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‘Van volstrekt aaibaar tot uiterst
agressief’
Rik van Daele

In de uitstekende recensie De duistere poppenspeler van de graphic novel Reynaert de vos van René Broens en Marc Legendre beschrijft Patrick Bassant de
manier waarop de op El Hierro verblijvende kunstenaar Mark Legendre de
vos heeft geportretteerd: ‘met tientallen gezichtsuitdrukkingen, van volstrekt
aaibaar, onschuldig, flemend, vals, sarcastisch tot boosaardig en ronduit agressief.’ Hiermee beschrijft de recensent niet enkel de vos in de meest recente Reynaertvertaling, maar hij schetst de vos ook in zijn eeuwenlange geschiedenis,
van aaibaar tot agressief. Nooit was de vos zo duivels aanwezig als in Broens’
aanhanger van de Antichrist. Rudi Malfliet, die in mei 2010 Van den vos Reynaerde. De feiten voorstelde, ziet de vos eerder als een moderne Robin Hood
en een middeleeuwse volksheld. Malfliets oppositie tegen de recente stellingen
van Reynaertonderzoekers en zijn vlijmscherpe kritiek aan het adres van het
gild van de literair-historici en de reacties hierop, zouden misschien wel eens de
focus kunnen afleiden van de werkelijke waarde van zijn studie, in het bijzonder de identificatie van ‘Willem die madocke makede’ met Willem van Boudelo. Malfliet brengt zijn betoog met veel overtuiging en vooral met een nieuw
argument rond het toponiem Absdale. Dit laatste is zo intrigerend dat het ongetwijfeld zal leiden tot nieuw onderzoek en tot een verdere scherpstelling en
verdieping van de hypothesen en de bewijsvoering. Misschien hebben we anno
2010 zelfs meer dan een robotfoto van Willem en kunnen de handboeken en
literatuurgeschiedenissen herschreven worden. Heeft de Reynaert eindelijk een
auteur van vlees en bloed?
Terwijl we in dit boek de Reynaertkroniek van 2009 schrijven, is de nieuwe
eeuw tien jaar aan de gang. Er worden volop vragen gesteld over de ontwikkeling van het fysieke boek. Zullen e-books en e-readers onze klassieke boeken,
geurend naar de inkt en gedrukt op glanzend of mat papier, verdringen? Zijn
we op weg naar een volledig digitale wereld? En hoe zal dit jaarboek de kaap
van 2012 nemen, wanneer we de vijfentwintigste jaargang zullen publiceren?
Alle reeds verschenen nummers van Tiecelijn worden momenteel in Azië gedigitaliseerd. Ze zullen binnenkort op www.dbnl.nl voor iedereen ter beschik-
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king staan. Hans Rijns interviewde hierover projectleider René van Stipriaan.
Niet alleen raaf Tiecelijn reist de wereld rond, ook de vos Reynaert verovert
onze geglobaliseerde wereld met nieuwe vertalingen in het Engels, het Esperanto en het Chinees.
De vos is globetrotter en wereldburger én hij is klaar voor de nieuwe eeuw en
voor de jeugd van tegenwoordig. In de gerapte versie van Charlie May – binnenkort in het Engels – en Zuvuya (het gezelschap speelde reeds zijn tweehonderdste voorstelling) spreekt hij de jongeren aan. Voor een jong en oud publiek
verscheen recent de cd Marcel Ryssen vertelt Reynaert de vos, een uitgave waarmee het Reynaertgenootschap zijn voorzitter in de schijnwerpers zet. Meesterverteller Marcel Ryssen nam ruim twintig jaar na Jo van Eetvelde Van den vos
Reynaerde opnieuw op, nu in een korte, verhalende versie. De jeugd werd in
2009 sterk aangesproken in het knappe educatieve traject van de Erfgoedcel
Waasland Tricky Reynaert en co over Reynaert de vos, Anansi de spin, Nasreddin Hodja en andere tricksters.
Iconografisch beleefde de Reynaert in de voorbije jaren twee superieure hoogtepunten: in 2008 met de prachtige tekeningen van Klaas Verplancke en zeer
recent, zoals hierboven al vermeld, met de overdonderende illustraties van
Marc Legendre bij de vertaling van René Broens (gerecenseerd door Charlotte
Pylyser).
In dit derde jaarboek, jaargang 23 van Tiecelijn, wordt de onmetelijke
schatkamer van de matière renardienne opnieuw rijkelijk geopend. Het
nummer begint met een thematische reeks artikelen over de aap. (Wat zou er
trouwens met brievenbesteller Botsaert gebeurd zijn?) In boeiende bijdragen
van verschillende lengte en diepte bekijken Hans Rijns, Yvan de Maesschalck,
Jack van Peer en Hilde Reyniers aspecten van de aap in de literatuur en de
kunst. Het nummer begint met de vertaling van enkele apenfabels door
Mark Nieuwenhuis. Van zijn hand staan in dit jaarboek nog diverse, nooit
in het Nederlands vertaalde, Latijnse teksten. Nieuwenhuis’ translatie en
interpretatie van de Ysengrimus abbreviatus is bijzonder belangwekkend. De
teksten over het bezoek van de aartsbisschop van Toledo aan de paus en de
twee geschiedenissen uit de Speculum stultorum van Nigel van Longchamp
verbreden het bereik van ‘Tiecelijn nieuwe stijl’ met teksten die te linken zijn
aan de materie, maar er niet toe behoren. Ook Yvan de Maesschalck maakt
een indringende uitstap met de bespreking van Kisling & Verhuycks De duim
van Alva, waarmee Kisling en Verhuycks ‘trilogie’ die met Het leugenverhaal
begon, wordt afgesloten.
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In Tiecelijn 23 is ruimte voor bijdragen die uiteenlopende aspecten van de
Reynaertstof behandelen. Zo staat de iconografie in de Roman de Renart in
de bijdrage van Robine Bausch-Bronsing centraal, de strijd tussen beer en
leeuw om het leiderschap in de dierenwereld in het artikel van Nard Loonen
(die meteen ook Michel Pastoureaus standaardartikel over deze strijd om het
koningsschap vertaalde, waarvoor we auteur en vertaler zeer dankbaar zijn)
en de opdrachtgeefster van Reynaert I in Rudi Malfliets werkstuk. Yvan de
Maesschalck, Willy Feliers (in het grafisch werk van Hugo Besard) en Robert
de Bock (in het beeldend oeuvre van Bert Peeters) zochten literaire en iconografische vossensporen, terwijl Alexander Baneman zelf een poëtisch spoor
creëerde.
Dit jaarboek zal ongetwijfeld nog lange tijd gezocht worden om de bijdrage
van journalist en filmliefhebber Egbert Barten, die twee decennia onderzoek
verrichtte naar de verfilming van de antisemitische Reynaertbewerking van
Robert van Genechten. Ze is de knappe afronding van een sterk staaltje van
onderzoeksjournalistiek. Ook Wim Gielen droeg vroeger reeds bij tot de ontsluiting van deze materie toen hij in 1998 in Tiecelijn het stuk Distels… Een
vossenstreek na Van Genechten publiceerde. Enkele weken geleden moesten wij
afscheid nemen van Wim. De gedreven Reynaerdist en boekenverzamelaar
was moegestreden, maar sterk en scherp van geest. Wij dragen dit jaarboek
dankbaar aan hem op.
Sinds drie jaar is Tiecelijn immers een jaarboek. Het onooglijke eerste nummertje van de Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen uit de zomer van 1988 van 16
pagina’s is ondertussen uitgegroeid tot een volumineus geheel met vele kleurenillustraties in een prachtig jasje van kunstenares en dichteres Lies van Gasse.
De vormgeefster, de drukker, de medewerkers en de negentien auteurs bedanken wij hartelijk voor hun bijdrage.
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Apenfabels
Mark Nieuwenhuis

Avianus
Lelijke apen
Een keer had Jupiter in heel de wereld nagevraagd
wie hem de mooiste proeven van zijn nageslacht kon brengen.
Zo hard ze konden renden alle beesten naar de koning
en mensen dwongen vee en huisdieren om erbij te zijn.
Ook gladgeschubde vissen namen aan de wedstrijd deel
en alle vogels die het helder luchtruim in zich draagt.
Daartussen brachten moeders bevend jongen met zich mee
zodat de oppergod een oordeel uit zou kunnen spreken.
Maar toen een plompgebouwde moederaap haar lelijke jong
naar voren trok, kon Jupiter zijn lachen niet meer houden.
Als eerste liet dit vreselijk mismaakte beest zich horen
om zo de smet die op haar soort geworpen was te wissen:
‘Wie hier gaat winnen is alleen bij Jupiter bekend,
maar ik vind dat dit jong van mij het allermooiste is.’1
Moeder aap en haar jongen
Men zegt dat moederapen die bevallen van een tweeling
verschillend reageren op hun pas geboren jongen,
want liefdevol en teder zorgt de moeder voor de ene,
de ander krijgt te maken met haar woede en haar haat.
Wanneer de moeder schrikt van hevig, plotseling lawaai
grijpt zij haar jongen op verschillende manieren beet:
ze drukt de liefste met haar handen aan haar zachte borst
en hijst het apenjong dat ze verafschuwt op haar rug.
Maar kunnen haar vermoeide voeten haar niet langer dragen,
dan laat ze, vluchtend, zelf de last die op haar buik hangt los.
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De ander slaat zijn armen om haar ruig behaarde hals,
houdt vast en vlucht met moeder (die dat niet van harte toelaat)
en erft al spoedig ook de kussen voor zijn lieve broer,
gekoesterd als de enige erfgenaam van zijn familie.
Zo hebben velen lief wat eerst verafschuwd werd en na
een omslag mogen zwakken hopen op een beter leven.2

Romulus
De wolf en de vos voor rechter aap
Wie eenmaal bekend staat als bedrieger staat altijd in een kwade reuk en als
hij de waarheid spreekt, gelooft niemand hem.
Een boze wolf beschuldigde een vos van diefstal. De vos ontkende dat hij
schuldig was. Toen nam een hoogst rechtvaardige en eerlijke aap plaats op de
rechtersstoel om vast te stellen wie van beiden schuldig was. Tegenover hem
bepleitten ze hun zaak, onthulden hun slinkse streken en betichtten elkaar
over en weer van hun eigen misdaden. Daarna velde de rechtvaardige en waarheidlievende rechter een oordeel over beide partijen en las uit een boekje het
vonnis voor. ‘Jij,’ sprak hij tegen de wolf, ‘probeert te krijgen wat je niet bent
kwijtgeraakt, en van jou, vos, geloof ik toch dat je iets hebt gepikt, wat je voor
de rechter handig ontkent. Daarom krijgen jullie vrijspraak. En ga nu samen
en eendrachtig heen.’
Weet allen dat wie doorkneed is in bedrog altijd een in en in slecht leven leidt.3
De aap en de vos
Deze fabel gaat over rijken en armen.
Een aap vroeg een vos of hij hem een stukje van zijn grote staart wilde geven,
dan kon hij daarmee zijn afzichtelijke billen bedekken. ‘Je hebt daar zelf toch
ook belang bij,’ zei hij, ‘omdat je nodeloos zwaar bent en die hele lange staart
van je over de grond laat slepen?’
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Naar verluidt gaf de vos hem dit antwoord: ‘Was hij nog maar langer en
dikker, dan zou ik hem over de grond en over rotsen slepen of door doorns en
modder, zolang jij maar niet dankzij mijn kleding mooier en rijker lijkt.’
Gierigaard, deze fabel verwijt jou dat je niets geeft terwijl je meer dan genoeg
hebt.4
De leeuw en de aap
Spreken is een straf en zwijgen een kwelling, dat maakt onderstaande fabel
duidelijk.
Toen de wilde dieren de allersterkste, de leeuw, tot hun koning hadden gekozen, wilde deze de normen en waarden van koningen overnemen, een goede
reputatie verwerven, afstand nemen van zijn vroegere daden en zijn gedrag
veranderen: hij zwoer dat hij zich niet meer aan vee zou vergrijpen, zou eten
zonder bloed te vergieten en zich aan zijn woord – heilig en onbezoedeld – zou
houden. Later, toen hij de gevolgen van deze handelwijze begon te merken,
nam hij, omdat hij zijn aard niet kon veranderen, met boze opzet deze en gene
terzijde en vroeg hen dan of hij uit zijn bek stonk. Of ze nou zeiden ‘U stinkt’
of ‘U stinkt niet’ – hij verslond ze allemaal om zo zijn bloeddorst te verzadigen.
Hij had dat met velen al zo gedaan toen hij een aap vroeg of hij uit zijn bek
stonk. De aap zei dat zijn bek naar kaneel rook en naar altaren van de goden.
De leeuw schaamde zich voor deze lofprijzing, maar om de aap te misleiden
deed hij alsof hij te goeder trouw was en bedacht een list: hij veinsde dat hij ziek
was. Meteen kwamen er geneesheren om zijn pols te voelen. Ze stelden vast
dat zijn polsslag in orde was en gaven hem de raad een lichte maaltijd te nemen
ter bevordering van zijn eetlust en spijsvertering – een koning is immers alles
toegestaan. ‘Ik weet niet hoe apenvlees smaakt,’ sprak hij. ‘Dat zou ik wel eens
willen proeven.’ Hij was nog niet uitgesproken of de welbespraakte aap werd
gedood, zodat de leeuw spoedig zijn vlees kon eten.
Of je nu spreekt of niet spreekt, je krijgt dezelfde straf.5

~ 13 ~
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De apenkeizer
Van oudsher zijn gewetenloze mensen verzot op huichelarij en vleierij, terwijl
ze hun neus ophalen voor eerlijkheid, waarheid en goedheid. Dat leert onderstaande fabel ons.
Twee mannen, de één een bedrieger, de ander een eerlijk man, waren samen
op reis. Onderweg kwamen ze in het land van de apen. Toen één van al die
apen, die zich een hogere positie dan de andere had aangemeten, die mannen
zag, gaf hij bevel hen aan te houden en te ondervragen omdat hij wilde weten
wat die mannen over hem zouden zeggen. Hij gaf al zijn medeapen bevel voor
hem te gaan staan, in een lange rij, rechts en links, en liet tegenover hen een
zetel neerzetten; zoals hij de keizer wel eens had zien doen, zo liet hij hen voor
zich staan. Daarna gaf hij hen het bevel die mannen in hun midden te leiden.
‘Wat ben ik?’ vroeg de grootste aap. ‘U bent de keizer,’ zei de huichelaar.
De aap stelde nog een vraag: ‘En die daar, die je voor me ziet staan, wat zijn
dat?’ De huichelaar antwoordde in dezelfde trant: ‘Dat zijn uw rijksgroten,
raadslieden, veldheren, officieren en ambtenaren.’ En daarom liet die aap, die
samen met zijn troep met een leugen was geprezen, die man belonen omdat hij
vleiende woorden had gesproken en iedereen daar voor de gek had gehouden.
De eerlijke man sprak bij zichzelf: ‘Als die vent, die leugenaar die alles heeft
gelogen, zo beloond wordt, wat zal ik dan wel niet krijgen als ik de waarheid
spreek?’ Terwijl hij dat bij zichzelf overdacht, sprak de aap die voor keizer wilde doorgaan: ‘Zeg op: wat ben ik en wat zijn zij die je daar voor me ziet staan?’
De man die altijd de waarheid sprak en liefhad antwoordde: ‘Jij bent een aap
en dat zijn allemaal apen, net als jij.’ Meteen klonk het bevel om de man met
tanden en nagels te verscheuren omdat hij de waarheid had gesproken.
Zo gaat dat dus bij slechte mensen: bedrog en kwaadaardigheid zijn geliefd,
eerlijkheid en waarheid gaan eraan.6
De apin, haar jong en de beer
Een apin had een jong waar ze heel veel van hield. Toen het jong zat te spelen
naast een beer die met een ketting was vastgeketend, greep de beer het jong en
at het op. De aap, die dat had gezien, maakte een stapel stro naast de beer en
liet hem verbranden.
Deze fabel leert dat je niemand schade mag berokkenen of kwaad doen, want
uiteindelijk krijg je je trekken thuis.7
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De apin en haar jong
Een aap was apetrots op haar kroost omdat ze vond dat haar jongen onvergelijkelijk mooi waren. Andere dieren, die veel van grappen hielden, zagen dat
aan en roemden met gehuichelde vriendelijkheid de moeder en haar jongen en
loofden hun schoonheid. Daarop vroeg de moeder, trots op de lof die haar was
toegezwaaid, een onderhoud met de leeuw om de prachtige vruchten van haar
schoot door hem te laten beoordelen en complimenteren. Ze kreeg toestemming om voor de koning te verschijnen. Meteen liet ze hem haar jongen zien en
vroeg of hij hun knappe uiterlijk wilde prijzen. Glimlachend sprak de leeuw:
‘Het schijnt mij toe dat jullie soort dieren eerder opmerkelijk dan aantrekkelijk
is en ik zie niets prijzenswaardigs in zulke jongen, maar, zoals de volksmond
zegt: ‘Elke vos spreekt vol lof over zijn eigen staart.’
Ontdaan en in droeve gedachten verzonken kwam de aap een beer tegen, die
de beschaamde moeder met huichelachtige complimenten voor de gek hield:
hij roemde de afkomst en schoonheid van haar jongen en vroeg of dat de jongen
waren waar alle dieren zo hoog van hadden opgegeven. Belust op complimenten antwoordde de moeder: ‘Dat zijn ze, ja. Ja, dat zijn mijn jongen, die jullie
terecht hebben geprezen.’ De beer vroeg of hij hen in zijn armen mocht nemen
en kussen. Verrukt gaf ze hem de kleinste, zodat hij hem kon kussen. De beer
hield het kleintje wel een uur lang in zijn armen, terwijl de moeder wachtte tot
hij het zou kussen, maar propte het jong dat hij had gekregen om het te kussen
in zijn bek om het te verslinden.
Moraal: elke priester geeft hoog op van zijn eigen relieken en elke vos roemt
zijn eigen staart. Ook denk ik dat je vooral op je hoede moet zijn voor doortrapte beren, dat wil zeggen vleiers, want zij verslinden mensen die blij zijn met
loze complimenten.8
Nawoord
Beide Latijnse fabelboeken waaruit de bovenstaande vertalingen afkomstig
zijn, kenden in de middeleeuwen in West-Europa een grote verspreiding en
werden in het onderwijs veel gebruikt. De 42 fabels van Avianus, gedicht in
elegische disticha, dateren uit het einde van de vierde eeuw dan wel het begin
van de vijfde eeuw. De fabelcollectie die bekend staat onder de naam Romulus
gaat terug op een bewerking in proza van de fabels van de Romeinse dichter
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Phaedrus.9 Het is niet duidelijk wanneer deze eerste Romuluscollectie tot stand
is gekomen, maar de tekst was in ieder geval in de negende eeuw in omloop.
Aan de verschillende redacties van Romulus zijn door de eeuwen heen allerlei
fabels die niet bij Phaedrus voorkomen toegevoegd.
Met deze selectie apenfabels heb ik een indruk willen geven van het beeld van
de aap zoals dat in Latijnse fabels naar voren komt. Dit beeld is niet eenduidig:
in De wolf en de vos voor rechter aap is de aap rechtvaardig en eerlijk, terwijl hij
in De apenkeizer juist kwaadaardig is. Een constante in het beeld van de aap
is het wanstaltige uiterlijk van het dier. Apen werden gezien als beesten die
sterk op mensen leken, maar dan wel heel lelijk waren, zoals blijkt uit Lelijke
apen, De apin en haar jong en De aap en de vos. Het valt vooral niet altijd mee
om apenjong te zijn: als je pech hebt richt moeder aap al haar aandacht op je
tweelingbroer- of zus (Moederaap en haar jongen), val je ten prooi aan gulzige
beren (De apin, haar jong en de beer, De apin en haar jong) of word je door iedereen uitgelachen omdat je apetrotse moeder zo nodig moet pronken met haar in
haar eigen ogen beeldschone jongen terwijl de rest van de wereld hen smalend
uitlacht (Lelijke apen, De apin en haar jong).
Naast fabels geven ook ‘natuurwetenschappelijke’ teksten uit de middeleeuwen (die evenals bij de fabels het geval is, voor een groot deel teruggaan op klassieke bronnen) inzicht in wat middeleeuwers over apen wisten en dachten. In
een uitvoerig artikel elders in dit jaarboek geeft Hans Rijns daar een overzicht
van.
Voor meer informatie over de Grieks-Romeinse fabeltraditie verwijs ik naar
de Loeb-editie van Babrius en Phaedrus (B.E. Perry, Babrius and Phaedrus,
Cambridge (Mass.), 1990 (1965)). De beide apenfabels uit Avianus heb ik
vertaald naar de editie van Gaide (Avianus, Fables, texte établi et traduit par
Françoise Gaide, Paris, 1980), de Romulusfabels naar de tekst van Hervieux
(Leopold Hervieux, Les Fabulistes latins II, Parijs, 1894 (herdruk Hildesheim/
New York, 1970).
Noten
1 Fabel 14.
2 Fabel 35.
3 Lupus et vulpis, iudice simio. Romuli vulgaris fabularum II 19, Hervieux II, p. 211-212.
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4 Simius et vulpis. Romuli vulgaris fabularum III 17, Hervieux II, p. 221.
5 Leo regnans. Romuli vulgaris fabularum III 20, Hervieux II, p. 223.
6 Homines duo, fallax, verax et simiae. Romuli vulgaris fabularum IV 8, Hervieux II, p. 227228.
7 Simia, eius foetus et ursus. Bernae Romuleae et diversae fabulae 27, Hervieux II, p. 310.
8 De simia et prole sua. Romuli Anglici cunctis exortae fabulae 41, Hervieux II, p. 594-595.
9 Een recente Nederlandse vertaling is: Phaedrus, Fabels, vertaald en toegelicht door John
Nagelkerken, Amsterdam, 2006 (1e druk 1998).
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Apen in de incunabelen van
Gheraert Leeu*
Hans Rijns

Er is niet veel bekend over het leven van de drukker en uitgever Gheraert
Leeu. Wat wij weten, is voornamelijk bekend uit de colofons in zijn boeken.
Gheraert Leeu werd geboren tussen 1445 en 1450. Hij is waarschijnlijk de
zoon van een molenaar, Geryd Claisz. Gouda was in Nederland een van de eerste steden waar boeken werden gedrukt. Er zijn vijf Goudse drukken uit 1477
zonder naam bekend. In drie drukken komen de initialen G.L. voor, maar dit
kan ook God lof betekenen. In 1478 wordt Gheraert Leeu voor het eerst genoemd en dan komt ook zijn drukkersmerk in zijn boeken voor. Eind 1482
wordt de productie onderbroken, waarschijnlijk voor een reis naar het Zuiden.
Op 8 september 1484 verhuurt hij zijn pand aan zijn broer Claes Gerytsz en in
1485 vestigt hij zich in Antwerpen.
Leeu bracht aanvankelijk alleen teksten in de volkstaal uit. Het ontbrak hem
aan een letterkast met Latijnse abbreviaturen (afkortingen). De eerste Latijnse
druk komt van zijn pers in 1479, gedrukt met een speciaal voor deze opdracht
gemaakte Latijnse letterkast. Opvallend is de toename van de Latijnse werken,
die al in Gouda begon, maar die in Antwerpen pas echt tot bloei kwam. Uiteindelijk bracht Leeu 228 drukken uit waarvan een kleine 60% in het Latijn.
Volgens Echelmeyer nam Leeu waarschijnlijk Latijnse teksten in zijn fonds op
door de aanwezigheid van de Broeders van het gemene leven, die sinds 1445 in
Gouda een huis bezaten. Leeu had ook contacten met humanisten. In Gouda
heeft hij Erasmus ontmoet. Deze noemde Leeu een impressoriae artis opifex,
vir sane lepidus (een kundig ambachtsman van de boekdrukkunst en een zeer
beminnelijk mens).
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Het fonds van Leeu was sterk gericht op een religieuze markt. Maar naast
de getijden- en gebedenboeken en heiligenlevens, legde hij ook de statuten van
het bisdom Utrecht, het boek over gewoonterecht van Eike von Repgow (Saksenspiegel) en politieke pamfletten op zijn persen. Leeu pakte van alles aan:
almanakken, een traktaat tegen de pest, prognosticaties, reisbeschrijvingen en
een kroniek (Die cronike of die hystorie van hollant van zeelant ende van den sticht
utrecht, later bekend als het Goudse Cronyckje) en natuurlijk de werken waarin
dieren, en dan met name de apen, een belangrijke rol spelen. Een indrukwekkend fonds.
Zijn leven eindigde op dramatische wijze. In december 1492 heeft hij een
arbeidsconflict met zijn letterzetter Henrie van Symmen. Deze wilde zelfstandig worden, maar Leeu wilde hem in dienst houden uit angst dat zijn concurrentiepositie zou verzwakken. Het liep uit op een handgemeen waarbij Van
Symmen Leeu aan het hoofd verwondde met een ‘cleyn steecxken’ waaraan
Leeu twee of drie dagen later overleed. Dat wij zo goed geïnformeerd zijn over
de dood van Leeu, beter dan over zijn jonge jaren, is vanwege een rekening van
Jan van Ranst, schout van Antwerpen van 24 juni tot 25 december 1493. In die
rekening wordt de dood van Gheraert Leeu beschreven.1
In dertien van de 228 boeken spelen dieren een hoofdrol. Het betreft Die
hystorie van Reynaert die vos (voortaan Pg), Reinaert de vos (D), de Dialogus creaturarum (vijf Latijnse, twee Nederlandse edities en een Franse uitgave) en Dye
hystorien ende fabulen van Esopus. Van deze laatste verscheen later bij Leeu nog
een Latijnse vertaling en een andere Latijnse fabelcollectie, Aesopus moralisatus
cum bono commento.2 Ik beperk mij tot de Nederlandstalige edities.
Vanwege het thema van dit jaarboek, de aap in de Reynaert, ben ik op zoek
gegaan naar het beeld van de aap zoals dat in de boeken van Leeu naar voren
komt. Zou dit beeld consistent zijn zoals dat van Reynaert (slim en bedrieglijk) of Isegrim (dom, gierig en vraatzuchtig)? Ik ging daarvoor te rade bij drie
van zijn uitgaven: Die hystorie van Reynaert die vos, Dialogus creaturarum dat is
Twispraec der creaturen (voortaan Twispraec) en Dye hystorien ende fabulen van
Esopus (voortaan de Esopus).3 In deze drie edities komen apen voor. Dit zal
ongetwijfeld ook het geval zijn geweest in de Reinaert de vos (D), maar over de
laatste bron kunnen wij, voor wat de apen betreft, niets met zekerheid zeggen,
omdat het hier slechts om zeven overgeleverde pagina’s gaat waarin geen apen
voorkomen.4
Voordat ik de apen bespreek in de drie bovengenoemde bronnen, wordt als
inleiding het beeld van de aap in twee bestiaria beschreven: Der naturen bloeme
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(ca. 1270) van Jacob van Maerlant en de vertaling van De proprietatibus rerum
geschreven door Bartholomeus Anglicus in de eerste helft van de dertiende
eeuw: Van de proprieteyten der dingen (1484), uitgegeven door Jacob Bellaert. In
de paragraaf ‘Figura diabolica’ wordt de middeleeuwse connotatie van de aap
belicht. Vanwege de lengte van het oorspronkelijke artikel behandel ik de apen
in de Die hystorie van Reynaert die vos in een apart artikel elders in dit jaarboek.
De aap in Der naturen bloeme, Jacob van Maerlant
Waar en wanneer Jacob van Maerlant werd geboren, is onbekend. Men gaat
ervan uit dat hij rond 1235 ter wereld kwam, ergens in de omgeving van Brugge. Hij vestigt zich in Damme, niet ver van Brugge, en wordt omstreeks 1260
koster in Maerlant op het Zuid-Hollandse eiland Voorne. Daar start hij zijn
schrijverschap. Bekende werken van hem zijn o.a. Alexanders geesten, Historie
van den grale en History van Troyen. Rond 1270 keert hij terug naar Damme,
waar hij onder meer Der naturen bloeme schrijft. Na deze natuurencyclopedie
schrijft hij o.a. zijn Rijmbijbel en de Spieghel historiael. Van Maerlant overlijdt
kort na 1291.
Der naturen bloeme is een bekorte vertaling in de volkstaal van het Latijnse
Liber de natura rerum (ca. 1245) van Thomas van Cantimpré (1201?-ca. 1272).
Van Maerlant dacht overigens ten onrechte dat hij met De natura rerum van
Albertus Magnus van doen had. Van de twintig boeken heeft Van Maerlant er
zeven niet vertaald. Hij schreef het werk rond 1270 in opdracht van de Zeeuwse edelman Nicolaas van Cats. Van Der naturen bloeme zijn elf handschriften
overgeleverd, waarvan er zeven zijn geïllustreerd, en een aantal fragmenten van
andere handschriften. De hieronder vermelde beschrijving van de aap komt
uit het oudste, het zogenaamde Detmoldse handschrift (ca. 1287) dat is opgenomen in het Corpus Gysseling. Het handschrift bevat 16.680 verzen. De
aap (vs. 4071-4152) wordt beschreven in het tweede boek dat handelt over de
viervoetige dieren.5
Scheminkel
‘Symia mach in latijn / jn onse vlaemsch .i. siminkel sijn’. Zo begint Van
Maerlant zijn lemma over de aap. Hij zegt terecht dat symia ontleend is aan het
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Latijn. Simia (v) of simius (m) betekent aap. Het woord simius wordt in klassieke
Latijnse geschriften ook als scheldwoord gebruikt: simius iste (die apenkop).
Beide woorden, symia en siminkel, komen ook voor in het Middelnederlands
woordenboek. Bij scheminkel wordt o.a. vermeld dat ons woord scharminkel afstamt van simiunculus, het met een Latijnse verkleiningsuitgang – unculus –
verbasterde simius. Na de korte etymologische inleiding in twee verzen begint
Van Maerlant aan zijn beschrijving waarvan hier een parafrase volgt.
De aap is ruig behaard en komt qua lichaamsbouw overeen met de mens. De
apin draagt twee jongen: het liefste aan haar borst, het andere op haar rug. Als
ze wordt bejaagd, geeft ze noodgedwongen als eerste haar liefste jong op en
vlucht ze met het minder geliefde jong omdat ze dit niet van zich af kan schudden. Tegen haar zin in moet ze al haar liefde aan dit jong geven. Apen krijgen
steeds twee jongen; het ene haten ze, het andere hebben ze lief.
Apen zijn slimme dieren. Ze doen alles na en kunnen daardoor ook gemakkelijk gevangen worden. Jagers die weten waar apen zitten, trekken speciale
schoenen aan, terwijl de apen hen de hele tijd observeren. Als de jagers de
schoenen hebben aangetrokken, trekken ze deze weer uit, laten de schoenen
achter en trekken zij zich terug. De apen komen dan te voorschijn, trekken de
schoenen aan en knopen die zo stevig dicht dat ze niet meer kunnen vluchten.
Ook Plinius beschrijft volgens Van Maerlant een dergelijk geval van na-apen.
Als een jager apen wil vangen, smeert hij zijn ogen dicht met lijm. Bij zijn vertrek laat hij de pot met lijm achter. De apen doen hem na en zijn zo een makkelijke prooi. Apen kunnen moeilijk stilzitten. Hun smaak is het beste ontwikkeld en ze hebben geen staart. Ze kunnen gemeen bijten, ook als ze getemd
zijn, en spelen met plezier met kinderen. Apen eten graag appels en noten,
maar niet als deze zuur zijn. Dit is dwaas: wie het zure en bittere mijdt, heeft
niet het recht om zich te verheugen over het zoete. Een aap vergeet niet snel, als
hem iets is aangedaan. Als iemand door een vriend geslagen wordt en hem niet
kan vergeven, lijkt hij op een aap. Zo iemand zal tevergeefs bidden om vergeving van zijn zonden. Er zijn apen die wel een staart hebben en sommige daarvan hebben een brede staart en een baard. De laatstgenoemden zijn mooier en
lijken niet op de anderen. De tanden, de mond, de ogen en de wenkbrauwen
van de aap lijken op die van de man, maar de armen, handen en borsten op die
van een vrouw. Het inwendige van de aap komt, in vergelijking met dat van andere dieren, het minst overeen met het inwendige van de mens. In India komen
witte apen voor en apen hebben geen navel, zoals de mens.6
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Van de proprieteyten der dingen, Jacob Bellaert
Van de proprieteyten der dingen is een Middelnederlandse vertaling van de
dertiende-eeuwse Latijnse encyclopedie De proprietatibus rerum van de franciscaan Bartholomeus Anglicus (ca. 1190-ca. 1260, voortaan Bartholomeus).
Over hem is weinig bekend. Wat we weten, is uit een kroniek van Giordano
van Giano (1262). Daarin staat vermeld dat Bartholomeus in 1230 als lector is
aangesteld in een studium (universiteit) in Maagdenburg. In 1231 gaat hij op
reis met twee franciscaner broeders. In 1284 wordt hij door Salimbene in zijn
Chronica Fratrum aangehaald in een passage over olifanten. Hierbij wordt terloops opgemerkt dat hij in Parijs Bijbelonderricht had gegeven. Dit is alles wat
met zekerheid over hem bekend is. De proprietatibus rerum is het enige boek
dat op zijn naam staat. Naar eigen zeggen heeft hij een compilatie samengesteld van ‘libris authenticis sanctorum et philosophorum’ (authentieke boeken
van de heiligen en de filosofen). Het werk bevat negentien boeken en bestrijkt
– na de beschrijvingen van God, de engelen en de ziel – de gehele schepping.
Het was een bestseller. De tekst is bewaard in minstens 240 handschriften.
Vóór 1500 werd het werk twaalfmaal in het Latijn gedrukt. Vermoedelijk begin vijftiende eeuw werd de tekst in de volkstaal vertaald. Eind vijftiende eeuw
verschenen de eerste volkstalige drukken. Een Nederlandstalige editie verscheen in 1485 bij Jacob Bellaert in Haarlem: Van de proprieteyten der dingen.
De drukker heeft zeer waarschijnlijk bij Gheraert Leeu het vak geleerd. Met
hem wordt, zo neemt men aan, de spot gedreven in Die hystorie van Reynaert die
vos (1479). De ram Bellijn wordt plotseling twee maal Bella(e)rt genoemd en bij
een opsomming door Nobel van beroemde steden wordt in plaats van Douai,
dat alleen in handschrift B voorkomt als ‘duwa’, Zierikzee genoemd, de plaats
waar hij geboren is. Bellaert zou te vaak in de drukkerij van Leeu gezegd hebben ‘bij ons in Zierikzee’.7 De aap komt voor in boek 18, hoofdstuk 12.8
De aap in Van de proprieteyten der dingen
De Nederlandse tekst van Bartholomeus komt op sommige plaatsen overeen
met die van Van Maerlant. De apin krijgt ook bij Bartholomeus twee jongen,
die zij bij zich draagt, het liefste op haar borst, het gehate jong op haar rug. Als
ze wordt opgejaagd, werpt ze het liefste jong weg en uiteindelijk, als het niet
anders kan, ook het andere jong. Het is daarom dat ze vaak wordt gevangen.
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Het wegwerpen van het gehate jong en het vaak gevangen worden vanwege het
lange meedragen van dit jong, zijn toevoegingen die bij Van Maerlant ontbreken. Ook de passage over de eigenschap van de aap dat hij alles imiteert, waarvan jagers gebruik maken door schoenen aan te doen en te strikken, is terug te
vinden bij Bartholomeus. Wel voegt hij honden toe bij de jacht op de apen. Het
dichtlijmen van de ogen ontbreekt bij Bartholomeus.
De beschrijving van de aap is bij Bartholomeus veel uitgebreider. Volgens
Plinius is het gelaat van ‘die gheslachten vanden simmen’ gelijk aan dat van
de mens. Daarmee onderscheiden de apen zich van alle dieren met en zonder
staart. Bartholomeus onderscheidt vijf soorten apen. Er zijn apen die staarten
hebben, apen die qua kop op honden lijken, apen die ruig behaard zijn met
lange manen en die borsten hebben die uitsteken en ‘die de quaetheyt (boosheid) haest vergheten hebben’. Dan zijn er ook nog apen die maar niet genoeg
van de apinnen kunnen krijgen en tenslotte apen die met hun lange baard en
een brede staart sterk afwijken van de andere apen. Bij Van Maerlant komen,
verspreid in zijn tekst, ook verschillende soorten apen aan bod, maar niet zo
systematisch als bij Bartholomeus.
De apin, eenmaal gewend aan een huis, staat toe dat men met haar jongen
speelt. Als zij jongen heeft, laat ze haar jongen zien en ze kent degenen die
vriendelijk voor haar zijn. Dit stemt min of meer overeen met Van Maerlant,
die eraan toevoegt dat apen kunnen bijten, ook als ze tam zijn. Bartholomeus
haalt hier Plinius aan, maar ook Avicenna, een zeer invloedrijk arts en filosoof
in Perzië omstreeks 1000, die zegt dat apen tanden hebben en dat de beet van
de apen vergiftigd is, vooral van die met lange staarten. Sommige apen hebben
tanden als de mens en ook scherpe ‘rodelachtighe oghen’ (roodachtige ogen). Ze
hebben ook ‘mammen’ op de borst en vingers als een mens. Ze lopen op twee
voeten en hebben hielen. Volgens Aristoteles, die Bartholomeus hier aanhaalt,
kunnen weinig dieren dat, uitgezonderd de mens. De ingewanden zijn gelijk
aan die van de mensen. Hierin wijkt Bartholomeus af van Van Maerlant, die
juist zegt dat het inwendige van de aap niet overeenkomt met dat van de mens.
Haar vrouwelijkheid ‘ghelijct der wiuen dinc’ en ‘die vede (penis) vanden mannikens gelijct den hontsdingheren’. Bartholomeus merkt op dat Avicenna en
Aristoteles hetzelfde hebben gezegd. Hij is hier uitvoeriger dan Van Maerlant.
Van nature kan de aap springen en spelen en nog veel meer. Het zijn kwade
beesten, als ze niet getemd zijn. Temmen doet men door ze te slaan en vast te
binden. Om te voorkomen dat ze weg lopen, moet men de aap aan een blok
vastbinden. Apen kan men van alles voeren en ze zijn gewoon om de luizen op
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het hoofd van een mens te zoeken en op te eten. De leeuw wil graag apenvlees
eten als hij ziek is, want volgens Isidorus en Plinius geneest hij daarna. Deze
eigenschap ontbreekt bij Van Maerlant.
In de beschrijving van Bartholomeus ontbreken de moralisaties, die Van
Maerlant tussen de beschrijvingen door heeft ingevoegd. De passage waarin
gezegd wordt dat apen geen zure appels en noten eten, ontbreekt bij Bartholomeus. Evenmin is de passage, waarin vermeld wordt dat de aap niet snel vergeet
als hem iets wordt aangedaan, terug te vinden bij Bartholomeus. Dat in India
witte apen voorkomen en dat ze geen navel hebben, wordt ook niet door hem
vermeld.
Figura diabolica
In een 384 pagina’s tellende studie behandelt de Engelse kunsthistoricus
Horst Janson (1913-1982) in elf hoofdstukken de traditionele kennis van de
apen in de oudheid, middeleeuwen en de renaissance. Na inleidingen over de
kennis van de aap in bestiaria, beschrijft hij talloze afbeeldingen van apen.
Drôlerieën, miniaturen, schilderingen en beeldhouwwerken passeren de revue. In de inleidingen behandelt hij o.a. de apen in Der naturen bloeme van
Van Maerlant, maar ook de apen in De proprietatibus rerum van Bartholomeus.
Ook de apen in Reynaerts hystorie komen, zij het summier, aan bod.
Interessant voor ons zijn de beschrijvingen van de connotaties van de aap in
de middeleeuwen. In de eerste twee hoofdstukken treffen we veel negatieve
kwalificaties van de aap aan. De aap wordt al sinds de oudheid als een lelijk en
schandelijk dier beschouwd. In De natura deorum I, 35, 97 van Cicero (106-43
v. Chr.), die de Romeinse dichter Ennius (239-169 v. Chr.) aanhaalt, staat te
lezen: ‘simia quam similis turpissima bestia nobis’, (hoezeer lijkt de aap, het
lelijkste en schandelijkste beest, op ons). Dit, niet helemaal van humor gespeende citaat, wordt in de middeleeuwen maar ook daarna vaak geciteerd.
De aap wordt gezien als een karikatuur van de mens en wordt in de loop der
eeuwen het prototype van de trickster, de pluimstrijker, de huichelaar, de lafaard, de verpersoonlijking van de lelijkheid en de wellust. Met de komst van
het christendom wordt de aap een symbool voor alle vijanden van Christus:
heidenen, afvalligen, ketters of ongelovigen. In de Physiologus (Grieks bestiarium geschreven door een anonieme auteur, Alexandrië ca. 200 AD, vertaald
in het Latijn ca. 400 AD) wordt zowel de wilde ezel (onager) als de aap (simius)
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als vertegenwoordiger van de duivel omschreven. De aap krijgt van de vroegchristelijke auteurs ook via een andere weg zijn negatieve connotatie. Hij wordt
geassocieerd met Egypte, het land van de duisternis, van waaruit Mozes het
Joodse volk had geleid. In de vroegchristelijke iconografie, maar ook in de middeleeuwen, worden apen afgebeeld in een Egyptische context en daardoor verbonden met het land van de duisternis. Een derde verwijzing naar de duivel is
de naam van de aap, in het Latijn: simius. Die zou etymologisch afgeleid zijn
van similitudo = gelijkheid, overeenkomst. Lucifer of Satan, als een onwaardige
imitator, wilde gelijk zijn aan God: simia Dei. In de Latijnse bestiaria wordt
over het algemeen de vrouwelijke vorm simia gebruikt, ook als men de mannetjesaap simius bedoelt. Het is opvallend dat de aap in de middeleeuwen vaak
vrouwelijke eigenschappen krijgt toebedeeld: doortraptheid, wispelturigheid,
wellustigheid en een merkwaardige verbondenheid met de maan.9 Solinus (derde eeuw na Chr.) beweert dat apen verheugd zijn als het volle maan is, maar
treuren als de maan afneemt, een verwijzing naar de maandelijkse cyclus van
de vrouw. Ook de talloze verhalen over de moederliefde van de apin dragen bij
aan het vrouwelijke imago van de aap. De appeletende apin op afbeeldingen
wordt ‘with its strongly misogynous (zeer vrouwonvriendelijke) undertone’ ook
vaak geassocieerd met Eva. Maar niet altijd verwijst dit naar Eva. Appels en
noten zijn, zoals we bij Van Maerlant lazen, ook het favoriete voedsel van de
aap. In de twaalfde eeuw wordt de aap gezien als een gedegenereerd mens, het
belachelijkste van alle dieren. Bernardus Silvestris (ca. 1085-ca. 1178) meent
in zijn De mundi universitate dat de aap werd geschapen als waarschuwing voor
de mens. Als wij gehoor geven aan onze lusten, verlagen wij ons tot het niveau
van de aap.
Vanaf de twaalfde eeuw beleven de klassieke fabels waarin sprekende dieren
optreden, een revival in Europa, met Reynaert als de populairste held. Ook de
aap komt daardoor weer in beeld. Evenals de beer wordt hij vanaf de twaalfde eeuw zeer populair in het Westen. Door de kruistochten (tussen 1095 en
1271) maakt men kennis met de apen en worden ze geïmporteerd en gekocht
door o.a. jongleurs, maar ook door klerken als dure huisdieren waarmee ze
konden pronken. Jongleurs worden vaak vergeleken met gevallen engelen. De
aap leert men nu niet alleen uit boeken kennen, maar ook door persoonlijke
waarneming. Net als nu was men toen gefascineerd door de gedragingen van
de aap, die in vele opzichten op die van de mens lijken.
In preken worden oude en nieuwe fabels gebruikt als exempla (voorbeelden)
voor de mens. De aap speelt in deze fabels een belangrijke rol. De klassieke
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‘bestiaria’ (o.a. De animalibus van Aristoteles, vierde eeuw voor Chr. en de Physiologus, tweede eeuw na Chr.) worden in de dertiende eeuw herontdekt. De
Physiologus was voor de encyclopedisten Thomas van Cantimpré (1201?-ca.
1272), Vincent van Beauvais (ca. 1190-1264?) en Albertus Magnus (ca. 12001280) een belangrijke bron. Een van de aspecten van de aap werd door hen benadrukt: het ontbreken van de staart, wat hem tot een duivels creatuur maakte.
Afbeeldingen van apen met staarten zijn voor 1400 zeldzaam. De staartloze
aap werd in verband gebracht met ‘de val van de aap’. Ook weer een diabolische verwijzing, want het riep associaties op met ‘de val van de engelen’ onder
aanvoering van de aartsengel Lucifer. Het verliezen van de staart werd gezien
als het verliezen van waardigheid. De ridders in de Orde van de Vossenstaart
zijn gewaarschuwd! Iets vergelijkbaars vinden we terug in Reynaerts hystorie als
Hersinde haar staart verliest bij het vissen op het ijs. In een van de Aesopische
fabels vraagt een aap aan Reynaert de vos om hem een deel van zijn staart te
geven om zijn billen te bedekken. Een bekend Nederlands spreekwoord luidt:
‘Ghi doet ghelijck de simme / hoe die meer opwaerts gaet / hoe die meer haren
eers (aars) thoont. / Dit seytmen van den ghenen die / hoe hy meer spreect hoe
hy meer suft (domme dingen zegt, doet)’. De betekenis van dit spreekwoord
kent meerdere interpretaties. Iemand van lagere komaf die voornaam wil doen,
maakt zich algauw belachelijk. Maar ook maakt men zich belachelijk als men
boven zijn macht reikt of te grote dingen onderneemt.
Later wordt de aap meer gezien als een figuratie van de zondaar. De jagers
in de passages over de moederaap die, zoals we lazen bij Van Maerlant en
Bartholomeus, het liefste jong wegwerpt als ze bejaagd wordt, worden gezien
als handlangers van de duivel, die zondaars de hel in jagen. Het jong dat zij haat
en dat zich aan zijn moeders rug vastklampt, staat symbool voor de zonden. De
neo-platonist Johannes Scotus (ca. 815-877) gaf in zijn door de Kerk verketterde De divisione naturae aan deze allegorie een andere uitleg. De moederaap
staat voor de zondige mens die tot inkeer komt, het geliefde aapje voor de voluptas (wellust). Door dit aapje weg te werpen houdt ze het gehate jong over. Dit
jong staat voor de bona animae, de goede dingen van de ziel. Deze interpretatie
werd later o.a. door Jacques de Vitry (ca. 1160-1240) overgenomen. Ook het
nadoen van de jager, het aantrekken en vaststrikken van de schoenen en het
dichtlijmen van de ogen, worden gezien als duivelswerk. De jager wordt hier
beschouwd als de duivel, die de mens het slechte voorbeeld geeft, waardoor
hij ten val wordt gebracht en de aap als de mens die door de duivel tot zonden
wordt verleid.10
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De traditionele kennis van de aap vigeerde tot ver in de veertiende eeuw. Met
deze kennis in het achterhoofd, slechts een geringe greep uit de grote hoeveelheid wetenswaardigheden die Janson vergaard heeft, gaan we de apen in de
edities van Leeu nader bekijken.
Apen in de Dialogus Creaturarum dat is Twispraec der creaturen
De Twispraec van Leeu was een groot succesnummer. Het succes was waarschijnlijk het gevolg van de vele houtsneden die al bij de eerste (Latijnse) editie
in 1480 waren gevoegd. De houtsneden zijn toegeschreven aan een Goudse
vakman. Hij maakte per dialoog een houtsnede in de traditie van de bestiaria.
De houtsneden worden in het algemeen door de onderzoekers gewaardeerd en
zijn zeer origineel. Het zijn contourvoorstellingen. Alle dieren zijn in profiel
getekend, met uitzondering van de leeuw, de adelaar, de apen en de uil. De
afgebeelde mensen zijn in halfprofiel weergegeven. Omdat de aap in bijzondere
betrekking staat tot de mens is hij, volgens Echelmeyer, net als de mens, in
halfprofiel getekend.
De Twispraec is een verzameling van 122 dialogen met een moraliserende
strekking. Per dialoog vindt er een (twist)gesprek plaats tussen twee creaturen:
dieren, mensen, maar ook stenen, metalen of planeten. Niet alle 122 dialogen bevatten een tweegesprek. Ook komen er passages voor waarin slechts één
schepsel optreedt. De volgorde is die van Gods schepping. Voorafgaande aan
de dialoog wordt vaak eerst een summiere uitleg gegeven over de twee hoofdrolspelers. Bijvoorbeeld: ‘Taxus (das) is een dier also groot als een vossche die
veel haers ende ruychs op sijn vel heeft.’ (Twispraec P7v.) Vaak bestaat de dialoog uit een amusante anekdote. De dialoog wordt afgesloten met een conclusie
in tweeregelig rijm, uitgesproken door een van de twee protagonisten. Hierna
volgt dan een moralistische beschouwing, gebaseerd op citaten uit de Bijbel,
kerkvaders, en andere, vaak klassieke autoriteiten. Onder deze geciteerde autoriteiten bevinden zich o.a. Aesopus, Aristoteles, Augustinus, Bernardus van
Clairvaux, paus Gregorius de Grote, Hieronymus, Seneca, Socrates en Valerius Maximus, om de meest aangehaalde auctores maar te noemen. Citaten komen ook uit bestaande werken als fabels, geschiedenisboeken en legenden. Onmiskenbaar zijn de aesopische fabels van invloed op de fabels in de Twispraec.
De fabels zijn weliswaar bewerkt, maar de ontlening is duidelijk. Histories en
legenden worden aangehaald uit o.a. de Gesta Romanorum, de Heiligher vader
collatien, de Historien van Alexander en de Kronieken van den keyseren.
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De tekst is in de veertiende eeuw in Noord-Italië door een onbekende auteur
geschreven. Er zijn enkele vroege handschriften in Noord-Italië overgeleverd.
Echelmeyer telde er zeven, geschreven eind veertiende eeuw - eerste helft vijftiende eeuw. De tekst was in Noord-Europa nauwelijks bekend. Men neemt
aan dat de tekst voor 1450 in het Nederlands vertaald is. Wie de vertaler was,
is onbekend. In de proloog wordt vermeld dat dit boek stof biedt om preken
onderhoudender te maken. Omdat het boek, in tegenstelling tot de Latijnse
drukken, geen of weinig bronvermeldingen heeft, gaat men ervan uit dat het
voor leken is geschreven die wel zelf kunnen lezen, maar voor wie de Latijnse
bronnen, omdat men het Latijn niet machtig is, ontoegankelijk zijn. Geestelijken kunnen voor hun preken de Latijnse bronnen raadplegen.
We weten niet hoe Leeu aan deze tekst kwam. De eerste Nederlandse vertaling in druk verscheen bij Leeu in 1481. Het boek telt 250 bedrukte pagina’s.
De tekst bestaat uit zes groepen die elk een gebied van de schepping bestrijken:
planeten en elementen, edelstenen en metalen, kruiden, planten en bomen, vissen en reptielen, vogels, viervoetige dieren en mensen. Aan de dialogen gaat
een inhoudsopgave vooraf. Per dialoog wordt aangegeven wie de twee schepsels
zijn en wat de inhoud van de les is. Als voorbeeld hier de eerste dialoog die
gaat over de zon en de maan waarin men leert dat hovaardige mensen dikwijls vernederd worden. ‘Dat I dyalogus van die son ende die maen daer wi in
warden geleert hoe dat die houaerdige menschen dicwijl vernedert warden’. In
de Latijnse drukken komen twee inhoudsopgaven voor: de eerste gaat over de
protagonisten in de 122 dialogen, de tweede inhoudsopgave geeft aan wat de
les per dialoog is, een handig overzicht voor een predikant die op zoek is naar
een passend exempel voor zijn preek.11
De aap komt verscheidene malen voor in de Twispraec. In drie dialogen (29,
91 en 117) is hij een van de hoofdrolspelers. Maar ook in andere dialogen speelt
hij een rol. In de elfde dialoog wordt de mens, die de beproevingen van God
verwerpt, vergeleken met de aap. De aap komt ook nog voor in dialoog 54,
waarin hij een hoed van een vrouw steelt en in dialoog 99 waar hij goudstukken van een wijnverkoper steelt. In dialoog 110 tenslotte neemt hij wraak op
een eekhoorn en een squillatus (een op een eekhoorn gelijkend dier) die hem
verwijten dat hij de lelijkste onder de dieren is omdat hij geen staart heeft. Om
een idee te krijgen hoe de aap wordt afgeschilderd, volgen hier parafrases van
de vier passages waarin de aap een bijrol heeft en de drie dialogen met de aap
in de hoofdrol.
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De mens lijkt op een aap
In de elfde dialoog komt een ‘scheminckel’ voor die als hij een bittere noot
vindt, deze wegwerpt. De mens lijkt op een aap als hij de tribulaci (de beproevingen door God) verwerpt. Wie dit doet, zal ook de ‘soeticheyt vanden
ewighen leuen’ niet smaken. (Twispraec C3v.) Deze moraal is onderdeel van
de dialoog tussen ‘die vloet ende die zee’. Met ‘vloet’ wordt hier een rivier
bedoeld. De rivier verwijt de bittere zee dat hij steeds van hem zoet water
neemt en het bitter zeewater zendt. De zee antwoordt dat uit hem het zoete
water komt. De rivier stelt zich tevreden met dit antwoord. De korte dialoog
sluit af met een spreuk: ‘Bittere dinghen moet hi draghen. die die soete wil
ontfanghen.’
Deze moraal vinden we ook terug bij Van Maerlant. Apen houden niet van
zure appels en noten. Dit is dwaas, zo staat er te lezen, want ‘wie het zure en
bittere mijdt, heeft niet het recht om zich te verheugen over het zoete.’
De aap als moralistische dief
In dialoog 54 ‘vanden struys voghel ende cyrurgijn’ wordt de lezer/toehoorder
voorgehouden dat wij ons lichaam niet met hovaardigheid zullen sieren, maar
het aanvaarden zoals God ons heeft geschapen. In de dialoog vraagt een trotse
struisvogel aan een chirurgijn om hem te verlossen van twee gebroken veren.
De chirurgijn trekt de gebroken veren eruit en zalft hem, waardoor alle veren
van de struisvogel uitvallen. De struisvogel is zeer bedroefd en concludeert:
‘Als ons god heeft ghescapen. laet ons soe bliuen ende niet anders maken’.
Nadat enkele autoriteiten zijn aangehaald (Augustinus en Salomon), die hun
zegje doen over ijdele schoonheid, volgt een merkwaardig verhaal. Een koning
wordt tijdens een feestmaal in zijn gezicht gespuugd door een filosoof. Als de
koning hem vraagt waarom hij dat doet, antwoordt de filosoof dat hij tussen
al de blinkende rijkdom om hem heen geen vuilere plek vond dan de baard van
de koning. De koning vat dit op als een wijze berisping voor zijn hoogmoed en
vergeeft de filosoof. Een ander voorbeeld in deze dialoog is de fabel van een
kraai die bij andere vogels een veer of een pluim steelt, om zichzelf mooi te
maken. Tijdens het feest dat volgt, pakken de vogels hun gestolen veren weer
af en is de kraai weer ‘lelic als si te voren was’. De dialoog sluit af met een aap
die in Parijs een vrouw beroofde van haar fraaie hoed. Zonder hoed stond zij
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te kijk, want zij had een kaal hoofd. Dat liet God toe om alle vrouwen een lesje
te leren. (Twispraec H2v.)

