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Historische	  le1erkunde	  
1170-‐1905	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Van	  den	  vos	  Reynaerde	  
(±	  1250)	  

Van	  den	  vos	  Reynaerde	  
een	  Middelnederlands	  meesterwerk	  

• 	  	  	  Roman	  de	  Renart	  

Van	  Roman	  de	  Renaert	  
	  
Naar:	  Vanden	  vos	  Reynaerde	  
	  
	  
één	  hoofdstuk:	  ‘Li	  Plaid’	  
In	  een	  erg	  vrije	  bewerking	  
	  
één	  van	  de	  (weinige)	  
Nederlandstalige	  meesterwerken	  
uit	  de	  wereldliteratuur	  
	  
• 	  	  directe	  sNjl	  
• 	  	  plasNsch	  en	  direct	  
• 	  	  virtuoos	  taalgebruik	  
• 	  	  genadeloos	  spo1end	  
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Reynaertmonument	  (Gentsepoort,	  Hulst)	  

	  
De	  schrijver…	  
	  
	  
Willem,	  die	  Madocke	  maecte,	  
Daer	  hi	  dicken	  omme	  waecte,	  
Hem	  vernoide	  so	  haerde	  
Dat	  die	  avonture	  van	  Reinaerde	  
In	  dietsche	  was	  onvulmaket	  bleven	  
(Die	  Aernout	  niet	  en	  hadde	  vulscreven),	  
Dat	  hi	  die	  vite	  dede	  soeken	  
En	  hise	  na	  den	  walschen	  boeken	  
In	  dietsche	  dus	  hevet	  begonnen.	  
God	  moet	  hem	  siere	  hulpe	  jonnen!	  

Bi	  gode,	  ic	  dart	  u	  wel	  raden	  
Isengrijn	  sprac	  toten	  beere:	  
‘Wat	  sechdire	  toe,	  Brune	  heere?’	  
‘Ic	  hebbe	  liever	  in	  	  den	  riseren	  
Ligghen	  dan	  hier	  in	  den	  iseren.	  
Laat	  ons	  toten	  coninc	  gaen	  
Ende	  sinen	  pais	  daer	  on\aen.’	  
Met	  Firapeel	  datsi	  ghinghen,	  
Ende	  maecten	  pais	  van	  alle	  dinghen.	  

Bi	  gode,	  ic	  dart	  u	  wel	  raden	  
Isengrijn	  sprac	  toten	  beere:	  
‘Wat	  sechdire	  toe,	  Brune	  heere?’	  
‘Ic	  hebbe	  liever	  in	  	  den	  riseren	  
Ligghen	  dan	  hier	  in	  den	  iseren.	  
Laat	  ons	  toten	  coninc	  gaen	  
Ende	  sinen	  pais	  daer	  on\aen.’	  
Met	  Firapeel	  datsi	  ghinghen,	  
Ende	  maecten	  pais	  van	  alle	  dinghen.	  

Bi	  gode,	  ic	  dart	  u	  wel	  raden	  
Isengrijn	  sprac	  toten	  beere:	  
‘Wat	  sechdire	  toe,	  Brune	  heere?’	  
‘Ic	  hebbe	  liever	  in	  	  den	  riseren	  
Ligghen	  dan	  hier	  in	  den	  iseren.	  
Laat	  ons	  toten	  coninc	  gaen	  
Ende	  sinen	  pais	  daer	  on\aen.’	  
Met	  Firapeel	  datsi	  ghinghen,	  
Ende	  maecten	  pais	  van	  alle	  dinghen.	  

