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REINAARTDEVOS

I

't'Was in den tijd. toen de becsterr spraken, dat
Nobel, de leeuw, de koning der dieren, met de
koningin naar Vlaanderen kwnm. Het was 't ge-
bruik, dat Ëij rond Sinkscn, z'i,jn on;derdanen i.r
een bosch 'bijeenriep en hun wenschen en lclach"
ten hoorde.

En de dieren kwamen af. Alleen Canteclaar,
de haan, en Reinaart, de Vos, waren er niet.

Waarom Canteclaar uitbleef zou rnen al gauw
vernemen. En dat ttre Vos zich niet vertoonde,
wekte geen verwondering.

Hij durfde voor den koning niet verschijnen,
rvant hij had te veel kwaad gedaan en was zeker
bang voor straf.

,Eerst begon Is,egrim, eie wolf, Re'inaart te bc-

',chuldigen. De vo,s had hem altijd geplaagd eir
zijn lcinderen mishandeld. Isegrim zou er een h,eele
week van kunnen vertellen. lDe andere dieren



irristen het 'vt'el, rvat hii vnrr [i.c,in;r:rt'.l. le ttt:rdurctt
h;rç1.

---' il,-, vrrs is r:t:li r!it:lr, .rit'1r (-orrl.tîri*,.',t';r tt!,,-
g,:r hon<ije, clat l;'l;rnrclu s5rraii. iicrt iir rlei-r Win-
ter, toen het bittel ko'"C vr-as cn tlç, groote ellende
ieeci, had ik eens een eindje lt'ilrst kunnen be-
rnachtigen. futraar Reinaart narn llet rne af en at
het zelf op.

--- Maar ge ver"zvrijgt de g;ootste aaal'- ! rlen
nu Tijbaar'., i-Je keter, iol Co.ii:i-ois. Ge har{t da'i
elndje worst veir rnij gepal,;t. Ik iiilag er iriet cvei,
rvant ik hi,rd het zelf gestolen. 'k Krvan eer-rs op
err:n rnc,lei'r, \^/aaï cle mu]'dei' ia"g i:c slapeir. En ik
haerlde de wc,rst uit z:ijn zak. ]\{rar dat is zeven

3aar geleclen en 't is lçlndernchtig dat nLl nog op
le halen.

- - Wilt gij Reiuari, nog ver:lerlige:i ) vroer5

Fanser, ,-'l.c bever ila.n Tijilraart. De rcs is een dief
É,r, eerl r-nocrden;,ar. h{oT;el, orlzt lco:ting, heeft
<-io,n vrccle afgel.-on'J.gd, tnaar hoe houdt Reinaavt
Juen ,' l{ij ver"moordt kieiçens en konijrren. Gisle-
i('n ï,-\(-ig at hij Cttwairrt, c{eti haas, bijna op. Hij
zr-':l Cu\treart leeren zinge.n. De arme haas moest
i,-lsschen Fi.einaants vccl'i:ccten sti-ralr en begcn 'de

r;ul.en te leeren, m;rrr Ce vos wil.le hem de keel
r fl'ijten. Gelukkig, dat ik claar jurist vrrorbij krvam
i-i, Cuwaart verloste. Zu-lke val:chhcid moet
r.i/er.q gestraft worCen. Voctr ee:: str-rkje kieken-
-,'jlc,,,rlr zou Reinaart enzen l;on'ing vet:rtrden.

4

Iseg:im knikte mer zijn dikken kop, en zei :

-- Reinaart verdient den dood.
Maar nu spr()nq Grim'hert, de das, rlailr voren.

Rcinaart was zijn oom.

. - 
't Is gemal*kelijk iemand te beschuldigen.

als hij er niet bij is, sprak Gnimbert. En we hoJr",
hi,er veel leugens. En ieder zit nu op zijn kap. En
isegrim weert zich het meest, om hem te belaste-
ren. Maar hoe dikwijls hebt gij hem in zijn vel
gebeten )

- 
Hebt ge dat liegen van uw oom geleerd ?

vroeg de wolf nijdig.

Isegrim,ge hebt mijn oom dikwijls bedrog."-W*i
ge het nog van die kar-pladi,js i Reinaarr sprong
er op en smeet de visch op straat. Gij at i" op]
liet de graten liggen en zei spottend, dàt di" .roà,
R.einaart wel genoeg *.r"rr. En wat deedt gij,
toen Reinaart een hesp genomen had "p ".r, h"oi-
stede. Ge zettet er uw grooten rnuil in. Reinaart
vroeg Seduldig dat ge iets voor hem zoudt over-
iaten. En wat hebt ge geantwcord ) De t"rpïi"g
aan een wisse Reinaart, knabbel die wi"cÀ op >i
Dat riep,t ge tegen mijn oorn, die dan ,rog dË",
de honden van den boer in zijn lijf gebetei was,
En veel meer is er gebeurd. Mu"i ,iijr, oo- ,.1
cie rest zelf wel vertellen. En weet ge waarom hij
rriet komt. Hij is kluizenaar geword"en err leeft in
boete. Hij heeft van het heele jaar geen vleesch



meer gegeten. Hij is bleek en magei.
Grirnbert hi.d wel heel sclroon over zijn .oorrt

rlr,sproken. Maar pas was hij klaar of rnen hoor-
rie groot rnisbaar. Ieder zag op. Daar n,aderd':
ioor de dreef een triestige stoet. Canteclaar, de
haan, stapte voorop en sloeg vervaarlijk met zijn
r,'ierken. L,n aan zijn oogen hield hij een roodel
re usdoek, die al nat was van tranen

Twee zwarte hennen droegen een baa'r, en
ctaarop lag een doode kip. Twee jonge hanen stap-
ten er naast, den kop in smart gebogen. Achte''
cie baar volgden tvree zus:ers van de doode ert ze
kermden lu,id.

Canteclaar kwam voor NoLel, den leeuw. Men
maakte rnedelijdend plaats vcor hem ,en de baar.