De aap als rechtvaardige dief
In dialoog 99 komt ook een aap voor. In deze dialoog gaat het over de nare
eigenschap van sommige kooplieden om snel rijk te willen worden. Een van de
voorbeelden is een verhaal over een wijnverkoper, die water bij de wijn mengt
waarvoor hij dezelfde prijs vraagt als voor pure wijn. Na het tellen van de twee
goudstukken die hij voor deze aangelengde wijn ontvangen had, stopt hij ze
in een zakje. Een aap die dat ziet, steelt heimelijk dat geldzakje, gooit het ene
goudstuk in zee en speelt met het andere goudstuk. De koopman is het geld
kwijt, dat hij onrechtmatig verkregen had. (Twispraec N4v.)
Er zijn verschillende versies van deze fabels in omloop. Een aap die in de ogen
van God goede dingen doet, is bijna een contradictio in terminis. In sommige
fabels gooit hij daarom het geldzakje naar de duivel.12
De lelijke aap als rechtvaardige wraaknemer
In dialoog 110 zijn een eekhoorn en een squillatus zeer trots op hun pels.
Ze zijn zeer gewild door de mensen vanwege hun pels. De twee besluiten alle
onedele en lelijke dieren te vervolgen. Zo komen ze een pad tegen. Ze beschimpen hem en krabben hem zijn ogen uit, als hij zegt dat God hem nu eenmaal
zo gemaakt heeft. Bij een uil, ook niet moeders mooiste, gooien ze de eieren
uit zijn nest. Als hij wegvliegt, vraagt hij hen waarom ze hem vervolgen, want
hoewel hij lelijk is, is ook hij een schepsel Gods. Tenslotte komen ze een aap in
een boom tegen. Ze verwijten hem de lelijkste onder de dieren te zijn omdat
hij geen staart heeft waardoor men hem in zijn achterste kan kijken. Als de aap
dit hoort, springt hij uit de boom en doodt de eekhoorn en de squillatus. De
les is dat hoge heren, edelen en rijke mensen arme en eenvoudige mensen niet
bespotten en vervolgen mogen, alleen om het feit dat zij anders en minder zijn
dan zij. Ware adel verkrijgt men, zo zegt een filosoof, door goede daden, niet
door geboorte. De dialoog eindigt met een fabel. Een leeuw, bij uitstek een edel
dier, heeft in zijn jeugd veel kwaads gedaan. Met zijn klauwen had hij een beer,
een ezel en een os verwond. Oud geworden komt hij in de winter vast te zitten
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in de sneeuw. De beer, de os en de ezel treffen hem daar in aan en mishandelen
hem. De leeuw, zwaar gewond achtergelaten, bekent dat hij dit verdiend heeft.
Hij heeft zijn eer verloren omdat hij anderen geschaad heeft. (Twispraec O7vO8v.)
De uil wordt in de late dertiende eeuw geassocieerd met ontucht en heidendom. Hij behoort tot de nacht. In bestiaria en encyclopedieën representeert hij
joden (sic) en zondaars. De uil leeft in ruïnes en kerken, waar hij de olie uit de
lampen drinkt. Hij is gehaat door alle vogels omdat hij hun eieren leegdrinkt.
Hij is de avis turpissima, de lelijkste vogel. De aap staat ook bekend om zijn
lelijkheid. In de aan Plato (ca. 428-347 v. Chr.) toegeschreven Hippias maior
wordt Heraclitus (ca. 540-ca. 480 v. Chr.) aangehaald. Hij heeft het over het
uiterlijk van de aap. De mooiste aap is lelijk vergeleken met de mens. Maar,
wordt eraan toegevoegd, de wijste van de mensen lijkt een aap vergeleken met
een god zowel in wijsheid, in schoonheid als in al het andere.13

Over de weegbree en de aap
Weegbree is een kruid dat helpt tegen de drie- of vierdaagse koorts.14 Een apin
had een jong dat leed aan de ‘quarteyn’. Zij gaat te rade bij een meester in de
kruidenleer, die haar vier wortels van de weegbree aanbeveelt. De aap volgt zijn
raad op en het jong geneest. De moraal van het verhaal is dat men zijn biechtvader moet raadplegen, als men zijn zaligheid wil veiligstellen. Een biechtvader
weet immers het verschil tussen goed en kwaad. In de dialoog wordt verhaald
over een aantal zeerovers dat op zee doodsangsten uitstaat vanwege het slechte
weer. De zeerovers beloven God dat ze zullen gaan biechten, als ze veilig aan
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land komen. De kapitein biecht bij een heremiet, die hem als penitentie oplegt
naar de paus te gaan om door hem verlost te worden van zijn zonden. De kapitein vindt dit te zwaar gestraft en slaat de heremiet dood. Dit herhaalt zich.
Uiteindelijk ontmoet hij een vriendelijke biechtvader die hem oplegt overleden
mensen te begraven. Dat doet de kapitein en al doende wordt hij zich bewust
van zijn eigen sterfelijkheid, krijgt oprecht berouw en trekt zich terug in de
woestijn. De dialoog eindigt met een wijze les, waarin gezegd wordt dat er geen
beter middel is om de begeerten van het vlees te bedwingen dan door na te
denken over hoe men sterven zal. (Twispraec E4v-E5r.)
In deze dialoog valt de apin een beetje uit de toon tussen alle andere apen:
zij is verstandig. Van Maerlant merkt op dat de aap, naast al zijn andere eigenschappen, ook slim is.
Over de aap die boeken schreef
In de 91ste dialoog maken we kennis met een kopiist in de gedaante van een
aap. Hij maakt door zijn geklets zoveel fouten dat zijn boeken niet verkocht
worden. Uiteindelijk sterft hij van armoe. Dit korte verhaaltje besluit met de
spreuk: ‘Niet en sal die scriuer bedriuen (iets tot stand brengen) / die sonder
acht ende hert wil scriuen.’ De lezer/toehoorder wordt aangeraden met aandacht te bidden en te zingen, want zonder aandacht en niet vanuit het hart
is dit alles niets waard. Paulus en Seneca worden erbij gehaald als het gaat
om aandachtig zingen en bewust leven. Filosofen worden als voorbeeld genomen vanwege hun aandachtig onderzoek naar wijsheid. Van Valerius Maximus
(eerste eeuw na Chr.) worden twee anekdotes aangehaald. In de eerste anekdote gaat het om ene Carnafides die een filosoof en een ridder was. Hij was
zo ijverig met onderzoek bezig dat hij, 90 jaren oud, vergat te eten. De tweede
anekdote vertelt over de wis- en natuurkundige Archimedes (287-212 v. Chr).
Toen de stad Syracuse, waarin hij woonde, ingenomen was door de Romeinen,
gaf keizer Marcellus het bevel dat hij gespaard moest worden. Wanneer een
ridder bij hem komt en hem naar zijn naam vraagt, is hij zo in zijn wetenschappelijke arbeid verdiept dat hij vergeet zijn naam te zeggen. De ridder slaat hem
daarop, niet wetende wie de man is, het hoofd af. (Twispraec N2r-N2v.)
Het betreft hier geen dialoog. In het verhaaltje dat aan de moraliserende
anekdotes vooraf gaat, komt alleen een aap voor. De aap als klerk komen we
ook in de Reynaert tegen als Belijn de tas met ‘de brief ’ aan Nobel overhan-
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digt. Het verhaal van Carnafides is terug te vinden in boek VIII van Valerius Maximus. Hierin wordt vermeld dat Carneades (= Carnafides) zo door
zijn gedachten in beslag wordt genomen dat zijn vrouw (Melissa = bijtje) hem
moest voeren. Wat Marcellus (268-208 v. Chr.) betreft: deze was geen keizer,
maar een Romeins generaal. Aan het eind van de dertiende eeuw verschijnen in
toenemende mate afbeeldingen, met name in de drôlerieën, van de literary ape.
Een lezende of schrijvende aap of ezel is een satirische parodie op de clerus.15
Over de aap en de das
Dialoog 117 handelt over een aap en een das. Na een korte wetenschappelijke uiteenzetting, waarin o.a. staat dat de das honden, maar ook vossen van
zich weet af te weren door zijn ruige haren, komen we te weten dat de das de
vos haat, omdat de vos na een verloren gevecht met de das zijn hol met urine
‘ende andere vulnisse onreyn’ maakt waardoor de das een ander hol moet gaan
zoeken.
Op een dag komt een aap bij een das langs om honderd mark te lenen om
‘ouer die zee’ handel te drijven. De winst zal hij delen met de das. De das
stemt hiermee in onder voorwaarde dat de aap borgen weet te vinden. De aap
vindt een buffel en een stier die zich voor hem garant willen stellen. Een en
ander wordt beklonken bij ‘dat tellenaer die notarius was’. Maar de aap verdwijnt met het geld en komt nooit meer terug. Als de das dit merkt, eist hij
van de buffel en de stier zijn geld op. Maar zij weigeren dit en lachen de das
uit. De das daagt hen voor de rechter en die beslist dat de borgen het geld
alsnog moeten betalen. De buffel en de stier worden daarop zo kwaad, dat ze
de das achtervolgen en ernstig mishandelen. De dialoog eindigt met een wijze
spreuk: ‘Wie dat sinen vrient yet leent. maect vienscap (vijandschap) als hijt
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weder neemt.’ In de moralisaties die dan volgen, worden de ‘propheet inden
souter’ (psalmen) en Cato (234-149 v. Chr.) aangehaald. De profeet moedigt
het lenen van geld aan vrienden aan, terwijl Cato dit juist sterk afraadt. De
fabel die daarop volgt, gaat over een geit die op het punt van baren staat. Ze
zoekt een hol om haar jongen ter wereld te brengen. Een andere geit staat toe
dat zij gebruik maakt van haar hol. Maar als de geitjes geboren zijn, weigert de
geit haar tijdelijk verblijf weer af te staan en bedreigt de goedgelovige geit. De
les is dat men niet moet geloven in mooie woorden. Vaak komt men bedrogen
uit. Dan volgt nog een, zeker voor de Reynaertkenners, bekende fabel over
de wolf en de kraanvogel. Ook in deze fabel wordt de goedgelovigheid aan de
kaak gesteld.16 (Twispraec P7v-P8v.)
De aap als trickster is al bekend sinds de oudheid. In Frankrijk kent men een
oud gezegde ‘payer en monnaie de singe’ (betalen met apengeld = betalen met
mooie woorden en beloftes in plaats van echt geld).17
Tot zover de apen in de Twispraec. In het tweede hier behandelde werk van
Leeu, Dye hystorien ende fabulen van Esopus (1485), komen ook apen voor.
Dye hystorien ende fabulen van Esopus
In haar dissertatie uit 1985 beschrijft Anda Schippers de stamboom van
de fabelbundels. Ik volsta met een korte (onvolledige) beschrijving. De Griek
Aesopus (zesde eeuw voor Chr.) verzamelde een groot aantal fabels uit de mondelinge overlevering. Deze in het Grieks geschreven fabels werden in de eerste
eeuw na Christus door een ex-slaaf, Phaedrus, vertaald in het Latijn. Een zekere Romulus (vijfde eeuw na Chr.?) verzamelde 98 fabels in proza. Heinrich
Steinhöwel (1476) stelde een Latijn-Duitse fabelcollectie samen die de bron is
van de Franse bundel Esope (Lyon 1480) van Julien Macho. Deze fabelbundel
is op zijn beurt de bron van de anonieme Middelnederlandse vertaling Esopus
uitgegeven door Leeu in 1485.
In de Esopus zijn de fabels voor het eerst gecombineerd met een uit 28 episoden bestaande levensbeschrijving van Aesopus. Na deze uitgebreide beschrijving volgen acht boeken met fabels. Een groot deel daarvan werd in de middeleeuwen toegeschreven aan Aesopus. De eerste vier boeken, elk bestaande
uit twintig fabels, bevatten de fabels van Aesopus. Het vijfde boek bevat zeventien fabels die niet in de verzameling van Romulus voorkomen, maar die
wel aan Aesopus worden toegeschreven. Het zesde boek bevat zeventien van
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de 100 Aesopische fabels die Rinuccio d’Arezzo vertaalde uit het Grieks en
Latijn (1448). Het zevende boek bestaat uit 27 van de 48 fabels van Avianus
(rond 400 na Chr.) en het achtste boek tenslotte heeft veertien fabels van Petrus Alfonsus (ca. 1062-1110) en de Italiaanse humanist Poggio (1380-1459).
Aan de levensbeschrijving en de meeste boeken gaan een proloog en een inhoudsopgave vooraf. In de levensbeschrijving van Aesopus en bij alle fabels, op
één na, zijn houtsneden afgedrukt. Bijna alle fabels zijn voorzien van een promythion, een korte inleidende tekst, en een epimythion, een korte uitleidende
tekst, waarin de lering van de fabel uitgelegd wordt. Ook is gebruik gemaakt
van spreekwoorden en (rijm)spreuken om de moraal kracht bij te zetten. Leeu
gebruikte een herdruk van Julien Macho, de Esope uit 1484, maar ook een Latijnse editie, de zgn. Knoblochtzers Straatsburgse editie uit ca. 1481, een herdruk van Steinhöwels Latijnse tekst (1476).
Leeu heeft zes fabels niet overgenomen. De Esope telt, in tegenstelling tot de
Esopus, negen boeken. Het achtste en negende boek zijn samengevoegd. Het
achtste boek in de Esopus bestaat grotendeels uit langere anekdotes met als
thema ‘bedrog’. De niet overgenomen anekdotes hebben als onderwerp ‘overspel’. De Middelnederlandse tekst is op sommige plaatsen uitgebreid met behulp van de Latijnse Esopus van Heinrich Steinhöwel. De vertaler volgt hier
liever de Romulusversie dan de ingekorte Franse versie. Leeu drukte na 1485
nog twee Latijnse fabelcollecties. In 1486 de Latijnse versie van de Esopus en
in 1488 een verzameling van fabels van de zogenoemde Anonymus Neveleti.
Deze anonieme collectie wordt soms ten onrechte toegeschreven aan Walther
van Engeland.18 In de Esopus komen verspreid in de verschillende boeken zes
apen voor. Van elke fabel waarin een aap voorkomt, volgt hier een parafrase.
Een apin als rechter
In het eerste boek komen in fabel 18 een wolf, een vos en een apin voor. In het
promythion wordt aangekondigd dat als iemand een keer iets bedrieglijks heeft
gedaan, hij dan niet meer door de mensen vertrouwd wordt. De apin treedt in
deze fabel op als rechter. Een wolf daagt de vos voor de rechter en beschuldigt
hem van diefstal, roof en het verslinden van dieren. De vos verwijt de wolf dat
hij liegt. De vos noemt zichzelf een eerbaar man. De apin, de klacht aangehoord hebbende, is van oordeel dat de wolf niet kan aantonen dat hij bestolen
is en dat daarmee de aanklacht ongegrond is. De apin als rechter, die weet dat
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zowel de wolf als de vos kwaadaardig en bedrieglijk zijn, verplicht hen beide
voortaan alles samen te delen, want iemand die steelt en rooft uit gewoonte,
kan zich nauwelijks beteren. Eens een bedrieger, altijd een bedrieger. Het is
juist dat zij altijd gewantrouwd zullen worden door de mensen. (Esopus boek
I.: 18, B3v-B4r.)
In de Reynaert komen we geregeld episodes tegen waarin de wolf en de vos
elkaar beloven de buit te delen. Denk hierbij aan de kar met de schollen, waarvan voor Reynaert alleen de graten overblijven, en het delen van de buit, als ze
samen op jacht gaan; voor de vos resteren niets dan afgekloven botten. Ook het
delen van het varken, dat Isegrim en Reynaert gedood hebben, is hiervan een
voorbeeld. Het koninklijk paar, dat hen passeert, vraagt Isegrim het varken
te verdelen. Isegrim gedraagt zich daarbij zo inhalig dat hij door Nobel tot
bloedens toe wordt afgestraft. Sommige fabeldichters vinden dat het negatieve
beeld van de apin niet valt te rijmen met haar wijze uitspraak. De apin vervangen zij dan door de leeuw.19
De arme apin en de rijke Reynaert
In de zeventiende fabel in boek III gaat het over een apin die aan Reynaert
de vos een deel van zijn staart vraagt om haar aars mee te bedekken. Reynaert
heeft volgens haar een veel te grote staart, die maar door de modder sleept en
hem bevuilt. Reynaert peinst daar niet over en geeft haar te kennen dat hij
eerder wilde dat zijn staart nog langer was en vuil werd dan dat een deel van
zijn staart haar vuile ‘aersbillen’ zou bedekken. Deze korte fabel eindigt met
de raad niets weg te geven wat men zelf nodig heeft om te voorkomen dat men
daarna zelf gebrek heeft. (Esopus boek II: 17, D1v.)
Voor commentaar over de aap zonder staart in deze fabel verwijs ik naar de
paragraaf ‘Figura diabolica’.
De aap als medicijn voor de leeuw
Fabel 20, ook in boek III, wordt aangekondigd in het promythion als een
fabel over bedrieglijke omgang met iemand die van nature boosaardig is. Niet
alleen het spreken met hem, maar ook het zwijgen is een kwelling. Een leeuw,
eenmaal koning, wil graag een grote naam krijgen tot meerdere glorie van zich-
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zelf. Hij belooft geen van de dieren ooit nog iets aan te doen en hen te beschermen tegen alle vijanden. Maar dit voornemen berouwt hem al snel als hij
honger krijgt. Hij besluit enige dieren op een geheime plaats één voor één te
vragen of zij willen ruiken of zijn adem stinkt. Maar zowel degenen die zeggen
dat zijn adem stinkt als degenen die zeggen dat hij niet stinkt, maar ook zij die
niets zeggen, maakt hij dood. Zo vraagt hij ook de apin naar haar mening. Zij
zegt dat zijn adem ruikt naar welriekende balsem. Wanneer de leeuw dit hoort,
schaamt hij zich en laat de apin in leven. Hij bedenkt een list om de apin toch
te kunnen doden. Hij wendt voor dat hij ziek is. De artsen adviseren hem om
lichte spijzen te eten, maar de leeuw wenst een apin. Dat vinden de artsen een
prima medicijn. Daarom, zo eindigt de fabel: mijd tirannen, ontloop kwaad
gezelschap en schuw macht. (Esopus III: 20, D3r-D3v.)
Het eten van de aap als medicijn door de leeuw komt voor in het hoofdstuk
over de aap in De proprietatibus rerum van Bartholomeus (zie hierboven). Thomas van Cantimpré bespreekt dit in zijn hoofdstuk over de leeuw.20
De man die de waarheid sprak, de leugenaar en de aap
In het vierde boek, in hoofdstuk 8, gaat het over het spreken van de waarheid.
In het promythion wordt aangegeven dat in vroegere tijden leugenaars meer
werden geprezen dan mensen die de waarheid spraken en dat dit ook heden
ten dage nog zo is. Een leugenaar en een eerlijke man gaan samen op reis. Zij
komen in het land van de apen. De koning van de apen geeft opdracht hen te
vangen en hen voor zijn troon te brengen, waar hij zich als een keizer door zijn
hofhouding en onderdanen laat omringen. Aan beide vraagt hij wie ze denken
dat hij is. De leugenaar vleit hem en zegt dat hij een keizer ziet, de allermooiste die hij ooit gezien heeft. De apen rond de troon zijn ridders, knechten en
onderdanen om hem en zijn koninkrijk te beschermen. De koning is daar zo
verheugd over dat hij de leugenaar als opperste hofmeester aanstelt. De eerlijke
man daarentegen zegt dat de koning ‘een symme een leelijc ende een versmadelijck beeste’ is en dat dit ook geldt voor de apen die hem omringen. Als de
koning dit hoort, wordt hij zo kwaad dat hij opdracht geeft de eerlijke man met
tanden aan stukken te rijten. De fabel eindigt met de moraal dat dit gebeurt:
als men de waarheid spreekt, verliest men zijn lijf, wat tegen de rechtvaardigheid en rede indruist. (Esopus IV: 8, E1r.)
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Deze fabel komt overeen met het bezoek van de vos en de wolf aan de meerkat
in Reynaerts hystorie. Dit bezoek wordt in het artikel ‘Apen in Die hystorie van
Reynaert die vos’ in dit jaarboek besproken.
De apin en haar jong
In het zevende boek met de fabels van Avianus wordt in de elfde fabel de eigendunk behandeld. Jupiter verzamelt alle dieren om hem heen om erachter te
komen wat hun natuur en deugden zijn. Ook de apin komt naar voren en toont
hem haar jong, zeggende dat dit dier is ‘dat alderscoonste datstu inder werelt
ghescapen hebste’. Jupiter begint te lachen en wijst haar terecht. Prijs jezelf
niet, maar doe goede werken en laat anderen over je oordelen, ‘tis alte leelijck
dat een hem seluen prijst’. (Esopus VII: 11, K4v.)
Ook deze fabel wordt bij het commentaar over de passage van de meerkat in
Reynaerts historie in het hierboven vermelde artikel besproken.
De apin en haar twee jongen
Deze fabel komt overeen met de passages in Van Maerlant en Bartholomeus
over het geliefde en het gehate jong en voegt niets nieuws toe aan wat we al
weten. (Esopus VII: 25, L3r.)
Tot besluit
Na deze apensafari wordt het de hoogste tijd om tot een conclusie te komen.
In de bestiaria treffen we zowel positieve als negatieve kwalificaties aan. De
aap is slim, een kundig imitator, speelt graag met kinderen en is, eenmaal getemd, geschikt om het hoofdhaar te ontluizen. Maar de apin gooit ook, als ze
bejaagd wordt, één van haar jongen weg. De aap kan gemeen bijten en is, als
hij niet getemd is, een kwaadaardig dier. In de middeleeuwen is de connotatie
van de aap vrijwel uitsluitend negatief. Hij verpersoonlijkt niet alleen de duivel,
maar ook de zondige mens. Zijn lelijkheid en wellustigheid zijn spreekwoordelijk. Ook zijn bedrieglijke en wispelturige aard wordt breed uitgemeten in
literaire werken en de beeldende kunst. De aap is een pluimstrijker, huichelaar,
lafaard, een gedegenereerd mens en een handlanger van de duivel.
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In de Twispraec komen we, naast vier negatief gekleurde apen, ook vier positieve apen tegen. Apen zijn praatziek, slordig, onbetrouwbaar, bedrieglijk en staan
symbool voor de mens die de beproevingen door God verwerpt. Maar de aap
wordt ook opgevoerd als een dier dat God behaagt, als hij de hoed van de ijdele
vrouw in Parijs of de goudstukken van de frauduleuze wijnhandelaar steelt. De
hoogmoed van de aanzienlijken en welgestelden wordt door een aap afgestraft,
als hij versmaad wordt omdat hij lelijk en staartloos is. Ook wordt de apin als
verstandig gezien, als zij de raad van een meester in de kruidenleer opvolgt.
In de Esopus tenslotte komen zes apen voor met overwegend negatieve eigenschappen. Een apin wil zich mooier voordoen dan ze is. Eén apin is hoogmoedig en wreed en een andere hoogmoedig en trots; zij vertegenwoordigen hier
superbia, een van de zeven hoofdzonden. Slechts één aap wordt in de Esopus
positief neergezet als wijze rechter, maar deze aap wordt later vervangen door
een leeuw, omdat dit beeld niet strookte met de toentertijd heersende, voornamelijk negatieve, opvattingen over de aap.
Op de vraag of het beeld van de aap in de middeleeuwen consistent is, kunnen
we niet volmondig ‘ ja’ zeggen. Want hoewel de aap overwegend negatief wordt
afgeschilderd, zijn er ook uitzonderingen. De aap wordt soms gebruikt om de
mens een spiegel voor te houden en hem een les te leren (zie ook het artikel
Apenfabels van Mark Nieuwenhuis in dit jaarboek, p. 11-17).
* Met dank aan Willem van Bentum, Herman Bruggeling en Bert Leewe, die meelazen en waardevolle verbeteringen voorstelden.
* De houtsneden zijn overgenomen uit Dialogus Creaturarum dat is Twispraec der creaturen (Gheraert Leeu, Gouda 4 april 1481; Den Haag KB 170 E26), respectievelijk
E4v, O7v en P7v.