	  
Het	  publiek…	  
	  
	  
Nu	  keert	  hem	  daer	  toe	  mijn	  sin	  
Dat	  ic	  bidde	  in	  dit	  beghin	  
Beede	  den	  dorpren	  enten	  doren,	  
O_e	  si	  comen	  daer	  si	  horen	  
Dese	  rime	  ende	  dese	  woort	  
(Die	  hem	  onnu1e	  sijn	  ghehoort),	  
Dat	  sise	  laten	  onbescaven.	  
Te	  vele	  slachten	  si	  den	  raven,	  
Die	  emmer	  is	  al	  even	  malsch:	  
Si	  maken	  sulke	  rime	  valsch	  
Daer	  si	  niet	  meer	  of	  ne	  weten	  
Dan	  ic	  doe,	  hoe	  dat	  si	  heten	  
Die	  nu	  in	  Babiloniën	  leven.	  
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• 	  	  de	  Reynaert	  spot	  met	  adel,	  geestelijkheid	  én	  boeren	  

• 	  	  Reynaert	  maakt	  misbruik	  van	  menselijke	  zwakheden	  

• 	  	  tekst	  funcNoneerde	  waarschijnlijk	  aan	  het	  Hof	  

• 	  	  maar	  aan	  welk	  hof?	  

Karel	  ende	  Elegast	  
	  
1.  Het	  verhaal	  begint	  aan	  het	  hof	  

2.  Karel	  wordt	  	  drie	  keer	  opgeroepen	  

3.  Karel	  begee_	  zich	  	  ‘buten	  
weghe’	  (en	  dat	  gaat	  hem	  niet	  goed	  
af)	  

4.  Er	  is	  sprake	  van	  een	  samenzwering	  
tegen	  de	  vorst	  	  

5.  Het	  verhaal	  eindigt	  met	  een	  
rechtzaak	  	  	  

6.  Het	  verhaal	  eindigt	  aan	  het	  hof	  
(cyclische	  opbouw)	  

Karel	  ende	  Elegast	  
	  
1.  Het	  verhaal	  begint	  aan	  het	  hof	  

2.  Karel	  wordt	  	  drie	  keer	  opgeroepen	  

3.  Karel	  begee_	  zich	  	  ‘buten	  
weghe’	  (en	  dat	  gaat	  hem	  niet	  goed	  
af)	  

4.  Er	  is	  sprake	  van	  een	  samenzwering	  
tegen	  de	  vorst	  	  

5.  Het	  verhaal	  eindigt	  met	  een	  
rechtzaak	  	  	  

6.  Het	  verhaal	  eindigt	  aan	  het	  hof	  
(cyclische	  opbouw)	  

Van	  den	  vos	  Reynaerde	  
	  
1.  Het	  verhaal	  begint	  	  aan	  het	  hof	  

2.  Reynaert	  wordt	  drie	  keer	  gedaagd	  

3.  Dagers	  begeven	  zich	  ‘buten	  
weghe’	  	  (en	  dat	  gaat	  hen	  niet	  goed	  
af)	  

4.  Er	  is	  sprak	  van	  een	  samenzwering	  
tegen	  de	  vorst	  	  

5.  Het	  verhaal	  eindigt	  met	  een	  
rechtzaak	  	  

6.  Het	  verhaal	  eindigt	  aan	  het	  hof	  
(cyclische	  opbouw)	  	  

7.   MAAR:	  Reynaert	  vertrekt!	  

• 	  	  de	  Reynaert	  spot	  met	  adel,	  geestelijkheid	  én	  boeren	  

• 	  	  Reynaert	  maakt	  misbruik	  van	  menselijke	  zwakheden	  

• 	  	  tekst	  funcNoneerde	  waarschijnlijk	  aan	  het	  Hof	  

• 	  	  houdt	  het	  adellijk	  en	  geestelijk	  publiek	  een	  spiegel	  voor	  

• 	  	  andere	  teksten	  uit	  de	  Middeleeuwen	  waarschuwen	  voor	  	  
	  	  	  de	  ‘felle	  rode’	  (bijv.	  Willem	  van	  Hildegaersberch)	  
	  
• 	  	  de	  Middelnederlandse	  tekst	  is	  soms	  scherper	  dan	  latere	  	  
	  	  	  	  bewerkingen	  

Jan	  Frans	  Willems	  (19de	  eeuw)	  
maakt	  van	  de	  pastoor	  een	  
koster	  –	  en	  verandert	  nog	  
meer…	  
	  
	  
De	  schooluitgave	  uit	  1953	  slaat	  	  
één	  passage	  nadrukkelijk	  over!	  