-- O, koning, zei de haan, ik breng u hier het
lijk van Coppe, mijn vermcc,r'de dochter. Rei-
naart heeft ze gedood. Ik had vijftien kinderen, o,
oning en koningin, acht sterke zonen en zevejl

cchoone doclrters. 'Wij' woonden sarner: binnen
een rnuur, en twee honden moesten ons bewaken.
R.einaart lag dikwijls op den loer. En eens meen-
oe hij een mijner kinderen vast te stekken. Maar
de honden sprongen op hem toe. Re'inaart vlucht
te. De honden beten hem nog een stuk uit ziiri
Iijf. Flelaas, hil' ontsnapte toch nog, en eeniq,'tt
t.ijd zagen we hem niet meer. Maar op een lr"l.r)r'

gen kwam hij bij den rnuur in een grauwe pij ."r
rrret een staf. Hij bracht m,ij een brief van rr, l'.rr

6

ik moest dien le,.en. _Er stond in, da.t het vredevias in het land. En Reinaart 
"u.t"ta", ;;; hi;ïwiide gehoorzamen en b"ror* 

- 
frra 

'""". "ri;i
kwaad. Hij zou van nu af aan kltrirurrum wordenen geen vet of vleesch m.", 

"ù..r. 
Ik geloofd. d..;.En ik. Iiet mijn kinder;"-t;;;;;'à,, _,,"0. Z*si:eelden toch zoo gaarne in de *;;;.'ffir.;:lvee de valsche Reinaart .tr"Àolr"urr'en roofcle eeamijner zonen en versche"rd" I;;jn zijn hol. Nuhad hij kiekenvteer.h ;";;;;fd ;;'*itd" er attijdnraar rneer. Hij rnras liet te weerhor-rde". Uù'-f;:ciroos mij en de honden ." ";;;;in viifrien kin_deren, heeft hij er clf ";;*;;;j."Ë., Iaarsie nrrLoppe. De honden jcnjen frr., i,;l'noq aan Ce1ïoover ontnemen. En ik brcns u, hieJ d; ;;cloode, o, koning, om u te bewijzen, hce Ce _,,a1-uche vos,bestaat en van u recht te eischen._-- Crimbert, sprak N"b.i ;;Jlnd, wrj ziennu, welk een kluizenaar Llw oom is. Maar hij zalzijn straf niet ontgaan.

,,,.?ft',X"#;flJJ::"'e 
ca't"'claar en iict coppr.,

Dan bes]oot htrobel- den vos te sebieclen na.rr.rijn Hof te komen, hi.. i,";; ;":i. Bruin, debeer, moest de boojs;; ;;rr;.il;:'-- Maar pas op, h.;. "-à;;;'il; valschaardrriet bedrien"rr, r"r*aande t_r"r aJi.r";"g.Bruin was fier, a., Àii 
";,g"ï"J"'.,ï"rg en aut-woordde :



- Reinaart zal mij niet bedotten, koning'
Wees gerust, ik breng hem gedwee voor u'

II.

Reinaart woonde in een onderaardsch kasteel,
ciat Malpertuis heette. Het was afgesloten door
een sterke po'ort.

Bruin kwam er aan en rieP :

- 
ftsin36rt zijt ge thuis ) Ik kom met een

boodschap van den lconing gij moet voor hem ver
schijnen. En als ge weigert, zal hij u laten doo
clen. Volig mijn raad en ga met mij mede !

Reinaart kwam te voorschijn en gro'ette vrien-
cJ.elijlc den beer.

- 
pla31 heeft men u gezonden ? vroeg hij. De

i<,oning had daarvoor toch een anderen lcunnen
kiezen. Gij ziit de vo,ornaamste heer van het land.
Dus verwacht de koning mij ) 'Wel, ik zou van-
morg"n al gekomen zijn... ik was het vast van
plan, maar ik heb me zoo dik gegeten, dat ik moei-
lijk te been ben. Ik vr'ees nog, dat mijn buik zal
openLrersten.- 

- 
En wat hebt ge gegeten ? vroeg de beer

die eert groote gulzigaard was.

- 
O, een schamele kost, die ik met tegenzin

binnen sloh, omdat ik niets beters heb : brood met
!roning.

I

- 
$1s1, noemt gij honing een schameie [r;st :

riep de beer uit.

- 
Ik word er ongemakkelijk van.'

- 
Maar het is de zoetste spijs, die ik ke-,.

I-lebt ge er nog, beste Reinaprt.
-* O, zooveel, dat ge ze met tienen niet kuni

r'peten. . .

__ Met tienen ! Ik alleen smulde de honûng op,
al lag ze van hier tot Portugal, snoefde de beer.

- 
Wel, als gij mij bij den koning helpen wilt,

zal ilc u honing gev'en, meer dan ge lust. Mijn
buurman Lamfried bezit er in groote massa.

- 
(ery1, lieve Reinaart, wijs ze me en ik zal

hij Nobel voor . u ten beste sprekén, belcofde
Bruin.

De vos ging hem vo'or langs een wegeltje en z,:
Lwamen weldra aan het huis van Lam{ried, den
timmerman. D,aar lag een dikke eikebo'om, reeC,,
half gezaagd. En in de spleet zat een gfocte spiu:
om het hout vaneen te houden.

- 
Kijk, zei Reinaart, deze boom is hol en

van binnen vol honing. .Steek uw kop in
spleet en smul naar hart,elust.