Noten
1 Heinz Echelmeyer, Der ‘Dialogus Creaturarum’ und seine Bedeutung für die mittelniederdeutsche Literatur, Münster, 1956 (niet gepubliceerd), p. 1-5, met dank aan Paul Wackers die
mij deze studie in bruikleen gaf. De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Catalogus behorende bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert
I, Brussel, 1973, p. 283-308. Goudriaan, K., G.A.M. Willems, Gheraert Leeu meesterprenter
ter goude 1477-1484. Uitgave t.g.v. Tentoonstelling 19 december 1992-21 februari 1993 in
het Stedelijk Museum in Gouda, 1992, p. 22-23. Paul Wackers, ‘Gheraert Leeu as printer of
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fables and animal stories’, in: Reinardus, Yearbook of the International Reynard Society, volume
20, Amsterdam/Philadelphia, 2007-2008, p. 128-152.
2 Die hystorie van Reynaert die vos 1479; Reinaert de vos (Cambridge fragmenten, ca. 14871490, aangeduid in het Reynaertonderzoek met D; Dialogus creaturarum vanaf 1480 tot en
met 1491, vijf Latijnse 1480, 1481, 1482, 1486, 1491, twee Nederlandse edities 1481, 1482
en een Franse uitgave 1482; Dye hystorien ende fabulen van Esopus 1485, de Latijnse vertaling
in 1486 en de Aesopus moralisatus cum bono commento in 1488. Paul Wackers 2007-2008,
a.w., p. 128 en p. 148-149. Wackers telt slechts tien edities. Hubertus Menke, Bibliotheca
Reinardiana, Teil I Die europaïschen Reineke-Fuchs-Drucke bis zum Jahre 1800, Stuttgart, 1992,
p. 115. Heinz Echelmeyer 1956, a.w., p. 7 en p. 8. Anda Schippers, Middelnederlandse fabels.
Studie van het genre, beschrijving van de collecties, catalogus van afzonderlijke fabels, dissertatie,
Nijmegen, 1995, p. 22 en p. 158-184.
3 Dialogus Creaturarum dat is Twispraec der creaturen Gheraert Leeu, Gouda, 4 april 1481;
Den Haag KB 170 E26. Dye hystorien ende fabulen van Esopus, Gheraert Leeu, Antwerpen,
1485; Den Haag Meermanno-Westreenanum IBI. Citaten komen uit twee door mij getranscribeerde diplomatische tekstedities van de Twispraec (1481) en de Esopus (1485). Verwachte
publicatie 2011-2012. W.Gs Hellinga, Van den vos Reynaerde. I teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500, Zwolle, 1952. Hans Rijns, De gedrukte Nederlandse
Reynaerttraditie. Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700,
Hilversum, 2007.
4 Hellinga 1952, a.w., p. 91-110.
5 Cd-rom Middelnederlands Den Haag/Antwerpen 1998. Peter Burger, Jacob van Maerlant.
Het boek der natuur (Griffioenreeks), Amsterdam, 1989, p. 143-150. Frits van Oostrom,
Maerlants wereld, Amsterdam 1996. Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300, Amsterdam, 2006, p. 502-549.
6 Woordenboek Latijn/Nederlands. Hoofdredacteur H. Pinkster. Tweede herziene druk.
Amsterdam 2003, p. 993, s.v. simia. Cd-rom Middelnederlands s.v. Scheminkel. Bij de parafrase maakte ik gebruik van de editie van Peter Burger 1989, Jacob van Maerlant. Het boek der
natuur, Amsterdam, 1989, p. 23-24. (Griffioenreeks.)
7 P.J.A. Franssen, ‘Tekstpresentatie als spiegel van de stedelijke mentaliteit (1470-1540)’, in:
Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Herman Pleij e.a., Amsterdam, 1991, p. 306 en voetnoot 10. Hellinga 1952, a.w., P
vs. 1947 ‘zyrcxzee’, vs. 2559 ‘bellart’ (‘bellaert’ in Pd), vs. 4565 ‘bellaert’. Zie ook Rijns 2007,
a.w., p. 130, p. 162 en p. 264. Over de vertaling in de Nederlandse volkstaal zie Echelmeyer
1956, a.w., p. 125 en Saskia Bogaart, Geleerde kennis in de volkstaal. Van den proprieteyten der
dingen (Haarlem 1485) in perspectief, Hilversum, 2004, p. 54-56.
8 Ik maakte gebruik van de tekst die ontleend is aan de Bartholomeus Engelsman, van den
proprieteyten der dinghen, een diplomatische editie van de middelnederlandse vertaling (1485)
van de dertiende-eeuwse encyclopedie De proprietatibus rerum van Bartholomaeus Anglicus,
bezorgd door de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL), in samenwerking met het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-
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schappen, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie. De volledige tekst is opgenomen in de DBNL. Het gebruikte
exemplaar van deze vroege druk (1485) berust in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam
onder signatuur Ned. Inc. 29a. Informatie over Bartholomeus Anglicus en Jacob Bellaert:
Saskia Bogaart 2004, a.w., p. 32-33 en p. 47-50.
9 Het gebruik van de vrouwelijke vorm bij dieren is mij ook opgevallen tijdens mijn transcriptie van Dye hystorien ende fabulen van Esopus, Gheraert Leeu, Antwerpen 1485. Voorbeelden: ‘HEt was een Exter vol van ydelre glorien die daer nam die pluymen van eenen paeu daer
si haer mede in ydelheyt vercyerende was’. (Over twee ratten) ‘Ende aldaer wesende ghemoettede sij in haren weghe een ander rat wesende magher ende ongeuallich’. ‘IN tijden voerleden
was een Serpent dat welcke ghinck in die Smisse van eenen smyt om te soeken oft si daer yet
vinden mochte dat si soude moghen eten’. (B2v, 4-5, B2r, 1-2, en C5r, 1-3.)
10 H.W. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance, Londen, 1952:
‘Figura diabolica’, p. 13-27, ‘The Ape as the Sinner’, p. 29-71, over de vrouwonvriendelijke
connotatie van de apin, p. 109-115, over de jongleurs, p. 146. Hellinga 1952, a.w., p. 291-292.
Rijns 2007, a.w., p. 280-283. Kloeke, G.G., Uitgave van “Seer schoone spreeckwoorden oft prouerbia’ (in Franse en Vlaamse taal) in 1549 te Antwerpen verschenen, Assen, 1962, p. 49. Menke
1992, p. 109. H.L. Cox, A.M.A. Cox-Leick, M. Hannay e.a., Van Dale spreekwoordenboek,
Utrecht/Antwerpen, 2000 4, p. 258-259.
11 Echelmeyer 1956, a.w., p. 13-14, p. 18, p. 32, p. 74-75, p. 108-109 en p. 114. K. Goudriaan, G.A.M. Willems 1992, a.w., p. 8-9 en p. 42. Koen Goudriaan, Paul Abels, Nico Habermehl, Bart Rosier, Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484, Delft, 1993,
p. 23. Schippers 1995, a.w., p. 167-168. Wackers 2007-2008, a.w., p. 134-145.
12 Janson 1952, a.w., p. 36-37 en p. 60 noot 38.
13 Janson 1952, a.w., over de lelijke aap p. 15; over de uil p. 123, p. 166 en p. 178. Janson
geeft niet het hele citaat uit de Hippias Maior 289a-b weer. Dat gaat als volgt: ‘What Heraclitus said is right, that the most beautifull of apes is ugly in comparison with the races of
men... Or doesn’t Heraclitus whom you cite, say just this, that the wisest of men seems an
ape in comparison to a god, both in wisdom and in beauty and in all the rest.’ In: The Art and
Thought of Heraclitus, Charles H. Kahn, Cambridge, 1979, p. 173. Met dank aan Willem van
Bentum.
14 Het MNW vermeldt dat de quarteyn ‘de derdendaagse koorts’ is (s.v. quarteine). Maar
Bartholomeus (1485 a.w.) heeft het over de ‘vierdaagse koorts’: ‘die coerts vanden vierden daghe
diemen quarteyn hiet’ [http://dbnl.nl/tekst/enge022vand01_01/enge022vand01_01_0008.
php]. Met dank aan Willy Devreese die mij wees op de uitleg in Van den proprieteyten der
dinghen van Bartholomeus.
15 http://nl.wikipedia.org/wiki/Marcus_Claudius_Marcellus_I. De tekst over Carneades
is terug te vinden in boek VIII, 7. ext. 5, in: Facta et dicta memorabilia van Valerius Maximus:
http://www.thelatinlibrary.com/valmax.html, met dank aan Willem van Bentum. Voor de
literary ape zie Janson 1952, a.w., p. 168 en p. 189 noot 22.
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16 De wolf heeft last van een bot in zijn keel. Hij vraagt een kraanvogel of deze dat been
eruit wil halen met zijn lange snavel. De kraanvogel doet dit en vraagt dan de door de wolf
beloofde vergoeding. De wolf weigert dit en zegt dat hij al voldoende is beloond omdat hij zijn
nek niet afgebeten heeft, toen hij het bot verwijderde.
17 Janson 1952, a.w., p. 14, p. 37 en p. 61 noot 41.
18 W.P. Gerritsen, ‘Inleiding’, in: F. Lulofs, Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen, Groningen, 1985,
p. 19-20. Schippers 1995, a.w., p. 22, p. 33, p. 129, p. 185-190. Wackers 2007-2008, a.w.,
p. 145-150.
19 Hellinga 1952, a.w., p. 14-17, p. 132-135, p. 284-287; Rijns 2007, a.w., p. 26-27, p. 110111, p. 270-275; Janson 1952, a.w., p. 41.
20 Janson 1952, a.w., p. 82 en p. 103 noot 35.
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apen in Die hystorie van
Reynaert die vos
Hans Rijns

Op initiatief van Leeu is de rijmversie van Reynaerts hystorie (B) omgezet in
proza (Die hystorie van Reynaert die vos 1479 (Pg)). Waarschijnlijk betreft het
hier een tweede druk die tussen 1477 en 1479 door Leeu is gedrukt. Wetenschappers baseren dat op de inhoudsopgave, waar naast de aanduiding van de
hoofdstukken ook de nummers van de folia staan aangegeven. Dit kan alleen
als men al een druk voor zich heeft. De inhoudsopgave maakt in Pg deel uit
van het eerste katern. Het is niet bekend of Leeu zelf of een tekstschrijver de
teksten voor zijn boeken bewerkte. Wel geeft Leeu in de colofon aan dat hij
degene is die het werk heeft gedrukt.1
In vergelijking met Van den vos Reynaerde (RI) komen er in Pg veel apen voor.
In RI treedt alleen één aap op als klerk. In Pg gaat het om maar liefst veertien
apen: Boekert de klerk, Mertijn en zijn vrouw Rukenau en haar drie kinderen,
twee zusters van Mertijn en een kardinaal, die in concubinaat leeft met zijn
nicht, waarbij ik ervan uitga dat de kardinaal ook een aap is, en een meerkat
met haar drie jongen. Ik beperk mij tot Boekert, Mertijn, Rukenau en haar drie
jongen en de meerkat met haar drie jongen. De zusters van Mertijn, zijn nicht
– de concubine van de kardinaal – en de kardinaal worden in Pg niet uitgewerkt. Ik maak vooral gebruik van de tekst van Leeu uit 1479. Pg varieert nogal
ten opzichte van de handschriften en de Nederlandse gedrukte bronnen vanaf
Plantijn 1564. Er zijn in de bronnen vanaf Plantijn 1564 zeer veel bekortingen,
aanpassingen en verwijderingen aangebracht. Met name de verwijzingen naar
de misstanden in Rome zijn ingrijpend bewerkt en in het Zuid-Nederlandse
volksboek (Hz) zelfs volledig verwijderd. De aap Mertijn wordt in Hz vervangen door zijn oom ‘den Keyserlijcken Arent’.2 Deze adaptaties, op zich zeer de
moeite waard, hier te beschrijven zou te veel ruimte in beslag nemen.
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Boekert de klerk
Boekert de hofklerk krijgt van Nobel de opdracht om de brief te lezen die
Bellijn op verzoek van Reynaert heeft bezorgd. Boekert is in dienst van de koning. Hij moet alle brieven lezen die binnenkomen, omdat hij allerlei vreemde
talen begrijpt. Maar dit is wel een heel vreemde taal. In de pelgrimstas, gesneden uit de huid van Bruun de beer, bevindt zich geen brief, maar de kop van
Cuwaert de haas. De koning, dit ziende, weet zich bedrogen door Reynaert en
geeft een verschrikkelijke brul, waarmee hij alle dieren de stuipen op het lijf
jaagt. Dankzij de verzoening door Firapeel tussen Nobel enerzijds en Isegrim
en Bruun anderzijds komt alles toch weer op zijn pootjes terecht.
Boekert krijgt in de bronnen steeds een andere naam: A: Botsaerde, F: Bockarde (Bockart), B: Koekaert (Kockaert). Vanaf Plantijn 1564: Bockaert; Plantijn
1566 in de Franse tekst: Bocquart. Boekert zou een woordspeling zijn op boek
en afgeleid van Bockarde in F. Dat het hier een aap betreft, weten we volgens
Lulofs alleen uit de Latijnse Reynardus vulpes (vs. 1732). Op deze plaats staat
boccardus simeus (lees: Boccardus simius). De aap komt in de middeleeuwse
afbeeldingen voor als schrijver. Bij de bespreking van de apen in de Twispraec
zagen we dat de aap ook als klerk voorkomt in de dialogen.3 Het is opmerkelijk
dat Bouwman en Besamusca aangeven dat het onduidelijk is om welk dier het
hier gaat. Een ander argument, dat ik nergens ben tegengekomen, kan volgens
mij zijn dat zowel de aap als de wilde ezel als vertegenwoordigers van de duivel
worden gezien. In A en F nemen Botsaert en Bruneel de pelgrimstas van de hals
van Bellijn. Lulofs meent dat het hier gaat om bruintje de ezel. Dat de ezel als
klerk wordt voorgesteld, ziet Lulofs als een voorbeeld van de verkeerde wereld:
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een domme ezel doet het schrijfwerk. Merkwaardigerwijs wordt Bruneel in B
en Pg vervangen door Tybeert. Vanaf Plantijn 1564 wordt alleen Bockaert genoemd. Bruneel of Tybeert komen vanaf 1564 in deze passage niet meer voor.4
Mertijn, de advocaat van de bisschop van Kamerijk
In Reynaerts hystorie is Reynaert door bemiddeling van Grimbeert de das
weer naar het hof gekomen en staat nu terecht voor de moord op Scerpenebbe,
de vrouw van de raaf Corbant, en de mislukte aanval op het konijn Lampreel.
In het verweer van Reynaert tegen de beschuldigingen vertelt de vos over zijn
ontmoeting met Mertijn de aap.
Na de tweede indaging door Grimbeert liep Reynaert te tobben op de hei en
daar ontmoette hij zijn oom Mertijn, ‘die wiser is dan enich pape van grammarien inder practike. hi was langhe des bisscops aduocaet van cameric.’5 Mertijn
vraagt hem wat er aan de hand is. Reynaert zegt hem dat hij zich bezorgd
maakt over de aantijgingen. Hij vertelt Mertijn zijn versie van de toedracht
van de zaak over de wonden van Lampreel het konijn en de dood van Scerpenebbe, de vrouw van Corbant de raaf. Lampreel zou Rossel, de jongste zoon
van Reynaert, een tik hebben gegeven, toen hij (Rossel) mee wilde eten van het
brood dat Reynaert aan de hongerige Lampreel gegeven zou hebben. Reynaerdijn, zijn oudste zoon, zou opgekomen zijn voor Rossel en Lampreel verwond
hebben. Wat Scerpenebbe betreft liegt Reynaert Mertijn voor dat Corbant bij
Reynaert kwam klagen over de dood van Scerpenebbe. Zij zou zich te goed
hebben gedaan aan een dood dier vol maden, die haar keel zouden hebben
gespleten waardoor ze overleed. Mertijn adviseert zijn neef om naar het hof te
gaan om daar zijn onschuld te bepleiten. Maar Reynaert durft niet, omdat hij
in de pauselijke ban is gedaan, nadat hij Isegrim allerlei valse adviezen had gegeven over het intreden in het klooster in Elmare. Mertijn stelt hem gerust. Hij
heeft vele connecties in Rome en daar valt met geld veel te ritselen. Ook is zijn
nicht daar de concubine van een kardinaal die grote kans maakt op het pausschap. Als hij naar het hof gaat, zal hij daar zijn vrouw Rukenau aantreffen,
haar twee zusters en drie van zijn kinderen. Op hen kan hij een beroep doen.
Door de weerleggingen van de aanklachten door Reynaert en onder de indruk van de connecties die zijn oom Mertijn in Rome heeft (waarmee Reynaert
schermt) en het machtsvertoon van de apenfamilie aan het hof, trekken Lampreel en Corbant zich terug, waarmee de aanklachten zijn ingetrokken.
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Mertijn is de eerste van de apenfamilie die optreedt in Reynaerts hystorie. De
naam komt in het Middelnederlands woordenboek voor als Martijn en wordt gebruikt als aanduiding voor de aap in de dierfabel Rein II (= Reynaerts hystorie).
Wackers meent dat het hier om de standaardnaam voor de mannetjesaap in
het Middelnederlands gaat. Volgens Janson wordt de aap in de middeleeuwen
negatief beoordeeld. Staaltjes van zijn conclusie gaan wij zien in de hier volgende paragrafen.6
Onder de connecties van Mertijn in Rome bevinden zich invloedrijke mannen met weinig vleiende, maar veelzeggende namen als ‘oem simon die sere
machtich ende groet is’ die, als je hem wat geeft, je graag helpt. De term simonie
verwijst naar Simon de Magiër, die door Petrus werd bestraft omdat hij geld
bood nadat hij door handoplegging de Heilige Geest had ontvangen (Handelingen, 8: 9-24). Het betreft de in de middeleeuwen wijdverbreide en door Luther
en anderen verfoeide handel in geestelijke goederen of diensten. Naast ‘oem
simon’ treffen we in deze passage ook nog ‘prentout. ende luuster vele. ende
scalck vont Ghif mi een greep volle’ aan. Deze namen worden in de drukken
vanaf Plantijn 1564 aangepast: Grijpet-al, Luystert nauwe ende Goede Inuentie’. In het Zuid-Nederlandse volksboek 1700 ontbreken deze namen.7 Dat zijn
nicht de concubine is van een kardinaal, past in de middeleeuwse opvattingen
dat apen, maar zeker ook apinnen, zeer wellustig zijn. Apinnen representeren
vaak verlokkingen en genotzucht, de mala mulier (de slechte vrouw). Een apin
als concubine van een kandidaat voor het pausschap zou een ketterse allusie
kunnen zijn op de antichrist, die dreigt plaats te gaan nemen op de stoel van
Petrus.8
Rukenau, de wijze vrouw
Maar de koning laat het er, na de intrekking van de aanklachten van Lampreel en Corbant, niet bij zitten. Hij beschuldigt Reynaert van vernedering en
bedrog dat hij de koning zelf heeft aangedaan door het zenden van de kop van
Cuwaert. Reynaert wordt door deze beschuldiging zeer bevreesd en staat voor
het eerst met zijn mond vol tanden. Op dat moment neemt de apin Rukenau
het op voor Reynaert.
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Rukenau als advocate
Rukenau (flinke stank) is bevriend met de koningin, bekend om haar wijsheid
en een graag geziene vrouw. Als een ware advocaat opent ze haar verdediging.
De rede van Rukenau is een demonstratie van misbruik van geleerdheid in een
zaak die stinkt. De rede bestaat uit een inleiding gevolgd door twee afzonderlijke delen. In het eerste deel gaat ze in op de verdiensten van Reynaert, het
tweede deel is niets minder dan een intimidatie van de koning doordat ze de
aanhang van Reynaert schetst.
Ze start met een verwijzing naar Seneca over rechtvaardige rechtspraak en
enkele Latijnse citaten uit het evangelie betreffende barmhartigheid en het niet
oordelen over iemand, opdat men zelf niet geoordeeld wordt. Ook het werpen
van de eerste steen door hem die zonder zonde is en het verwijderen van de balk
uit het eigen oog, voordat men de splinter uit andermans oog haalt, wordt door
Rukenau aangehaald. Dan herinnert ze Nobel aan de goede werken die de
grootvader en vader van Reynaert in het verleden voor het hof hebben gedaan.
Ook wordt het advies dat Reynaert uitbracht, nadat hij door Nobel gevraagd
was hoe te oordelen over de klacht van de man die een slang had bevrijd uit een
strik, in stelling gebracht.9 De streken van Reynaert handelt ze af als kleine
misdaden: het roven van kippen valt in het niet, als men dit vergelijkt met het
stelen van koeien, ossen, rammen en paarden, zoals beren en wolven doen.
Na deze lange inleiding, waarbij ze ook nog Salomon, meester Avicenna en
Aristoteles aanhaalt, gaat ze over tot de beschrijving van de macht waarover zij
en haar drie volwassen ‘zonen’ beschikken en die ze zou kunnen inzetten als
Reynaert in nood kwam: pure intimidatie. Ze beschrijft haar zonen: Biteluys,
Vulromp en haar dochter Hatenete. Hier is de tekst inconsequent. Eerder
sprak Rukenau van haar drie zonen. De beschrijvingen van de ‘deugden’ van
haar kinderen zijn kostelijk. Biteluys stinkt en verschoont zich niet, Vulromp
is lui en vraatzuchtig en Hatenete is schurftig, om maar een paar eigenschappen te noemen. Hatenete is zeer handig in het ontluizen van het hoofdhaar van
mensen. Ze doet dit werk voor landlopers, vagebonden en luie dienstmeiden,
ook al geen aanbeveling. Ze zijn zo lelijk als Barabas en even groot als hun
moeder. Daarna roept Rukenau alle verwanten van Reynaert op om voor de
koning te gaan staan teneinde hem te laten zien wat Reynaert aan aanhang
heeft. Wanneer Nobel deze overmacht ziet, bindt hij in en geeft hij Reynaert
weer het woord, die gesterkt door de steun van Rukenau, begint aan zijn juwelenrede, waarin hij op leugenachtige wijze de beschuldiging van Nobel weer-
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legt: hij heeft niet de kop van Cuwaert naar Nobel gestuurd, maar fabelachtige
juwelen.10
Rukenau als mental coach voor Reynaert
Rukenau en haar zoon Biteluys komen later in het verhaal weer terug. Biteluys staat samen met Grimbeert de das borg voor Reynaert tijdens het duel dat
hij aan moet gaan met Isegrim. Rukenau geeft Reynaert voor het duel allerlei
adviezen. Allereerst geeft ze hem het advies ‘s morgens op zijn nuchtere maag
een gebed te bidden dat ze gekregen heeft van de abt van Baudelo. Wie dit gebed bidt, wordt onoverwinnelijk. Dan raadt ze hem aan zich helemaal kaal te
scheren tot aan zijn staart en zichzelf met olie in te smeren, zodat de wolf geen
vat op hem kan krijgen. Daarnaast moet Reynaert van haar veel water drinken.
Hierdoor zal hij veel moeten urineren, maar hij moet zijn urine ophouden totdat het in de strijd van pas komt. Dan moet hij namelijk zijn staart volpissen
en deze in het gezicht van Isegrim slaan, waardoor deze verblind raakt. Verder
moet hij zijn staart tussen zijn poten houden zodat de wolf er geen greep op
heeft. Ook moet hij de wolf steeds ontlopen en met zijn poten zand op laten
stuiven zodat de wolf het zicht ontnomen wordt en Reynaert de kans heeft om
hem te bijten en te slaan waar hij maar kan. Reynaert moet Isegrim vermoeien
door hem steeds te ontwijken. De wolf, die nog niet hersteld is van het villen
van zijn voor- en achterpoten, zal snel vermoeid raken. Ze besluit haar adviezen met een bezwerende spreuk die ze van haar man Mertijn leerde.
De volgende morgen voor het duel begint, maant Rukenau Reynaert nogmaals haar adviezen niet in de wind te slaan en verlaat ze het strijdperk waarna
het tweegevecht begint. Als Reynaert uiteindelijk door het toepassen van de
smerige trucs de overwinnaar is, komen de verwanten van Reynaert, waaronder Rukenau, haar twee zusters en haar kinderen hem feliciteren.11
De bezweringen en unfaire tips van Rukenau schilderen haar zeer negatief. Bezweringen behoren tot de artes magicae, die volgens Hugo van St. Victor (twaalfde eeuw) vanwege hun leugenachtige karakter kwaadaardig voor
de mens waren. Thomas van Aquino (ca. 1225-1274) nuanceerde dit officiële
standpunt van de Kerk. Hij maakte onderscheid tussen de natuurlijke magie
(door God gewild) en de virtutes occultae (geheime bovennatuurlijke krachten), waarbij hulp werd ingeroepen van duivels en demonen. Rukenau bedrijft
zwarte magie. Dat het hier om een apin gaat, maakt haar nog meer verdacht
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en riekt bijna naar hekserij. Het bedrijven van zwarte kunst behoorde tot de
zogenaamde clerical underworld. Alleen de clerus (niet per se alleen de priesters, maar ook degenen met een lagere wijding) was in staat Latijn te lezen en
had toegang tot de Latijnse bronnen waarin men de occulte bezweringen kon
terugvinden. Dat maakt de abt van Baudelo en Mertijn, die aan Rukenau de
bezweringen hadden geleerd, tot occulte personages.
De tips van Rukenau zouden ontleend kunnen zijn aan de werkelijkheid. In
een aantal kronieken is een duel in 1455 tussen twee burgers van Valenciennes
beschreven. Het kaal scheren, het glad maken van de kleding door olie en het
strooien met zand in de ogen van de tegenstanders komen daarin voor. Het
bepissen van de staart sluit aan bij de middeleeuwse kennis over vossen. In Der
naturen bloeme lezen we ‘alse die vos uliet uor die honde / slati danne dor hare
monde / sinen ruen bepisten start / ende ontuliet te woude wart’ (vs. 45514554). Dit lezen wij ook bij Bartholomeus (419vb 28-33).12 Deze truc moet
voor de wolf extra vernederend zijn, als wij bedenken dat zijn welpen blind zijn
geworden door het bepissen van hun ogen door de vos, een van de aanklachten
van Isegrim. Dat de urine van de vos blindheid kan veroorzaken, vinden we
niet terug in de bestiaria. Reynaert onderhoudt banden met een wel zeer bedenkelijke familie. De adviezen moeten hem als vos niet helemaal nieuw in de
oren geklonken hebben.
Opmerkelijk is dat het hier, zowel in B als in Pg, gaat om drie apenjongen.
Dit is niet conform de middeleeuwse traditie waarin steeds sprake is van twee.
Vanaf Plantijn 1564 worden steeds twee jongen genoemd. In de middeleeuwen was er in sommige streken een wijdverbreid bijgeloof dat een vrouw die
meerlingen baarde overspelig moest zijn geweest: voor elk kind een andere
man. Deze opvatting vinden we bijvoorbeeld terug in de eerste branche van
de Oudfranse Cycle de la Croisade (Noord-Frankrijk, ca. 1100-1300). Hierin
trouwt een zekere Beatrix met koning Oriant van Illefort. Het echtpaar blijft
kinderloos. Als Beatrix vanaf de kasteeltoren een vrouw met een tweeling ziet,
verzucht ze jaloers dat het baren van een tweeling op overspel duidt. Prompt
bevalt ze die nacht van een zevenling. Hoe het verder met die zevenling afloopt,
kan men lezen in Van Aiol tot de Zwaanridder onder het lemma ‘Zwaanridder’.
Dat Rukenau, maar ook de meerkat zoals we hieronder zullen zien, drie i.p.v.
de gebruikelijke twee jongen heeft, maakt de apin overspelig.13
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De meerkat, de trotse kraamvrouw
Een van de vele klachten van Isegrim over de misdaden hem aangedaan door
Reynaert is de mishandeling door de meerkat en haar jongen, waarbij hij bijna
het leven liet. Isegrim laat het Reynaert zelf vertellen, want hij kan het zo goed
niet vertellen of Reynaert zal het wel weer beter weten.
Isegrim en Reynaert liepen eens samen op. Isegrim rammelde van de honger
en toen hij niet meer verder kon, zag hij een groot hol van waaruit geschreeuw
klonk. De vos raadde Isegrim aan naar binnen te gaan om te kijken of daar iets
te halen viel. Maar de wolf durfde niet en stuurde Reynaert het hol in. In het
hol lag een apin met een grote muil, lange tanden en klauwen met scherpe nagels. Reynaert ‘waende dat een marmoeyse (een gedrochtelijk figuur maar ook
een soort aap (MNW, s.v. marmoset), een baubijn (baviaan) of een meercat
(een aap met een lange staart) gheweest hadde.’ Nog nooit had hij zo’n lelijk
dier gezien. Ze had drie jongen die net zo lelijk waren als hun moeder. Ze lagen
op vuil hooi, waren zeiknat van de urine, besmeurd met hun ontlasting en bovendien stonken ze. Reynaert, bang als hij was voor dit gevaarlijke viertal, besloot het zekere voor het onzekere te nemen en begroette ze allerhoffelijkst. Hij
noemde de kinderen de mooiste en de knapste die hij ooit gezien had. Reynaert
deed alsof hij op kraambezoek kwam. De apin was zeer verheugd en verzocht
Reynaert haar kinderen ook wat wijsheden te leren gezien zijn reputatie.
Reynaert noemde de apin zijn tante om haar te vleien en voegt in zijn relaas
daar direct aan toe dat zijn echte tante natuurlijk Rukenau is. Ze staat op enige
afstand bij het pleidooi van Reynaert. Om geen problemen met Rukenau te
krijgen, paait hij haar door te zeggen dat zij (Rukenau) wel zedige en wijze
kinderen ter wereld brengt.
Omdat het daar zo stonk ‘nae der wyeghen’, wilde Reynaert snel afscheid
nemen, maar de apin nodigde de vos uit om eerst wat te eten en bood hem
fazanten, patrijzen en wildgebraad aan. Voor thuis gaf ze hem nog een groot
stuk vlees mee ‘van eenre hinden’. Reynaert gaf Isegrim, die bij een boom stond
te wachten, het stuk vlees. Toen Isegrim dat had weggeschrokt, vroeg hij aan
de vos wat zich daar binnen in dat hol bevond. Reynaert vertelde hem dat daar
zijn tante met haar kinderen was en dat hij, als hij maar niet de waarheid zei
over die kinderen, alles zou kunnen krijgen wat zijn hart begeerde. Reynaert
vroeg tussendoor aan de koning of dit niet genoeg was als waarschuwing aan
Isegrim. De wolf zei dat hij naar binnen zou gaan en zo zou liegen dat het iedereen zou verbazen.
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De wolf ging het stinkende hol in. De apin leek de wolf wel een dochter van
de duivel en haar jongen leken wel stukken vuil. De wolf schrok zo gruwelijk
dat hij opriep tot de wapens bij het zien van de nickers die rechtstreeks uit de
hel waren gekomen en, voegde hij eraan toe, ‘Ic en sach nye leliker wormen’. De
apin pikte dit natuurlijk niet en, toen de wolf dan ook nog plompverloren eten
van haar eiste, vlogen de apin en haar jongen hem aan en krabden en beten hem
tot bloedens toe. Zwaar gehavend vluchtte hij het hol uit. Toen hij bij Reynaert
aankwam, herinnerde de vos Isegrim eraan dat hij had moeten liegen. Soms
kan men de waarheid maar beter niet zeggen zoals mannen het hebben gedaan
die wijzer en sterker waren dan zij.
We hebben hier te doen met een mise-en-abîme: een verhaal-in-een-verhaal;
het hoofdthema wordt aan de hand van een spiegelverhaal nog eens verduidelijkt. Een mooi voorbeeld van een mise-en-abîme is de episode over de kleine koning en diens overspelige vrouw in Die wrake van Ragisel, een verwijzing naar
Lancelot en de overspelige Guinevere. Het is een van oorsprong Franse literatuurtheoretische term voor een ingebedde tekst die een spiegelend effect heeft
ten aanzien van de tekst waarin deze spiegeltekst is opgenomen. De ingebedde
tekst heeft altijd een (gedeeltelijke) gelijkenis met het omsluitende verhaal. Zo
kan men de Reynaertverhalen in L.P. Boons De Kapellekensbaan (1953) opvatten als een spiegeltekst omdat ze parallellen vertonen met de Ondine-verhalen
in die roman. Het liegen om bestwil, wat Reynaert Isegrim aanraadt, verwijst
naar het hoofdthema van Reynaerts hystorie.
Dit hoofdthema komt uitgebreid aan de orde in de discussie over ‘het liegen
om bestwil’, die Reynaert heeft na zijn tweede biecht met zijn pseudobiechtvader Grimbeert. In deze bijna op een traktaat gelijkende passage bespreken
de vos en de das het verwerpelijk spreken van leugens. Ook komt het verschil
tussen de goede en slechte leugenaar uitgebreid aan de orde. Een goede leugenaar weet waarheid en leugen zo te vermengen dat iedereen zijn verhaal voor
waar aanziet. Soms, zo is de conclusie van de vos, ‘moet [men] wel lyeghen alst
noot doet’. Deze lange passage staat in Pg precies in het midden van de totale
tekst. Ook in hs. B neemt de passage met 108 versregels een centrale plaats in,
al is deze iets voorbij het midden. Hier lijkt mij het hoofdthema in Reynaerts
hystorie door middel van een moreel discours uitgewerkt te zijn: liegen mag
niet, maar soms moet men wel om te overleven en, als het dan toch moet, doe
het dan maar goed. De overeenkomst met klassieke en middeleeuwse teksten,
waar in het midden van de tekst de plot een wending neemt en/of het hoofdthema van het werk wordt verwoord, is frappant. De tocht naar de onderwe-
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reld van Odysseus en Aeneas, in respectievelijk de Odyssee en de Aeneis, staat
ook midden in de tekst waarna het epos een wending neemt. Ook in Van den
vos Reynaerde neemt de plot op een centrale plaats in de tekst een wending:
na de biecht en voor de komst naar het hof. Reynaert wist tot dan de dans
te ontspringen, maar nu volgt zijn proces, echter niet voordat het publiek het
debat over waarheid en leugen heeft vernomen, een spanningsverhogend effect.
Vanaf Plantijn 1564 is de hele passage geschrapt. Zelfcensuur door de bewerker? Het gaat hier tenslotte om een moralistische beschouwing waarin het niet
spreken van de waarheid vergoelijkt wordt.
De episode van de vos, de wolf en de meerkat gaat terug op een fabel van
Romulus. Twee reizigers, een hypocriet en een eerlijke man, worden voor de
koning van de apen gebracht en hun wordt gevraagd wat ze zien. De hypocriet
zegt dat hij een machtig heerser en zijn hofhouding ziet, waardoor hij gastvrij
ontvangen wordt. De eerlijke man zegt dat hij een ellendige troep apen ziet en
wordt daarom ernstig mishandeld. Ook in een aesopische fabel komt dit thema
over eerlijkheid terug, wanneer Jupiter aan alle dieren vraagt voor zijn troon te
verschijnen om hen beter te leren kennen. Jupiter barst in lachen uit als de apin
trots haar jong toont en zegt dat haar jong het mooiste dier is dat Jupiter heeft
geschapen. Deze fabels zijn opgenomen in de Esopus en zijn in het artikel Apen
in de incunabelen van Geraert Leeu in dit jaarboek geparafraseerd.14 (Zie ook het
artikel Apenfabels van Mark Nieuwenhuis in dit jaarboek, p. 11-17.)
Conclusie
Reynaerts hystorie werd ca. 1375 geschreven, de periode waarin de middeleeuwse opvattingen over apen, zoals wordt aangeven in mijn artikel Apen in
de incunabelen van Geraert Leeu nog volop golden. In Reynaerts hystorie worden de apen, maar vooral de apinnen zeer negatief neergezet. De mala mulier
wordt stevig aangezet. De zus van Mertijn is een concubine van een prelaat,
de kandidaat voor het pausschap. Rukenau is een advocate van laag allooi; ze
is overspelig en doet aan zwarte magie. Haar jongen zijn lelijk, stinken, zijn
lui, vraatzuchtig, schurftig en vals. Ook de meerkat is aartslelijk, overspelig
en vals net zoals haar jongen, die bovendien ook nog met urine en ontlasting
besmeurd zijn. Mertijn doet aan simonie en aan zwarte magie. De apen in
Reynaerts hystorie, de handlangers van Reynaert, zijn met de nodige humor en
met nauwelijks bedekte understatements uitermate negatief uitgewerkt. Ze
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bevestigen hierdoor niet alleen het slechte karakter van de apen maar ook dat
van de vos.
Het valt op dat aan de apen in de loop der jaren weinig tot geen aandacht
is besteed in Tiecelijn; ik ben ze in ieder geval niet tegengekomen.15 Het was
daarom een goed idee van de redactie om deze lacune aan te vullen. Deze eerste
kennismaking in Tiecelijn met de apen roept vragen op, meer dan ik hier kon
beantwoorden. Er is nog genoeg te doen.
* De houtsnede is overgenomen uit Dialogus Creaturarum dat is Twispraec der creaturen (Gheraert Leeu, Gouda, 4 april 1481; Den Haag KB 170 E26), N2r.
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Rijns, a.w., p. 204-205 en voetnoot 32. Een ‘scalck vont’ is een boosaardig listig gevonden middel om een verplichting te ontgaan, frauderen. MNW s.v. scalck (3) en s.v. vont (7).
8 Wackers 2002, a.w., p. 387. Rijns, a.w., p. 204-205. Over de mala mulier zie Janson, a.w.,
hoofdstuk IX ‘The Sexuality of Apes’, p. 261-286.
9 Dit advies van Reynaert aan Nobel is een bewerking van een fabel die bekend is van
Aesopus. Een man bevrijdt een slang uit een strik. Ze lopen samen op. De slang wil de man
na een tijdje opeten, ondanks zijn belofte hem niets te doen. De man wil eerst raad vragen aan
anderen, waaronder Isegrim en Bruun, of dit wel rechtvaardig is. Iedereen stemt met de slang
in: het is zijn natuur. Tenslotte komen ze bij de koning terecht. Nobel weet geen raad met dit
geval en vraagt Reynaert om advies. Hij adviseert de koning dat de slang weer in de strik moet
worden vastgezet en dat dan aan de man gevraagd moet worden wat deze, nu de slang weer
vastzit en hij beter weet, zou doen als de slang hem weer smeekt hem te bevrijden.
10 Wackers 2002, p. 389-392. ‘De reden van Rukenau’, Rijns 2007, p. 214-234.
11 Voorbereiding op het duel: Rijns 2007, p. 304-308.
12 Zie de paragraaf ‘De aap in Van de proprieteyten der dingen’, in het artikel Apen in de
incunabelen van Gheraert Leeu in dit jaarboek.
13 Over de trucs tijdens duels zie Wackers 2002, p. 406-407. Over de bezweringen en
de clericale onderwereld, zie Richard Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, Cambridge etc.
1990, p. 12, 153-158 en 176. Over (overspelige) vrouwen die meerlingen baren: Sonja Damstra-Wijmenga, In smart zult gij uw kinderen baren, Amsterdam/Overveen, 1982, p. 125 en
G.H.M. Claassens, ‘Zwaanridder’ in: W.P. Gerritsen en A.G. van Melle (ed.), Van Aiol tot
de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur,
theater en beeldende kunst, Nijmegen, 1993, p. 380-386. Verder: Fresne - Het essenmeisje in:
Marie de France, Lais, ± 1170-1180; Nederlandse vertaling: Marie de France, De lais, Liefdessprookjes uit de twaalfde eeuw, vertaald door Paul Verhuyck en Corine Kisling, Amsterdam,
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009, p. 32-41 en p. 127-128.
14 De passages over de discussie tussen de das en de vos en de meerkat vindt men terug in
Hellinga 1952, p. 241-243 en p. 295-301, Rijns 2007, p. 190 en p. 288-301. Over de discussie
‘liegen om bestwil’ en over de noodzaak van liegen tegen de meerkat: Wackers 2002, p. 384
en p. 403-404. Over de mise-en-abîme, zie H. van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen, Groningen/Deurne, 1998, p. 184, met dank aan Willem van Bentum die mij enkele voorbeelden
uit de literatuur aan de hand deed. Over de verwijzingen naar klassieke bronnen: Janson
1952, p. 40-41 en p. 338.
15 Marcel Ryssen, Rik van Daele, Tiecelijn register 1988-2002 en Tiecelijn register 20032007, Sint-Niklaas, 2004 en 2008.
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Charles Darwin voorbij?
Over de mensaap als homo sapiens in
een paar (post)romantische verhalen
Yvan de Maesschalck

