat hij het koningspaarnaar de schat leidt. Endan 
vertelt de vos dat de schat begraven ligt bij een bron, Kriekeputte, ten zuidwesten van het Hulsterloobos.Als 
Cuwaert de haas naar voren wordt geroepen omte bewijzen dat Kriekeputtegeen verzinsel is, maar echt 
bestaat,begintook de koning inhet verhaal te geloven.
Hij vraagt Reynaert ommethemmeete gaan omhemde weg te wijzen. Reynaert zegt dat dit niet kan en 
beweert dat hij in de ban is van de paus.Zo kan hij niet op pad meteen koning.
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Een reistas en twee paar schoenen
Als Isegrimde wolf en Bruunde beer wachtendbij de galg van de raaf Tiecelijn te 
horenkrijgen dat Reynaert de koning ende koningin metzijn mooiepraatjes zand in 
de ogen heeftgestrooid, rennenze naar hethof omhentot rede te bewegen.
Maar koningNobel denktalleennog maar aan de schat en aan hetzogenaamdecomplot, en laat hen in de 
boeien slaan.
Reynaert daarentegen wordt vrijgesproken en magop pelgrimstocht vertrekken.
Voor zijn vertrek vraagt Reynaertaan de koningnog een gunst: hij heeft een tas nodig enschoenenvoor de 
reisnaar Rome.
De koninggeeft opdrachtomuit Bruunsrug een stukpels te snijden,voldoende groot omer een mooie reistas
uit te maken.De voorpoten van Isegrim en de achterpotenvan de wolvin Hersinde laat hij villen, omer twee 
paar schoenenvan te laten maken.
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Cuwaert en Belijn doen Reynaert 
uitgeleide naar Malpertuus

De volgendedag, nog voor zonsopgang, vertrekt Reynaert in gezelschapvan Belijn de ram enCuwaert
de haas naar Malpertuus. De ram en de haas gaan meeomReynaerts vrouw enkinderen te troostenbij het 
afscheid.
Het is een uiterst wonderlijk gezicht om Reynaert zo ingetogen voort te zien schrijden als pelgrim. In zijn hart
moet hij lachen om de bonte stoet van dieren die hem volgen en hem uitgeleide doen. Gisteren nog wilden
ze hemvermoorden.
Hij neemt schijnheilig afscheid en belooft voor alle dieren te bidden op zijn tocht naar Rome en verder naar
hetHeilig Land.
In Malpertuus vindt het gezelschap vrouwe Hermeline en haar welpen. Ze zijn zeer opgelucht als opeens
hunvader binnenkomtwant ze dachtendat Reynaert was opgehangen.
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De moord op Cuwaert
Als de eersteontroering voorbij is, vertelt Reynaert zijn vrouw dat koningNobel 
hemzijn zonden heeft vergevenen dat hij op pelgrimstocht vertrektnaar Rome.
Om het leed te verzachtenheeft de koning Cuwaert meegegeven.Cuwaert, die meehethol is binnengegaan,
begrijpt dat hij in een vreselijke val gelopen is. Hij probeert nog te vluchten,
maar het is allang te laat.
Bliksemsnelsnijdt Reynaert hemde pas af en grijpt hembij de keel. De hele vossenfamilie viert feest en smult
van Cuwaerts vlees en drinkt van zijn bloed.
Belijn de ram, die nog altijd buiten op wacht staat, wordt steeds zenuwachtigeromdatCuwaert zo lang 
wegblijft. Als Reynaert eindelijk buitenkomt, vraagt Belijn meteen naar Cuwaert. Hij heeft hemhoren 
schreeuwen.
De vos zegt dat Hermeline is flauwgevallen van alle emoties en dat Cuwaert nog even blijft omhaar te 
troostenen te ondersteunen. Belijn kan alvast terugkerennaar het hof meteen belangrijke boodschap voor de 
koning.
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Een vreemde brief voor koning Nobel
Reynaert duwt de pelgrimstasmetde kop van Cuwaert de haas in de potenvan de 
ram enspoort hemaan haast te makenenomde tas in geengeval te openen.Meer
nog: Belijn zal zeker in de gunstvan de koningkomenals hij vertelt dat hij ‘de brief’ in de tas persoonlijk heeft 
opgesteld.
Belijn kan niet vlug genoeg aan hethof zijn. Met veel trots geeft hij nietsvermoedendde pelgrimstasaan 
koningNobel. De aap Botsaertneemtde tas aan van Belijn eneven later houdt hij tot groteontsteltenis van 
alle aanwezigende kop van Cuwaert omhoog.
KoningNobel kijkt verslagen naar de kop van de haas. Dan slaakt hij een afschuwelijke kreetvan woede en 
schaamtedie tot ver in hetdierenrijk wordt gehoord. Hij beseft dat hij zich op een nooit vertoonde manier 
heeft laten beetnemen door de doortrapte schurk die Reynaert is.
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De verzoening van Firapeel de luipaard
Firapeelde luipaard stelt voor aan koningNobel omBruunen Isegrimonmiddellijk
vrij te laten. Hij loopt naar de plek waar de gevangenen liggen enmaakt hun 
boeien los.
KoningNobel biedt de slachtoffers zijn trouw envrede aan. Als blijk van verzoeninggeeft koningNobel hen 
de toestemmingomjacht te makenop Belijn en heel zijn schapenfamilie tot in de eeuwigheid.
Vanafdie dag is Reynaert de vos samenmetalle andere vossenvogelvrij. De jacht op de vos, 
die al lang naar andere oorden is vertrokken, is open.
Alle andere dierensluitenvrede.
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