Zoo begeerig was de domme beer, dat hij niet
alleen zijn muil, maar ook zijn voorste pooten in
cie spleet stakmaa-r Reinaart trok vlug de spie weg
en de stam klakte toe. Bruin zat gevangen. Hoe
hij zich ook wrong hij kon niet heen. En juist
Kwam de timmerman buiten.

ztt:

de
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Eet er niet teveel, heer Bruin, spotte Re,i

riaart. Ce zoudt u kunnen verslikken. En Lanr-
fried is daar met den drank. Bij een maaltijd moe:
men ook drinken.

rDe vos maakte, dat hij ver genoeg wegkwam.
om veilig het spel af te kijken. Lamfried, den ge-
vangene ziende liep naar een gro,ep huizen en ver-
telde, dat hijeen beer in zijn macht had. Mannen.
vrou#en, kinderen, allen ii,epen rn,et den timmer-
rnan mee, de een met een vork, de ander met een
staaf, die met een vlegel of ee.n knuppel. En dc
vnouwen hadden kobbejagers, bezems, koterha-
k'en, kortom ie,Cer was gewaperud. Bruin zag d.at
ieger van vijanden en spand.e alle krachten in orn
zich te bevrijden. En het lukte, maar zijn ooren ,eïl

cen stuk van zijn w;angen, alsook zijn klauwen
bleven tusschen het hout zitten. En de anders zoo
fiere beer zag ey deerlijk uit. Van e pijn lcon hi;
bijna niet lnopen. En 't bloed van zijn kop dn:pte,
verLrlindde zijn oogen. Zao konden de dorpelin-
gen hem nog veel slagen geven. Larn.fried kapte
met zijn bijl, een ander stak met zijn staaf, jon-
gens wierpen steenen. De beer brulde van 't zeer
In zijn wanhoop stootte hij eenige vrouwen om-
\rer en 's kosters echtgenoote, Julockje, v'iel in de
rivier.

- 
Helpt rnijn vlouw ! schreeuwde de lçoster.

I,eder deed zijn Lrest orn Julockje te r,edden, en
zoo kon de beeii ontkomen.'Hij sprong in het wa-

lt



ter en zw'om ver weg en krabbelde dan kreunend
aan land.

Reinaart had alles afgeloerd. Hij sloop naar het
verlaten hu,is van Lamfried en pakte er een hoerr.
Dan liep hij langs de rivier en zag den b.eer lig-
gen.

- 
Bruin, spotte hij, hebt ge Reinaart n'iet ge-

zien ? Hij moest naar den koning. Maar pas op
voor den ross'en slimmerik. Hij zou u een poets
kunnen spelen. Arme Bruin toch, waar zijn uw
oor,en gebleven ) En waarom hebt ge uw schoe..
n,en uitgetr'okken )

De ibeer kon dit niet langer verdragen. Hi.i
gleed weer in den stroom en zwom ver weg. Ein-
cielijk legde hij zich op het strand in de zon. Maai'
hij moest naar koning Nobel. Hij kon op zijn poo-
ten niet meer staan. Daarom rolde hij zich over"
cen gron'd. En zo,o al buitelend kwam hij in het
bosch aan. Eerst wisten de dlieren niet, welk ge-
cirocht op zulk een vreem'de wijze naderde. De
leeuw herkende het eerst den beer. En allen hoor:-
den dan het verhaal, Nob,el beefde van woede. Hi1'
zou Reinaart voor de twee'de maal dagen. Til-
baart, de kater, moest de vos halen.

- 
Ik, o, edele koning ) vroeg Tijbaart. Als

de gro,ote sterke Bruin zoo behandeld werd, wat
z'u; ey dan met mij gebeuren. Ik ben klein en zwak.

- 
Maar gij zijt fel geleerd en met vers'tan.l

l2

kan rnen dikwijis meer bekornen clan mret geweici,
i,ernanr de koning.

En nu trci]ç rle kater op reis naar Malpertui i

I-{et was avoncl toen hij'er aankwarn. De vos ont-
vrng hern vri'endeiijk en de kater dced zijn boc,:]-
schap.

_. O, iie ga gaarne rnet u rnee, zei Reinaarl:.
Bruin kwarn het rne ook vragen, rtrraatr ik wiicl:
dien hoogmoe'digen err onbeschoften beer nir:r:

vergezellen. tsiijf Fiier strailen en n-ioïgen vroe,j
vetrekken we.

-- l-aat ons if,u gâan, hernam de lçater. []e
rnaan schijnt en 't is op d,e heide eri in hei bcusc,ir

zoo klaar als bij dag"
-- We zouden kwalijk kurnrien varen, best'j

T'ijbarart. lVlen ha',.rclt cle nachtelijke reizigers diie -

rvijls aan. tslijf hier.

-* 
=Wel, goed dan, maar ili ]reb honger gekr:,:.

gen" I-lad ik maar een vette muis I

- 
Eet ge z,oa gaarne muieen ? Wei, hicr

dicht bij woont een I'*oster, er: zijn schuur zit v.,1
rnuiz,en. De man wil er v,cor verhuizell. Ga rnei,,
ge kunt ,er u dik ,e tcn.

-- C, breng er me... Ce doet rne watertalt,
clen, riep Tijbaart.

Ze kwarn'en aan de schu'*fr. In dr,n leernerl
lïrrlur had R.einaart vroeger een gat gernaakt :n
li^ngs daar den besten haan geroofd. De z{:}ûn vaïl
den koster wilde den vos vangen en daarom hing

t3



ei' nu binnen voor di,e opening cel, strop. Rei-
naart wist dat wel. H,ij toon'de het gat aan Tij-
baart en ze'i :

- 
Kruip er door ! Ik hoor de muizen piepen.

Eet uw goesting, ik zal hier <,p u wacht,en.
De kater aarzelde'nog even. Maar dan wipte hij

cioor de op,ening... rech't in den strik. De strop
schoof toe om Tijbaart's neh. De kater miauwde
van schrik. Hoe meer hij zich weerde, hoe vaster
de strop zich spande.

- 
Smaken de rnuizen ? 'rroeg Reinaart. Alir

Marti,net, 's kosters zoon het wieet, brengt hij u
de saus. Maar waarom zingt ge zoo ? Doet men
dat bij den koning, als m,en eet ?

Mart'inet hoordb dat geschreeuw in zijn bed.
Hij wekte zijn vader, rnoeder en broers en riep :

- 
Ik heb den vos al in mijn strilc.