Het is voor Reynaertlezers gangbaar om dieren die in vossenverhalen handelend optreden bepaalde menselijke kwaliteiten en zwakheden toe te dichten.
Bijna elke omstandige interpretatie staat in het teken van het antropomorfisme,
dat meestal niet precies omschreven wordt en blijkbaar niet ondubbelzinnig te
definiëren valt.1 Een dergelijke benadering impliceert dat alle sprekende dieren
weliswaar zekere dierlijke trekken vertonen – ze springen bij wijze van spreken
geregeld over sloot en heg – maar dat menselijk geachte kenmerken zo onmiskenbaar zijn dat het bijvoorbeeld in Reynaert I, Reynaert II en de Ysengrimus
om vermomde antropoïden moet gaan. Bovendien wordt er impliciet vanuit
gegaan dat ‘de mens’ superieur is aan ‘het dier’, in die zin dat het dierenrijk het
mensdom kan helpen doorgronden, maar niet omgekeerd. Dat het in dezen
om een predarwinistische opvatting gaat, ligt intussen voor de hand en die
staat ver af van (recente) wetenschappelijke bevindingen van toonaangevende
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ethologen als Peter Aerts en Frans de Waal: ‘Al is het waar dat dieren geen
mensen zijn, het is even waar dat mensen dieren zijn’.2
De Reynaertverhalen zijn op dat gebied overigens niet uniek. Ook in sprookjes,
fabels en grotesken is het antropomorfisme niet van de lucht. Daarenboven
maken ook (politieke) satiren gretig gebruik van dieren die naar heel concrete
menselijke personages en toestanden verwijzen. Jonathan Swifts Gulliver’s
Travels (1726) is daar een voorbeeld van, maar ook Animal Farm (1945) van
George Orwell. In het laatste verhaal kunnen bijna alle individueel optredende
dieren ook geïdentificeerd worden als historische figuren en sporen nogal wat
gebeurtenissen gelijk met historisch nauwkeurig te traceren omstandigheden.3
Opvallend is dat bijna alle genoemde teksten de bedoeling hebben grove
(sociale en/of politieke) misstanden te hekelen, ook als de auteurs ervan niet
noodzakelijk gekant zijn tegen het ‘ideaal’ waarvan ze de zwakte blootleggen.4
Het is natuurlijk ook denkbaar om een averechtse oefening te maken en voor
de gelegenheid te vertrekken van een zuiver biologisch standpunt en zich af
te vragen wat de menselijke soort, zoals die tot uiting komt in bepaalde personages, gemeen heeft met bepaalde verwante diersoorten. Dat standpunt is
overigens allesbehalve revolutionair en wordt bijvoorbeeld al verdedigd door
Lord Monboddo in een groot aantal uitvoerige achttiende-eeuwse geschriften.
Daarin stelt hij de uniciteit van de mens als aparte soort/klasse ter discussie en
‘durft hij het aan als een der eersten een nauwe band tussen mens en mensaap
te suggereren en dit op een manier die niet zou misstaan in The Great Ape
Project’.5 Niet vertrekken van de zelfverklaarde superieure positie van de mens,
betekent een uitgangspunt huldigen waarbij de mens zich nader laat verklaren
door hem tegen het licht van niet inferieur geachte dieren te houden. Strikt
genomen gaat het om het ‘animal equivalent of anthropomorphism: zoomorphism, where an animal takes a human being, or another animal, to be one of
its kind’.6
In narratieve teksten is het onvooringenomen, onpartijdige zoömorfe standpunt, begrijpelijk genoeg, nauwelijks aan een opmars toe. Het lijkt nog altijd
volslagen gewoon om menselijk gedrag negatief te duiden door te wijzen op
overeenkomsten met (mens)apen, zeker in (versteende) vergelijkingen of metaforen. In Ian McEwans Saturday (2005) wordt Henry Perowne bij zijn eerste
confrontatie met Baxter getroffen door diens ‘general simian air (…) compounded by sloping shoulders’ (p. 88) en worden hem ‘ape-like features’ (p. 97) toegeschreven. Dat die omschrijvingen niet vleiend bedoeld zijn, blijkt wanneer
Baxter bij een tweede confrontatie nog altijd opvalt door een ‘monkeyish air,
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heightened by a woollen cap’ (p. 207). Erwin Mortier legt de ik-verteller van
Godenslaap (2008) het volgende in de mond: ‘We moesten er onszelf op gezette
tijden kennelijk aan herinneren dat we, alles goed en wel beschouwd, aangeklede apen bleven, die in een circus van eigen makelij door hoepels sprongen
en daarbij dreigden te vergeten dat ze in wezen aan lianen hingen en bananen
vraten’ (p. 116). In Philippe Claudels superbe roman Les Âmes grises (2003),
overigens net als Mortiers boek een herinneringsroman waarin de Eerste Wereldoorlog de achterwand vormt, komt een gelijkaardige zin voor: ‘L’ autre
l’aurait regardé comme on regarde un singe avec des habits d’homme’ (editie
Stock, p. 64). Hoe treffend ook geformuleerd, van veel respect voor en wetenschappelijke kennis van ‘onze’ naaste verwanten getuigen dergelijke ‘gedachten’
niet echt.7
Toch komt een zoömorfe benadering af en toe wel degelijk voor, onder meer
wanneer de hond als een ‘denkend’ wezen wordt voorgesteld. Soms is er wel
een antieke god voor nodig om de enigszins neerbuigende gedachten van de
hond weer te geven, zoals de lichtgevleugelde Hermes in John Banvilles roman
The Infinities (2009). ‘Rex the dog is a keen observer of the ways of the human
beings. He has been attached to this family all his life, or for as long he has
known himself to be alive. (...) These people are in his care. They are not difficult to manage. Obligingly he eats the food it pleases them to put before him
(…) though in his dreams he hunts down quick hot creatures and feasts on
their smoking flesh’.8 Deze hond weet zich de meerdere van zijn baasjes, maar
die zijn zich daar gelukkig niet van bewust, zoals ze evenmin weten dat hij over
een vurige verbeelding beschikt waarin hij de absolute vrijheid najaagt.
Wanneer een weliswaar trouw huisdier als een hond zich (in gedachten)
kan ontfermen over zijn huisgenoten, moeten dieren die in de evolutionaire
stamboom ei zo na de gelijke zijn van de menselijke soort dat met zoveel meer
zwier kunnen. In de wetenschappelijke literatuur over mensapen zijn heel wat
voorvallen opgetekend waarbij in nood verkerende mensen of dieren door hun
harige soortgenoten zijn gered of geholpen.9 Het lijkt me interessant na te gaan
of in de fictionele literatuur vergelijkbare sporen aanwezig zijn, en vooral of de
voorstelling van de mensapen min of meer gelijke tred houdt met de wetenschappelijke appreciatie van hun soort/geslacht. Ik heb hierbij een bescheiden
doel voor ogen: ik wil aan de hand van een beperkt aantal teksten de ‘opgang
van de aap’10 als literair personage kort schetsen. Ik doe daarvoor bij voorkeur
een beroep op verhalen van niet-Nederlandstalige oorsprong.11
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Een speurdersverhaal als uitgangspunt
Het is algemeen bekend dat de Amerikaanse schrijver van ‘mystery’ en ‘science
fiction’ verhalen Edgar Allan Poe (1809-1849) ook de vader is van het speurdersverhaal. In 1841 publiceert Poe The Murders in the Rue Morgue, de eerste korte
detectiveroman ooit12 , waar hij later nog twee uitgesponnen detectiveverhalen
aan toevoegt, met name The Mystery of Marie Rogêt (1843) en The Purloined
Letter (1844). Poe creëert de eerste volbloed detectivefiguur, C. Auguste Dupin, die overigens model zal staan voor heel wat Britse speurders van vlees en
bloed, zoals Poe’s eerste roman ook een belangrijke inspiratiebron blijkt voor
Kate Summerscales The Suspicions of Mr Whichener or The Murder at the Road
Hill House (2008), tot in de ondertitel toe.
Poe introduceert in zijn verhaal een soort detective die weliswaar rekening
houdt met zichtbare sporen, maar toch vooral de dader op het spoor komt
dankzij zijn analytisch denkvermogen en zijn vaardigheid de schijnbare ongerijmdheden in krantenverslagen met elkaar te rijmen. Door wat de verteller zijn
‘peculiar analytical ability’ noemt, weet deze ‘armchair detective’13 een mysterieuze, wreedaardige dubbelmoord, die voorlopig een zekere Le Bon (what’s in a
name!) ten laste wordt gelegd, te ontraadselen. De zogeheten dader of moordenaar blijkt een orang-oetang te zijn, die in het bezit is van een Maltese matroos.
Hiermee doet de eerste mensaap zijn intrede in de moderne literatuur,14 en
het moet gezegd, de manier waarop de verteller naar hem verwijst, is niet erg
verheffend. Hij wordt achtereenvolgend omschreven als ‘an animal so ferocious’, ‘the gigantic animal’, ‘the beast’ and ‘the ape’. Van deze aanduidingen
is alleen de laatste neutraal en echt verdedigbaar. De aap pleegt de moorden
met een scheermes, waarmee hij de scheerbewegingen van zijn meester, die
zijn huisdier met de zweep bedwong, tracht te imiteren. En dat onder de verschrikte ogen van de matroos zelf: ‘As the sailor looked in, the gigantic animal
had seized Madame l’Esplanaye by the hair (…) and was flourishing the razor
about her face, in imitation of the motions of a barber’ (p. 223). De orangoetang handelt hier overigens zoals het zijn soort betaamt, zoals door hedendaags onderzoek wordt bevestigd.15
Een van de vele vragen betreft de functie van de hier opgevoerde mensaap.
Het zal niemand ontgaan dat de aap enkel verschijnt in het ooggetuigenverslag
van de matroos of in de woorden van Dupin. Er wordt niet rechtstreeks over
hem gerapporteerd door de anonieme verteller. Het eerste literaire optreden
van de mensaap is dus ingebed in het hoofdverhaal, dat in wezen een dialec-
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tisch patroon vertoont, waarvan de dialoog tussen Dupin en de verteller de spil
uitmaakt. De vraag luidt niettemin waarom Poe een orang-oetang een dergelijke wreedaardige moord laat plegen. Een puur narratief antwoord ontbreekt
volkomen, tenzij men het ongelukkige imitatiegedrag van het dier als motief
zou aanvoeren. Het is tekenend voor bijna alle moordverhalen van Poe dat een
aanwijsbaar rationeel motief voor de misdaad ontbreekt. Dat is het geval in
The Cask of Amontillado, waarin alleen wraak (‘revenge’, ‘a thousand injuries’)
als beweegreden wordt aangegeven, voor The Tell-Tale Heart en The Black Cat,
waarin telkens de beheksende aanwezigheid van één oog wordt benadrukt.
Waarom beide vrouwen in The Murders in the Rue Morgue worden omgebracht
– Poe spreekt graag van ‘immolation’, slachting – wordt opzettelijk niet uitgespeld. ‘We never know the specific motive’, merkt Peter Galloway terecht op.16
De door de zeeman geadopteerde mensaap kan, geloof ik, alleen geduid worden als hij gezien wordt als de emanatie of het verlengstuk van de matroos zelf.
Vooraleer Dupin, die hem met een advertentiebericht naar zijn woning heeft
gelokt, de zeeman tot een bekentenis beweegt, wordt die laatste door een vlaag
van woede (en onmacht?) overvallen. ‘He started to his feet and grasped his
cudgel; but the next moment he fell back into his seat, trembling violently, and
with the countenance of death itself ’ (p. 210). Het is pas wanneer Dupin hem
van zijn onschuld overtuigt (‘nothing, certainly, which renders you culpable’,
p. 211) dat de matroos zijn onwaarschijnlijke achtervolgingsverhaal opdist.
In elk geval heeft de matroos moeten toezien hoe de orang-oetang de vrouwen maltraiteert en gruwelijk verminkt. Het dier verkeert in een toestand van
‘phrenzy’, die even later omslaat in angst: ‘The fury of the beast, who no doubt
bore still in mind the dreaded whip, was instantly converted into fear’ (p. 223).
De aan de aap toegeschreven herinnering aan de zweep doet hem de lijken verbergen (één wordt weggesleept, één omgekeerd opgehangen in de schouw) en
jaagt hem op de vlucht. Tot de zeeman hem weer te pakken krijgt.
De schuldbewustheid van het dier lijkt wel een projectie van die van de zeeman zelf. Is het mogelijk de gekooide en met een zweep beteugelde mensaap te
zien als het alter ego van de mens die hem bezit? Als de donkere kant van zijn
eigen geest of ziel, die hij hardnekkig (met de zweep) tot bedaren tracht te brengen, aan de rede tracht te onderwerpen? De ontsnapping en ‘ongemotiveerde’
moord van de aap zouden kunnen gelden als de uitbeelding van een langgerekt
moment waarop de zeeman de volledige controle over zichzelf verliest. Waarop
het irrationele zegeviert en de zolang onderdrukte seksuele, ja zelfs oedipale
impulsen onbewust hun rechten opeisen.17 Die impulsen staan lijnrecht tegen-
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over de rationele instelling van Dupin, die zijn analytische vermogens vooral
beproeft wanneer het volslagen duister is geworden, – ‘until warned by the
clock of the advent of the true Darkness’ (p. 193). Hiermee is tevens gezegd
dat de detective net als de onfortuinlijke Maltees beschikt over wat de verteller
‘the Bi-Part soul’ noemt. Hij wordt verder overigens omschreven als ‘a double
Dupin’, uitgerust met ‘a diseased intelligence’ (p. 194).18 Misschien verklaart
de verwante geaardheid van Dupin waarom hij die van de matroos zo goed
kan inschalen, zoals Dupin zich ongetwijfeld best kan vinden in het staaltje
van deductief denken dat de verteller weggeeft in de uitgesponnen inleidende
beschouwing over het verschil tussen schaken en dammen.
Het zal duidelijk zijn dat Poe niet bijzonder geïnteresseerd lijkt in wat iemand tot moord of doodslag drijft, maar wel in de componenten van de moord
zelf, in de donkere wellust die het moorden met zich brengt. ‘Murder is not just
killing. Murder is a lust to get at the very quick of life itself, and kill it – hence
the stealth and the frequent morbid dismemberment of the corpse, the attempt
to get at the quick of the murdered being, to find the quick and possess it’.19
Wat D.H. Lawrence hier beweert over het moordmotief in Poe’s werk is maar
al te waar. De personages die iemand ombrengen in zijn verhalen ritualiseren
hun moord, in een poging de keerzijde van de haat of de liefde lichamelijk te
ervaren en zich er hopelijk van te bevrijden. In Poe’s The Murders in the Rue
Morgue belichaamt de mensaap het donkere, bezitterige, maar ook dodelijke
verlangen naar eeuwige liefde. Het afgesloten huis waar de gruweldaad plaatsvindt, is niet toevallig gelegen aan de ‘Rue Morgue’, de ‘lijkenhuisstraat’, die
wellicht rechtstreeks aansluit op de onderwereld, die de auteur in een aantal
kelderverhalen beklemmend oproept (cf. The Fall of the House of Usher, The
Cask of Amontillado, The Pit and the Pendulum).
Dat in zijn eerste detectiveroman uitgerekend een mensaap een moord pleegt,
houdt geen waardeoordeel in over de orang-oetang zelf. Ik kan me dan ook
vinden in Horst-Jürgen Gerigks benadering om ‘die geschilderte Wirklichkeit’
metaforisch te interpreteren en de mensaap te zien als ‘der aggressive Mann,
genauer gesagt: der sexuelle Aggressor, der (…) für immer unerkannt entkommt’.20 Deze metaforische promotie van de orang-oetang is natuurlijk bedenkelijk, maar ze herinnert er ook aan dat de mens – een matroos, nota
bene – zich in een stedelijke omgeving – het verhaal speelt in Parijs – niet
straffeloos meester maakt van de ‘mens van het woud’ (betekenis van het Maleisische woord orang-oetang).
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Als een aap de vrijheid preekt
Er is wellicht geen ‘Duitstalig’ auteur die zoveel invloed heeft uitgeoefend
op latere schrijvers als de Praagse modernist Franz Kafka (1883-1924).21 Zijn
joodsheid, zijn zwakke, tuberculeuze gezondheid, zijn dagboeken en de onvatbaarheid van zijn oeuvre, waarvan hij aan Max Brod had gevraagd het te vernietigen bij zijn dood, hebben hem een soort mythologische statuur verleend
die in meer dan één opzicht onvergelijkbaar is te noemen. Een aanzienlijk aantal boeken en verhalen is naar zijn model geschreven of wordt op goede gronden kafkaësk of kafkaiaans genoemd.22 Kafka heeft, behalve drie onvoltooide
romans, een groot aantal (kort)verhalen geschreven, waarvan het beroemdste
uiteraard Die Verwandlung (1915) is. Minder spraakmakend maar even markant is ‘Ein Bericht für eine Akademie’, dat deel uitmaakt van de bundel Ein
Landarzt (1919). In dat verhaal spreekt een chimpansee, die de door hem verfoeide naam Rotpeter heeft gekregen, een niet nader genoemde Academie geleerden toe. Het verhaal bestaat integraal uit de toespraak van de mensaap,
waarin die zijn voortijd als aap, zijn gevangenneming en ‘opgang’ tot het mensdom nader toelicht.23
Bij monde van de aap doet Kafka in deze redevoering aan vergelijkende antropologie, of vergelijkende primatologie, afhankelijk van het standpunt dat
men wenst in te nemen. De van de Goudkust afkomstige aap heeft er vijf jaar
over gedaan om zijn natuurlijke vrijheid (‘das ganze Tor, das der Himmel über
der Erde bildet’) op te geven (‘Nein, Freiheit wollte ich nicht’) en een uitweg
(‘ein Ausweg’, ‘ein Menschenausweg’) te vinden om bij de mensen te overleven.
De aap heeft zich op gelijke hoogte gehesen van de mens, en dat klopt ook
volkomen, want net als de mens steekt hij de handen in de broekzakken, leert
hij handen schudden, houdt hij van wijn en houdt hij lezingen voor geleerde
genootschappen. Toch bekleedt hij, ondanks zijn (gedwongen) metamorfose
een onmiskenbare tussenpositie.24 Hij heeft zich even ver verwijderd van het
apendom als de geleerden die hij ‘bericht’, of zoals hij het vanuit zijn visie formuleert: ‘Ihr Affentum, meine Herren, soferne Sie etwas Derartigen hinter
sich haben, kann Ihnen nicht ferner sein als mir das meine’. In één adem laat
hij erop volgen dat zijn afkomst hem ‘an der Ferse kitzelt’, d.w.z. hem nog in
de genen zit. Daarom heeft hij het ook niet moeilijk zijn broek uit te trekken
om bezoekers zijn schotwonden te tonen: ‘die Einlaufstelle jenes Schusses zu
zeigen’. Aan het einde van zijn toespraak omschrijft/visualiseert hij zijn ambivalente plaats onder de mensen als volgt: ‘Überblicke ich meine Entwicklung
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und ihr bisheriges Ziel, so klage ich weder, noch bin ich zufrieden’. In ieder
geval is hij dermate opgeschoven in de richting van het mensdom dat hij zijn
liefdespartner (‘eine kleine halbdressierte Schimpansin’) overdag niet meer kan
aankijken, maar zich ‘spät nachts’ ‘nach Affenart’ aan haar te goed doet. Wat
Horst-Jürgen Gerigk over Rotpeter stelt, is volkomen waar: ‘Unter Affen ein
Mensch und unter Menschen ein Affe: Kafkas denkender Affe is die Metapher
fur ein Bewusstsein, das Seine eigene Determiniertheit mitdenkt und damit
vor sich selber den Schritt zurück tut’.25
Zijn hogelijk gehumaniseerde positie als aap stelt hem ook in staat kritisch te kijken naar de menselijke gewoonten en zeden. Een kernwoord in zijn
betoog is dan ook zien/kijken/gadeslaan. Rotpeter ‘observeert’ en gispt de
menselijke moraal vanuit een zoömorf standpunt. Hij zegt ‘in alle rust’ waar
het op staat: ‘Ich rechnete nicht, wohl aber beobachtete ich in aller Ruhe. Ich
sah die Menschen auf und ab gehen, immer die Gleichen Gesichter (…), oft
schien es mir, als wäre es nur einer’. De hoge heren van de academie kunnen
zijn woorden alleen maar begrijpen als een scherpe terechtwijzing en meedogenloze afkeuring van inhumaan menselijk gedrag. De kooi waarin hij aanvankelijk gevangen werd gehouden, is te laag om recht staan en te nauw om
in neer te zitten. Hij voegt er schijnbaar onbewogen aan toe: ‘Man halt eine
solche Verwahrung wilder Tiere in der allerersten Zeit für vorteilhaft, und
ich kann heute nach meiner Erfahrung nicht leugnen, dass dies im menschlichen Sinn tatsächlich der Fall ist’. Voor de wetenschappers, die tot de ‘zivilisierte Welt’ behoren, moet deze objectieve vaststelling overkomen als een
striemende kaakslag.
De aangehouden aanklacht die de aap formuleert is des te krachtiger omdat hij erin slaagt een nuchtere, koel registrerende toon aan te slaan. Kafka
vergunt de chimpansee van dienst voor een wetenschappelijk publiek, waarin
vrouwen uiteraard volkomen ontbreken, een niet-speculatief betoog te houden
dat zich ver houdt van emotioneel gekrijs. Rotpeter laat zich niet verleiden
tot hyperbolische uitspraken of omhaal van woorden, maar tekent voor een
klinisch, coherent verslag waaruit de paradoxale feitelijkheid van zijn huidige
bestaan onomstotelijk blijkt. Precies omdat hij – als slachtoffer – zelf geen
oordeel uitspreekt, is zijn impliciete veroordeling van de menselijke soort zo
genadeloos: ‘Im übrigen will ich keines Menschen Urteil, ich will nur Kenntnisse verbreiten, ich berichte nur’. Naarmate ‘de menselijkheid van de mensaap’
komt bovendrijven, wordt de ‘onmenselijkheid van de mens’ des te scherper
gereveleerd.26
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‘Ein Bericht für eine Akademie’ is een merkwaardig hoogtepunt in het oeuvre
van Franz Kafka. Het roept een situatie op waarin eerlijk bedoelde mededelingen niet tot een betere verstandhouding kunnen leiden. Als zoveel andere
‘personages’ in zijn werk zit Rotpeter geklemd tussen heden en verleden, gevoel en verstand, hoop en hopeloosheid, de hoogdringendheid van communicatie en de volkomen afwezigheid van dialoog. Vooral de laatste tegenstelling
dwingt zowel de geleerde heren als de lezer tot schroomvol zwijgen. Alleen
al het feit dat in dit postdarwiniaanse verhaal geen ruimte is gelaten voor de
minste weerspraak of een verbale academische reactie, onderstreept dat aspect
op oorverdovende wijze. De door de aap uitgesproken rede roept een beklemmende surreële wereld op waaruit de hoofdpersoon niet kan ontsnappen en
waarin hij zich evenmin thuis kan voelen. De patstelling is volkomen, zoals dat
ook het geval is voor de zeegod Poseidon in het gelijknamige kortverhaal en
Gregor Samsa in Die Verwandlung.
Het is om allerlei redenen bevreemdend dat er in de Kafkastudie niet meer
aandacht is besteed aan het apenverhaal. Op de pregnante beschouwing van
Gerigk na, heb ik het uitvoerigste commentaar aangetroffen in de essayistische roman (of het romaneske essay) Elizabeth Costello. Eight Lessons (2003)
van J.M. Coetzee.27 In het derde hoofdstuk van die roman houdt schrijfster
Elizabeth Costello op haar beurt een bevlogen redevoering voor een geleerd
gezelschap en breekt daarin een lans om mensenrechten toe te kennen aan
primaten/bepaalde dieren. Een verwijzing naar The Great Ape Project dringt
zich zonder meer op, maar in plaats daarvan refereert ze uitvoerig aan Kafka’s
beroemde verhaal. Ze wijst erop dat de tekst te lezen valt als een allegorische
transpositie van Kafka’s eigen isolement als Joods schrijver, geplaatst tegenover
een hem vijandig publiek: ‘an allegory of Kafka the Jew performing for Gentiles’ (p. 62). Als pleitbezorger voor humane dierenrechten identificeert ze zich
volkomen met de talige mensaap: ‘I am not a philosopher of mind but an animal exhibiting, yet not exhibiting, to a gathering of scholars, a wound, which I
cover up under my clothes but touch on in every word I speak’ (p. 70-71), zoals
Kafka zichzelf en Rotpeter, volgens haar, ziet als ‘monstrous thinking devices
mounted inexplicably on suffering animal bodies’. (p. 75)
In Kafka’s verhaal voltrekt zich ‘the arduous descent from the silence of the
beasts’ (p. 75), waarbij de taligheid en daarmee gepaard gaande rede(lijkheid)
van kamp hebben gewisseld. Dat de taal het middel bij uitstek zou zijn om de
homo sapiens van zijn lagere soortgenoten te onderscheiden en om ‘te zeggen
hoe menselijk hij wel’ is,28 wordt door Kafka’s woordvoerder op groteske wijze
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ontkracht. ‘Rotpeter ist das Pseudonym, man könnte auch sagen: der Kriegsname eines Bewusstseins, das nach zustimmender Lektüre Schopenhauers
und Darwins die conditio humana neu formuliert und sich mit grimmigen
Witz zum Affen stilisiert’.29 Het communicatieve gedrag dat de aap in deze
parabel ten beste geeft, staat dan ook mijlenver af van Dawkins’ (weliswaar
bijgestelde) opvatting over dierentaal ‘as neither informative nor deceptive, but
rather as manipulative’.30 Misschien blijft Rotpeters ontwapenende verslag in
het luchtledige hangen, maar manipulatief is zijn optreden allerminst.
Seks met de nieuwe aap
In Kafka’s verhaal wordt, zover me bekend, voor het eerst een mensaap sprekend ingevoerd. Wat er ook van zij, of de aap daardoor een menselijke status
verwerft in de ogen van de aanwezigen valt te betwijfelen, al is het maar omdat
de aap niet echt converseert of dialogeert met zijn toehoorders. Dat gebeurt in
een aantal laattwintigste-eeuwse verhalen wel degelijk, onder meer in de roman De vrouw en de aap (1996) van de Deense auteur Peter Høeg. Hoewel
ook daarvoor in literaire vorm de vraag is gesteld ‘in hoeverre de mens lijkt op
de aap’,31 hebben vooral Desmond Morris’ vaak herdrukte/vertaalde bestseller
The Naked Ape (1967) en het al genoemde The Great Ape Project (1993) blijkbaar erg inspirerend gewerkt. Wie zich daarvan wil overtuigen, kan terecht in
de uitstekende doctoraalscriptie van Stine Jensen, die overigens een diepgaande bespreking bevat van Høegs roman.32 Ik kan Jensens bevindingen in wat
volgt alleen maar beamen en er hooguit een paar bedenkingen aan toevoegen.
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De vrouw en de aap gaat over Madelene, een Engelse van Deense afkomst en
ongelukkig getrouwd met Adam Burden, directeur van de dierentuin in Londen. Zij hecht zich aan een door hem illegaal – via het duo Bally en Johnny
– verkregen mensaap, die luistert naar de naam Erasmus. Adam wil uitsluitsel
over de apensoort en daar een paar dagen later mee uitpakken. Maar Madelene
en Erasmus beslissen er anders over. Aap en vrouw laten de hun opgelegde
biotoop (huwelijk en kooi/tuinkamer) in de steek en vinden samen een natuurlijk onderkomen, eerst in de bossen ‘aan de rand’ van de stad, daarna in St.
Francis Forest. Tussen beiden ontwikkelt zich een even humane als erotische
verstandhouding, die dag aan dag dieper wordt. Adam wordt uiteindelijk door
Madelene en zijn zus Andrea ontmaskerd als een normloze ritselaar die bereid
is álles – zijn vrouw, de bijzondere aap, zijn huwelijk – op te geven voor zijn
carrière.
Nagenoeg het hele verhaal beweegt zich tussen drie polen – Madelene, Erasmus en Adam –, een driepoligheid die zich weerspiegelt in de drievoudigheid
van het perspectief. De auctoriale verteller informeert de lezer keurig over de
afkomst van Adam en Madelene, over haar vroegere verhouding met Suzan,
de gevangenneming van Erasmus en over hoe er gereageerd wordt op haar en
Erasmus’ mysterieuze verdwijning. Hij weet wat het ene personage op een gegeven moment ziet en het andere niet, en ook waarom. ‘Omdat hij (=Adam)
niets meer wilde zien, deed hij twee stappen achteruit de kamer in. Hij zag
daarom niet hoe Erasmus, Madelene en Johnny het park door het deurtje in
de muur verlieten, en hij zag trouwens helemaal niets meer buiten zichzelf ’
(p. 126).
Het is duidelijk dat deze anonieme verteller, die zelf niet aan het verhaal deelneemt, wisselend verslag doet vanuit Adams of Madelenes standpunt, hoewel
hij klaarblijkelijk een voorkeur heeft voor de visie van laatstgenoemde.33 Heel
vaak, maar lang niet altijd, is het object van hun waarnemingen en/of reflecties
de mensaap Erasmus, al houdt het ‘dier’ Madelene zelf ook in de gaten. De
manier waarop de verteller van camerastandpunt wisselt, zorgt daarbij soms
voor aardige parallellen, zoals in volgende ver uit elkaar liggende scènes. ‘Om
tien uur reed een auto de binnenplaats op. Vanuit het raam zag ze hoe Adam
twee mannen begroette, waarna ze, samen met Clapham, de volgende twee
uur kisten van verschillende formaten uit de auto naar de tuinkamer droegen’
(p. 78). ‘Toen de deur achter hem dichtsloeg, begaf hij zich naar het raam en
pleegde, zoals hij altijd deed in deze situatie, de eerste van een reeks moorden.
(…) Toen hij Madelene over het grasveld zag zweven, lichtvoetig als een elf,
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dacht hij daarom eerst dat hij naar zijn eigen inwendige theater stond te staren’
(p. 124-125). Twee prachtige naar elkaar knipogende raamfocalisaties waarvan
er wel meer voorkomen in de contemporaine literatuur.34
De verteller kijkt bovendien zelf naar zijn eigen hoofd- en nevenpersonages
vanuit een bijna eenzijdig zoölogisch standpunt. Dat is uiteraard niet zo verwonderlijk in een roman waarin een mensaap gaandeweg de aandacht naar zich
toe zuigt en het centrale speelvlak het dierenwelzijn in en om een dierentuin is.
Toch is de halsstarrigheid waarmee dat gebeurt op zijn minst opvallend. Daar
zijn vele tientallen voorbeelden van te geven, maar de belangrijkste betreffen
Adam en Madelene. Zo wordt van Adam gezegd dat ‘hij de monumentale aanmatiging van grote roofdieren en grote dictators bezat’ (p. 42), wordt zijn bibliotheek ‘de reanimerende knusheid van een hol’ toegeschreven (p. 42), kromt
hij zich ‘met animale waakzaamheid om zijn buit’ (p. 43).
De gelijkstelling van Adam met een roofdier dat zijn ‘aardse’ territorium
bewaakt, is weliswaar afkomstig van de verteller, maar valt ten dele ook samen
met de manier waarop Madelene, die zich heeft ‘opgesplitst in twee personen’
(p. 178), naar de wereld kijkt: ‘Madelene keek door zijn ogen naar kinderen.
Zij zag dat kinderen het dierlijke in de mens naar boven haalden. Zij zag – nog
steeds door Adams ogen – dat kinderen zelf dieren zijn, jonge diertjes zijn het,
stuntelige, aandacht eisende, opdringerige, onbeschaafde instinctieve wezens’
(p. 178). In het verlengde en toch aan de overzijde daarvan staat het roofvogelperspectief dat bijna metaforisch bij Madelene hoort. ‘Ze zag de stad niet zoals
een mens die ziet, maar vanuit het perspectief van een vogel’ (p. 80). Wanneer
Madelene haar vroegere vriendin Susan opzoekt, monstert die haar ‘aandachtig’ en dicht haar ‘het panoramische overzicht van een roofvogel’ toe (p. 197).
Die zoömorfe instelling, die de verteller, Adam, Madelene en Susan met
elkaar delen, is uiterst geschikt om Erasmus in beeld te brengen. Adam heeft
een dergelijke aap nog nooit gezien (‘een soort dwergchimpansee’, p. 43) en is
van plan via onderzoek van gebit en hersenen de soort te determineren. Maar
Madelene is hem gelukkig voor. Wanneer ze met een tandafdruk naar een dierenarts-odontoloog trekt, weet die te vertellen dat de kromming van de tanden
‘humanoïde’ is en het ‘tanddiagram’ aan een ‘niet-bestaand wezen’ toebehoort
(p. 52). De menselijkheid van de aap blijkt van meet af aan, maar blijft alleen
voor Adam lang verborgen. Wanneer zij zich voor het vertrek aan Adam vertoont met de aangeklede aap, weet Adam niet wat hij ziet. ‘Adam had de aap
nog nooit op twee benen zien lopen, en hij had hem natuurlijk niet gezien met
een lange jas aan en een vilthoed op. Hij had daarom geen flauw idee van het
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vermenselijkende effect dat de kleren en de verticale gang op een dier hebben’
(p. 126). Hier wordt voor de lezer duidelijk dat Erasmus weliswaar een ‘aap’
lijkt, maar in wezen een mens of zijn meerdere is.
Tot die conclusie komt uiteindelijk ook Alexander Bowen, de eerder geraadpleegde dierenarts, wanneer die onder dwang door Madelene en Erasmus meegenomen wordt naar de openingsceremonie waar Adam het woord zal voeren.
De arts richt zich met enige moeite tot hen beiden, net voor de ontknoping,
met volgende tegen de wetenschappelijke waarheid aanleunende verklaring:35
‘De verschillen vormen een biologische klok. Daar lezen ze aan af hoe groot de
afstand tussen twee soorten is. Hoe lang geleden het is dat ze uit elkaar groeiden. Op die manier geven ze exact aan hoe dicht wij bij de chimpansee staan.
Zes miljoen jaar. Met een mogelijke afwijking van plus of min één miljoen jaar.
(…) Toen ik hem – sorry, u – voor het eerst zag, dacht ik dat het een nieuwe
chimpanseesoort was. (…) Dat dachten we allemaal, Burden en zijn zuster
ook. (…) Het was niet wat we dachten. Hij – sorry, u – stond niet dicht bij
de chimpansee. Hij stond dichtbij, angstaanjagend dichtbij, was niet te onderscheiden van onszelf. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij – sorry, u – althans
in genetisch opzicht een aap is. Eerder een mens’ (p. 206).
Hiermee is het hoge woord eruit en wordt in aanwezigheid van de aap door
een wetenschapper openlijk toegegeven dat Erasmus geen aap is, maar een
mens. Weinig later voegt Alexander Bowen er nog aan toe dat het onderzoek
van Erasmus’ hersenen hen nog het volgende heeft geleerd: ‘Wij dachten dat
we informatie zouden krijgen over een van de hominidae die aan de mens
voorafging. Maar u bent niet wat voorafgaat. U bent eerder wat na ons komt’
(p. 223). Hiermee wordt brandhout gemaakt van Adams poging om deze aap
als een soort ‘missing link’ in te passen in de al bestaande stamboom van de
evolutie.36 In de toespraak die Erasmus ten overstaan van een paar honderd
vooraanstaande onderzoekers en ‘dierenvrienden’ houdt, waarbij een twaalftal
onder hen uit de kleren gaat en zich als soortgenoten/volgelingen van Erasmus
bekennen, beklemtoont laatstgenoemde dat zijn poging zich met de mensheid
te verstaan ‘de laatste’ is en dat hij zijn messiaanse (?) opdracht ‘mislukt’ acht
(p. 228).
Hoewel Erasmus uiteraard de vertegenwoordiger is van een fictieve soort
waarvan de oorsprong nooit heel duidelijk wordt (‘daar waar wij vandaan komen’, ‘ergens uit het Noorden’), vertoont hij alle of toch heel wat kenmerken
van ‘de ideale mannelijke mensaap’. Stine Jensen toont overtuigend aan dat
Madelene in de loop van het verhaal de man oude stijl (niet toevallig Adam
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genoemd) inruilt voor een betere versie ervan.37 Uit een vroegere scène blijkt
overigens dat hij zich heeft ‘laten vangen’ (p. 183) en dat hij en de zijnen zich
‘mensen’ noemen, terwijl ze de mensen als ‘dieren’ zien die ‘bang’ zijn voor hen
(p. 183). Hier wordt het ‘zoölogische’ uitgangspunt tot het bittere einde doorgedacht. Wat Erasmus zo ongewoon menselijk maakt, is daarom niet zozeer
zijn denk- en taalvermogen als wel het feit dat hij, net als de afvallige Madelene,
‘the silent language of the eyes’ spreekt.38 Madelene, die voorheen ‘zat opgesloten’ in een huls ‘van talige aard’ (p. 49), leert Erasmus weliswaar spreken, maar
zijn taal/taligheid wordt voornamelijk gekenmerkt door ondubbelzinnigheid
en directheid. Vandaar dat het ook volstaat om meestal ‘woordenloos’ bij elkaar te zijn.39
Veel belangrijker is de grammatica van de blik, zoals blijkt uit haar eerste
oogcontact met Erasmus. ‘‘Proost’, zei ze. Heel even had het iets prettigs te
weten dat je niet werd verstaan. Toen ontmoette ze de blik van de aap. Die was
open, ongedefinieerd’ (p. 33). De dierenarts onderstreept daar later het wezenlijke belang van: ‘Maar waar we geen verklaring voor hebben, dat is die blik.
Niet eens de meest verknipte circusaap kan een rechtstreekse blik uithouden.
Dat is het ultieme gevechtssignaal in de dierenwereld. Wij onderscheiden ons
niet van de dieren door de taal of de intelligentie. We onderscheiden ons omdat wij elkaar recht in de ogen kunnen zien’ (p. 137).40 De blik die Erasmus en
Madelene met elkaar uitwisselen is die van gelijkgestemden. Wanneer ze Andrea opzoekt om haar duidelijk te maken dat ze weet heeft van Adams funeste
plannen, trotseert ze Adams zuster: ‘De twee vrouwen keken elkaar in de ogen,
en in andere omstandigheden zou Madelene ze hebben neergeslagen. Maar nu
had ze ervaring: ze had de aap Erasmus in de ogen gezien. Andrea Burden trok
aan het kortste eind’ (p. 92). De blik maakt bovendien deel uit van Erasmus’
en Madelenes tedere liefdesspel. Aan hun eerste coïtus gaat dit vooraf: ‘Hij
richtte zich op, en ze keken elkaar in de ogen, zoals geen levende wezens naar
elkaar kijken. Toen pakte hij haar slipje beet, heel voorzichtig, met handen die
zelfs in het aardedonker met zekerheid onderscheid maakten tussen satijn en
glanskatoen, en trok het uit’ (p. 166-167).
Gebeurt de ontmoeting tussen Madelene en Erasmus via hun wederzijdse
blik, de bevestiging van hun verhouding wordt uitgedrukt in hun beider (glim)
lach. Tijdens hun hemelrit door de bossen, groeien ze naar elkaar toe, in het
besef dat ergens de Dood rondwaart, maar dat die niet noodzakelijk ‘onoverwinnelijk’ is. ‘En zonder erover na te denken glimlachten ze allebei op dezelfde
manier’ (p. 147-148). ‘De aap en Madelene lachten, geluidloos trillend, tegen
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elkaar aan geleund, omdat ze wisten dat ze ook morgen in leven zouden zijn’
(p. 148). Net als de blik is de lach een onzichtbaar, maar tastbaar verbindingsteken tussen Madelene, die zich langzaam conformeert aan de wereld van de
mensapen41 en Erasmus, die met nobele bedoelingen ‘de mensenwereld (is) binnengestapt’ (p. 198). De lach geeft uitdrukking aan het feit dat ze tot dezelfde
orde behoren, op gelijke hoogte zijn gekomen. De lach voltrekt zich volgens
Henri Bergson ‘en dedans ce qui est proprement humain’.42 Dat klopt met de
narratieve feiten in De vrouw en de aap, met dien verstande dat menselijk dan
slaat op het hele geslacht homo, waar Erasmus een eventueel hogere variant van
is. Het hoge empathische gehalte van de lach, blijkt bij uitstek wanneer Madelene en Erasmus het menselijk lichaam benoemen. ‘Er ging een schokje door
het dier, en ze lachten allebei. Het was een vrijwel geluidloos lachje op dezelfde
wijze als wanneer mensen giechelen voor het altaar, de laatste kleine schuchterheid voor het ogenblik van de waarheid’ (p. 165).
Het is welhaast ondenkbaar dat een mensaap als Erasmus niet zou beschikken over een hoogstaande open moraal. Hij onderscheidt zich van de mensen (die hij terecht dieren noemt) door een bijzondere ethische instelling, die
tegelijk getuigt van pragmatisme en realiteitszin. Dat blijkt niet alleen uit de
manier waarop hij koesterend zorgt voor Madelene, maar ook uit de korte uitweidingen waarin hij zijn moraal toelicht. Die steekt schril af tegen de waanwijsheid van Adam en Alexander, die vanuit een vermeende meerwaardigheid
over een pas ontdekte apensoort spreken. Erasmus wijst erop dat de mensen,
waartoe hij behoort, ‘de gewoonte hebben elkaar een cadeau te geven. Wanneer
we… elkaar begrijpen’ (p. 214). Iets om over te prakkiseren. Een cadeau niet
als plichtpleging, als genoegdoening, als goed bedoeld ritueel, maar als vredestichtend gebaar. Het breedvoerigst wordt Erasmus wanneer hij uitlegt hoe
verregaand het altruïsme van de mensapen wel gaat. ‘’Daar waar wij vandaan
komen’, vervolgde Erasmus, ‘kennen we de zegswijze dat als een… mens op de
grond ligt, je hem een hand moet geven. Als hij die weigert, moet je hem beide
handen geven. Als hij die weigert, moet je hem niettemin op de been helpen.
Maar als hij zich dan van je afkeert, dan moet je hem laten vallen. Ik hoop dat
ik niemand kwets wanneer ik zeg dat jullie allemaal op de grond liggen, allemaal liggen jullie op de grond’ (p. 228). Het fundamentele pacifisme van Erasmus blijkt de facto wanneer hij onverwacht geconfronteerd wordt met Susans
gelegenheidsminnaar ‘stier LaBrillo’, die hem een dreun verkoopt waarvan ‘een
normaal, ongetraind persoon een hartstilstand zou hebben gekregen’ (p. 195).
Hij laat zich echter niet provoceren en duwt de elitebokser ‘met zachte dwang
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over de drempel’ (p. 195).43 Op zijn ethiek komt Erasmus overigens terug wanneer hij ten overstaan van Andrea en Adam Burden (die een geweer in de hand
houdt) betoogt dat ‘als je een vijand tegenkomt eerst moet proberen om vrede
te stichten. Als dat mislukt moet je charmeren. En als dat mislukt moet je betoveren’ (p. 242). Ik heb zo het gevoel dat primatologen als Frans de Waal, Jane
Goodall, Ellen van Krunkelsven en Barbara Smuts het daar hartgrondig over
eens zouden zijn.44
Om mijn bedenkingen bij Høegs roman af te ronden, zou ik nog even willen
stilstaan bij een paar belangrijke details. Stine Jensen heeft erop gewezen dat
de namen van de personages niet lukraak zijn gekozen en erg goed functioneren tegen een Bijbelse achtergrond, waarbij Adam Burden de ‘bezwaarde’ vertegenwoordiger is van de oude mens en Madelene (Maria Magdalena?) in haar
schoot het zaad draagt van de nieuwe man.45 Ontroerend symbolisch lijkt me
de vroege scène waarin de gekooide aap Madelene een perzik aanreikt. ‘Heel
langzaam en voorzichtig nam ze de zondoorstoofde, rijpe, harige vrucht uit
de grijze hand’ (p. 34). Het betreft niet zomaar een teken van goodwill, maar
verwijst op een averechtse manier ook naar de zondeval. De appel is daarbij
ingeruild voor een perzik. Niet de vrouw is de oorzaak van de zondeval: de
man tekent verantwoordelijk voor de intrede van de vrouw in een zondevrije
orde. De schenking van de perzik heeft verstrekkende gevolgen, zoals de aangereikte appel die ook had. Helemaal aan het einde van het derde deel wordt
duidelijk dat Erasmus en Madelene het Genesisverhaal op hun manier hebben
overgedaan, ‘vijfentwintig meter boven de grond in de Hof van Eden’ (p. 184).
‘Madelene sloot haar ogen en proefde van de snel toenemende welsprekendheid
van haar minnaar als van een rijpe perzik’ (p. 184). Verder commentaar lijkt
me overbodig.46
Die minnaar heet Erasmus en die naam roept uiteraard de gestalte van de
grote filosoof Desiderius Erasmus voor de geest, niet toevallig de humanist die
de renaissance ten volle incarneert. Zoals de filosoof inspireert tot culturele
wedergeboorte, zo initieert de ‘begeerde’ mensaap Madelene in een nieuwe, boven de oude uit torenende natuurlijke wereld. Erasmus is ook de voornaam van
Charles Darwins grootvader, die onder meer een verdienstelijk wetenschapper
was en, achteraf gezien, Darwins latere baanbrekende werk lijkt aan te kondigen.47 Naar het einde van de roman toe gaat ‘een decaan van de University of
London’ naakt naast het spreekgestoelte staan. Hij is ‘een bekende man, die
nooit rector had kunnen worden vanwege zijn kritiek op de minachting van
de natuurwetenschap’. Hij is bovendien ‘een lange man met een grijze baard’
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(p. 229). Het lijkt wel of Charles Darwin zelf één kort gastoptreden wordt
gegund en daarmee de hier geopenbaarde evolutionaire waarheid (postuum)
komt bekrachtigen, een beetje in de trant van de eenmalige verschijningen van
Alfred Hitchcock in elk van zijn meesterlijke films.
Het zal intussen duidelijk zijn dat De vrouw en de aap een veelkantige roman is waarmee de auteur zijn faam als schrijver van Smila’s gevoel voor sneeuw
(1992) alle eer aan doet. Hoewel hij zijn boek nadrukkelijk een roman noemt,
kan niet ontkend worden dat de fictie erg sterk aanleunt bij wat wetenschappelijk vaststaat. Terecht wijst Stine Jensen op het essayistische karakter van de
roman: ‘De verhandelingachtige titel, ‘De vrouw en de aap’, suggereert dat de
strekking van de roman van algemenere aard is, dat dit verhaal niet specifiek
over Madelene en Erasmus gaat, maar over alle vrouwen en apen ter wereld’.48
Minder terecht, meen ik, is het dit boek als ‘satire’ te beschouwen. Uiteraard
wordt vooral de mannelijke mens scherp terechtgewezen, maar een echt lachwekkende of spottende uitvergroting van menselijke of sociale tekorten/misstanden heb ik er niet in gelezen.49
De roman heeft daarentegen heel veel kenmerken gemeen met een allegorie. Niet alleen de namen van de hoofdpersonages maar ook het net boven de
werkelijkheid scherende (doem)scenario dat de opvattingen over de evolutie
overhoop haalt, wijzen daarop. De gevolgen van Erasmus’ (slot)toespraak en
van het feit dat een aantal mensapen al sleutelposities bekleden, zijn grotesk en
lichtjes hallucinant. De maatschappij (pers, politiek, moraal, economie) raakt
danig ontredderd en de verbeelding slaat op hol. De beschrijving ervan aan
het einde van de roman vertoont apocalyptische trekjes en opponeert krachtig
met de nieuwe idyllische toestand die in Erasmus’ en Madelenes Eden heerst.
Ook wat dat betreft, is een Bijbels substraat niet weg te denken. ‘Elke zichtbare
menselijke activiteit stopte, zelfs de criminaliteit hield op, verlamd door een
angst die groter was dan hebzucht. Zelfs voor de messenvechters, clandestiene
kaartjesverkopers, verkrachters, pushers, oplichters en de georganiseerde prostitutie is het noodzakelijk dat je er zeker van bent dat je maat, je bodyguard,
je pooier, je bookmaker, ja zelfs je beul of je slachtoffer een mens is en niet een
dier’ (p. 233).
Het cataclysme dat Londen plotsklaps treft, herinnert onwillekeurig aan dat
in José Saramago’s Het stenen vlot (1986), De stad der blinden (1995) of Het
verzuim van de dood (2006). Ook daar leidt één enkel (tijdelijk) mankement
tot totale chaos en desoriëntatie. Dat is in de slotbeweging van De vrouw en
de aap niet anders, al wordt er veel minder uitvoerig op ingegaan. Het feit dat
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deze allegorie in feite een transpositie is van een bekend Bijbelverhaal zorgt
er bovendien voor dat het expliciete darwinisme waarvan deze ‘metafictie’ getuigt, krachtig maar onuitgesproken aanstoot tegen het creationisme dat in
het ondergeschoven scheppingsverhaal vervat ligt. Als ‘moderne moraliteit’50
vervolledigt het boek een reeks geschriften waar ook Frans Kellendonks fel
bestookte, misbegrepen roman Mystiek lichaam (1986) en Johan Daisnes intussen bijna vergeten novelle De trein der traagheid (1950) deel van uitmaken.
Kleine mensen, grote apen
In De vrouw en de aap lijken twee evolutionaire lijnen elkaar na ongeveer
zes of zeven miljoen jaar weer te kruisen. Het meest tastbare punt waarin die
lijnen elkaar ontmoeten is de door Erasmus bevruchte eicel van Madelene. Zij
draagt de toekomst van beide soorten in haar warme schoot. Het lijkt blasfemisch, maar vanuit een puur darwinistisch standpunt is het dat allerminst. De
mensvrouw en de aapmens paren met elkaar, zoals voorheen Madelene met
Adam ‘paarde’ (zie p. 103), en wellicht ook de neanderthaler en de homo sapiens met elkaar paarden, al is in geen van beide laatste gevallen een bewijs van
nageslacht voorhanden.51 Het ligt voor de hand de zwangerschap van Madelene onder meer te zien als een buiten het verhaal geplaatste mogelijkheid om
een aapmens/mensaap te verwekken die niet door de beschaving is getekend/
aangetast. Het is dus niet onmogelijk om het kind van Madelene en Erasmus
te zien als een nazaat of, wellicht preciezer, als het posthistorische prototype
van de ‘noble sauvage/noble savage’ die onder meer in het werk van Jean-Jacques
Rousseau en Aldous Huxley wordt verheerlijkt.52
De wilde mens als een bedreigde diersoort, ondergeschikt aan en bestudeerd
door een meevoelende en wetenschappelijk bedrijvige chimpansee die het een
roman lang voor het zeggen heeft? Lijkt het ondenkbaar dat een schrijvende
chimpansee daar nog niet aan heeft gedacht? Poser la question, c’est la résoudre.
De Britse auteur Will Self (°1961) is in ieder geval in de harige pels gekropen
van een begenadigde primaat die de pennenstok bijna even vaardig beroert als
William Shakespeare himself en daarbij niets of niemand ontziet. Het boek
Great Apes (1997) bestaat in wezen uit twee delen: een ‘Author’s Note’, een
vijf bladzijden tellende zinderende inleiding, ondertekend door een zekere
W.W.S. (William Woodard Self), waarin tekst en uitleg wordt gegeven bij de
eigenlijke roman, die 22, meestal uitvoerige, hoofdstukken beslaat.53
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De inleiding is bijzonder instructief en slaat een quasiwetenschappelijke toon
aan, zoals blijkt uit de verwijzingen naar evolutionaire feiten en onderzoek in
het veld van de primatologie. Zo komt de dichte verwantschap tussen mensapen (chimpansees en bonobo’s) en mensen ter sprake, het moment waarop
beide soorten uitsplitsten (‘an eye blink in evolutionary terms’, p. viii) en worden ingeburgerde concepten als ‘adaptive advantage’, ‘missing link’, ‘chain of
being’, ‘global ecology’ in een juiste context (‘in the wake of Darwin’, p. x) gebruikt. Bovendien suggereren de referenties aan het werk van paleontoloog
Louis Leaky en primatologe Jane Goodall dat deze inleiding niet uit de losse
pols is geschud, maar geënt op kennis die empirisch is verworven. De voetnoten versterken het vermeende wetenschappelijke karakter van de tekst: het gaat
om gegevens ‘viewed through the lens of scientific enquiry’ (p. ix). De tweede
noot op pagina x geeft te kennen dat er nog nauwelijks 200.000 wilde mensen
zouden overblijven in vergelijking met de vele miljoenen die er 50 jaar voor de
publicatie van dit boek nog waren.
Voor de mensheid ziet de toestand er, van ‘primatomorf ’ standpunt uit gezien,
behoorlijk dramatisch uit, maar dat is geen reden voor W.W.S. om de mens
aan zijn lot over te laten, hem niet grondig te bestuderen en zich niet over een
en ander te verbazen (‘Humans should be preserved’, p. viii). De mens komt
onvermijdelijk in een heel negatief daglicht te staan. Bevreemdend en nauwelijks voorstelbaar zijn de volgende vaststellingen: hij heeft de neiging te paren
vooral als dat geen evolutionair voordeel oplevert; baby’s worden gespeend nog
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voor ze drie maand oud zijn, of helemaal niet gezoogd; mensen vlooien elkaar
niet, hun sociale gedrag is ronduit beschamend; ze streven monogame relaties
na, al leveren ook die geen aanwijsbaar voordeel op; oude mensen worden op
de koop toe verwaarloosd en/of respectloos behandeld. De toekomst van de
mensen is dan ook allesbehalve opwekkend: ‘One has only to go to London
Zoo and observe the humans in their caged enclosures, sitting, not touching
one another, their oddly white-pigmented eyes staring out at their chimpanzee
visitors with what can be described as a mixture of sadness and entreaty’ (p. xi).
De laatste zin maakt meteen duidelijk dat het hier uitgestalde wetenschappelijke sérieux tegelijk doorbroken wordt door of aangevuld met gegevens van
fictieve of hypothetische orde. Het opmerkelijkste is wellicht dat de auteur
een chimpansee is, die in allerlei opzichten hoogst onderlegd is, ook/vooral in
literair opzicht. De ironische openingszin van zijn stuk roept reminiscenties
aan soortgelijke zinnen op, maar illustreert vooral de politiek correcte positie
van W.W.S.: ‘We chimpanzees are now living through an era in which our
perceptions of the natural world are changing more rapidly than ever before’
(p. vii). Om het standpunt van de denkende/schrijvende mensaap zo adequaat
mogelijk te kunnen weergeven, heeft Will Self een aanzienlijk aantal woorden/
begrippen/lemmata aan het Engelstalige lexicon moeten toevoegen. Zo wordt
spreken/meedelen meestal aangeduid als ‘sign’ (signaleren, ten teken geven,
betekenen) en wordt antropocentrisme vervangen door het primatologische
equivalent ‘primatocentrism’. Naar analogie van ‘inhuman(ity)’ heeft de auteur
het over ‘inchimp(unity)’, zoals ‘primatomorphism’ geformeerd is naar ‘antropomorphism’.
Will Self gaat creatief om met het bestaande vocabularium om een mensvisie vanuit primatologisch perspectief taalkundig mogelijk te maken. Hij
maakt daarbij kennelijk gebruik van de morfologische en semantische regels
die het Engels zo wendbaar maken. Wat dat betreft, is Selfs Great Apes onder meer een experiment dat in de lijn ligt van George Orwells ‘Newspeak’
(‘Nieuwspraak’) in Nineteen Eighty-Four (1949) en de agressieve turbotaal vol
‘Russische’ neologismen in Anthony Burgess’ dystopische roman A Clockwork
Orange (1962). Hoe wezenlijk de taalspelige dimensie is, wordt van meet af
aan ook aangegeven door de apocriefe verwijzingen naar het antropologische
of culturele erfgoed waarin ‘writers have flirted with the numinous dividing
line between man and chimp’ (p. xi). Een van de geciteerde titels is Planet of the
Humans, een olijke knipoog naar Planet of the Apes. Hiermee wordt tegelijk geïmpliceerd dat de lezer zal worden getrakteerd op een parallelle wereld waarin
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alles wat ‘des mensen’ is voor één keer ‘des chimpen’ zal zijn. Selfs roman gaat
over een wereld op zijn kop, een zoveelste mundus inversus met volwaardige
mensapen als personages, al heeft de auteur voor zijn protagonist ‘purely coincidentally’ een ‘menselijk’ wezen uitgekozen, om tegemoet te komen aan zijn
critici en misverstanden over ‘the meaning and purpose of satire’ te voorkomen
(p. xi). Een dergelijke rolverdeling lijkt niet veel goeds te voorspellen. Quod erit
demonstrandum.
De roman opent met een uitvoerige panoramische scène: kunstenaar Simon Dykes staat voor het open raam naar een roeiwedstrijd te kijken, ‘staring
out through a ravine of buildings’ (p. 2) en heeft een badinerend gesprek met
kunstdealer George Levinson over de rol van het perspectief. Ze hebben een
onbelemmerd zicht op de binnenstad van Londen en laten hun pseudodiepzinnige bedenkingen de vrije loop. Terwijl George zich aan algemene beschouwingen overgeeft (‘the attempt to view without preconceptions, cubism, fauvism,
vorti –‘, p. 2), houdt Simon het op het volgende: ’It’s perspective that provides
the necessary third continuum for vision and maybe consciousness as well’ (p. 3).
Of de zin zo is bedoeld, doet niet echt ter zake, is eventueel een toevalstreffer, maar Simon vat hier niet onaardig samen waar het in de roman om draait:
de derde rechte lijn die de chimpansee heeft afgesplitst van de lijn die later de
mens zal voortbrengen én het bewustzijn als chimpansee evolutionair superieur te zijn aan de met uitsterven bedreigde mens.
Precies op deze twee punten blijkt Simon in de knoei te zitten. Hoewel hij
het uiterlijk heeft van een goed ontwikkeld alfamannetje, seksueel promiscue
is, vocaliseert en betekeniszwangere winden laat (‘pant-hoots’) als alle andere
chimpansees, raakt hij ervan overtuigd geen mensaap maar een mens te zijn
(die graag wallebakt en zich wentelt in slemppartijen, verslaafd aan coke, drank
en drugs). Zijn altijd weer erotisch geladen dromen zijn wat dat betreft verwarrend genoeg. In die dromen/fantasma’s copuleert hij onophoudelijk en op
allerlei manieren met zijn vaste vriendin Sarah.54 Terwijl zij daarin als aap optreedt, is het voor hem meestal anders: ‘Then Sarah was outside the window
– the little monkey. She was scampering up the trunk of the oak in the garden,
grinning at him over the downy hair on her pointed shoulder. Downy hair, or
downy fur? (...) She’d pressed some operative button, and now he was being
retracted like a hominid tape measure into her simian casing’ (p. 67). In de
gedroomde gedachtewereld van Simon zit hij als mensachtige (hominid) letterlijk vast aan een aapachtige (simian). Nu doet Will Self er alles aan om de
ambigue, ambivalente positie van Simon Dykes te onderstrepen, al lijkt een en
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ander op een gegeven moment toch weer in de plooi te vallen: ‘Simon was as he
had been: on heels of hands and heels of feet, propped up by his back-angled
arms. And there was the little monkey, squatting on the branch of a tree some
sixty feet away’ (p. 72). Als hij wakker wordt, voelt hij zich prinsheerlijk (een)
aap: ‘He sighed, and nuzzled his muzzle down into the sweet animality of her’
(p. 73). Onnodig aan te geven dat in deze context ‘little monkey’ als kooswoord
is bedoeld en dus niet letterlijk is op te vatten.
Maar de lezer weet dat Simon intussen al is opgenomen in het Charing Cross
Hospital, waar de vermaarde antipsychiater Zack Busner zich over hem zal
ontfermen. Terwijl ‘sub-adult male’ Gambol hem naar het hospitaal rijdt, formuleert de arts in gedachten zijn eerste hypothese: ‘A chimpanzee who suffers
from the delusion that he is human. Not only that, but also believes that he
has his origins in a world in which humans have been the evolutionarily successful primate species. Not only that! But the chimpanzee in question is a
successful artist. Could this conceivably be an organic disfunction? (...) but I
mustn’t swing in front of myself. Wait to see the patient, Busner; maintain
objectivity, dispassion for the moment’ (p. 81). Wat Busner hier overweegt,
kan alleen worden bedacht door een wetenschapper die op de hoogte is van de
laatste versie van de evolutionaire biologie. Volgens die versie representeert de
homo sapiens een terugval of toch een vroeger ontwikkelingsstadium, waarvan
de chimpansee onmiskenbaar de bekroning is. De bijtende ironie van deze paradoxale omkering kan niemand ontgaan.55 Ze is vooral het gevolg van het feit
dat de chimpansees van dienst verregaand antropomorf worden voorgesteld,
terwijl tegelijk één van hen zich een mens waant en dus als een pathologisch
geval te beschouwen valt.
De evocatie van de crisis waarin Simon zich voorstelt als mens verdwaald
te zijn in een apenwereld (p. 98-102), spreekt in dat verband boekdelen. Fysiologisch en gedragsmatig is hij mensaap en aapmens tegelijk. ‘Simon Dykes,
the artist, awoke, his consort’s hard teat cushioning his cheek’ (p. 98), een zin
die knipoogt naar de hierboven geciteerde zin van p. 73. Vandaar dat ‘Simon
sniffed, simiously’ (p. 99). Maar inwendig of mentaal voelt hij zich helemaal
mens. Weinig regels verder gaat het dan ook voorgoed mis, en staart hij wanhopig ‘into the open, guileless, heart-shaped countenance of the beast he was
in bed with’ (p. 99). In plaats van een liefdespartner ziet hij ‘this beast, or ape,
or something that was so fucking big that its limbs were arranged in a human
attitude’ (p. 99). De gevolgen voor de arme Simon zijn nauwelijks te overzien:
‘The instant he had become aware of the beast in the bed, Simon had gone fully,
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irretrievably into shock’ (p. 100). Wat Sarah hem ook teken doet, beide partners bevinden zich aan de overzijde van een onoverbrugbare tweespalt (p. 101).
Simon Dykes herbeleeft in zekere zin wat Gregor Samsa overkomt in Kafka’s
Die Verwandlung: denkend een mens, wordt hij door zijn soortgenoten niet
langer als één van hen begrepen en lijkt de terugweg naar de oorspronkelijke
toestand voorgoed geblokkeerd. Wat hij ervaart is ‘the radical alienation from
his environment, his family, his own nature’.56
Die soortgenoten (Dr Busner, Dr Bohm, Dr Jane Bowen e.a.) doen er alles
aan om de hypothese dat hij aan ‘a baboon delusion’ zou lijden af te toetsen.
Hij wordt uiteraard afgezonderd, geobserveerd, griffel en lei toegestopt om zijn
gevoelens, angsten, onbegrip uit te schrijven (en doet me daarbij denken aan
het lot van de ‘ingestorte’ leraar Denijs de Rijckel in Hugo Claus’ De verwondering, 1962). Dat ze over de nodige scherpzinnigheid zullen moeten beschikken,
blijkt als hij ter plekke wordt afgeleverd. Wat hij ziet, is namelijk afschrikwekkend: ‘Monkeys in shortly white coats. Parodies of humanity. Caricatures. He
cannot cry out. It’s a sleeping paralysis. He loses consciousness again’ (p. 111).
In antwoord op een vragenlijst over de laatste vijf dagen, vraagt een radeloze
Simon om hulp want hij heeft sinds zijn opname geen ‘mens’ meer gezien: ‘I
know I’m mad. If you’re a psychiatrist why can’t you help me? I know I’m mad.
Even these questions you’ve sent me (…) are somehow part of the delusion.
What do you mean about humans? And baboons? i am human. Believe me.
i am human. Please help me…’ (p. 134).
Hoewel zijn kansen op herstel heel laag worden ingeschat, is Dr Busner bereid een zogeheten ‘psycho-physiological approach’ (p. 216) uit te proberen en
Simon bij hem te logeren (in Redington Road, Hampstead). Het klikt tussen
therapeut en patiënt: Busner voert Simon stap voor stap (terug) binnen in de
wereld van de chimpansees. In hun gesprekken lopen verwijzingen naar een
antropomorf en zoömorf mens- en wereldbeeld op parodistische (vervormde)
wijze verregaand door elkaar heen. Wanneer Simon erop wijst dat half-aangeklede chimps met onbedekte ‘silly, scraggy, ugly bums’ er bepaald lachwekkend uit zien, pareert de geleerde Busner hem met het volgende passende citaat
waarvan de herkomst geen lezende aap kan ontgaan: ‘A chimp’s ischial scrag is
his or her most beautiful feature. Wasn’t it the “chup-chupp” Immortal Bard
who wrote <What’s in a name? That which we denote an arsehole / By any
other ascription would smell as sweet >’ (p. 225). Iets later grasduint Simon in
de titels van Busners huisbibliotheek: ‘Simon pulled the occasional Everychimp
Library volume, or Penguin out, just to check the feel of the cover with his
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questing lip. Naturally he grinned and clacked to see a copy of Maugham’s Of
Chimpanzee Bondage (p. 230). Ook wie de titel van dit autobiografische boek
niet kent, kan die door substitutie van de diersoort wellicht raden.57
Busner neemt met Simon de belangrijkste fasen van de evolutie door en om
dat aanschouwelijk te maken is een bezoek aan de London Zoo niet te misprijzen. Ten overstaan van de andere gekooide mensapen, waaronder de homo sapiens en homo sapiens troglodytes, geeft Simon zich met de nodige terughoudendheid over aan observatie. ‘Simon, unwilling to get close enough to see what was
behind the glass, hung back and studied these animals-looking-at-animals’.58
De voyeur in hem, die van meet af aan in deze roman aan zet is (zie openingsscène), kan onbelemmerd gadeslaan hoezeer mensen verschillen van chimps,
maar ook hoe die laatsten ‘have always used the human as a clownish paradigm’
(p. 251). Zowel voor de ‘titular alpha’ als ‘the deluded chimp’ (p. 252) is deze
reis langsheen de hier uitgestalde boom van de evolutie ‘a picturesque search
for knowledge’. Waarbij Busner er in een solidair gebaar aan toevoegt: ‘I must
find out more about humanity – you about chimpunity “huu”?’ (p. 257). En dat
doen ze ook, in onderhoudende gesprekken, eerst met taalfilosoof Grebe en
daarna vooral met antropoloog Dr Hamble.
Eerstgenoemde doceert aan het Exeter College van Oxford en verklaart
de tekentaal van de chimpansees uit hun vaardigheid om te vlooien. Terwijl de
mens gaandeweg verdrinkt in een zee van meer dan vijftig fonemen (‘a perverse
and clamorous sound garden’) ontwikkelt de chimpansee een ‘signage competence’, het resultaat van ‘a unique attribute of the chimpanzee’s compact brain’
(p. 298). Dat Grebes opvattingen op dezelfde lijn geplaatst worden als die van
zijn beroemde vakgenoot Noam Chomsky, zal intussen niemand meer verbazen, maar in overeenstemming met darwinistische principes zijn die opvattingen daarom nog niet.59 Ook wat de taaltheoretische inzichten betreft, kijkt ‘de
literatuur in de lachspiegel’ en ziet’ de lezer ‘een aap teruggrijnzen’.60
De excentrieke chimpoloog Raymond Hamble, die goed op de hoogte blijkt
van het veldwerk van Stephen Jay Gould, Louis Leaky en Dian Fossey (p. 329)
en een liefhebber van de aan opium verslaafde romantische dichter Samuel
Taylor Coleridge (1772-1834), formuleert het verschil tussen chimp en mens
weinig precies als volgt: ‘But at the micro level, the level of physicality, of sexuality, everything is different, mating practices and so forth “huuu”?’ (p. 330).
In een nagesprek met Busner worden ook de bonobo’s nog even in perspectief
geplaatst: ‘simply the race of chimpanzees who inhabit Africa’; ‘they’re analogous to the black sub-species’ (p. 340). Racistisch klinkende uitspraken die
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voor Simons grote oren puur informatief bedoeld zijn en ook zo overkomen.
Alles wijst erop dat Busner, die vermengd is in een farmaceutische zwendel en
het slachtoffer van een complot waar Gambol de apenhand in heeft, besloten
heeft zijn carrière op te geven en kunstenaar Simon Dykes uit het psychotische
slop te halen.
Maar Simon blijft zich in zijn dromen zien als een mens en verlangen naar
zijn derde kind, ‘the most cuddlesome of all, the apple of his father’s eye, Simon
junior’ (p. 352). Busner, die tenslotte zijn ‘final case’ (p. 362) afwerkt, laat Simons vroegere partner, Jean Dykes, overkomen. Die kijkt haar ‘ex-alpha hard
in the eye’ (p. 365) en herinnert hem aan het feit dat ze ooit een mensenkind
adopteerden in het kader van het ‘conservation programme, Lifewatch’ (p. 366)
in de London Zoo. ‘Head primate keeper’ Mick Carchimp moet hen jammer
genoeg meedelen dat volgens het ‘Lifewatch register’ zijn geadopteerde zoon,
nummer 9234, deel uitmaakt van ‘a rather controversial programme to reintroduce humans to the wild’ (p. 374). Vergezeld van een cameraploeg vertrekken
ze spoorslags naar centraal Afrika, naar het kamp van Ludmilla Rauhschutz.
Het verwilderde kind (hier Biggles genoemd) wordt uiteindelijk gevonden en
door bonobo Joshua aan Simon getoond, maar van enige wederzijdse herkenning is geen sprake. In het Afrikaanse oerwoud spreekt Busner uiteindelijk de
verlossende woorden: ‘It crossed my mind (…) that your conviction that you
were human and that the evolutionary successful primate was the human was
more in the manner of a satirical trope “huu”?’ (p. 404).
Met dat laatste is Simon het roerend eens, en de lezer al helemaal. Zoals
de inleiding eindigt met een verwijzing naar de satirische bedoelingen van het
verhaal, zo doet het verhaal zelf dat ook. Great Apes plaatst zich in een rijke
Angelsaksische traditie die ergens bij Alexander Pope (1688-1744) een glorierijke aanvang neemt. Als Rick McGrath het boek omschrijft als ‘a slam-bang
satire that often reads like a very long chapter of Gulliver’s Travels (unexpurgated)’, slaat hij de nagel op de kop.61 Zowel Pope als Swift zijn overigens auteurs
waar Simon Dykes en Zack Busner zelf in grasduinen. ‘This, one of the earliest
satires to use the human as a ‘motionless philosopher’, was composed in all probability by Pope and Arbuthnot – amongst others. (...) A line that culminated
in Swift’s Yahoos’ (p. 273). Als een Swiftiaanse satire bouwt deze ‘extensio
ad absurdum’62 overigens ook verder op het werk van onder meer Lord Byron
(1788-1824), Samuel Butler (naar wiens utopische boek Erewhon (1872) wordt
geknipoogd op p. 352), Evelyn Waugh (1903-1966), George Orwell (19031950) en Graham Greene (1904-1991).