Een	  arNkel	  bestuderen	  (vijf	  belangrijke	  vragen):	  
	  
1.  Waar	  gaat	  het	  over?	  

2.  Welke	  stelling(en)	  brengt	  de	  auteur	  naar	  voren?	  

3.  Welke	  argumenten	  hee_	  hij	  daarvoor?	  

4.  Noemt	  hij	  tegenargumenten?	  

5.  Wat	  is	  zijn	  conclusie?	  



01-‐12-‐15	  

4	  

Jan	  de	  Pu1er:	  ‘Firapeel	  helpt!’in:	  Tiecelijn.	  Jaargang	  19	  (2006)	  
p.212-‐219	  
	  
1.  Waar	  schrij_	  De	  Pu1er	  over?	  (historische	  werkelijkheid,	  

publiek,	  auteur	  van	  de	  Reynaert)	  

2.  Welke	  stelling(en)	  brengt	  hij	  naar	  voren?	  
1.  Reynaert	  reageert	  op	  een	  actuele	  situaNe	  uit	  

omstreeks	  1248.	  
2.  Het	  werk	  is	  geschreven	  voor	  het	  (tweetalige)	  Vlaamse	  

hof	  in	  Gent.	  
3.  De	  schrijver	  is	  waarschijnlijk	  een	  hoveling	  

(lekebroeder	  Willem	  van	  Boudelo???)	  

3.  Welke	  argumenten	  hee_	  hij	  daarvoor?	  
1.  Contemporaine	  en	  hedendaagse	  teksten	  
2.  De	  toenmalige	  rechtsprakNjk	  
3.  De	  Vlaamse	  strijd	  tussen	  de	  geslachten	  van	  Avesnes	  

en	  Dampierre	  

4.  Noemt	  hij	  tegenargumenten?	  (niet	  zonder	  ze	  te	  
ontkrachten,	  wel	  houdt	  hij	  terecht	  vele	  slagen	  om	  de	  arm)	  

	  
	  

Jan	  de	  Pu1er:	  ‘Firapeel	  helpt!’in:	  Tiecelijn.	  Jaargang	  19	  (2006)	  
p.212-‐219	  
	  
5.  Wat	  is	  zijn	  conclusie?	  

•  Over	  het	  algemeen	  hebben	  middeleeuwse	  teksten	  	  
alNjd	  een	  link	  met	  de	  werkelijkheid	  

•  Hier	  zou	  dat	  de	  strijd	  in	  Vlaanderen	  kunnen	  zijn	  
•  Het	  feit	  dat	  koning	  Nobel	  buiten	  schot	  blij_,	  pleit	  

hiervoor	  
•  Hoewel	  het	  Vlaamse	  hof	  bekend	  stond	  als	  Franstalig	  

werd	  er	  wel	  degelijk	  Nederlands	  gesproken	  
•  Van	  den	  vos	  Reynaerde	  hee_	  een	  hoofse	  funcNe	  
•  De	  auteur	  schreef	  in	  opdracht	  van	  de	  vorst.	  De	  tekst	  

staat	  in	  dienst	  van	  pais	  aan	  het	  hof	  
•  De	  schrijver	  zou	  misschien	  Willem	  van	  Boudelo	  

kunnen	  zijn,	  een	  lekenbroeder	  in	  dienst	  van	  het	  hof	  
•  Dan	  zou	  de	  tekst	  gepresenteerd	  kunnen	  zijn	  in	  juni	  

(Pinksteren)	  1248	  –	  een	  wel	  erg	  nauwkeurige	  datering	  
voor	  een	  middelnederlandse	  tekst	  