Allen liepen naar de schuur. Tijbaart blies
1uur en vlam. Martinet srneet hem met een st,een
een oog uit. De koster slo:g hem deerlijl< met een
stok. Tijbaart k,on het t,ouw doorbijten en vlu:h-
ten. Reinaart was al weg. En d,e kater kwam 's

anderend,aags met één oog voor Nobel. De koning
zwoer, dat Reinaart sterven zou. Maar Grirnbert,
cie das, m'erkte op, dat men volgens de wet ie
mand drie maal dagen moest.

- 
Goed ,en w€I, gij spreel<t fraai, m,aar wri::

ciurft er nog ,( m dien schelm gaan ? riep Nobel.
'Grim'ebrt was bereid zijn oom te halen. Her,r
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zou toch geen kwaad geschieien. En de das zette
u;it.Hij lcwam in Malpertuis, bij oom Reinaart en
iante Flermelijn en de neefjes en nichtjes.

_* 'Oom, ga mee, naar den, koning, zei hij.
Anders zullen al de dieren uw slot belegeren ,en

vernielen. En gij, en tan'te en de kinderen, ge
rvordt allen opgehangen. Ge zi'jt slim genoeg om
r, bij Nobel uit moeilij,kheden te redden.

- 
Welnu, ik zal m,eegaan, besloot Reinaart.

Vrouw, pas goed op de kincleren. Let vooral op
Reinaardijn, mijn oudsten zoon. 't Stekelhaar
staat alzoo schoon aan zijn j,ongen baard.Reinaar.
dijn zal op mij gelijken. En Ros,seel, den lçleinen
dief, zie ik ook zoo gaarne. En ik bemin al mijn
welpkens. Bij den koning zal ik rnijn best doen,
om mijn straf t'e ontgaan.

Reinaart kuste allen en begaf zich met Grirn-
bert op weg naar het Hof. En de vos deed nu of
hij her'ouw had over al zijn k',vaad. Hij zei tot den
das, dat hij Tijbaart en Isegrim en Canteclâar en
menig and,er d,ier veel leed berokkende.

- 
En vo,o'ral Isegrim, de wolf, heeft veel over

mij ,te klagen, vervolgde Reinaart . We sloten
vriend,schap en zouden samen door Vlaanderen
tre'kken. We kwamen lan,gs het klrooster van El-
mare. Isegri'm wilde gaarn,e de klok l.eeren luiden.
Ik zei hem, dat ik die kunst kendle. << O, leer ze
mij >>, vroeg Isegrim. Ik leidde hern in clen toren
en bond hem met zij,n pooten aan 't touw. Ise-
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grim luidde nu,zoo hard, dat de rnenschen ver-
schrikt kwamen toegeloopen. En ge kunt w,el den-
ken, dat de wolË ér van kreeg. Later leerde ik hem
visschen. I-tret had fel gevr,oren en we kwarnen op

het ijs" Ik maakte'er een gat in en stak er Isegrirns
staart in I)e dommerik meende nu dht de visschen
aan zijn staart zouden bijten en hij ze z.oo ophalen
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kon. Ma"r zijn staart vroos aan het ijs vast. Er
kw"am een bo,er en Isegrim wilde vluchten. Hij
kon niet w,eg, kreeg slagen en liet ne-'tuurlijk een
stuk van zijn staart aan het ijs achter, toen hij ein
clelijk los geraakte. Eens war,en we in het 'Walen-

)and. Bij een dokter vras een kelder met hespen en
ik leidde er Isegrim dor een gat bin'n-n.Hij at zich
zoo dik, dat hij niet meer terug kon door he,t gat"
Zrjn burik was te ve,el gezwollen. Ik zag dcor een
venster, dat de meester bezig was een kienken te
r-ten. Vlug sprong ik binnen en snapte het kieken
i/en voor den dokter zijn neus weg. 'k Liep naar
den kelder. De d,ol<ter mij acht,erna. Ik weer bui-
ien, rnaar nu zag de c{okter den wolf . Hij riep zijn
r olk en Isegrim kreeg zo,oveel slagen, dat hij bloe-
,dend neer viel. Ze,trclken hem naar buiten. Ho,n'
dcn beten lappen uit zijn vlee.ch De jongens bon-
ten steen,e'n aan zijn keel. Eindelijk meenden z:e

.tat hij steenEiiood wtas, en ze s'rneten hern in een
gracht. Daar kwam hij toch tot zich zelf. En hij
,?eraakte nog thuis. Maar de dommeri,k had nog
t ertrouwen in me. En we gingera weer op reis.
Zoo l.-wamen we weer eens a.ftn een hoeve. En ik
,naakt,e hem wijs, dat ik op een zold,er vette hoen,

'.lers wis,t zitten. Isegrim lekkebaarde al. 'We kro-
pen op het dak en ik leidde hen'r bij d,e scl,ouw.
<< Ik kan niet zien >>, ze,i' hij. 

- 
<<'Wees niet ba''1

en l."ruip in dit gat )), antwoordrJe i!:" En waarlijk
irij deed het e'n viel door d'en scho,orsteen tot l>e,



neden in den haard. Hij verbrandde zich nog i'n

de heete asch en gaf een schreeuw, De rnenschen
in het huis'on'twa.àkt.tt en Ise'grim kreeg weer fel
slagen. O, ik deed hem n'og veel me'eï aan' en ik
h*È et waarl'ijk spijt van, huichelrde Reinaart. En
ik wil voortaan braaf leven.

Grimbe'r,t bvak 'een wisj'e uit een haag en gef

den vos veertig lichte slagen.
* Dit is uw kastij'ding, zei hij. En blijf nu

L,ij uw berouw'. Dan zal de koning u misschien al'
les vergeven'

Z" Ëwu*'"n voorbij'een hoeve' waar een haai:

rnet kippen liep. Plots schoot de vos op den ha'rn

uf. Maat Grimbert weerhiel'cl hem toch nog en

ïroeg :

-- 
Is dat nu uw beroulv ?