~ 79 ~

Tiecelijn 23

Als onmiskenbare antropologische satire lijkt het boek me op ten minste drie,
niet van elkaar te scheiden manieren te lezen. Uit wat voorafgaat, is ongetwijfeld gebleken dat de roman in vele opzichten een parallelle antiwereld oproept
waarin chimpansees het voor het zeggen (‘sign’) hebben. Tot op zekere hoogte
vinden zij normaal wat mensen uitgerekend abnormaal vinden. Ze paren onophoudelijk met elkaar, hebben niet de minste notie van monogamie, vinden
vrouwelijke onderdanigheid en mannelijke dominantie de evidentie zelf, houden voortdurend een bepaalde sociale hiërarchie in stand. Wie het boek leest,
kijkt in een averechtse spiegel: wat geldt voor mensapen, geldt blijkbaar (of jammer genoeg) niet voor aapmensen.
In tweede instantie laat het boek zich lezen als een ononderbroken kritische
beschouwing over/bij de menselijke cultuur. Zonder ook maar op één moment
te moraliseren, legt de auteur de affectaties en pretenties bloot van de menselijke
soort die zich op volslagen foute gronden de meerdere waant van zijn verwanten. Wat voor de nog overlevende mensen geldt, geldt gelukkig niet (langer) voor
de mensapen. Wat de mensen in de buitenliteraire werkelijkheid de mensapen
aandoen, valt hun daarom hier zelf te beurt. Niemand beter dan Carchimp weet
waar hij het over heeft: ‘It’s the human species’ great misfortune to be our closest
living relative, so all sorts of research gets done on the beast. Even here in the
zoo we do some experiments – although as chimpmanely as possible –’ (p. 370).
Wanneer Rauhschutz het later ten overstaan van Simon heeft over ‘a catastrophe
of enormous dimensions’, bedoelt ze ‘the extinction of your psychic conspecifics
in the wild’ (p. 394). Wie ooit van met uitsterven bedreigde diersoorten heeft
gehoord, kan hier nauwelijks onberoerd bij blijven. Er zijn voorbeelden te over.
De analogie tussen beide werelden wordt tot in het kleinste, vaak wetenschappelijk verantwoorde detail doorgetrokken.63 Zo klaagt Rauhschutz ten
overstaan van Busner en Simon het feit aan dat ze ervan verdacht wordt seksuele contacten te onderhouden met mensen.64 Een voor rechtgeaarde chimpansees ondraaglijke gedachte. Wat ze eraan toevoegt, zal iedereen die begaan
is met gelijkekansenbeleid en de rechten van de vrouw als muziek in de oren
klinken: ‘Isn’t this just typical. Isn’t this always the way that they ignore and
debase females in our society “h’huuu”? I care too much about animals – therefore I must be mating with them, because being female, my desire for sex is
everything “wraaa”!’ (395). Wie Great Apes leest, leest weliswaar over grote
apen, maar ook (en wellicht vooral) over kleine mensen.
Het boek is daarenboven een ongeveer 400 bladzijden lang volgehouden,
tintelend taalspel boordevol literaire kwinkslagen en woordspelingen op ver-
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schillende niveaus. Ook achteloze tongue-in-cheek verwijzingen naar Selfs eigen werk (zoals die naar Harold Fords The Quantity Theory of Insanity, p. 29
en p. 252) ontbreken niet. Zoals een terloopse vingerwijzing dat Great Apes
misschien ook een roman à clef zou kunnen zijn, al evenmin ontbreekt.65 Het
valt daarnaast niet moeilijk een lange reeks functionele neologismen en uiterst
vermakelijke, ronduit hilarische zinsneden op te lijsten.66 ‘What’s more, all of
this literary skylarking is grounded in a lush, scrupulously exact prose that can
vault from the poignant to the grotesque to the ridiculous with vertiginous
ease’.67 Het uitzonderlijke niveau dat Will Self in deze satire haalt, kan mede
opgevat worden als een eerbetoon aan de bereidheid tot communicatie die de
grote apen ook talig weten uit te drukken. In ieder geval voor de duur van deze
sublieme roman. ‘The perfect antidote to Tarzan. And Self at his most serving’.68 Quod erat demonstrandum.
Epiloog
Wanneer Simon Dykes en Zack Busner bij Mick Carchimp informatie gaan
inwinnen over de vindplaats van Simons geadopteerde kind, weidt die laatste
uit over Leaky’s project. ‘He sent “gru-nn” Jane Goodall to the Gombe Stream
Reservation in Tanzania to study humans; Dian Fossey to Rwanda to study
the mountain gorilla; and Birute Galdikas to study the orang-utan’ (p. 375).
Op Simons vraag waarom al die onderzoekers vrouwen zijn, antwoordt Carchimp: ‘Leaky thought that human males in particular would find females less
disturbing. Humans, as you know, have no appreciable sexual swelling, so a
male chimpanzee might attract unnecessary mating interest’ (p. 376). Een erg
leuke, dicht bij de (historische) werkelijkheid aanleunende gedachte. De verwijzingen naar diverse primatologen en de vraag van Simon voeren de lezer
naar de mensenwereld (‘humanity’) terug, op het punt na dat Jane Goodall
geen mensen is gaan bestuderen, maar wel chimpansees. Maar hier zijn nu
eenmaal chimpansees aan het woord die redeneren vanuit de biologische realiteit van de eigen soort (paargedrag, gezwollen genitaliën van de aapvrouwen in
de vruchtbare periode, kortom ‘chimpunity’): mannelijke onderzoekers (chimpansees!) zouden bij vrouwen die hun vruchtbaarheid juist altijd verstoppen69
de nodige verwarring kunnen stichten! Verder is het punt uiteraard dat vrouwen blijkbaar heel wat beter omgaan met primaten dan mannen. Dat wordt in
allerlei studies aangehaald/bevestigd en geldt zowel voor de werkelijkheid als
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de fictie (literatuur, film, theater), zoals uit het ideologiekritische onderzoek
van Stine Jensen is gebleken. De argumenten die Jensen daarvoor aanhaalt,
verschillen natuurlijk niet weinig van die van Carchimp.70
Hoewel het maar om een anekdotische aanvulling gaat en ‘een kleine aap’, zou
ik in dit verband even willen wijzen op de rol van Chico in Willem Elsschots
Villa des Roses (1913). Al in het eerste hoofdstuk van de roman verneemt de
lezer dat hij de lieveling is van madame Brulot, dat hij ‘haar een weinig troostte
in haar kinderloosheid’, dat hij ‘aan tafel (mocht) zitten met de grote mensen’,
en vooral, ‘sliep tussen mijnheer en madame Brulot’.71 Het is duidelijk dat hij
het erotische scheidingsteken is tussen de echtelieden, en dus ook dat madame
Brulot voor de aap kiest en niet voor haar echtgenoot. Wanneer in het befaamde hoofdstuk zeventien een kwaadgezinde, licht dementerende madame
Gendron de aap, die allerlei fraaie troetelnamen toegestopt krijgt, in het brandende haardvuur doet belanden, treft ze madame Brulot in haar moederhart
en doodt ze tegelijk de oedipale verhouding tussen vrouw en aap. Wanneer
mijnheer Brulot ook nog de schuld krijgt van het onfortuinlijke voorval, valt te
begrijpen dat zijn ‘puntbaard’ krult ‘van verbeten ergernis’.
In de vier teksten die hiervoor de revue zijn gepasseerd, hebben de mensapen
uiteindelijk meer geluk en worden ze gaandeweg met meer egards bejegend. De
gekozen verhalen laten een mooie curve zien die het beste laat verhopen voor
de ‘literaire’ primaten. In Poe’s verhaal slaat de orang-oetang wel aan het moorden, maar hij valt zelf niet ten prooi aan de moordlust van de mens. In Kafka’s
verhaal wordt de mensaap weliswaar gevangen en onheus behandeld, maar zijn
intellectuele en talige capaciteiten tillen hem boven het niveau van de (geleerde,
mannelijke) mens uit, aan wie bovendien geen weerwoord wordt gegund. In
Høegs roman wordt de sprekende mensaap voorgesteld als de nieuwe man, vol
empathische overgave, een volwaardige vervanger van de dominante, egotistische oude man. In Selfs boek ten slotte wordt een nog onbekend hoofdstuk
toegevoegd aan de boom van de evolutie en wordt het perspectief van waaruit
naar de mensaap en de (aap)mens gekeken wordt, radicaal omgekeerd. Selfs roman leest als een hilarisch en toch ernstig te nemen hoofdstuk dat aan Charles
Darwins ‘grote boek’ wordt toegevoegd.
Bovendien is het erg treffend dat de mensaap vaak in redevoeringen wordt
opgevoerd of de kans krijgt zelf een diepgravende redevoering te houden. Zonder dit punt ook maar enigszins te willen oprekken, verwijs ik even naar de
doortimmerde redevoering van apin Rukenau (in Reynaerts historie). Over
welke soort mensaap het gaat, is wellicht niet uit te maken, maar dat de apin
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een oratorisch talent is en schrijvers/kunstenaars zeker vanaf de renaissance
met apen worden geassocieerd, valt niet te loochenen.72 De eerder geciteerde
verhandeling van Rousseau is in wezen een ‘discours’, als antwoord op een
prijsvraag van de ‘Académie de Dijon’, gehouden voor de ‘magnifiques, très honorés, et souvereins seigneurs’ van de republiek Genève. Een omstandigheid
die onmiddellijk doet denken aan Rotpeters toespraak voor een gelijkaardig
genootschap. Niet toevallig refereert ook Elizabeth Costello in een toespraak
over mensenrechten uitvoerig aan Kafka’s ‘Bericht’. In Høegs roman ten slotte
wordt Adam Burdens zo lang geplande toespraak gedwarsboomd en ondergraven door die van Erasmus. Hij zegt eens en voor altijd waar het écht op staat.
Het komt er alleen op aan hém en zijn medechimpansees, ‘sijn si arem, sijn si
rike, te ‘verstaen met goeden sinne’ (Comburgse handschrift, vs 38-39).
Hartelijk dank aan Rik van Daele, Willy Feliers en Andrew Storey voor hun logistieke steun. Een heel bijzonder woord van dank aan Raf Hacquaert voor een waardevolle tip en aan professor Peter Aerts (Universiteit Antwerpen/Universiteit Gent),
die me zonder enig voorbehoud een aantal (internationaal gewaardeerde) studies
over primaten (chimpansees, bonobo’s en gibbons) ter beschikking heeft gesteld.