- 
c), 'k was 't vergeten, zei R,einaart. Maar

ivees geru3t, zoo lang i'k leef, zal het me niet meer

gebeuren.
Begeerig keek hij toch om en d'e'das had moeite

oo* R.itàart een nieuwen m'oord te beletten'
Zoo naàerden ze lret bosch, waar het I-Iof ver-

gaderd was' 
III.

Al de di'eren verzarneld'en zich roncl den koning
cn kek'en nijdig n,aar Reinaart. Maar al was hij
Nobels eigen zoon, zoo st'out en fier, ging de-vos

v'oclr den1.o"r, staan. Hij me-akte e'en diepe bui
r.ing en spralc :

IB

- 
Edele konirrg Nobel, ik groe,t u en betu-.r,

clat gij geen trouv'er knecht hebt dan ik. O ik r.rert
wel er staan hier veel vleiers rond u die mij val^ ,

Letichten. Maar ge zuit hen niet gelooven.

- 
Zwiyg maar gauw stiù ! riep de leeuw toor-

nig. Gij zult mij d,oor uw fijn gepraat nier bc-
ciriegen. Ce hebt d,en vrede gescho;nden.

- 
Hij heeft mijn kinderen vermoord I

schreeuwde Canteclaar, de haan.

- 
Houd uw b'ek, heer Canteclaa,r, gebood de

J<oning. Laat mij het dlen schelm *æ, ,"ggen hoe
ik hem veracht. Ha, gij dief en misda,CÇr ! G,r
i,ebt Bruin en Tijbaart machti,g veel doen lij,Cen.
Maar gij zult he,t nu aan uw hals voelen.

- 
Edele koning, is het mijn schul,C, dat Bruin

-honing sjal bif Lam$ried em daarvoor slagen
L.reeg ) Waaro,m verweerde hij zich niet ? Hil L
toch gr,oot en sterk g,enoeg. Maar hij vluchtte laf
weg. Tijbaart heb ik willen l.erbergen. Maar te_
gen 

-mi'jn raad ging hij muizen st,elen bij Cen leas-
ter. Moet ik er voor bo,eten, dat hij d,au, .fger"m-
meld werd ? O, koning, gij zijt *.lhtig, .r,lk b.r,
'.rw knecht. Ge kunt me koken of braJ'en, ophan-
gen, al tdat ge wilt. Alle dieren mo,etcn o-r gÀo"r-
zamen. Maar al sloegt ge me den kop in, hlt war,
toch onrecht....

iMar nu regende het klachten,. Bruin, de beer,
r,n h,eel zijn fami,li,e, Tijbaart, C,.,e lca,t,er, Isegrim, de
wclf, Teleciin, de raaf, Pans,er, de bever, Er,rrr""l
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de ezel, Ross'eel, de eekhc'c'rn' I3oreel' de stier'

ë"";"î;;;' à. i'""", *"-àt" d'e sans' de kemel' de

wezel en ,nog t""i"*i"À' tlLt wisten kwaad

;;;;;" ',,.",, d*" ..'o"'

En de koning gtù;fdt hen en hij veroordeelde

R;;;;; iot dJ Ë'ig' D' vos moest opgehangen

vvorden.

v.

De koning duidde Tijbaart' den kater' Bruin'

.1.;b;;;;rt"l,"g'i"', de wolf'.aan om den vos op

;ï;;;";. Z" Âo""t"" d' galg gaan gereed rna'

t"" aiË wat ver'der stond'^"]ft."r.r,, l'tuut-u' sprak Reinaart' Voor mij

is het ï;t at ft"L oiine dan de lange' En Tii'

baart heeft een *"p'*""g"b""ht ui't 's kosters

:chuur, of""t'oot--hti "i'tt 
"to"d"r.pijn gebeur'd':'

Ï;;itt, doe uw werk" ' en- denk niet aan uw

ii:"'il;;;', âi" ""[ aan de-galg stierven' Ën

;iî;;;;;' li",.g" zijt als beul geboren'
'''fiiut r, Ii"p o'oofik -'oo'op' Isegrim- en Bruin

r"t;;; d; .r,d"o" dier"n aan' goed op den vos te

;J,'"* zoodat hij niet 
-ko-n vluchten'

- 
pa31 g^^n-;, dacht de vos' Maar ik hang

nog niet.
Nobel liet op de trompet blazen' om te verkon-

.iio."n- dat de straf zou uitgevoerd worden'
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Reinaart. 'Welnu, ik zal moedig sterven. En eerst
rvil ik mijn kwaad belijde,n.

- 
Spreek dan ! gehoodde koning.

- 
O, ik be,treur mijn verleden. En toch was ik

eens een braaf vosje, zoo'n Lef diertje. Zekeren
dag speelde ik meteen lam. En uit de grap beet
ik het in de keel. Ik meende dat niet erg, doch ik
beet te diep en proefde bloed... En dat is mij;r
cngeluk geweest. Ik werd verlekkerd op lamme-
îen en dan op kippen. O, ik hi-ndeld'e wreed. Ma..r
het werd nog erger, toen ik vriendschap sloot rnel
den,wolf. Te Basel maakte Isegrim me wijs, dat
we familie waren. En we trol<l<en,er samen op uit.
Hij roofde het groot en ik het klein. Maar ik kreeg
n,ooit mijn deel. Pakten we een os, dan b,l,eef er
voor mij maar een been want Isegrim, zijn wijf en
telg:n vraten alles op. Ik zweeg om twist te ver-
mijden. En ik beminde Isegrim. Nu brengt hij mij
ter dood. Och, ellende heb ik toch nooit geleden,
want ik beziteen grooten schat, die men op zeven
wagens niet kan tradren.

- 
Ën waar is di'e schat ? vroeg Nobel, dr

leeuw, haastig.