Noten
1 Zo noteert L. Peeters in zijn uitvoerige bijdrage ‘Historiciteit en chronologie in Van den
Vos Reynaerde’ over een passus in Cuwaerts verhaal over Kriekeputte (vs. 2660-2666): ‘Het
is reeds vroeger opgemerkt dat in de hele Reinaert vooral deze versregels een opvallend antropomorfisme vertonen’ (zie Hans van Dijk en Paul Wackers (red.), Pade crom ende menichfoude, Hilversum, Verloren, 1999, p. 142). Waarom zou ‘vooral’ deze passage zo antropomorf
zijn? Geldt dat dan niet voor bijna alle sprekende dierenfiguren in de Reynaert? Vergelijk met
O. Jodogne, ‘L’anthropomorphisme croissant dans le Roman de Renart’, in: E. Rombauts en
A. Welkenhuysen (red.), Aspects of the Medieval Animal Epic, Leuven University Press,
1975, p. 25-41. Jodogne beperkt zijn onderzoek tot de ‘formes visibles des personnages’
en houdt ‘leur vie intérieure’ bewust buiten beeld (p. 25). Voorts omschrijft hij het antropomorfisme in de Renart als ‘l’assimilation du monde animal au monde féodal’ (p. 26). Hoe
vaak ze ook te paard zitten als heuse edellieden, ze maken ook altijd weer gebruik van hun
dierenlijf, bijvoorbeeld van hun staart, die hij ‘bivalent’ noemt: ‘tantôt funeste, tantôt propice
pour échapper au pire’ (p. 33). Een ruimere, maar toch verwante opvatting huldigt André
Bouwman: ‘Van antropomorfisme in middeleeuwse dierenepiek is evenwel met name sprake
wanneer dieren elkaar bejegenen als edelen of geestelijken (…) en daarbij feodaal-juridische
en christelijke normen en gebruiken in acht nemen’ (Reinaert en Renart, Amsterdam, Prome-
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theus, 1991, deel 1, p. 396). Zie ook Raymond van Uytven, De papegaai van de paus. Mens en
dier in de Middeleeuwen, Davidsfonds/Leuven, Waanders/Zwolle, 2003, p. 87-88. Over de
dubbele betekenis van het begrip ‘antropomorfe taal’ in de ethologie, zie Robert Wright, ‘De
toepassingen van het antropomorfisme’, in: Frans de Waal, De aap en de filosoof. Hoe de moraal
is ontstaan, Amsterdam/Antwerpen, Contact, 2007, p. 104-105.
2 Frans de Waal, De aap en de filosoof, p. 86. Doorgedreven onderzoek naar hoe primaten zich voortbewegen (‘locomotion’), leert ons veel over onze gemeenschappelijke afkomst.
Zie bijvoorbeeld Kirsten Schoonaert, Kristiaan D’Août en Peter Aerts, ‘Morphometrics
and inertial properties in the body segments of chimpanzees (Pan troglodytes)’, in: Journal of
Anatomical Society of Great Britain and Ireland 210 (2007), p. 518-531 (‘Evidence from fossil
remains and footprints suggest that the human ancestors started walking on two legs rather
than four between 7 and 4 million years ago’). Voor wie daar nog aan zou twijfelen, verwijs ik
naar de werken van Daniel C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea. Evolution and the Meanings
of Life, Penguin Books, 1996, p. 336-337 (‘We human beings are actually more closely related
to the two species of chimpanzees (Pan troglodytes, the familiar chimp, and Pan paniscus, the
rare, smaller pygmy chimp or bonobo) than those chimpanzees are to any other apes’) en van
Jared Diamond, The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal, New
York, HarperCollins (1992), herdruk van 2006, p. 20-57. Vergelijk met de bijdrage van Evie
Vereecke, Kristiaan D’Août, Dirk De Clercq, Linda Van Elsacker en Peter Aerts, ‘Dynamic
Plantar Pressure Distribution During Terrestrial Locomotion of Bonobos (Pan paniscus)’,
in: American Journal of Physical Anthropology 120 (2003), p. 373-383 (‘First of all, bonobos
are, together with chimpanzees, our closest living relatives, showing only 1.2% difference in
genetic material with Homo sapiens’). Voor een algemeen overzicht van de evolutietheorie, zie
Jerry A. Coyne, Why Evolution Is True, Penguin Books, 2009; Dirk Draulans, Over het succes
van slechte seks. Hoe de evolutietheorie van toepassing is op elk van ons (ja, ook op u), Antwerpen/
Amsterdam, Meulenhoff/Manteau, 2008; en Johan Braeckman, Darwins moordbekentenis.
De ontwikkeling van het denken van Charles Darwin, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds,
2002, hier geciteerd naar de tweede oplage van 2008, vooral p. 95-151. Naar het werk van
Richard Dawkins verwijs ik herhaaldelijk in volgende noten.
3 Over de ge(des)humaniseerde varkens in George Orwells satire maakt Christopher Hitchens (weliswaar in een totaal ander verband) een paar hoogst merkwaardige aantekeningen
in God Is Not Great. How Religion Poisons Everything (Londen, Atlantic Books, 2007). Zo
wijst hij erop dat ‘the creatures display many signs of intelligence, and it has been calculated
that the crucial ratio – between brain weight and body weight – is almost as high with them
as it is with dolphins’. Hij herinnert er verder aan ‘that this fine beast is one of our fairly close
cousins’ en ‘shares a great deal of our DNA’ (p. 38-39).
4 Zie Jan M. Ziolkowski, Talking Animals. Medieval Latin Beast Poetry, 750-1150, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993, p. 234 (‘The author of a medieval beast poem
need not have been opposed to the ideal behind the system he satirized, any more than George
Orwell had to reject the notion of true socialism when he wrote Animal Farm’). Het is overigens aardig vast te stellen dat Ziolkowski Orwells boek in het verre verlengde van een middeleeuwse traditie situeert.
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5 Zie daarover Stefaan Blancke, ‘Zo gek nog niet? Lord Monboddo en de mensaap’, in:
Streven, jg. 71, 7 (2004), p. 602 en p. 610.
6 Yann Martel, Life of Pi, Edinburg, New York, Melbourne, Cannongate, 2002, (The Man
Booker Prize 2002), p. 112. Voor een bedenking van dezelfde strekking verwijs ik naar David
Barash, Het dwingende fluisteren. Een sociobiologische verkenning van de mens, Amsterdam,
H.J.W. Becht, 1981, p. 239.
7 Soms is de associatie van de aap met gek/onevenwichtig/waanzinnig alleen ‘picturaal’ van
aard, zoals op het voorplat van W.F. Hermans’ bundel Malle Hugo (De Bezige Bij, 1995), dat
begint met een spottende tekst over Hugo Claus en eindigt met een denigrerende beschouwing over Hugo Brandt Cortius.
8 John Banville, The Infinities, Londen, Picador, 2009, p. 198-199. Zie ook mijn stukje Vossensporen in dit Jaarboek (p. 279-290).
9 Graag verwijs ik naar Frans de Waal, Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over
een betere samenleving, Amsterdam/Antwerpen, Contact, 2009, p. 104-135 (‘Er bestaat feitelijk zoveel bewijsmateriaal voor het bestaan van altruïsme bij mensapen dat ik zomaar een
handjevol verhalen zal uitkiezen om mijn stelling te onderbouwen. Sommige gevallen (…)
betreffen familieleden, maar soortgelijk gedrag doet zich ook tussen niet verwante mensapen
voor’, p. 122). De Waal reageert onder meer tegen wat een gezaghebbend bioloog als Richard
Dawkins, in navolging van E.O. Wilson (Sociobiology. The New Synthesis, 1975), ‘wederkerig
altruïsme’ (reciprocal altruism) noemt in zijn darwinistische boek The Selfish Gene (Oxford
University Press, 1976), waarvan een zwaar geannoteerde nieuwe versie verscheen in 1989
(herdrukt in 2006 en 2009). Hij omschrijft dat principe in hoofdstuk 10 als ‘You scratch
my back, I’ll ride on yours’ (p. 166 e.v.). Ook Daniel C. Dennett (Darwin’s Dangerous Idea,
p. 479-480) gaat uitvoerig in op het verschijnsel ‘reciprocal altruism’, maar interpreteert
het duidelijk op een positievere manier (‘Reciprocal altruism, ignoble (or just a-noble) as it
may be, is a useful stepping-stone on the progression’). Anderzijds valt niet te ontkennen
dat agressie en onmenselijke wreedheid ook voorkomen bij chimpansees. Hoewel het om een
roman gaat, bevat William Boyds Brazzaville Beach (Penguin Books, 1990) een hartverscheurend voorbeeld van kannibalisme (p. 130-131), dat de onderzoekster Hope Clearwater trouwens ten zeerste in verwarring brengt. Zie echter ook Jane Goodall & Marc Bekoff, “Want
mens en dier hebben hetzelfde lot…”, Groningen, Elmar, 2003, p. 75-85 (vooral het verhaal over
de chimpansee ‘Old Man’).
10 Zoals bekend, schreef Darwin ook het gezaghebbende boek The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1870-1871), waarin hij de evolutie van de menselijke soort uiteenzet
in haar verhouding tot de seksualiteit. Over het belang van dat boek, waarin het principe van
seksuele selectie bij de mens wordt uiteengezet, zie o.m. Dirk Draulans, Over het succes van
slechte seks, p. 197-208 en Johan Braeckman, Darwins moordbekentenis, p. 136-138.
11 Voor een beknopt overzicht van en beschouwing bij de aap in de Nederlandse literatuur,
verwijs ik naar Stine Jensen, ‘Gevaarlijke, gekke, geile, speelse, wijze en lieve apen in de Nederlandse literatuur: een nawoord bij Aapverhalen’, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2004,
p. 235-245.
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12 De tekst van Poe wordt geciteerd naar de editie van David Galloway, Selected Writings
of Edgar Allan Poe. Poems, Tales, Essays and Reviews, Penguin Books, 1982, p. 189-224. Voor
een Nederlandse vertaling, zie Edgar Allan Poe, ‘De moorden in de rue Morgue’, in: Edgar
Allan Poe Compleet. Het volledige proza, Amsterdam, Loeb uitgevers, 1986, p. 403-426. Verwijzingen naar het verhaal als eerste detectiveroman zijn legio. Zie bijvoorbeeld Kate Summerscale, The Suspicions of Mr Whichener or The Murder at Road Hill House, Londen/Berlijn/
New York, Bloomsbury, 2008, p. XI en Jos van Cann & Henri-Floris Jespers (red.), Thriller
versus roman, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2008, p. 63.
13 Kate Summerscale, The Suspicions of Mr Whichener or The Murder at Road Hill House,
p. 168.
14 Uiteraard verschijnt de aap als (sprekend) personage ook in vroegere teksten. De retorisch onderlegde apin Rukenau in Reynaerts historie is daar een voorbeeld van, maar ook de
seksueel geprikkelde apen in hoofdstuk XVI van Voltaires satirische roman Candide (1759).
Voor het laatste boek verwijs ik naar Voltaire, Romans et Contes, Parijs, Gallimard, Collection Folio, 1972, p. 175-179. Ook Stine Jensen verwijst er even naar in het hiervoor geciteerde
nawoord (p. 236). Zie ook noot 11.
15 Frans de Waal, Een tijd voor empathie, p. 69 (‘Als mensapen hun eigen soortgenoten kunnen gadeslaan, bootsen ze zelfs de kleinste details na’).
16 Peter Galloway, ‘Introduction’, in: Selected Writings of Edgar Allan Poe, p. 45.
17 In haar freudiaanse lezing van Poe’s werk voert Marie Bonaparte het vermoorden en
schofferen van de oude en jonge vrouw terug op de seksuele agressie waarvan Edgar Allan Poe
zelf getuige zou zijn geweest. ‘Dat Poe, toen hij als kind de kamer met zijn moeder deelde,
getuige van zulke handelingen is geweest, blijkt vrijwel afdoende uit de misdaad met de aap.
(…) Want voor het kind, in wiens ogen de coïtus puur sadisme lijkt, is de seksuele aanval op
de moeder het prototype van de misdaad’. Zie de nog altijd belangwekkende (controversiële)
studie van Marie Bonaparte, Psychoanalytische interpretaties van verhalen van Edgar Allan Poe,
(in vertaling) opgenomen in: Hendrik M. Ruitenbeek (samenstelling en inleiding), Psychoanalyse en literatuur, Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1969, p. 102.
18 Vergelijk met de bedenking van verteller Quentin Clark in Matthew Pearls uitstekende
biografische roman The Poe Shadow (Vintage Books, 2006): ‘Even my favorite character, the
great Dupin, voluntarily and cavalierly seeks entrance uninvited into a realm that brings unrest. What is miraculous is not only the display of his reasoning, his ratiocination, but that
he is there at all. Poe once wrote in a tale about the conflict between the substance and the
shadow inside of us. The substance, what we know what we should do, and the shadow, the
giggling Imp of the Perverse, the dark knowledge of what we must or will do or secretly want.
The shadow always prevails’ (p. 62). Al is een ‘imp’ vanzelfsprekend geen aap, maar een soort
kwelduivel/demon, toch valt het moeilijk bij deze zinnen niet aan Poe’s orang-oetang te denken. ‘The Imp of the Perverse’ is natuurlijk ook de titel van een kortverhaal van Poe.
19 Desmond Hawkins (ed.), D.H. Lawrence’s Stories, Essays and Poems, ‘Edgar Allan Poe’,
Londen, Dent & Sons, 1972, p. 317.
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20 Zie Horst-Jürgen Gerigk, Der Mensch als Affe in der deutschen, französischen, russischen,
englischen und amerikanischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, Hürtgenwald, Guido
Pressler Verlag, 1989, p. 139.
21 Met opzet noem ik hem een modernist, omdat ik van mening ben dat zijn hoogst eigenzinnig werk, net als dat van James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf, Italo Svevo, Robert
Musil e.a. in de brede stroming van het modernisme thuishoort. Het doet op zich bijna kafkaësk aan zijn werk niet aan te treffen in Douwe Fokkema’s en Elrud Ibsch’ standaardoverzicht Het modernisme in de Europese letterkunde (Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984).
22 Het zou mijns inziens een half levenswerk zijn na te gaan welke verhalen/romans precies
onder invloed van Kafka zijn geschreven of door hem zijn geïnspireerd. Rob Schouten over
Kafka: ‘Er is vrijwel geen schrijver die niet iets van zijn invloed heeft gevoeld, of het nu Borges
is of Jean-Paul Sartre’ (24 juni 2005 in Trouw). Zo zijn Italo Svevo (Bekentenissen van Zeno,
1923), Pol Hoste (De veranderingen, 1979), J.M. Coetzee (The Life and Times of Michael K.,
1983), Milan Kundera (De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, 1984), Will Self (Great Apes,
1997), Haruki Murakami (Kafka on the Shore, 2002), J.M. Coetzee (Elizabeth Costello, 2003)
erg schatplichtig aan Kafka.
23 Het verhaal wordt geciteerd naar Franz Kafka, Sämtliche Erzählungen (uitgegeven door
Paul Raabe), Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1985, p. 147-155. Voor een
Nederlandse vertaling, zie Franz Kafka, ‘Een verslag voor een academie’, in: Verzameld werk,
Amsterdam, Querido, 1987, p. 801-808.
24 Zie daarover onder meer: http://www.cliffsnotes.com/study_guide/literature/
Kaf ka-s-The-Metamorphosis-and-Other-Stories-Summary-Analysis-and-OriginalText-A-Report-to-an-Academy-Ein-Bericht-An-Eine-Akademie-.id-229,pageNum-81.
html#ixzz0qNZPf4eB.
25 Zie Horst-Jürgen Gerigk, Der Mensch als Affe, p. 55.
26 Men zou ook kunnen stellen dat in Kafka’s verhaal ‘de aapachtigheid van de mens’ geplaatst wordt tegenover ‘de menselijkheid van de mensaap’, waarbij alle termen hier in een
neutrale betekenis worden gebruikt. Over deze tegenstelling, zie Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden. Een liefdesgeschiedenis in cultuur en wetenschap, Amsterdam, Uitgeverij
Bert Bakker, 2002, p. 194-195.
27 Alle verwijzingen zijn terug te vinden in J.M. Coetzee, Elizabeth Costello. Eight Lessons, Secker & Warburg, Londen, 2003, p. 62-76. De aan Kafka’s verhaal gewijde bespreking maakt deel uit van twee ‘Tanner Lectures’, die J.M. Coetzee hield aan de universiteit
van Princeton in 1997-1998. Beide lezingen werden apart gepubliceerd als J.M. Coetzee,
The Lives of Animals (edited and introduced by Amy Gutmann), Princeton University Press,
1999. De teksten van Coetzee worden gevolgd door commentaren van Marjorie Garber, Peter
Singer, Wendy Doniger en Barbara Smuts.
28 Zie Flip G. Droste, ‘Sprekend een mens’, in Flip G. Droste (red.), Het neefje van de aap.
De schokkende evolutie van de mens, Leuven, Davidsfonds, 2003, p. 123-150. De auteur sluit
zijn bijdrage af met de volgende suggestieve/dubieuze zinnen: ‘Zoals we nu weten, was dat
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‘vangen in taal’ van abstracte bedenksels een te zware opgave voor zelfs de knapste jager onder
de Neanderthalers. Pas zijn opvolger, de Homo sapiens, werd menselijk in onze zin. Dat was
omdat hij zeggen kon dat hij menselijk was’ (p. 149). Vergelijk met de opvattingen van Paul
Mellars en Chris Stringer over (de eventuele taligheid van) neanderthalers in Dirk Draulans,
Het succes van slechte seks, p. 64-65 en met de intussen achterhaalde of althans bij te stellen
opvatting van Aldous Huxley in Brave New World Revisited (1958), hier geciteerd naar de
editie van Triad/Panther, 1983, p. 167-168 (‘Language has made possible man’s progress from
animality to civilisation. But language has also inspired that sustained folly, that systematic,
that genuinely diabolic wickedness which are no less characteristic of human behaviour than
are the language-inspired virtues of systemic forethought and sustained angelic benevolence’
(p. 168-169).
29 Horst-Jürgen Gerigk, Der Mensch als Affe, p. 56.
30 Zie Richard Dawkins, The Selfish Gene (1976), p. 63 en p. 282.
31 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 165. Zie bijvoorbeeld William Boyds
roman Brazzaville Beach (1990), die handelt over de biologe Hope Clearwater en gebaseerd
is op leven en werk van Jane Goodall. Het boek wordt uitvoerig behandeld in Jensens studie
(p. 163-171).
32 Stine Jensens studie wordt in 2007 nagenoeg ongewijzigd herdrukt. De Engelstalige samenvatting is weggelaten en de ondertitel is gewijzigd in De vergeefse mensenliefde voor Bokito
en andere apen (Amsterdam, Prometheus). Voor haar analyse van De vrouw en de aap, zie
p. 205 e.v.
33 Stine Jensen stelt nogal boudweg dat ‘De vrouw en de aap wordt verteld vanuit het perspectief van de jonge, rijke en mooie Deense jonge vrouw Madelene’ (Waarom vrouwen van
apen houden, p. 205-206). Verhaaltechnisch gezien zijn er verschillende focalisators (‘camera’s’), waarvan Madelene en Adam weliswaar de belangrijkste zijn, maar ook Andrea Burden,
Adams zus, en Susan, Madelenes vroegere minnares, fungeren op een gegeven moment als
camerapunt (zie bijvoorbeeld p. 197-198).
34 Zie mijn bespreking van Blake Morrisons South of the River, in: Tiecelijn. Jaarboek 2 van
het Reynaertgenootschap, 2009, p. 415-417 en p. 431 (noot 2).
35 Voor het begrip biologische klok in evolutionaire zin verwijs ik naar Richard Dawkins,
die een onderscheid maakt tussen verschillende soorten biologische klokken. Wat hier wordt
bedoeld is de moleculaire klok. Volgens Dawkins blijft een verandering (mutatie) op genetisch niveau ‘neutraal’ (zonder invloed) tot een bepaalde plaats van het DNA voor honderd
procent is veranderd. Zie R. Dawkins, The Ancestor’s Tale. A Pilgrimage to the Dawn of Life,
Londen, Phoenix, 2005, p. 464-465 en Jared Diamond, The Third Chimpanzee, p. 18-22.
36 De term ‘missing link’ is een gemeenplaats in de evolutionaire biologie. Algemeen wordt
de term gebruikt om te verwijzen naar ‘the alleged gap between humans and the rest of the
animal kingdom’. Zie Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution, Londen, Black Swan, 2010, p. 145-154. Overigens wordt door Adam Burden een niet
geheel gelukte poging ondernomen om Erasmus in te passen in de evolutionaire ontwikkeling
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als Homo londiniensis (zie p. 192 en p. 226). Zoals ook Stine Jensen heeft opgemerkt, doet
Erasmus vooral aan een bonobo denken (vroeger aangeduid als dwergchimpansee, maar vanaf
1929 beschouwd als aparte primaat).
37 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 189 (‘De aap is de nieuwe man’) en
p. 219 (‘Samengevat kun je stellen dat De vrouw en de aap te lezen is als een pleidooi voor de
‘nieuwe’ mens, waarbij verbetering van de menselijke soort vooral gezocht moet worden in de
nieuwe mannelijkheid’).
38 Zie Wendy Donigers commentaar in J.M. Coetzee, The Lives of Animals, p. 104.
39 Zie ook Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 209 (‘Voor Erasmus is de
enige reden om taal te leren dat hij de mens dan eens de waarheid kan zeggen. Maar in feite
geldt: hoe minder taal, hoe beter’).
40 Vergelijk met Dirk Draulans, Het succes van slechte seks, p. 117 (‘Als er iets is dat de mens
uniek maakt in vergelijking met andere diersoorten, zijn het onze hersenen: ze zijn verhoudingsgewijs enorm groot en heel dicht bedraad’).
41 Het gaat om een essentieel aspect. Het laat zich denken dat Madelene, die van meet
af aan een zoölogisch standpunt huldigt, met overgave de mores van Erasmus overneemt en
transformeert tot de vrouwelijke evenknie van haar nieuwe partner. Ik geloof niet dat er veel
ironie mee gemoeid is wanneer de verteller het volgende bericht: ‘Ze zitten gehurkt, vlak
naast elkaar, op een tak. De aap is naakt, en alles wat Madelene aan heeft is een lap rond haar
onderlijf en een lap rond haar bovenlijf. Zo te zien lijken ze op twee misplaatste apen, ook
Madelene lijkt op een aap. Het komt nog maar zelden voor dat Erasmus haar draagt, zij kan
zichzelf voortbewegen, ook vijfentwintig meter boven de grond, en zoals ze daar nu op de tak
zit, kromt ze haar tenen eromheen, alsof ze handen aan haar voeten aan het ontwikkelen is’
(p. 193).
42 Henri Bergson, Le rire. Essai sur la signification du comique, (verschenen in de Revue de
Paris, 1899), hier geciteerd naar de negende editie ‘Quadrige’, Parijs, Presses Unversitaires
de France, 1997, p. 2. Bergson wijst terecht op het sociale karakter van de lach. De lach corrigeert/completeert de latente onvolmaaktheid van de mens. (‘Le rire est un certain geste
social, qui souligne et réprime une certaine distraction spéciale des hommes et des événements’,
p. 67). Zie ook wat Jean-Paul van Bendegem schrijft over het bevrijdende karakter van de lach
in Over wat ik nog wil schrijven, Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2008, p. 291-296. De lach die
Erasmus en Madelene elkaar toesturen, humaniseert hen beiden, hoewel het juister zou zijn
te stellen dat hij hen ‘primatiseert’. Zie ook Frans de Waal, Een tijd voor empathie, p. 59. (‘Dat
de lach aangeboren is, staat buiten kijf. De uitdrukkingsvorm is universeel menselijk, en we
delen hem met onze naaste verwanten, de mensapen.’)
43 De uitzonderlijke kracht waarover Erasmus beschikt, lijkt in overeenstemming met die
van een volwassen chimpansee of een bonobo, hoewel die veel kleiner van statuur is dan de
mens. De fysieke kracht van genoemde mensapen is meer dan eens wetenschappelijk onderzocht. Zie het overzicht en de studie van Melanie N. Scholz, Kristiaan D’Août, Maarten F.
Bobbert en Peter Aerts, ‘Vertical jumping performance of bonobo (Pan paniscus) suggests
superior muscle properties’, in: Proceedings of the Royal Society of Biology, 29 maart 2006,
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p. 1-9 (‘This study shows that untrained bonobos of various sex and age easily outperform
even highly trained human athletes. It is not even known for sure if the bonobos’ performance was maximal’.) Hoe vergelijkbaar mens en chimpansee zijn, wat hun beider bipedalisme betreft, blijkt uit de bijdrage van Peter Aerts, Raoul van Damme, Linda Van Elsacker
en Vicky Duchene, ‘Spatio-Temporal Gait Characteristics of the Hind-Limb Cycles During
Voluntary Bipedal and Quadrupedal Walking in Bonobos (Pan paniscus)’, in: American Journal of Physical Anthropology 111 (2000), p. 503-517 (‘Perhaps the most realistic and important
conclusion from Figure 3 is that spatio-temporal characters of bipedal walking are very similar for humans, common chimpanzees and bonobos’. (...) ‘Therefore, we speculate that the
spatio-temporal characteristics of bipedal strides in extinct hominids (like Australopithecus)
matched those of similarly sized chimpanzees, or modern humans, walking at dynamically
equivalent speeds’, p. 514).
44 Frans de Waal, Een tijd voor empathie, p. 221 (‘Broederschap is ook het gemakkelijkst te
begrijpen vanuit het perspectief van primaten, voor wie overleving zo sterk afhankelijk is van
hechting, bandvorming en groepssamenhang’). Barbara Smuts onderstreept de menselijke
kwaliteiten bij bavianen, waarmee ze lang samenleefde en die ze als individuen leerde kennen,
in haar commentaar bij J.M. Coetzee, The Lives of Animals, p. 107-113.
45 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 219-220.
46 Het lijkt me nogal evident de perzik te beschouwen als een verwijzing naar de vrouwelijke genitaliën en bij uitbreiding naar de bevredigende seksuele relatie tussen Erasmus
en Madelene. Toch ben ik voor deze associatie ook schatplichtig aan het erotische gedicht
‘Peach’ van D.H. Lawrence. Zie de al genoemde editie van D.H. Lawrence’s Stories, Essays and
Poems, p. 330-331.
47 Dirk Draulans, Het succes van slechte seks, p. 170 (‘Net als Darwins vader moet zijn
grootvader een indrukwekkend figuur geweest zijn. Hij was zelf met evolutie bezig geweest,
en had tussen 1794 en 1796 een belangrijk wetenschappelijk werk gepubliceerd, de Zoonomia’). Johan Braeckman relativeert de betekenis van Erasmus Darwin (1731-1802) en stelt
dat Charles ‘de evolutionaire denkbeelden van zijn grootvader niet bijzonder relevant (vond)’,
in Darwins moordbekentenis. p. 11. Zie ook Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden
(‘De naam van de aap, Erasmus, is dezelfde als die van Darwins grootvader’, p. 220) en Benno
Barnard, Een vage buitenlander. Terug naar Engeland, Amsterdam-Antwerpen, Atlas, 2009,
p. 63. Het lijkt me evenmin uitgesloten dat de naam van de ‘aap’ verwijst naar Charles Darwins vijf jaar oudere broer, Erasmus Alvey Darwin (1804-1881).
48 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 212 en p. 217.
49 Zie de omschrijving van satire in Van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen, Leuven, Wolters, 1986. (‘Doorgaans bedient men zich van een vertekenende of karikaturale voorstellingswijze waarbij de disproportie tussen voorstelling en feitelijkheid lachwekkend werkt’, p. 368).
50 Frans Kellendonk gebruikt de anachronistisch aandoende term om zijn omstreden roman Mystiek lichaam te typeren in zijn lezing ‘Ons wilde Westen. Literatuur en publieke
opinie’ (1986), opgenomen in de bundel De veren van de zwaan (1987). Zie Frans Kellendonk,
Het complete werk, Amsterdam, Meulenhoff, 1992, p. 868.
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51 Dirk Draulans vraagt zich onder meer het volgende af: ‘De enige vraag die terzake echt
nuttig is, is of nakomelingen van seks tussen een neanderthaler en een moderne mens vruchtbaar waren, zodat er links en rechts in ons genetisch materiaal inderdaad relicten van neanderthalergenen zouden zitten’ (Het succes van slechte seks, p. 66). Ook Jared Diamond stelt
zich een gelijkaardige vraag, maar is minder affirmatief in zijn antwoord: ‘Did some invading
Cro-Magnon men mate with some Neanderthal women? (…) My inclination is to take the negative evidence at face value, to accept that hybridization occurred rarely if ever, and to doubt
that living people of European descent carry any Neanderthal genes’ (The Third Chimpanzee, p. 53). Nieuwe gegevens over het genoom van de neanderthaler zijn blijkbaar verschenen
in Science (mei 2010), zoals gemeld door Dirk Draulans, ‘Geen eenvoudige blauwdruk’, in:
Knack, 9 juni 2010, p. 86-91.
52 Ik volsta met een verwijzing naar Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755), Parijs, Gallimard, 1985. Hij introduceert in
zijn verhandeling de notie van ‘l’Homme Sauvage’ (p. 62) en spreekt met het grootste respect
over diens verbondenheid met ‘la Nature’ en zijn verwantschap met de dieren: ‘appercevoir
et sentir sera son premier état, qui lui sera commun avec tous les animaux’ (p. 62). Over de
verwantschap van de mens met de mensaap weidt hij uitvoerig uit in noot 10, die in mijn
editie bijna acht pagina’s beslaat (p. 166-174). Hoewel hij, begrijpelijk genoeg, uitgaat van de
evidente superioriteit van de mens ten overstaan van de aap, omdat die laatste niet in staat is
te spreken en zich te vervolmaken (‘parce qu’on est sur que son espèce n’a point celle (d.w.z.
la faculté) de se perfectionner qui est le caractère spécifique de l’espèce humaine’, p. 171),
overweegt hij ook het volgende over ‘des bêtes sous les noms de Pongos, de Mandrills, d’OrangOutangs’: ‘Peut-être après des recherches plus exactes trouvera-t-on que ce sont des hommes’
(p. 171). Hij besluit zijn voetnoot, die op zich een heuse verhandeling is, met de volgende
vrijmoedige, niet van enige ironie gespeende beschouwing: ‘Je dis que quand de pareils Observateurs affirmeront d’un tel Animal que c’est un homme, et d’un autre que c’est une bête,
il faudra les en croire; mais ce seroit une grande simplicité de s’en rapporter là-dessus à des
voyageurs grossiers, sur lesquels on seroit quelquefois tenté de faire la même question qu’ils se
mêlent de résoudre sur d’autres animaux’ (p. 174).
53 Will Self, Great Apes, Penguin Books, 1998. Ik verwijs telkens naar deze editie.
54 Over het feit dat Simon Dykes een vaste vriendin heeft, zie Jared Diamond, The Third
Chimpanzee: ‘A male and female may sometimes go off and “consort” with each other for a
few days – but they (d.i. chimpansees) still rank as promiscuous by human standards’ (p. 99).
55 Simon Dykes realiseert zich gaandeweg dat hij te midden van ‘role reversals’ (p. 239) is
terechtgekomen. Tijdens zijn rondgang in de zoo kan hij de plaats van de mens aflezen aan
‘The Primate Tree’: ‘Chimps and humans were grouped together. Indeed, the human was upright, loosely arm-in-arm with a gorilla, while off to one side the chimpanzee sat in splendid
isolation’ (p. 258-259). Later, tijdens een lange conversatie met antropoloog Raymond Hamble, zegt hij: ‘Everything I learn merely increases my “HoooGrnn” sense of the world having
been subject to a complete reversal – human for chimpanzee, chimpanzee for human’ (p. 325).
56 Zie de recensie van Gary Krist, ‘The Ape Who Mistook Himself for a Man’, in: The New
York Times van 12 september 1997.
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57 Bedoeld wordt de grote roman Of Human Bondage (1915) van Somerset Maugham.
58 Terecht stipt Charles Wyrick aan dat voyeurisme misschien wel het centrale thema is
van Selfs roman. (‘Ironically enough ‘Great Apes’ revolves around different types of voyeurism’. ‘When reading ‘Great Apes’ do not be afraid to look over your shoulder if you feel you
are being watched.’) Zie Wyricks tekst op: www.bookpage.com/9709bp/fiction/greatapes.
html. Er wordt inderdaad wat afgegluurd in de roman, onder meer wanneer Busner Simon
na een lange periode van therapie door Regent’s Park loodst. Busner geeft Simon nog deze
raad mee: ‘Please be discrete when remarking upon mating practices. While it is in no sense
taboo to observe, to comment can be regarded as distinctly rude “wraa”!’ (p. 290). Dat Simon
een beeldend kunstenaar is, voor wie goed observeren essentieel is, lijkt me niet toevallig.
Over het belang van voyeurisme in de kunst, zie het uitvoerige artikel van Blake Morrison,
‘Exposed: Voyeurism and the Camera’, in: The Guardian Weekly van mei 2010.
59 Over de oorsprong van de menselijke taal bestaan nog altijd verschillende opvattingen.
‘As has been clear since the time of Darwin, the mystery of human language origins is an evolutionary problem: how was this unbridgeable gulf nevertheless bridged?’ (Jared Diamond,
The Third Chimpanzee, p. 141). Jared Diamond schuift overigens een paar interessante hypothesen naar voren. Van zijn kant wijst Johan Braeckman erop dat de idee als zouden chimpansees en bonobo’s over een ‘minder ontwikkelde’ taal beschikken, ‘een verkeerde voorstelling van zaken’ is. ‘Taal kan een menselijke adaptatie zijn die is ontstaan, nadat de vertakking
gebeurde die heeft geleid tot respectievelijk de mens en de chimpansee’ (Johan Braeckman,
Darwins moordbekentenis, p. 123). Wat dat betreft, leunt Braeckman aan bij de biologische
visie van psycholinguïst Steven Pinker, die er uitdrukkelijk op wijst dat de unieke plaats van
de mens in de evolutie niet zonder meer aan het taalvermogen mag worden toegeschreven (zie
Braeckman, noot 13, p. 206). Dat met name bonobo’s zich van een volwaardige taal bedienen,
vormt het op wetenschappelijke waarnemingen gebaseerde uitgangspunt van Sara Gruens
recente roman Ape House (2010). Pinker, Braeckman en Gruen staan in dit verband nagenoeg
lijnrecht tegenover de anti-evolutionaire opvattingen van Noam Chomsky, die uitgaat van
taal als een aangeboren, universeel en uniek menselijk vermogen. Over Chomsky’s reactie
op o.a. Steven Pinker, zie Noam Chomsky, ‘Language and the brain’ (2002), in Anthony
Arnove (ed.), The Essential Chomsky, Londen, The Bodley Head, 2008, p. 358-359. Voor een
knap overzicht van Chomsky’s (en Stephen Jay Goulds) weigerachtige houding tegenover taal
als het resultaat van natuurlijke selectie, tegengesteld aan Steven Pinkers (en Paul Blooms)
inzichten, zie Daniel C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, p. 384-393 (‘Chomsky’s view that
language didn’t really evolve but just rather suddenly arrived, an inexplicable gift, at best a
by-product of the enlargement of the human brain’, p. 390.)
60 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 226.
61 Rick McGrath, ‘Great Apes: Planet of the Humans’, geraadpleegd op:
www.rickmcgrath.com/self_ great_apes.html.
62 Sam Leith, ‘He’s a wimp. She’s a chimp’, in: The Observer van 11 mei 1997.
63 Het lijdt geen twijfel dat Will Self zich ook op wetenschappelijk gebied grondig heeft
ingelezen. Door hem vaak gebruikte termen als ‘brachiation’, ‘nuckle-walking’, ‘bipedalism’,
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‘climbing’ enzovoort heb ik ook aangetroffen in de wetenschappelijke bijdragen die ik heb
kunnen raadplegen. Zie met name Evie E. Vereecke, Kristiaan D’Août en Peter Aerts, ‘Speed
modulation in hylobatid bipedalism: A kinematic analysis’, in: Journal of Human Evolution,
51 (2006), p. 513-526.
64 Een parallel verhaal haalt Dirk Draulans aan in Het succes van slechte seks, p. 66. (‘Het
verhaal doet de ronde dat er diep in het woud langs de Lopori-rivier, op ongeveer vierhonderd
kilometer stroomopwaarts van de stad Bongandanga, een kluizenaar samenwoont met een
bonobovrouw, en dat ze samen kinderen hebben.’)
65 Zo wreekt Busners voormalige medewerker Gambol zich op Busner door een giftig boek
te schrijven. ‘The Far Side of the Mind, a roman-à-clef based tightly on his experiences with
Busner, and featuring a protagonist by the ascription of ‘Jack Summer’ was a rogue hit and the
toast of the autumn lists the following year’ (p. 381).
66 Ik citeer gewoon een aantal functionele nieuwvormingen op morfologisch niveau: to
chimphandle (i.p.v. to manhandle), signlent (i.p.v. silent), madchimp (i.p.v. madman), to primatomorphise (i.p.v. to anthropomorphise), extraception (i.p.v. introspection), bogeychimp
(i.p.v. bogeyman), to countersign (i.p.v. to answer/reply), to infur (i.p.v. to infer), signage (i.p.v.
speech/language), cackfootedness (i.p.v. flatfootedness), enzovoort.
67 Zie Gary Krist, ‘The Ape Who Mistook Himself for a Man’, in: The New York Times.
68 Slotzin van Rick McGraths bespreking ‘Great Apes: Planet of the Humans’ (zie ook
noot 60).
69 De uitzonderlijke toestand van ‘concealed ovulation’ bij de mensvrouw vormt blijkbaar
een ernstig voorwerp van onderzoek en is ‘the most hotly debated problem in the evolution of
human reproduction’. Jared Diamond gaat er uitvoerig en genuanceerd op in (zie The Third
Chimpanzee, p. 78-84).
70 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 254-255. Hoewel het hele boek op
deze impliciete vraag expliciet antwoordt, wil ik bij wijze van inspiratie toch een paar zinnen
uit de slotbladzijden citeren: ‘Wie zich afvraagt ‘waarom vrouwen van apen houden’, legt het
perspectief bij de mens. (…) Soms zijn het ook de apen die van vrouwen houden. (…) Juist in
deze toenadering van vrouwen en apen gaan hiërarchieën schuiven’.
71 Zie Willem Elsschot, Verzameld werk, Amsterdam, Van Kampen, 1960, p. 12 en p. 92.
72 Stine Jensen, Waarom vrouwen van apen houden, p. 235-236. Het is allerminst toevallig
dat het hoofdpersonage in Ian McEwans verhaal ‘Reflections of a Kept Ape’ (in: In Between
the Sheets, 1978, p. 19-35) met een writer’s block kampt nadat ze haar affaire met een mensaap
heeft afgebroken. Het verhaal wordt uitvoerig besproken door Stine Jensen (p. 232-239).
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DE AAP IN SUSKE EN WISKE
Hilde Reyniers

Prentjes knippen en kijken
Ik ben een kind van de late jaren 1960. Zoals vele leeftijdsgenoten groeide
ik op met de televisie. Het aanbod van kinder- en jongerenprogramma’s was
nog lang niet zo uitgebreid als nu en dus was de kijkbuistijd beperkt. Vrije tijd
vertaalde zich hoofdzakelijk in leestijd. Het stripverhaal nam hierbij een aparte
plaats in. Een strip was immers geen echt boek, het was niet literair, neigde
naar het volkse, was eerder bedoeld als bladvulling voor kranten en magazines.
Lange tijd waren de personages uit de strips voor mij ook letterlijk dagbladverschijnsels. Het lezen van de krant beperkte zich toen nog uitsluitend tot
deze getekende cartoons in zwart-wit, waar ik meer niet dan wel de humor
van snapte. De keuze van het dagblad bepaalde meteen ook welk stripverhaal
je te lezen kreeg. Het was een kunst om bevriende buren of familieleden zover
te krijgen dat ze oude kranten of zelfs uitgeknipte strookjes bezorgden. Klein
drama uiteraard als er een fragment ontbrak...
Geruime tijd later nam mijn interesse voor het beeldverhaal ineens een andere wending. Als prille twintiger was ik intussen vertrouwd met de bij ons
gangbare strips zoals Suske en Wiske, Nero, De Rode Ridder, Robert en Bertrand,
Asterix, Roodbaard, Biggles, Buck Danny, Lucky Luke en Yoko Tsuno. Stuk voor
stuk reeksen die ik met veel graagte las en herlas. Maar toen ik in een private
bibliotheek geconfronteerd werd met een wel erg uitgebreid aanbod van volwassenenstrips, ging er een nieuwe wereld voor mij open. Sindsdien ben ik een
verknocht liefhebber van het (volwassenen)stripverhaal en groot bewonderaar
van menig tekenaar en scenarist. Een kenner of expert wil ik mij echter niet
noemen; prentjes kijken blijft voor mij een vorm van ontspanning, van puur
genieten, al dan niet met een pot thee binnen handbereik.
De aap als rode draad in de Rode reeks
Toen de redactie in de loop van 2009 de thema’s voor Tiecelijn 23 voorstelde,
maakte mijn hart een sprongetje. De aap, daar was absoluut iets mee te doen!
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Mijn gedachten gingen spontaan richting stripverhaal, meer bepaald naar de
reeks Suske en Wiske. Dat hier apen in voorkwamen, wist ik wel zeker. Apen
van allerlei slag: van baviaan en makaak over gorilla en mensaap tot en met de
aapmens, de baardaap en de aangeklede aap. En niet te vergeten: de vliegende
aap, de opgezette aap, het apenpakje en de vele uitspraken en gezegden die de
diverse personages losweg uit hun mouw schudden.
Wie de ontstaansgeschiedenis van Suske en Wiske een beetje kent, weet dat
er meer dan één mogelijke indeling is. Voor mijn inventaris beperk ik mij tot
de eerste 50 jaar van de Rode reeks, van het nummer 67, De poenschepper, tot
en met het nummer 243, De averechtse aap. Deze reguliere vierkleurenreeks,
die intussen 309 nummers telt, wordt nog steeds verdergezet door de medewerkers van Studio Vandersteen. Voor een overzicht kan je een kijkje nemen
op de officiële website. Je vindt er meteen ook een afbeelding van alle covers,
een overzicht van andere publicaties en activiteiten en een directe link naar de
fanpagina op facebook.
Bij het lezen focuste ik voornamelijk op die verschijningsvormen van de aap
die mij relevant leken. Omdat de aap nu eenmaal de rode draad is in deze bijdrage, ga ik niet dieper in op de alom bekende hoofdpersonages: de pientere
kinderen Suske en Wiske, de edelmoedige maar ook erg koppige en soms halsstarrige Lambik, zijn ranke, eeuwige aanbidster tante Sidonia, de sterke en onversaagde Jerom en de geniale professor Barabas. Tenzij straks blijkt dat niet
iedereen altijd is wie hij lijkt te zijn...
Echte apen
Een aantal uitgekozen apenverhalen speelt zich af in de jungle van meestal
niet nader omschreven Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse of oosterse landen.
Andere verhalen hebben dan weer de dierentuin of het circus als decor. In elk
van deze gevallen – of het nu om de Zoo van Antwerpen of Safaripark De
Beekse Bergen gaat – is de link naar de aap erg gemakkelijk gelegd. De aap kan
gewoon een figurant zijn, maar ook een verwijzing in het verhaal of een aanknopingspunt voor een volgende scène. Zo figureren twee afgerichte apen in
De circusbaron. Zij bedienen in de zwarte wagen samen met Jerom, die omwille
van zijn grote kracht ontvoerd werd en onder invloed van verdovende middelen
het zware werk uitvoert, een installatie om in het geheim naar petroleum te
boren.
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In De straatridder laat Lambik samen met Jerom een aantal wilde dieren uit
de zoo ontsnappen en brengt hen onder bij hen thuis. Als Wiske het licht aanknipt, merkt ze dat ze tussen de dieren staat. We zien in het decor twee apen
gezapig op de leuning van de zitbank zitten. Ook in De zwarte zwaan doet zich
iets dergelijks voor. Jerom en Lambik spelen reporter en gaan beiden een uit
de dierentuin ontsnapte orang-oetang achterna om het beste artikel te kunnen
aanleveren.
In De dromendiefstal, een verhaal dat zich afspeelt in Cambodja, komt een
aap op de proppen die Lambik een karabijn ontfutselt en hem hiermee bijna
neerschiet. Een gelijkaardige situatie komt voor in De groene splinter, met dit
verschil dat niet Lambik maar een vijandelijk sujet door een aap met een pistool met losse flodders wordt neergeschoten. In De blinkende boemerang neemt
Lambik het dan weer op tegen een opgezette gorilla in het huis van een bioloog.
Naast de aap zijn in bovenstaande scènes ook nogal wat andere dieren sterk
vertegenwoordigd: de krokodil, het nijlpaard, de kameel en de ezel.
De aap als mensenvriend
In andere gevallen laten Willy Vandersteen of zijn naaste medewerker en rechterhand Paul Geerts, aan wie hij de verantwoordelijkheid voor zijn geesteskind
Suske en Wiske in 1972 doorgaf, de aap optreden als mensenvriend. Hier krijgt
de aap duidelijk een andere functie toebedeeld, gaande van het communiceren
met andere apen – al dan niet in mensentaal – tot het redden van mensenlevens. Soms krijgt de aap zelfs een hoofdrol in het verhaal. De bewoners van de
apentempel in De wilde weldoener, waarin Lambik een ring heeft waarmee hij
goudstukken tevoorschijn kan toveren, brengen bijvoorbeeld iemand die het
ook wel eens voor hen opneemt, gezamenlijk in veiligheid. In De junglebloem,
een verhaal dat zich ook deels in India situeert, speelt de aap Monkey een
hoofdrol. Ook in De parel in de lotusbloem kaapt een aap een hoofdrol weg; een
aapje met tekentalent helpt Suske en Wiske op hun zoektocht naar een medicijn om tante Sidonia te genezen. Vriendschap blijkt in beide gevallen levens te
kunnen redden. Een moraliserende ondertoon of een vermanende vinger is in
dergelijke verhalen duidelijk aanwezig. Gelukkig voert de humoristische noot
meestal de boventoon. De tekenstijl en de opeenvolging van de situaties maakt
dat de lezer vaak hardop meelacht, ook al worden maatschappelijke problemen
en de wereldproblematiek niet uit de weg gegaan. Zowel menselijk als dierlijk
leed komen uitgebreid aan bod.
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Een wel heel concreet voorbeeld van deze thematiek is te vinden in De averechtse aap, waar Lambik – door een experiment van de scheikundige Herr
Frick Adel en zijn assistent Udo Ludo – in het lichaam van een aap verzeild
raakt en omgekeerd. Aap Lambik, die zo snel mogelijk zijn gewone lichaam terug wil, trekt een pak aan en verkleedt de mens Lambik als aap, zodat het niet
al te zeer opvalt dat ze omgewisseld werden. In dit verhaal komt ook Arthur,
de vliegende aap, Lambiks broer, opdagen. Maar dat is een geval apart, waar ik
nog verder op in zal gaan.
Aangeklede apen of een knipoog naar Darwin
Vandersteen aarzelt niet om de lezer een spiegel voor te houden. Het menselijke ras leert niet uit fouten van het verleden. De ‘beschaving’ is maar een dun
laagje vernis. Vandersteen kan het niet laten om geregeld naar onze voorvader
de aap te verwijzen. Vaak gebruikt hij hiervoor een van de hoofdpersonages,
of last hij op een ludieke wijze even een plaatje in dat de hachelijkheid van de
situatie duidelijk moet maken.
In Het eiland Amoras, waar professor Barabas de werking van zijn teletijdmachine aan tante Sidonia en Wiske uitlegt, knipoogt Vandersteen naar Darwin.
Het beeld dat we te zien krijgen en dat de oorsprong van de familie van Sidonia
en Wiske moet aantonen, is dat van twee apen in een boom met de hoofden
van Wiske en tante Sidonia. Ook in De koperen knullen wordt een soortgelijk
grapje uitgehaald. Daar zien Suske en Wiske bij een bezoekje aan de zoo een
aap zitten die op Sidonia lijkt. In De rinoramp wordt Lambik aangesproken
door een baviaan, die hem wijst op hun familiebanden: ‘Dag broertje! Uit welk
hok ben jij ontsnapt?’ Lambik, nog steeds niet overtuigd, zegt hierop: ‘Zeg
eens, stuk baviaan! Denk jij dat ik van dezelfde familie ben als... whoua! Een
sprekende aap!’
In De bezeten bezitter wordt Jerom opgevoerd om een apengrap aan te brengen. Onze vrienden staan op het punt om naar het regenwoud te vertrekken.
Wiske vraagt aan Jerom of hij een speciale band met het oerwoud heeft, waarop Jerom repliceert dat hij dan ook eens ‘andere apen’ te zien krijgt. Suske gaat
hier verder op in met: ‘Daar telt alleen de wet van de jungle!’, waarop Jerom dan
weer reageert met: ‘Zoals voor alle apen!’ In De krimson-crisis wordt de vervlakking van de samenleving aangekaart door Lambik af te beelden in de tram
waarop een affiche prijkt met een grijnzende aap in pak en met het volgende
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opschrift: ‘een pak van Brol beestachtig goed!’ Lambik zelf wordt dan weer
afgeschilderd als aangeklede aap in De komieke coco. Zeerovers vinden hem in
een boom, waar hij bananen eet. Ze houden hem eerst voor een inboorling,
maar aangezien het om een onbewoond eiland gaat, kan dat niet. Lambik legt
uit dat hij uit de toekomst komt en dus besluiten de zeerovers dat ze met een
gek te maken hebben. De aangeklede aap, alias Lambik, moet vervolgens voor
het vuurpeloton komen, maar wordt op het nippertje gered. Hij beweert immers dat hij de piraten naar de fabelachtige schat van Levasseur kan leiden.
Waar hebben we ooit nog zoiets gelezen?
Andere mensapen, aapmensen of halfapen
Er zijn flink wat aapachtigen die doorheen de vele nummers aan bod komen.
Vaak gaat het om holbewoners of oermensen. Zowel in De glanzende gletsjer als
in Het witte wief komen onze vrienden in contact met woest uitziende aapmensen of bosapen. In Sagarmatha komt zelfs de yeti of verschrikkelijke sneeuwman aan bod. Hij wordt door Sidonia omschreven als ‘Iets dat in de Himalaja
leeft! Een afschuwelijke sneeuwman... Half aap, half mens!’ We krijgen hem
echter niet te zien. In De klinkende klokken wordt hij dan weer wel uitgetekend,
maar in een ietwat andere rol. In enkele scènes zet de tekenaar een parodie op
King Kong neer. De gigantische aap – in dit geval de yeti – laat zijn oog op
Sidonia vallen en neemt haar mee naar zijn nest. Sidonia weet te ontsnappen
door de aap alle taken voor te spiegelen die een huwelijk met zich meebrengt:
stofzuigen, aardappelen schillen, wassen, strijken. De aap trapt haar er vervolgens verbolgen weer uit. De emancipatie zal nog niet voor vandaag zijn...
De malle mergpijp voert ons terug naar het begin van de mensheid. Moe Mie,
de moeder van Jerom, komt haar zoon vanuit het rijk der geesten terughalen
om orde op zaken te stellen. Jerom krijgt in dit verhaal af te rekenen met de
grotkastaars, aapmensen die verantwoordelijk zijn voor de moord op zijn vader. Ook hier wordt weer gelachen met de evolutie van de mens. De aanvoerder van de grotkastaars richt zich tot zijn schepper met de woorden: ‘O Grote
Grotkastaar... wij brengen u dit offer, want in een visioen zag ik dat zij zich tot
een gevaarlijk ras zullen ontwikkelen!’ En zo zijn er nog tal van voorbeelden
die illustreren hoe Vandersteen en later ook Geerts de kleine, maar vooral ook
de grote lezers, een spiegel voorhouden. Ongeveer elke door de tekenaars opgevoerde aap heeft een of meer (klein)menselijke trekjes. Wat de afstand van
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de aap tot de andere figuren alleen maar verkleint, want die gedragen zich met
de regelmaat van de klok als hersenloze idioten. De evolutie is niet meer dan
een laagje vernis.
De aap Lambik
Het personage van Lambik wordt meermaals vergeleken met een aap. Het
was al meteen raak bij het eerste nummer dat door mijn handen ging: nummer
67, De poenschepper.
Hier verdwijnt Lambik op een bepaald moment zonder enig spoor achter
te laten en gaan zijn vrienden naar hem op zoek. Jerom meent op een gegeven
ogenblik een signalement van Lambik te hebben gevonden in de krant, bij de
gevonden voorwerpen: ‘Kaalhoofdig, zwaarlijvig, simpele uitdrukking...’ Maar
dan blijkt dat het over een aap gaat, eentje die verloren is door een circus.
In De zwarte madam komt Lambik op een bepaald moment in beeld, gekleed
in apenpak. Hij moet namelijk onderduiken op een plaats waar hij niet snel gevonden zal worden. En welk oord leent zich daar beter toe dan de dierentuin?
Het hok dat voor Lambik voorbehouden is, draagt als onderschrift: ‘Bavianopoïderus Lambikarium.’ Een masker draagt hij niet; ‘zijn apesnoet’ kan volgens
Wiske best zo blijven.
Dat Lambik hierover een andere mening heeft, komt duidelijk naar voren in
Wattman. Lambik, die van zichzelf wel vaker zegt dat hij een edel voorkomen
heeft, informeert bij de trammaatschappij naar tram zeven. Als hij met een
kluitje in het riet gestuurd wordt, reageert hij hierop: ‘ze zetten me voor aap en
aangezien ik daar niet op lijk is er iets niet pluis.’
Fysiek heeft Lambik ook helemaal niets van een aap. Hij is kaal – op zes
sprietjes haar na – en doorgaans netjes in het pak gestoken. Als hij de deur
uitgaat, draagt hij een overhemd met boord en vlinderdas. Dit zwarte strikje en
zijn zwarte bolhoed zijn hierbij onafscheidelijke attributen. Verder heeft Lambik een grote neus of edel reukorgaan – dat in niet weinig verhalen geklemd
komt te zitten of onzacht in aanraking komt met diverse vormen van geweld.
Dezelfde prominente neus is ook duidelijk aanwezig bij de andere volwassen
hoofdrolspelers.
Over Lambiks karakter zegt Vandersteen zelf in een interview met Joos
Florquin: ‘Hij symbolizeert eigenlijk al de goede en slechte eigenschappen
van het menselijk ras. Iedereen van ons kan zich in die figuur terugvinden. Nu
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eens is hij aan de gierige kant, dan weer vrijgevig. Hij is soms erg bang en stelt
zich dan weer moedig op. Hij is erg onberekenbaar, geeft soms blijken van een
slecht karakter, maar toch haalt zijn goed hart altijd de bovenhand. Hij is vrijgezel en kan zich dus een vrij leven permitteren.’
De vliegende aap
Het aapachtige zit blijkbaar in de familie, want ook Lambiks broer Arthur,
krijgt de kwalificatie ‘aap’ mee. In De vliegende aap maakt de lezer voor het
eerst kennis met Arthur, die in de wouden van Dongo leeft – onmiskenbaar de
voormalige Belgische kolonie Congo. Dat Arthur kan vliegen, komt doordat
hij het sap van een bepaalde plant drinkt. Hij heeft een nest, eet vogelzaad en
zit bij voorkeur op een vogelkrukje of op een tak. Aan het eind van het verhaal
beslist hij om in Afrika te blijven, liever dan terug te keren naar het vaderland
en een onnozele belastingbetaler te worden. Ook later speelt Arthur nog een
rol in de avonturen van Suske en Wiske. Zo komt hij onder meer aan bod in De
tamtamkloppers, De sissende sampan, Amoris van Amoras en De bevende baobab.
Dit laatste nummer is overigens een verwijzing naar Tarzan. Jerom en Lambik
trekken met een afgerichte circusleeuw naar de jungle om Tarzan te spelen.
Lambik, zoals altijd de leidende figuur, is uiteraard Tarzan. Jerom zit in een
apenpakje en speelt Cheeta. De afgerichte leeuw zou heel goed een knipoog
kunnen zijn naar Clarence, de schele leeuw uit de serie Daktari, de Amerikaanse televisiereeks uit 1966 over een natuurpark in Oost-Afrika.
Het belastingthema is een onderwerp dat Vandersteen wel vaker in zijn humor
verwerkt. Het komt bijvoorbeeld terug in De tamtamkloppers, waar Arthur – zoals eerder gezegd – opnieuw een rol speelt. Ditmaal woont hij in Rotswana en
heeft hij nieuws over hun vader, Papal-Ambiek. De aandachtige lezer, ziet hierin
ongetwijfeld het woord alambiek, een knipoogje naar de oorsprong van de naam
Lambik. In dit verhaal krijgen we meer te horen over de familiegeschiedenis van
Lambik, wiens vader dichter is en die destijds naar Rotswana was gevlucht met
zijn twee zonen omdat men hem hier in een gekkenhuis had opgesloten. Lambik
vertelt zijn vrienden: ‘Op een nacht verlosten zij hem en namen de vlucht naar
Rotswana, waar zijn komst door de negers en de apen op hoge prijs werd gesteld.
Een van zijn zonen bleef bij hem in het oerwoud, de andere, die de slimste, de
knapste en de intelligentste was, keerde naar het vaderland en... is thans bezig
met hier voor jullie te staan... want die dichter is mijn vader!’
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Naast de vliegende aap komen in dit verhaal verder ook sprekende en aangeklede apen voor. De Joerangetangs staan onder leiding van Biebop (een grappige verwijzing naar een nieuwe, hippe muziekrage die op het ogenblik van het
verschijnen in opmars is). De hoofdman geeft zijn visie op de vooruitgang: ‘Ik
toch heel veel beschaafd zijn... ik dragen hemd boven broek... lange broek, die
zij te kort zijn en nekhaar het te lang zijn. Wij al zo ver beschaafd!’ ... Wij al
geen zin om wij nog te werken! Wij maar hele dag zot rondspringen met wij
lege koppen! Ik dat geleerd hebben als ik in circus werken in Europa!’ Later in
het verhaal vermomt Lambik zich dan weer als aap om zich onder de apen te
begeven.
Inspiratie uit literatuur en film
Dat Vandersteen – en later ook Geerts – zijn inspiratie uit literatuur en film
haalde, was al duidelijk. Zo komt King Kong aan bod en speelt ook Tarzan
een rolletje. In De apekermis, dat onmiskenbaar tot de toppers behoort, krijgt
iedereen last van de toenemende hitte, die te wijten is aan een meteoor die met
grote snelheid de aarde nadert. De straling heeft tot gevolg dat mensen die
blootgesteld worden aan het gevaar, hun verstand verliezen en geen verschil
meer zien tussen apen en mensen. De apen daarentegen ontwikkelen door de
straling menselijke vermogens, nemen een politieke rol op en vestigen een wereldheerschappij van apen. Aan het begin van het verhaal vermommen Lambik,
Jerom en professor Barabas zich als apen om achter de plannen van de nieuwe
heersers te komen. Gaandeweg ontwikkelt het verhaal zich als een Bond-story,
waarin Barabas allerlei technische vernuftige wapens en accessoires uitdenkt
voor Bond-girl Sidonia 00 Klein 7 alias Sidonia Lohren en Lambik 00 Grote 7.
Het verhaal is geïnspireerd door de roman La planète des singes van de Franse
auteur Pierre Boulle uit 1963, het boek dat later bekend werd door de verfilming van Tim Burton uit 1968: Planet of the Apes. Hoewel de omstandigheden
anders zijn, is er een soortgelijke rolverwisseling tussen apen en mensen.
En verder...
Willy Vandersteen, de vader van het beeldverhaal, heeft ons erg veel stof tot
nadenken en tot exploreren nagelaten. Het is fascinerend om te merken hoe-
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veel thema’s en onderwerpen doorheen de jaren werden aangeraakt. Opmerkelijk is ook om vast te stellen hoeveel apen in diverse verschijningsvormen door
de tekenaar(s) worden opgevoerd: als figuranten, personages, of als alter ego’s
van de hoofdrolspelers zelf. Het mensenras krijgt in Suske en Wiske niet veel
krediet, de aap daarentegen heeft de lachers op zijn hand.
Is het de nabijheid van de Antwerpse dierentuin die de fantasie van de auteur
heeft geprikkeld? Of vond de inspiratie eerder haar herkomst in het koloniale
verleden van België? Vandersteen was ongetwijfeld een kind van zijn tijd. Als
hij Afrika schetste, deed hij dat naar het beeld van de toenmalige Vlaming,
inclusief de naïef lachende en knikkende negerkopjes die zovele toonbanken
sierden. Ook de zoo speelde zeker een rol; het overgrote deel van de dieren
in deze dierentuin heeft haar oorsprong in de voormalige kolonie. Maar ook
andere ‘actuele’ thema’s vonden hun weg naar het beeldverhaal: de crisis, de
milieuproblematiek, de verregaande vervlakking van de samenleving... Als tekenaar en scenarist maakte Vandersteen dankbaar gebruik van alle (volkse)
grapjes die voorhanden waren.
Wie de eerste 50 jaar van de Rode reeks herleest, beleeft een stukje geschiedenis. Het lezen fungeert als het ware als teletijdmachine. Zonder vernuft,
zonder techniek, enkel door de kracht van de verbeelding flitst het verhaal je
terug in de tijd. De meester had het misschien zelf zo kunnen schrijven: ‘Beleef
opnieuw de sfeer van toen en proef weer met volle teugen van de Blauwe reeks
of van Safari.’ Zo heeft het althans voor mij gewerkt, en werkt het nog steeds.
En ik geniet, luidop lachend, al dan niet met een pot thee binnen handbereik.
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De aap in het ex Libris
Jack van Peer

Typisch voor het ex libris is de identificatie met hetzij de naam, persoonlijkheid of beroep van de opdrachtgever, hetzij met een auteur of boek waar
dit boekmerk voor bestemd is. Vanwege een intense verknochtheid met hun
huisdier, komen vrij vaak katten of honden terug in de ex librissen van menig opdrachtgever. Soms zoekt men een allegorische verwijzing van dierlijke
kenmerken naar persoonlijke karaktertrekken. Een dierenepos als Van den vos
Reynaerde of Het Jungleboek leent zich vaak tot een ‘dierenex-libris’. Daar de
aap voor de meeste mensen lelijk en boosaardig is, lachwekkende bewegingen
maakt, sterk op de mens gelijkt en diens handelingen graag nabootst, komt hij
vaak als karikatuur voor in vergelijkingen of spreekwoorden. Doorgaans wordt
hij dan in relatie gebracht met jonge en speelse kinderen (belhamels, bengels,
deugnieten, snotapen…).
Vanwege een speels karakter – dat me door menigeen wordt toegemeten –,
mijn voorliefde voor het gebruik van dubbele bodems en het koesteren van onderhuidse humor, weerspiegelt deze interesse zich ook in mijn voorliefde voor
bepaalde ex librissen. Gezien aan de aap vaak een clowneske rol wordt toebedeeld, of als symbool voor een wellustig leven wordt vooropgesteld, was ik
geboeid door de rol die dit dier in het ex libris zou kunnen spelen. Als een aap
uit een doosje heb ik me op dit thema gestort, maar even snel ben ik mij een
aap geschrokken.
De fratsen en schelmstreken van Botsaert indachtig was ik zo naïef te veronderstellen dat deze aap van een gelijkwaardige belangstelling zou kunnen
genieten als Reynaert himself. Een eerste speurtocht in mijn eigen, toch niet
onaardige collectie, was bijzonder ontgoochelend. Zelfs na raadpleging van de
catalogus van de Internationale ex-libriswedstrijd die het Reynaertgenootschap
in 1996 organiseerde, werd die frustratie alleen maar groter. Op geen enkele
van de 250 geselecteerde prenten in deze publicatie is er zelfs maar een schim
van Botsaerts rasgenoten waar te nemen. Na een recente ruilbijeenkomst voor
ex-librisverzamelaars in Berlijn, hebben enkele bevriende en ‘apetrotse’ collega’s me toch een dertigtal boekmerken toegezonden. Louter thematisch blijft
dit een schrale troost.
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In tegenstelling tot mijn verwachting, wordt de aap nauwelijks vanwege
voornoemde ‘losbandige’ karakteristieken in beeld gebracht. Bij uitzondering
wordt hij aangewend om Jacob Cats’ gerenommeerde spreekwoord te illustreren ‘Al draeght den aep een gouden ringh, Soo is het doch een leelick dingh’.
Mits enige fantasie kan men in het ex libris dat de Rus Yurij Smirnov voor
zichzelf maakte in 2003, een dergelijke verwijzing terugvinden (afb. 1). Fraai
uitgedost, strikjes in het haar, de kroon boven het hoofd, is deze aap duidelijk
op de versiertoer. Het argeloos en zonder belangstelling afrukken van bloemblaadjes suggereert de vertwijfeling van ‘Zij houdt van mij, zij houdt niet van
mij...’. Bovendien maakt de graficus zijn onderwerp nog ongeloofwaardiger
door de prent in de vorm van een speelkaart te presenteren, zelfs een uit de
hartenreeks. Blijkbaar een subtiele manier om zichzelf voor de aap te houden.
Een facet als ijdelheid sluit hier uiteraard nauw bij aan. Het ex libris van de
Hongaar Istvan Drahos voor Rethy Zoli (afb. 2) laat daar geen twijfel over bestaan. Maar ook de Oostenrijker Wilhelm Wiszkocsil mijdt dit thema niet. De
aquatint van de Hongaar Ferenc Balint (afb. 3) hoort beslist ook in voorgaand
rijtje thuis. Deze verzamelaar heeft ongetwijfeld iets met primaten, want niet
minder dan vier aap-gerelateerde stuks op zijn naam doken op. De kleurrijke
vlakdrukken van vader en zoon Pugachevski uit Oekraïne hebben vooral een
esthetische betekenis. Vader Arkady (afb. 4) plaatst zijn aap, vermoedelijk niet
onbewust, buiten het kader, waardoor hij ten overstaan van een ‘gekooide’ toekan een buitenbeentje of een geval apart blijft. Ook de jongere Gennady (afb.
5) suggereert met zijn dobbelsteen een vorm van speelsheid of onvoorspelbaarheid, hoewel deze aap dat kennelijk niet uitstraalt. De gorilla met jongen, die
hij in 1994 door de Amsterdamse Anneke Kuyper liet graveren (afb. 6), is een
technisch hoogstandje. Buiten het feit dat de kooi wagenwijd openstaat, wat
volgens mij in het geval van een gorilla niet bepaald risicoloos is, houdt deze
prent ogenschijnlijk nauwelijks een onderliggende boodschap in.
In de eerder neutrale houtgravures van de Nederlander Pam G. Rueter fungeert de aap louter als versiering. In het ex libris voor Fanny Bakx uit 1993 is
soberheid troef (afb. 7), terwijl het ex libris voor de familie van de voormalige
Graphia-voorzitter André Vercammen, daterend uit 1956, wellicht verwijst
naar hun koloniaal verblijf in Belgisch Kongo (afb. 8). Dergelijk koloniaal verleden vinden we ook terug in ‘het houtje’ dat Cor de Wolff, eveneens uit Nederland, maakte voor zijn landgenoot Jan Wieringa (afb. 9). Musicerend en in
relatie tot een ‘medicinale’ slang, krijgt de aap hier duidelijk menselijke, zelfs
vrouwelijke karakteristieken.
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Verscheidene van de mij toegezonden ex librissen plaatsen de aap dan weer
in zijn natuurlijke habitat. Zo vraagt de Oekraïener Sergeij Kirnitzky terecht
aandacht voor allerhande bedreigde diersoorten (afb. 10). Voor opdrachtgeefster Riet de Haas hoort de chimpansee blijkbaar ook thuis in deze rij.
Van een vroegere datum is de houtgravure van Thijs Mauve (afb. 11). In dit
onschuldig ogende ‘Aards Paradijs’ moet men overigens flink zoeken naar
de aanwezigheid van de aap. Voor de eigenaar L. Broese van Groenou, was
dit zoogdier blijkbaar niet bepaald een favoriet. Marlies Köhler daarentegen
heeft eerder een voorliefde voor het eveneens bedreigd regenwoud (afb. 12).
Voor de in Duitsland verblijvende Oekraïense graficus Harry Jürgens is het
apenras nog sterk vertegenwoordigd. Met de banaan in de hand houdt de
voormalige Oost-Duitser Zieghold met zijn houtgravure het ‘apenimago’ dan
weer in ere (afb. 13). De relatie tot de heer Axel Leier is me daarbij evenwel
compleet vreemd.
Uiteraard is de Ark van Noë een zeer dankbaar thema voor een dierenexlibris. Het is dan ook een veelvoorkomend thema in ex-librismiddens. Doorgaans wordt zo’n prent een leuk zoekplaatje. Niet zo in deze kopergravure van
de Hongaar Zoltan Ven, waar de aap onmiddellijk op het voorplan treedt. Op
het eerste gezicht is hij nochtans niet zo bijster gelukkig met de taak die hij
voor M.P. de Haas moet klaren (afb. 14). Haast even populair als thema is het
Carnaval des Animaux naar de muziek van Camille Saint-Saëns. Een van de
fraaiste voorstellingen is ongetwijfeld de kopergravure die Lou Strik maakte
voor Jos van Waterschoot (afb. 15). Dat de aap vlaggenzwaaiend het voortouw
neemt van deze carnavalstoet mag ons niet verbazen.
Dit brengt ons, na een eerder ernstige benadering, terug naar de ietwat ludiekere en speelsere karaktertrekken, die ons eigenlijk tot het schrijven van dit
stuk hebben aangespoord. De aap die zich op het vlak van zijn intelligentie met
de mens wil meten is daar ongetwijfeld een voorbeeld van. Een peinzende aap,
die op een stapel boeken zijn afkomst bestudeert, getoetst aan Darwins basisprincipes, liegt er niet om (afb. 16). Dit mag althans blijken uit de houtgravure
van de reeds eerder vermelde Thijs Mauve voor de boekerij van F. Schrijver. De
symboliek in het ex libris van Szigeti Andras moet daar niet voor onderdoen, al
was de Hongaarse graveur Antal Fery iets soberder (afb. 17). Eerder symbolen
van losbandigheid zijn de ontwerpen van de gerenommeerde ex-librisontwerpers Hedwig Pauwels (afb. 18) en P. Richter (afb. 19) die zij respectievelijk voor
Horst Sparke en Eberhard Hofrichter maakten. Zowel als kompaan van Tijl
Uilenspiegel als in de kroeg is zijn rol van ‘relativist’ kenmerkend. Het boek-
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merk voor Bedrich Konarik, ontworpen door de Tsjech Karol Nemec (afb. 20)
sluit daar naadloos bij aan.
Ook als gezelschapsdier, of zelfs ‘lustobject’ ontsnapt de aap niet aan zijn lot.
De lezer zal wellicht over voldoende verbeeldingskracht beschikken om zich
zelf een beeld te vormen aan de hand van de zowel reeds oudere, als zinnenprikkelende prenten van Franz von Bayros (afb. 21), G. Erler (afb. 22), Paolo
Rovegno (afb. 23) en David Becker (afb. 24). Wellicht is de onderliggende
boodschap, die in principe van elk ex libris zou moeten uitgaan, hier van een
andere orde. Noch de specifieke karakteristieken van de aap, noch enige relatie
tot de eigenaar springen hierbij in het oog. In deze veruiterlijkingen komt het
me eerder voor dat deze prenten vooral ook een lustobject waren of zijn voor
deze opdrachtgevers of eigenaars. In zeker opzicht verhult het dan ook niet
helemaal hun bijzondere interesses.
Op basis van deze bescheiden oogst moet ik grif toegeven dat mijn verwachtingen wellicht veel te hoog lagen. Numeriek is het aantal ex librissen, dat om
welke reden ook een aap in beeld brengt, beslist onbeduidend. Zelfs al moeten
we dit afleiden uit een beperkte steekproef. Gezien vanuit het perspectief van
het Reynaertverhaal kunnen wij zelfs stellen dat dergelijke boekmerken (quasi)
onbestaand zijn. Los van deze beschouwing heeft vooral het gebrek aan symboliek en allegorie me bijzonder verbaasd, gezien de aap zich daar ongetwijfeld
prima toe leende. Persoonlijk ben ik helaas het meest teleurgesteld vanwege het
ontbreken van de zin voor humor en de kunst tot relativeren. Met deze onvervulde verwachtingen sta ik nu vanzelfsprekend zelf voor aap.
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‘BITSE EN HAATDRAGENDE WOORDEN’
WORDEN ‘EEN OUDE FABEL IN
NIEUWE KLEEDIJ’
Robert van Genechtens Van den vos Reynaerde verfilmd (1943)
Egbert Barten