- 
Edele koning, ik wil niets verbergen. Ik

moet t,och sterven. Had ik dien schat niet ge'
roofd, dan ware gij reeds lang vermoord

- 
Reinaart, kreet nu de koningin, zes ons al-

lcs. O, spreek openhartig en oprecht.

-Dat 
wil ik, koni'ngi,n, al }çost het me veei
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'Want ik moet verscheidene farrrilieleden verra-

c.ien,'die ik toch zeer lief heb.

- 
Is het waar wat ge zegt ? vroeg Nobel'

- 
Koning, ik sta -roor den -dood. Niets kan rne

n,og redden. 'Waarom zou ik dus liegen ) I aat

.l Jie dieren rond ons zwijgen en hoor me aan'

- J., zei d'e koningin tot Nobel, gebied stiltc"

-,Dat 
ied,er zwijge ! ,riep de vorst.

Reinaart sprak op de'emoedigen t'oort :

- 
O, koning, ik rnoet eigen famili'e beticht':n'

Ma,ar i'k ken mijn plicht. Mijn vader had den groo'
ten schat van Ermenrik gevonden. En nu werd hij
fr,er. Dadelijk zelf koning wor'den, daartoe was hij
le vo'orzichti'g. Hij zou eerst Bruin op dlen troon
z.etten. En de beer, di'e zeer heerschzuchtig was,
gloeide van tro'ts. Met zijn gel'd kreeg mijn vader
cok Isegrim, Tijbaart 'e'n zelTs Grimber't in het
li.ornploi. En met het geld zou hij allen, die zich
tegen zijn plannen verzetten, wel klein maken.
De vijf eedgen,o,oten besloten u, o e'dele koning te
vermoorden. Zoo zwoeren ze tusschen l-lijfte en

Cent. En mijn vader liet de an'deren veel wijn drin
ken. Eens toen hij dronken was vertel'de Grirn-
bert, de das, alles aan zijn vrouw. Ze mocht er
niemand rvat van zeggen. N{aar ze liep den vol-
genden morg'en met Hermelijne mijn vrouw' naar
Ce heide en babbelde alles over. F:lermelijne kwarn
dadeli,jk ,bij mij in het bosch en deelde me dat
komplot mee. Ik beefde en rilde en mijn haret,
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lezen te herge. Ik d,acht aan de puiden. Die wil_
clen ook eens een-anderen koning" En ze Lr"f.r,
den ooievaar op d,en trocn. Maui de ooievaai at
ellç.en dag puiden op. En nog moeten ze zich voo,r
,\em vefbergen. C), dieren, gil .ll"rr, die me h;;,
ik vreesde dat gij ook zoo .lÈ"ht zoudt rur"n. Korr_
*ie n wij een zach,tmoediger en goedertierener ko-
ning wenschen dan onzen edelen Nobel )En wat
ware ons l,ot geweest, moest d,e verwaand,e Bruin
de Lroon op zijn kop zette,n ] Daarom dacht ik
iang na, hoe ik vaders heilloos plan kon 

""riia"_len I Had ik den sghat, dan lag hàt phn in duigei.
Ik bespiedde den listigen 

".rJ", drg "., ,r"clrI i.,
iegen en w-i,nd. En ei,ndelijk wrerd milr, ilver'be,
Ioond. pR."n avond zag ik vaders grijzen"kop uit
een hol opduiken. Ik hield -. doJdriit t,r"".h"r,
Ce varens. Vader kwam uit ee,n hol en loerde of
niemand hem zag. Dan dekte hij het hol dicht.
b,.n met zijn staart wischt,e hij zijn voetsporen uit.
Zoo leerde ik een li,st, die ik niet'kend,". iL ;"È;
het hol op,en en kroop erin. En daar vond iL g";J
en zilver, zo,oveel als nooit een van u hreft î.n-
schouwd. Veel nachten heb ik, dbor ff,.r*.ii;" g"-
holpen, den schat verhuisd ,r"., "", ander hol.
\X/_e gebruikten daarvoor wagen n,och kar. O, ;;;
hebben we gezweet en geslaa fd I Zoo heb ik mer'ijk ges,tolen. Intusschàn liepen mij,n vader en
Isegrim, Tijbaart en Grimberi D.,it""il.r,,t 

"r, à.Ardennen af, om soldalen te werven. Al de vos-
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sen en dass.n, beren ,e,n wolven zouden naâf
Vlaander,en k'omen om u, o koning Nobel, te be-
vechten. Ze moesten twintig dagen soldij v.ooraf
ontvangen. Dat v'ertel.db mijn vader op een nieu-
rve vergadering. tEn toen ging hij in het hol. Hij
r.ond er mun,t n'och kruis. Ik had den aanslag ver"
ijdeld. Vader was zoo wanhopig, dat hij zich cp-
Lring en stierf. En Bruin en Isegrim veinsden w,eer
tr,ouw. Ze zitten nu in den raad van den koning
ern ik moet st,erven,, al heb ik u gered !

Nqbel en zijn vrouw begeerden dat goud en zil-
ver te hebben. Ze,namen den vos terzijde,en vr,oe,.
gen, w'faar d/e scha,t verb rgen was.

- 
Ik ben niet gek, z,ei Rei,naa,rt. Ik toon dat

goud ni'et aan iemand, die me laat ophangen.

- 
O, ge zult bli'jven leven, als ge den koning

t'ouw zijt, beloofde de koningin.

- 
Dat wil il(, betuigde Reinaart.

- 
Ik ware een zot mij t'e laten bedri,egen, i'-eo

c e koning.

- 
fu[s31 Reinaart bedriegt u niet, verzekerde

re koningin. Hij klaagt eigen familie aan.

- 
'Wel vrouw, ik doe altijd uw zin, hern,am

I,Jobel. Het is misschien dwaas, maar ik schen!:
Ileinaart het leven.

Hij nam een stroohalm en sprak den vos v,:ii
t rr liet hem ontbindlen. En ook de vos raapte ee,r

", roohalm e,n zei :

_- Ko,ning, ik schenk u den schat. Hij is br'.
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graven bij een groote boonr aan d,en KreLeipu,,
in het eenzaam woud van,Hulsterloo.

'_ Ga dan mee en wijs me de plaats, herna.rr
Nobel.

- 
Edele koning, 'ik was juist besloten een pel-

grimstocht naar ,Rome te doen. En ge w,eet, da.t
zoo iemand zijn reis niet *.g ,"ru"deren. AIs
ik van Rome weey'keer, zal ik u naar Hulsterloo
zeleiden.

Nobel kon zich tegen dat gebruilç niet verzet^
te1. En hij moedigde Reinaart tot zijn pelgri,ms-
reize aan. Ee andere dieren hadden lrrn Jit l..t"t"
nirets gehoord. Nobel ging nu op een stee,n staan
en sprak :

_- Ik he,b Reinaart alle schuld ve,rgeven. Hij
heeft mij een gr,ooten dienst ,bew.zen. Uit be-
louw _over zijn lcwaad vertrekt hij ter beevaart.
En ieder mo,et hem eere doen. '!V.", wie Reinaart
nog belastert. Ge,hoort mijn wil.

De diere,n keken verbaasd op. En Tielecijn, de
raaf vloog naar d,e plaats *... lilbu"rt l"rgri* .n
Bruin alles klaar hadden .un d,"lgalg en àp Rei.
nart wachtte,n.

-_lDr,r'azeriken, 
staat- ge daar bij de galg )

riep de raaf. Reinaart is al vrij en hof*""rr-"hitrk.
Ge_ Iiegt huilde Isegrim, en met Br"i," ii.o

hij naar dbn koning.
Tijbaart bleef triestig zitte,n. Hi,j begreep, dirt

de vos er zich weer uitgepraat had.
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Isegrim en Bruin gprongen woedend voor den
tr,oon. En Nobel was zoo boos over hun onbe-
schoftheid, dat hij ze beiden liet binden erger dau
lazen'd,e h,o,nden. Reinaart vr,oeg aan den konirrg
nog ,een gunst. F{ij had ee,n scharp of reistasctr
noodig. Die kon men uit het vel van den læer
snijden. En alzoo gebeurde.

- 
Twee paar schoenen zouden rne ool< wel

aian pas kom,en, hernam de vos tot de konin,gin
Mag ik.er twe,e van Isegrim en twee van zijir
vrouw1 iDie helbben vier schoenen niet zoo nood;g
Ze kunnen thu,is blijven. En ik moet over rotsen
en bergen.

En rnen s'tro'opte Isegri'm 't v,ei van de voorpon-
ten en de wolvin van de achterpo,oten, bij beiden
van de klauwen tot de knieën. En Reinaart lachte
fijn. Tijbaart had wijs gedaan w€g te blijven.

Reinaart nâm nu afscheid van-den kon,ing en
de koningin. Hi'j weende trane,n met tuiten. En
hij vroeg, dat Cuwaart, de haas, en Belijn, lc
ram, hem een eind uitgeleide zouden doen.
" De vorst en de vorstin gingen mee to,t aan d,err

z(rorn van het WOud.
Isegrim e,n Bruin lagen nog altijdr gebonden

En ze leden veel pijn. En dan hun diepe vernede-
ring !

V.
Reinaart kwam met Belijr'. en Cuwaart voor

Malpertuis, zijn kasteel.
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- 
Belijn, zei hij, wacht een letje voor de

1-roort. Culllaa'rt kan mee bi,nnen gaan om Her..
r-'relijn, mijn vrouw, te z,eggen, dat mijn lange reis
noodig is. De haas lcan zo'o zoet spr'eken, en zal
Flermelijne bemoedigen en troostEn.

tselijn bleef huite'n en fier over den lof, trad
Cuwaart binnen.

Hermel,ijn was zeer angstig gewee-st over haar
rnan. Ze bl,oosde van vreu,gde, toen ze hem zag
binnen tred,en.

-.O, Reinaart, hoe zijt ge uw st,raf ontgaan ,r

vroeg ze. En waar,om draagt ge die scharpe en
cii,e,n staf l

- 
Wel, Lijntje, 'k m,o,est een pelgrim zijn,

aintwcord,de db vos. En met den koning ben ik be-
'vrien,d. Isegrim ,e,n Bruin zitten ,gevangen. Eir
Nobel heeft me Cuwaart gregeven om er mee te
d,oen wat i'k wil, w1ânt deze schelm heeft me het
eerst verraden.

De arme haas begon te beven. Hij begreep, dat
lret hier voor hem gevaarlijk rvas. Hij wilde vluch-
ten. iMaar de poort wps gesloten. Reinaart en
Hermelijn rgr,epen hem vast.

- 
Belijn, help me ! Ze bijten me dood !

schreeuwde Cuwaart.
Maar m,eer kon hij niet zegg,en, want de vos

beet hem de keel af. En 't was met Cuwaart ge-
,claan.
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- 
K,omt, lrinderkens, smult, 't is een goed'e,

vette iraas, noodigde Rein.
* e), wpt is de koning goeel, dat hij ons zulke

spijze bezorgt, riep l-lermelijn.

- J., en hi1' wil me nog een and,er geschen)r
géven, beweerde de vos. Een gatrg met e'e,n strop.
Maar daarin heb ik geen zin. 'We moeten verhui-
zen... Droch, ik weet een wild'ern,is, waar we het
heel gored zullen hebben. Er is ,overvloed van
I oenders, sneppen, patrijzen. En we wa,ndelen er
heen. 'k Zal Reinaardijn le,er,en jagen, zoo goed
als zijn vaderke. 'TV'e 

m,oeten er zeven jaar ver-
l.rlijven.

- 
't Spijt me toch, dit schoon Malpertuis te

verlaten ! kloeg Hermelijn.

- 
Zoud[ ge rne dan gaarne zien sterven ]

'T,Vant nu moet ik op geen genade meer hopen. En
ik heb den koni,ng iets bel'oofd, wat ik niet geven
lçan : een schat.

Reinaart vertei'de nu, h'oe hij zich uit het ge-
rtaar gered had.

Intusschen w,erd Belijn,'de ram, kwaad, omdat
Cuwaart hem zoo lang I'iet wachten. En gram ri,ep
hij :

- 
Çq1vasrt, w"aar blijft ge met uw lange kom'

piementen )
Reinaart kwam naar buiten.

- Belijn, vroeg hij, wordt ge ongeduldig )
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Cuwaart is mijn vrouw en kind,eren aan het troos-
ten" 0, ze hehben zo,oveel verdriet dat ik die lange
rcis rnoet aanvaarden. rDaarbinnen vvordt crg gè-
schreid. Cuw,aart zegt, clat ge maar voorop moet
gaan.

- 
Me dunkt, da:t ik hern hoorde roepen : << Be-

lijn, help me ! >> V/at hebt ge met hem gedaan ?

--- Wat zou ik den goeden Cuwaart misdoen )
I-{ij is familie van me. En ik heb scL,uld beleden.
Maar nu we,et ik, waarop ge doeit. Toen mijn
r i'o{rw vern.am, dat ik zo,o ver w.eg moest, viel ze
flauw van schrik. En in zijn angst riep Cuwaart :

<< Belijn help me, breng lafenis. 1-lsrrnsliijn ligt in
cnmacht van verd,riet >>. Maar n,u is mij,n vrouw
weer bij kennis. En Cuwlaart spreekt haar m,oed
in, de brave kerel.

__ l{u, dhn ke,er ik alleen terug, hernam de
ram"

-- Wilt ge een L,oodschap voor me doen ) De
koning vroeg dat ik hem nog een briefje zou
schrijv'e'n. Het is ,ai gereed" O, zeg wilt ge het
nreenemen ?

-- Maar ik heb niets om het in t,e st,eken.

- 
'Wel, ik zal u deze pelgrimstasch geven. Iir

Freb hier scharp'en genoeg.

- 
Dan is het goed.

Rei'naart liep ,1s1r* in zijn kasteel. Van den
h,aas was alleen de kop en de beenderen overge-
bleven. De vos stak den kop in de tasch van
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Bruins vel. En hij ging er mee bui'ten'
I-rachend hing hij d" u"h^tp* om Belijns hai"r

- 
I{ierin zit àe brief, zei hij' Maar raak hern

uie't aan. En toon hern aan niemancl' 't Zau u

schade kunnen doen. De brief i's prachtig opge'

steld. Zeg aan d'en koning, da't gij hem voor-

gezegd hébt. E" ieder zal er uom prijzen ! Cu-

rvaart blijft tot morgen noen.
Blij liep Belijn heen. Ja, hij zou bij Nobel een

pluimpje halen.' R"irrt.rt zei tot vr'ouw en kinderen :

- 
Nu is het voor ons tijd, want and'ers staai

eï ,ons wat te wachten. O, ik zou Nobels tronie
wiltren zien, als h,ij den zak'opent. Maar dat ware

te gevaarlijk.
Ett d. heele vossenfamilie vluch'tte heen'

Belijn kwam bij den koning aan' en sprak :

- 
Edele Nobel, Cuwaart is nog wat gebleven,

en ik be,n vooruit geloopen om u een brief van
Reinaart te brengen. k'ei'naart schreef zooals ik
hem voorspel'de. Het d'oe mij goed of 't doe mij
kwaad, -.t d" vos heeft mijn raad gevolgd' En

ilç denk, dat gi'j over'den brief zeer'tevreden zult
;ijn.

'De honing kon zeif niet lezen. Als er brieven
Lvzamen, moest Botsaert, de kle'rk, die vo'or Nobel
lntcijferen. Bo,tsaert werd geroepen en met Brui-
neel, de gans, nam hij den re'iszak van Belijns
rug. Botsaert tastte in den zak.
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- 
Wat is me dat vo,or een brief l riep hij. O,

w.ee, het is de kop van Cuwaar,t, den haas. Koning
ge hebt u weer laten bedriegen !

IDa koningin gilde van schrik. Nobel boog het
hoofd en dan brulde hij zoo vervaa.rlijk, dat alle
oieren op zij stoven.

Tirapeel, de luipaard en famili'e van C'en koning
alleen waagde het Nobel !t,e naderen.

- 
\X/3sv,em die droefheid ? vroeg hij. Ge -stelt

u aan alsof de koningin dood ware.

- 
O, ik heb me schandelijk laten bedriegen

ci,oor den valschaard. En Isegrim en Bruin deed ik
binden.

- 
Wel, geef hun ,als vergoedlng Belijn, deir

ram. Die bekent zelf, dat R,einaart zijn raad volg.
cie. En dus i,s hij schuldig aan Cuwaarts dood.
Daarna zullen we den vos vangen en aan den
etrsten, boom,ophangen.

- 
Wel, daù is goed, sprak de koning. Ga gij

met Bruin en Isegrim spreken.
Tirapeel begaf zich bij de twee gevangenen en

zei :

- 
Goede vri,end,en, ik breng u vred,e. Nobel

heeft spijt u alzoo behandeld te hebben. Maar hij
geeft u Belijn en zijn familie en ge m'oogt met hen
dloen, wat ge wi'l,t.

- 
Ik zit liever i'n het veld dan in de ijzers, zei

Bruin.
En hij en Isegrim verzoenden zich m,et den
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koning. Belijn werd opgeget,en. Maar Reinaarr
kon men n,iet vinden.

De koning bleef nog twaalf dagen om Bruin er,
Isegrim groo,te eer'te geven.

Wolven en.beren zijn sedert de vervolgers ge.
bleven van rammen en schapen.

En, helaas, veel rnenschen doen als Reinaart
rrn gaan met 'bedrog en valsche streken, nu met
vleierij err dan met geweld orn.

E,INDE.