Midden in de Tweede Wereldoorlog werd in Den Haag een tekenfilm in
kleuren van Walt Disney-achtige kwaliteit gemaakt naar een antisemitisch
‘vervolg’ op het middeleeuwse Reynaertverhaal. Een fragment van de film werd
pas in de jaren 90 van de vorige eeuw ontdekt in de filmarchieven en pas sinds
enkele jaren is de complete film te zien en te bestuderen. In deze bijdrage gaan
we in op de film, op de filmmakers en vragen we ons af waarom tot voor kort
eigenlijk niemand van het bestaan van de film wist. Deze studie is gewijd aan
de volledige film en presenteert tot nu toe onbekend bronnenmateriaal.1
Het begon allemaal met de Vlaming Robert van Genechten (1895-1945).
Deze radicale Vlaamse activist week aan het eind van de Eerste Wereldoorlog
uit naar Nederland, waarna hij in België bij verstek veroordeeld werd tot acht
jaar gevangenisstraf. In Utrecht maakte hij zijn studie rechten af en in 1925
vestigde hij zich als advocaat in dezelfde plaats. In juni 1930 werd hij genaturaliseerd tot Nederlander en in 1934 vond zijn radicalisme een uitweg in zijn
aansluiting bij de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB). Hij publiceerde
veel over de Vlaamse beweging, het kapitalisme en de ‘dietsche’ verbondenheid
tussen Vlaanderen en Nederland. Hij werd een van de voornaamste theoretici
van de NSB en vanaf oktober 1938 vormingsleider van de beweging.2 In het kader van die vorming publiceerde hij in 1937 in het politiek-cultureel maandblad
van de NSB, Nieuw Nederland zijn enige literaire werk, Van den vos Reynaerde.
Van Genechten situeert zijn verhaal in Vlaanderen en laat het beginnen met
de dood van de oude koning Nobel. De ezel Boudewijn, die in het verhaal de
democratie vertegenwoordigt, weet zich van de troon meester te maken. Terwijl de andere dieren ruzie maken of Boudewijn wel recht heeft op die plaats,
dient zich opeens een ‘allerzonderlingst dier aan, dat geen van allen kende’.3
Het is Jodocus, de neushoorn, die bij de ezel om een plaatsje in het rijk vraagt.
Boudewijn stemt in maar met de komst van Jodocus gaat het snel bergafwaarts
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1. Robert van Genechten spreekt in Utrecht, 1941. Opname uit
Spiegel der Beweging, nr. 9, 1941. Beeld uit film in collectie Beeld
en Geluid, Hilversum.

met het oude rijk van koning Nobel. De sterkere, roofzuchtige dieren Izegrim
de wolf en Firapeel de luipaard worden naar de grenzen van het rijk gezonden
om te verhinderen dat de jonge Lionel, zoon van koning Nobel, terugkeert. Op
die manier zijn ze ook geen bedreiging meer voor Jodocus. Een republiek wordt
uitgeroepen waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap voor alle dieren gelden.
Jodocus weet steeds meer macht te krijgen doordat hij andere neushoorndieren naar het rijk laat komen, die onder zijn leiding belasting gaan innen. Ook
tracht hij de dieren van hun eigen aard te vervreemden door hen verbintenissen
met elkaar aan te laten gaan: ‘toen kwam er groote verwarring over de dieren.
Zij waren nu ware broeders geworden en paarden onder elkander. De stier en
de geit, de haas en de visch, de fret en het everzwijn en daardoor erkenden zij
zichzelf en elkander niet en verwarden zich in elkanders namen en gewoonten
en zij vraten hun eigen kinderen, die zij niet meer herkenden’ (p. 34). Jodocus
probeert ook Reynaert voor zijn karretje te spannen. De ontevredenheid onder de dieren neemt toe. Nobels zoon Lionel overlegt met Izegrim, Firapeel
en Reynaert wat ze nu moeten doen. Aan het hoofd van een grote stoet dieren trekt Lionel naar het oude rijk van zijn vader. De dieren richten een groot
bloedbad aan onder de neushoorndieren, waarbij ook Jodocus sneuvelt, ‘maar
hoezeer alles ook was beraamd, toch wisten er sommige hunner te ontkomen
en te vluchten naar andere landen’ (p. 98). Reynaert heeft inmiddels zijn oude
gewoonte weer opgepakt; hij heeft zich aan het gevolg van de nieuwe koning
Lionel onttrokken om een vette hen te verschalken en ‘zoo zal het wel altijd
blijven’ (idem).
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Wat Van Genechten met zijn Reynaertversie wilde vertellen was dat de joden
verantwoordelijk zijn voor de misstanden in de maatschappij en dat zij zichzelf
ten koste van anderen willen verrijken. Alleen door hen met krachtige hand te
bestrijden kan worden voorkomen dat de maatschappij ten onder gaat. De parlementaire democratie, volgens Van Genechten ook een vondst van de joden,
deugt niet en de idealen van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) leiden tot verwording en ongewenste rassenvermenging. Het is de eigen (volks)aard die belangrijk is en moet worden bewaard. Had het antisemitische werk toen het in afleveringen in het NSB-blad verscheen nog weinig weerklank gevonden, dat werd anders toen het in het inmiddels bezette Nederland
van 1941 bij de nationaalsocialistische uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer als boek verscheen.4 Van Genechten zelf was in 1940 procureur-generaal
bij het Gerechtshof te Den Haag geworden en berucht door zijn optreden als
aanklager bij het door de Duitsers ingestelde Vredesgerechtshof. Het boek dat
uitgever George Kettmann maakte van Van den vos Reynaerde werd rijkelijk
voorzien van zwart-wittekeningen van Maarten Meuldijk, de politiek tekenaar
van het NSB-weekblad Volk en Vaderland. Van Genechten volgde de verkoop
van zijn boek met argusogen. Van den vos Reynaerde verscheen in maart 1941
en een maand later informeerde hij al bij Kettmann naar de verkoop. De uitgever hield zich een beetje op de vlakte, maar wilde wel kwijt dat de NSB maar
weinig deed om het boek onder de aandacht te brengen. De verkoop van het
boek liep er overigens niet minder om. In augustus van dat jaar waren er van
de eerste oplage van zo’n 2000 stuks al 1885 exemplaren verkocht. Een tweede
druk van maar liefst 8000 verscheen nog in hetzelfde jaar. Het boek was via
boekenexporteur Van Ditmar ook in België te koop.5

2. De visie van tekenaar Maarten Meuldijk op
de rassenvermenging. Uit Robert van Genechtens boek (p. 35).

3. Achtergrond uit Van den vos Reynaerde met de
heuvels waaruit Jodocus verschijnt. Kleine foto in
collectie Du Buy, repro collectie auteur.
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Het boek kreeg vooral aandacht in de uitgesproken nationaalsocialistische
pers. De eerste jubelende recensie verscheen in Volk en Vaderland van 28 maart
1941:
Afgezien van de op zichzelf al groote verdienste zich aan den volkschen toon van het oude vermaarde te hebben gehouden en tegelijk
in die sfeer met vele nieuwe vondsten en geestige trekjes als afgerond
geheel een werkelijk ‘vervolg’ te hebben gemaakt, is deze nieuwe
Reynaert een prachtig staal van satyrieke tendenz-kunst […] De
politiek heeft hier metterdaad een bezielende werking gehad: wel
verre van een wat kunstmatig uitgedacht verhaal te zijn, is het eenen-al tintelend van leven geworden, waarnaar de lezer telkens weer
zal teruggrijpen. […] Er is zeker geen betere propaganda denkbaar
dan die van den gezonden lach. Dat Van Genechten aan ‘Van den
vos Reynaerde’ zooveel echten humor meegaf, waarbij Meuldijk op
al even natuurlijke wijze de kostelijke dierenfiguren in zwart-en-wit
tot leven bracht, is voor onze politieke propaganda een niet te onderschatten aanwinst.

Buiten de specifieke NSB-pers vond het boek overigens nauwelijks weerklank. In een advertentie in Volk en Vaderland van 6 juni 1941 waarin het boek
‘een geschenk aan ons volk’ genoemd werd, vermeldde de uitgever dat de dagbladpers en de letterkundige tijdschriften het niet wilden recenseren, want ‘de
heeren zijn nog bang voor het ‘anti semitisme’ […] terwijl de Nederlanders in
hun hart reeds lang antisemiet zijn’.
Vermoedelijk zal het relatief grote succes van Van Genechtens boek in nationaalsocialistische kringen – voor de Vlaamsche Omroep, Zender Brussel werd er in april 1941 onder de naam Jodocus zelfs een hoorspel-versie van
gemaakt6 – van invloed geweest zijn op het besluit van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten (DVK) om van dit werk een prestigeproject van
de Nederlandse filmindustrie te maken. Er zou een tekenfilm van gemaakt
worden, en nog wel in kleur, een unicum voor die tijd in Nederland.
Voor dit omvangrijke werk ging men in zee met de in 1941 met steun van
het DVK opgerichte maatschappij Nederland Film. Nederland Film werd geleid door de nationaalsocialistische filmmaker Egbert van Putten (1899-1996).
Van Putten was eind jaren twintig, begin jaren 30 betrokken geweest bij de
Nederlandsche Filmliga en daarna woonde hij een aantal jaren in Berlijn. Hij
had in Duitsland meegewerkt aan een aantal speelfilms en het scenario geschreven voor een animatiefilm van Lotte Reiniger (Das Rollende Rad, 1934).
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Hij bracht er de Zweedse antisemitische film Petterson och Bendel (regie Per
Axel Brenner, 1935) in de bioscoop. Ook was hij kringleider van de NSB, afdeling Berlijn. Een man dus met nogal wat contacten in de filmwereld en in de
politiek, zowel in Duitsland als in Nederland.7
Vanuit Berlijn kreeg hij steun van Alfred Greven, een voormalige Ufa-producent die de filmbelangen van de Duitsers in de bezette gebieden in het oog hield
en waar hij dat nodig achtte Duits-vriendelijke filmmaatschappijen opzette.
Nederland Film paste goed in dat plaatje. De firma kreeg twee afdelingen, één
voor de vervaardiging van documentaire films, en één voor het maken van animatiefilms. Beide waren gevestigd in het hartje van Den Haag. De documentairesectie was gevestigd aan Smidswater 1. De animatiesectie werd gevestigd
aan Smidswater 20, een grote ruimte van twee verdiepingen boven het koetshuis van Filmgilde-leider Jan Teunissen, die aan de achterkant in het statige
pand aan Lange Voorhout 62 woonde. Omdat de poorten van het koetshuis in
gebruik waren voor de auto van Teunissen was de tekenfilmstudio alleen toegankelijk via een poortje naast zijn pand aan de Lange Voorhout; een poortje
dat nummer 64 droeg waardoor de studio ook wel ‘Studio 64’ genoemd werd.
Voor het maken van de animatiefilms werden de nodige mensen van de vroegere Pal Studio te Eindhoven gerekruteerd. Ook apparatuur van die studio
werd overgenomen.

4. Nederland-Film directeur en Van den vos Reynaerde-regisseur Egbert van Putten in gesprek met een van de financiers
van Nederland Film, Gerard van den Arend (tevens een van
de adjudanten van NSB-leider Anton Mussert). Foto collectie
auteur.
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5. Egbert van Putten, 1940-1941.
Foto R.J. Meijer, collectie auteur.
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6. De opname-installatie voor tekenfilmanimatiefilm bij Nederland Film, maart 1943. Deze opstelling met de apparatuur
was overgenomen van de Pal Studio te Eindhoven.

In een van de vroegste archiefstukken over Nederland Film (gedateerd 22 september 1941) werd Van den vos Reynaerde begroot als een ‘teekenfilm in kleuren
[…] te maken als een film met een minimale lengte van 250 meter’ [= ongeveer
9 minuten, EB] voor fl. 15.000.8 Toen Van Putten in juli 1942 een contract
sloot met het DVK was het budget inmiddels bijgesteld tot fl. 30.000.9 Eind
1942 was het aanvankelijk begrote bedrag al ruim verzesvoudigd en ging men
bovendien uit van een geschatte lengte van 600 meter (ruim 21 minuten).10
Ongetwijfeld zal de rekening die uiteindelijk gepresenteerd werd aan het DVK
nog hoger geweest zijn, al valt niet meer te achterhalen hoeveel precies.
Over de productie van de film werd in de pers alleen in vage termen gesproken als het tekenfilmproject van Nederland Film; dat het een verfilming
van het boek van Van Genechten was, werd nergens vermeld.11 Maar er werd
niet in het diepste geheim aan de film gewerkt. Voor een deel waren collega’s in het filmbedrijf zeker op de hoogte van wat er in Den Haag gebeurde.
Getuige de uitlatingen van bijvoorbeeld collega-animator Marten Toonder
kort na de oorlog wisten enkelen zelfs precies waar het over ging: ‘een NSB
onderneming die een antisemitische tekenfilm vervaardigde’.12 Ook de tekenaars die aan de film werkten wisten wel wat er van hen verlangd werd.
Volgens tekenaar Joop du Buy, die van de zomer 1942 tot april 1943 bij Nederland Film werkzaam was, werden de neushoorndieren op de werkvloer
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‘ jodenbeesten’ genoemd.13 Ook volgens tekenares Jenny Dalenoord (geboren
1918) waren ze zeker op de hoogte: ‘die film [vond ik] niet erg sympathiek,
omdat die typisch een achtergrond van anti-joodsheid had. Wij begrepen dat
wel, want dat was echt de bedoeling ook, dat vonden we niet zo leuk. Maar
ja, we moesten ook geld verdienen. […] afschuwelijk, hoe verzin je het, een
soort anti-joodse propaganda. Als propaganda zou het niet gewerkt hebben
[denk ik] want precies dezelfde afbeeldingen waren er op de reclamezuilen,
en daar stonden dan leuzen onder. Geen neushoorns maar mannetjes met
grote neuzen, karikaturen enz. Hele grote affiches.’14 Vermoedelijk verwijst
Dalenoord hier naar het affiche van de film Der Ewige Jude (regie Fritz Hippler, 1940), dat vanaf oktober 1941 op een flink aantal plekken in Den Haag
te zien moet zijn geweest aangezien de Nederlandse versie van die film begin
die maand werd uitgebracht en begeleid werd door een heftige affiche van
Hans Borrebach.15
Het scenario van de film was vermoedelijk van de hand van Henk Plaizier
(geboren 1913) van het Persgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer.16 In de
al eerder aangehaalde brief over de film van het DVK van 22 september 1941
is sprake van vervaardiging van de film ‘volgens bijgaand scenario’ en ‘omtrent
eventueele kleine afwijkingen van het scenario trede U steeds in overleg met
den heer H. Plaizier’. Onduidelijk is in hoeverre medewerkers van Nederland
Film zelf betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het scenario; waarschijnlijk is dit echter wel. Dat moge wellicht blijken uit het feit dat er twee verschillende scenarioversies bekend zijn waarvan de eerste alleen is overgeleverd
uit de nalatenschap van een van de animators (zie bijlage 1). Ook is er een foto
van een ‘scenariobespreking’ ten kantore van Nederland Film waarop alleen
Nederland Film-medewerkers te zien zijn.
Als regisseur staat op de credits van de film Nederland Film-directeur Egbert
van Putten vermeld. Na de oorlog beschouwde Van Putten zijn regiecredit als
slechts pro forma: ‘hoewel ik verantwoordelijk was had ik er weinig mee te
maken, de jongens van de Pal Studio deden het allemaal zelf ’.17 De van de Pal
Studio afkomstige medewerkers Hill Beekman (geboren 1911), André Holla
(1916-1996) en Joszef Misik moeten een belangrijke stem hebben gehad in
het ontwerp van de dierenfiguren, waaronder de notoire neushoorn Jodocus.
Men liet de zwart-wittekeningen van Maarten Meuldijk uit het boek van Van
Genechten helemaal links liggen, omdat zij niet geschikt waren voor de op
Amerikaanse tekenstijl georiënteerde animatie. Alle figuren werden dan ook
opnieuw ontworpen.
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7. Pasje van het Filmgilde van de Nederlandsche Kultuurkamer van camera-assistent Joop van Essen, geldig voor 1942.
De pas is ondertekend door Jan Teunissen, leider van het Filmgilde en door van
Essen zelf. Origineel in collectie Joop
van Essen, foto collectie auteur.

10. De tekenafdeling op 5 december 1941.
Aan de wand zeven voorbeelden van dieren
uit de film waaronder vanaf links Reinaert
en Boudewijn de balkende ezel en derde van
rechts Jodocus, het neushoorndier. Aan de
tekentafel in het midden tegen de wand zit
Jenny Dalenoord, de andere tekenaars zijn
onbekend. Foto collectie auteur.

8. Camera-assistent Joop van Essen poseert bij de moviola van Nederland Film.
Foto in collectie Joop van Essen, foto in
collectie auteur.

11. De Tekenafdeling in maart 1942. Aan de
extra rij tekentafels die er in vergelijking met
de foto van december 1941 is bijgekomen,
kan men zien dat er inmiddels meer personeel werkt aan de film. De vrouw die zich
naar de camera omdraait, is opnieuw Jenny
Dalenoord. De vrouw die aan de kop van de
tekentafels zit, is Corry Mühlenfeld. Foto
collectie auteur.

9. Administrateur J. A . (Lex) van Glabbeek poseert bij de moviola van Nederland Film, maart 1942. Repro uit collectie Holla.
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12. Scenariobespreking 1942. Van links naar
rechts Bouman, Misik, Holla en Beekman.
Op de achtergrond ingelijste tekeningen
van hoofdfiguren uit de film. Links Jodocus,
rechts Reinaert en Boudewijn de ezel op de
troon. Foto collectie auteur.

15. Animator, later bedrijfsleider Holla in
het kantoor van de tekenfilm. Aan de wand
een grafiek met ‘Prestatie Statistiek Teekenafdeling’. Holla dateerde de foto achterop
zelf ‘maart 1943 voordat ik de leiding van
Kannegieter overnam’. Foto collectie auteur.

13. Animator Hill Beekman poseert bij een
van de tekentafels van Nederland Film. Op
de tafel ligt een achtergrond van Van den vos
Reynaerde. Foto collectie auteur.
16. Jan Bouman poseert bij een van de tekentafels van Nederland Film, maart 1942. Foto
collectie auteur.

14. Animator André Holla poseert bij tekentafel Nederland Film, april 1942. Foto
collectie auteur.

17. Hill Beekman doet hetzelfde; foto collectie auteur.
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18. De schilderafdeling van Nederland Film.
Wie de beide dames op de foto’s zijn, is onbekend. Foto collectie auteur.

21. Holla bij de tekentafel
1942. Foto idem.

19. De tekenafdeling van Nederland Film.
Wie de drie tekenaars zijn, is onbekend.
Foto collectie auteur.

22. Cameraman Joszef Misik poseert bij de
moviola. Foto collectie auteur.

20. Animator Holla bij de moviola. Foto
collectie auteur.

23. Misik, idem.
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26. Een deel van de groep jonge tekenaars
die na het winnen van een wedstrijd vanaf de
tweede helft van mei 1942 werd opgeleid tot
tekenfilmmakers, poserend voor de ingang
van het koetshuis aan de Lange Voorhout
te Den Haag (‘Studio 64’). Met stropdas,
tweede van links, Jan van Hillo; de rest is onbekend. Origineel in collectie J.W.I. du Buy,
repro collectie auteur.

24. Beekman bij de moviola. Foto idem.

27. Een ander deel van de groep, poserend
aan de overkant van het Lange Voorhout.
Eerste rij van boven, derde van links Greet
Krouwel, direct daaronder Joop du Buy. Rij
daaronder, vijfde van links, Han van Gelder
(met bril). Onderste rij, met jas aan, Jan van
Groningen). Origineel in collectie Du Buy,
repro collectie auteur.

25. Van den vos Reynaerde-componist Leo
Ruygrok in het Concertgebouw te Amsterdam, 27-28 augustus 1942. Hij repeteert hier
de suite die hij componeerde voor een andere
Nederland Film, Wie gaat mee? (1942). Foto
R.J. Meijer, collectie auteur.
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28. ‘Studio 64’, tekening van Jan van Groningen
uit 1943 ter gelegenheid van het afscheid van Joop
du Buy van de studio. Origineel in collectie Du
Buy, repro collectie auteur.

29. Een aantal winnaars van de tekenwedstrijd tekent op locatie, vermoedelijk in
Haarlem. De man in het wit is tekenleraar
H.G. Kannegieter; de jongere man die naar
zijn tekening kijkt, is Han van Gelder. Op
de grond zit N. Hoogerwerf; de anderen zijn
niet bekend. Origineel in collectie Du Buy,
repro collectie auteur.

Om aan jong talent te komen voor de grote groep mensen die nodig was
voor het ambitieuze tekenfilmproject werd begin 1942 in Haarlem een tekenwedstrijd uitgeschreven. In de jury zaten Beekman en de Haarlemse tekenaar
H.G. Kannegieter.18 De 30 winnaars kregen gratis een cursus tekenfilm maken
aangeboden onder leiding van Kannegieter en konden daarna aan de slag bij
Nederland Film. Onder de winnaars bevonden zich de al genoemde Joop du
Buy, Han van Gelder, Greetje Krouwel en Jan van Hillo. De later befaamd
geworden tekenaar Hans Kresse had niet meegedaan aan de wedstrijd, maar
mocht op grond van zijn talent wel meedoen aan de cursus en kwam daarna
ook in dienst bij Nederland Film.
In april 1943 moet de film grotendeels klaar zijn geweest. In de notulen
van de Propagandaraad van het DVK is namelijk sprake van een voorvertoning voor de financiers en voor de mensen die de film gemaakt hadden.19
Die voorvertoning vond plaats op zondagmorgen 25 april in het Asta Theater
te Den Haag.20 In de herinnering van animator Holla zag het er ‘zwart van
de NSB’ers’, een woordspeling op het feit dat NSB’ers vaak gekleed gingen
in hun zwarte W.A.-uniform.21 Veel NSB-bonzen waren aanwezig, onder
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wie Tobie Goedewaagen, secretaris-generaal van het DVK. Opvallende afwezige was de geestelijke vader van het project. Robert van Genechten had
in april 1943 tot tweemaal toe geprobeerd een einde aan zijn leven te maken,
de laatste keer een paar dagen voor de vertoning toen hij zich een kogel door
het hoofd joeg. Ook deze poging overleefde hij, maar hij werd daarna lange
tijd verpleegd en kreeg onder meer een slaapkuur.22 Wel had Van Genechten
in de zomer van 1942 enkele fragmenten van de verfilming gezien waarover
hij aan zijn uitgever schreef: ‘wat ik daarvan […] gezien heb is werkelijk zeer
aantrekkelijk’.23
In de herinnering van Van Putten 50 jaar later was Goedewaagen zeer tevreden met het resultaat. De Propagandaraad van zijn departement was echter
niet onverdeeld enthousiast. In de al aangehaalde notulen van 27 april 1943
bleek dat men nu ineens moeite had met de figuur van de vos, die ‘uit een Nationaal-Socialistisch oogpunt’ niet juist gekozen was. Een opmerkelijk bezwaar,
want de Reynaert uit de film is dezelfde nationaalsocialistische volksheld als
die uit het boek. Men was overigens vol lof voor de techniek van de film en de
tekeningen noemde men zelfs ‘uitstekend’. Uit een brief die Van Putten nog in
oktober 1943 aan het DVK schreef over de film valt op te maken dat ook de
Duitse instanties enige reserves hadden ten opzichte van de film, maar welke
dat waren is niet bekend.24 Daarna werd er weinig meer van de film vernomen.
Er was tijdens de productie alleen in vage termen in de gelijkgeschakelde pers
over het tekenfilmproject van Nederland Film geschreven en ook na de voorvertoning (waarbij geen pers aanwezig was) verscheen de titel niet in de kranten. Van den vos Reynaerde werd niet in de bioscoop uitgebracht, wat opmerkelijk mag heten voor een film waarvan men zoveel verwacht had en waaraan
zoveel geld gespendeerd was.
Naar een antwoord op de vraag waarom Van den vos Reynaerde niet in de bioscoop werd uitgebracht kan slechts gegist worden. Waren de bezwaren tegen
de film van de zijde van de NSB, het DVK en wellicht de Duitsers te groot?
Vond men het te moeilijk om te geloven in de positieve (lees nationaalsocialistische) eigenschappen van de vos, een dier dat in animatiefilms meestal de rol
van de onbetrouwbare schurk speelde? Hoe kon het prototype van een schurk
ineens veranderen in een held?25 Of vond men op het tijdstip van gereedkomen
van de in april 1943 vertoonde versie het niet meer opportuun om nog een antisemitische film uit te brengen? De ‘Grote Propaganda-actie’ tegen de joden was
in 1941 al voorbij en dus was Van den vos Reynaerde wellicht te laat voltooid om
nog van pas te kunnen komen.26
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30. De vos als onbetrouwbaar wezen in twee andere films uit de periode: titelbeeld Der Störenfried van Hans Held (1939-1940). Foto uit de
film, collectie auteur.

31. Das dumme Gänslein van Hans Fischerkösen
(1944), voor een deel in Nederland getekend
door dezelfde mensen die aan Van den vos Reynaerde hadden gewerkt. Foto uit de film, collectie auteur.

Overigens zijn ook andere films van Nederland Film op de plank blijven liggen, zoals de muziekfilm Wie gaat mee? (regie R.J. Meijer, 1942) die wél een
persvoorstelling kreeg en waarover zelfs uitgebreid en enthousiast geschreven
werd in de pers.27 Helemaal ongewoon was het dus niet dat dure propagandafilms niet vertoond werden. Een deel van de verklaring voor het feit dat er
van Van den vos Reynaerde geen versie meer gemaakt kon worden die iedereen tevredenstelde, ligt wellicht in de snelle liquidatie van de animatiesectie
van Nederland Film nadat de film in de versie van de voorvertoning gereed
was gekomen. Vanaf begin 1943 werden de mensen die eerst gewerkt hadden
voor Van Putten verdeeld over de twee ‘Arbeitsgruppen’ van de Duitse filmmaatschappijen Bavaria Filmkunst en Fischerkösen Film Produktion die een
filiaal openden in Den Haag. In een brief klaagde Van Putten dat de film niet
afgemaakt kon worden volgens de wensen van de Duitse instanties omdat, in
tegenstelling tot eerder gedane beloften, de twee nieuwe studio’s nu weigerden
mee te werken aan de voltooiing van de film.28 Daarop nam Van Putten de enige vertoningskopie die er van de film bestond mee naar Duitsland en gaf hem
aan de weduwe van de met hem bevriende filmregisseur Edgar Beyfuss.29 Die
kopie is tot nu toe niet boven water gekomen. Wel kwam het origineel beeld- en
geluidsnegatief dat vermoedelijk was achtergebleven in het laboratorium van
de Berlijnse firma Geyer Werke (het enige filmlab dat in bezet Europa kleurenfilm kon bewerken), aan het eind van de vorige en het begin van deze eeuw
via het Duitse Bundesarchiv tevoorschijn.
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Uit de film zoals hij nu nog bestaat (volgens de begintitels ‘een oude fabel
in nieuwe kleedij naar een boek van Robert van Genechten’) en de overgeleverde scenario’s kan worden opgemaakt dat de film het boek vrij getrouw
volgt. De kern van het boek (de rassenschande, de destructieve invloed van
de neushoorns, de ‘zuiverende’ kracht van de nationaalsocialistische volksheld
Reynaert die in versie 2 van het scenario en in de film het door de Jodocussen
besmette zand zelfs ‘kuischt’ met zijn staart) bleef behouden. Nadruk krijgt
Reynaert, de volksheld die de revolte leidt tegen de Jodocussen. Vrijwel afwezig in het script is de leeuw Lionel. In film en scenario wordt wat meer nadruk
gelegd op de economische uitbuiting van de dieren door de familie van de neushoorn, die met harde hand belastingen int.
Waarschijnlijk het meest wezenlijke verschil is dat in het boek aan het eind
een aantal Jodocussen weet te ontkomen terwijl aan het eind van de film alle
neushoorndieren de zee in worden gedreven, al vond men dat einde kennelijk
toch zo cru dat men ze na het verdrinken wel vleugeltjes geeft en als een soort
engeltjes ten hemel laat vliegen. Voorwaar een wat dubbelzinnig einde, dat
vreemd genoeg ook niet in de scenarioversies was voorzien. Misschien heeft
men met dit einde tegemoet willen komen aan de ambiguïteit van Van Genechtens boek en de daarin vervatte tendens dat men de neushoorns (in casu
de joden) moet blijven bestrijden, ook als ze (zoals in de film) al ten hemel zijn
gevaren. Het slotbeeld van de film, Reynaert die met zijn kroost over zee uitkijkt, kan op dezelfde manier geïnterpreteerd worden: de neushoorndieren zijn
verdronken, maar wij houden de wacht.
Hoe verging het de makers van de film na de oorlog? De regisseur, Egbert
van Putten, was in september 1944 naar Duitsland gevlucht en werd na de
capitulatie van de Duitsers in Berlijn gearresteerd. Hij werd gerepatrieerd naar
Nederland, waar hij korte tijd, van april tot augustus 1946 gedetineerd was.30
Of hij in die periode ook gehoord is door de Commissie tot Zuivering van het
Filmwezen, is niet bekend. In ieder geval vertrok hij vrij snel na zijn detentie
naar het buitenland. In de filmwereld was hij niet erg actief meer, hoewel hij
in Spanje hand- en spandiensten verleend schijnt te hebben bij sommige grote
Hollywood-producties die daar in de jaren 60 gemaakt werden (onder andere
bij Anthony Manns El Cid, 1961). Ook kwam hij af en toe naar Nederland en
onderhield contacten met oud-medewerkers.31 Toen de auteur van dit artikel
Van Putten eind jaren 80 van de vorige eeuw in Madrid traceerde en hem vroeg
naar zijn herinneringen aan deze periode, Nederland Film en de film Van den
vos Reynaerde, wilde hij maar wat graag zijn kennis delen maar enige vorm van
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spijt of schuldgevoel was in zijn uitlatingen niet te bespeuren. In plaats daarvan
wierp hij zich op als een soort beschermengel, die Nederland Film en vooral de
tekenfilmafdeling alleen maar had opgericht om te voorkomen dat de animators van de Pal Studio, die na het vertrek van Pal naar Hollywood zonder werk
zaten, naar Duitsland gestuurd zouden worden.32
Veel van de medewerkers aan de film keerden na de oorlog niet meer terug
in het filmvak, wellicht om het oordeel van de Commissie tot Zuivering van
het Filmwezen te ontduiken (daarover zijn overigens geen bronnen bekend),
wellicht ook om andere redenen. Dat de film nooit openbaar is vertoond en
daardoor relatief onbekend is gebleven, zal zeker van invloed zijn geweest op
het feit dat vrijwel niemand van de makers er nadelige gevolgen van heeft ondervonden. Hill Beekman en André Holla keerden terug in de reclame waar ze
voordat George Pal naar Eindhoven kwam ook in gewerkt hadden. H.G. Kannegieter (1898-1991) en Joop du Buy (1924-1994) gingen weer strips maken;
Joop Du Buy tekende onder andere een strip voor het communistische dagblad
De Waarheid. Van alle stafleden die gewerkt hadden aan Van den vos Reynaerde
bleven er maar twee werkzaam in de filmindustrie. Cameraman Joszef Misik
ging werken voor de poppenfilmstudio van Joop Geesink en kon hem zelfs in
de eerste helft van 1946 als bedrijfsleider vervangen toen Geesink wél op grond
van zijn filmactiviteiten in de oorlog door de Commissie tot Zuivering van het
Filmwezen voor enkele maanden uit zijn beroep was verwijderd. Misiks assistent Joop van Essen (geboren 1922) – die na zijn paar maanden werk aan Van
den vos Reynaerde ook nog bij de documentaireafdeling van Nederland Film
gewerkt had – richtte na de oorlog in Amsterdam zijn eigen filmbedrijf Mirror
Film op, waar hij nog vele films mee zou maken.
Sommige medewerkers uit de lagere echelons van Nederland Film groeiden na de oorlog uit tot min of meer bekende Nederlanders. Tekenares Jenny
Dalenoord (geboren 1918) maakte faam als kinderboekenillustratrice (onder
andere voor Wiplala van Annie M.G. Schmidt en vele boeken van Miep Diekmann). Haar collega Jan van Hillo (1922-1980) groeide in de jaren 60 en 70
uit tot een bekend tv-reporter en -presentator bij de ncrv, de nts en de nos.
Bekend werd zijn reportage op paleis Soestdijk met Koningin Juliana – waar
ook een goed verkocht boek van verscheen33 – en uitzendingen met andere
leden van het Koninklijk Huis. Aandacht verwierf hij ook met enkele documentaires over de jodenvervolging en de concentratiekampen. Voor een van de
andere tekenaars van Nederland Film, Joop du Buy, vormde dat een aanleiding
om een actie op touw te zetten ten einde Van Hillo van het televisiescherm te
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bannen. Of de hetze zich beperkt heeft tot een kwaad telefoontje aan Beekman, is onbekend.34 Van Hillo werd niet oud. In 1980 stierf hij, op 57-jarige
leeftijd. Du Buy zelf sprak honderduit over de film toen Gerard Groeneveld en
auteur dezes in 1991 hun eerste publicatie over de film aan het voorbereiden
waren. Ook verleende hij alle medewerking en stond hij materiaal af dat hij
over de film in zijn bezit had.35 Maar toen het artikel verschenen was en hij zich
realiseerde dat hij een van de weinigen was die over de film had durven praten,
trok hij zijn woorden in en zei dat we helemaal verkeerd begrepen dat hij eraan
gewerkt had. ‘Ik ben geen antisemiet’, was de kop van het interview waarmee
hij in het Haarlems Dagblad zijn eerdere uitspraken trachtte te herroepen, alsof
wij dat ooit hadden beweerd.36 Het voorval toonde hoe moeilijk het aan het
eind van de vorige eeuw kon zijn om over dergelijke beladen onderwerpen los
van controverse te publiceren.
Robert van Genechten ten slotte, de bedenker van het verhaal en dus de
kwade genius van de film, werd op 8 mei 1945 in Den Haag gearresteerd en
opgeborgen in de Strafgevangenis te Scheveningen, samen met onder andere
nsb-leider Anton Mussert, Filmgilde-leider Jan Teunissen en NSB-propagandist Max Blokzijl. Tijdens zijn proces in oktober 1945 werd hem vooral
zijn onverzoenlijke beleid als procureur-generaal bij het Vredesgerechtshof te
Den Haag ten laste gelegd, maar ook werden hem zijn antisemitische uitspraken in een aantal radiolezingen onder de neus gewreven. Noch zijn boek Van
den vos Reynaerde, noch de film die ernaar gemaakt was, kwam ter sprake. Het
proces eindigde met een terdoodveroordeling. Hoewel Van Genechten in cassatie ging, wachtte hij zijn berechting niet af en pleegde hij op 13 december
zelfmoord. Zijn afscheidsbrief aan de Griffier van het Bijzonder Gerechtshof
te Den Haag bevatte een schuldbekentenis en ook de volgende zinsnede: ‘ik
betuig in het bijzonder mijn spijt over de bitsige en haatdragende woorden,
die ik tegenover de Joden heb gebruikt op een tijd, dat zij reeds zoo getroffen
waren, al draag ik niet de minste schuld aan hun afslachting en heb ik die altijd
huiveringwekkend gevonden.’37 Uit het feit dat Van Genechten het nodig vond
te benadrukken dat hij niet (mede)verantwoordelijk was voor de Holocaust
mag mijns inziens blijken dat hij in de weken tussen zijn veroordeling en zijn
zelfmoord juist het tegenovergestelde was gaan geloven.
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32. Bevrijdingsdag in Den Haag. De zojuist gearresteerde Robert van Genechten ziet de menigte door de omheining breken, waarop hij vlucht binnen de kring van het arrestatieteam; hij wordt meteen naar binnen geduwd,
terwijl de menigte hossend en tierend op straat achterblijft. Beeld uit film in
collectie Beeld en Geluid, Hilversum.

33. 10 mei 1945: Robert van Genechten met onder andere Anton Mussert
en Max Blokzijl op de luchtplaats van de strafgevangenis te Scheveningen.
Beeld uit film in collectie Beeld en Geluid, Hilversum.
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Credits
Titel: Van den vos Reynaerde
Andere titel: Reinecke der Fuchs
Productiejaar: 1941-1943
Productiemaatschappij: Nederland Film, Den Haag, in opdracht van het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten te Den Haag. Gemaakt in het koetshuis van Lange Voorhout
62 (de zogenaamde ‘Studio 64’) te Den Haag.
Budget: aanvankelijk fl. 15.000; uiteindelijk meer dan fl. 97.000.
Regie: Egbert van Putten
Scenario: Henk Plaizier (gebaseerd op het boek Van den vos Reynaerde van Robert van Genechten, De Amsterdamsche Keurkamer, 1941)
Muziek: Leo Ruygrok
Camera & synchronisatie: Joszef Misik
Assistent Trickfilm camera: Joop van Essen
Animatie: Hill Beekman, André C.J. Holla, Jan Bouman, Olga Tijssen
Tekenaars/inktsters/in-betweeners: Jenny Dalenoord, Jan van Hillo, Corry Mühlenfeld,
H.G. Kannegieter, Joop W.I. du Buy, Hans G. Kresse, Han van Gelder, Greetje Krouwel,
Jan van Groningen, Martin Keuris, J. van Gorkum, Harry Baljet, Th. Meyer, N. Hoogerwerf,
L. Schoof, [...] Knijff en vele anderen.
Vertelstem: onbekend
Laboratorium: Geyer-Werke, Berlijn
Vertoning: besloten vertoning op 25 april 1943 in het Asta Theater te Den Haag, daarna niet
openbaar in roulatie gekomen.
Première: (teruggevonden eerste beeldakte) 25.04.1992 tijdens het Holland Animation Film
Festival te Utrecht; (complete film) 04.11.2006 tijdens het HAFF in Utrecht.
Technische gegevens: 35-mm, tekenfilm, kleur (Agfacolor), optisch geluid, normaalbeeld.
Archiefgegevens filmmateriaal: Eye Film Instituut (Filmmuseum) Amsterdam, A 2158, 327
meter, circa 12’, (compleet geregeld brandbaar beeld- en geluidsnegatief); DK 2457, 327 meter (gerestaureerde safety 35-mm kopie).
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Bijlagen
Inleiding
Dit artikel publiceert alle bestaande bronnen van de film Van den vos Reynaerde,
zowel de twee verschillende versies van het scenario (bijlage 1), het filmcommentaar (bijlage 2) als alle setfoto’s. Alleen het archiefmateriaal over de film dat
grotendeels berust in het archief van het Departement van Volksvoorlichting
en Kunsten (in het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam) wordt hier (met één uitzondering) niet gepubliceerd.
Opmerkelijk is dat er zo weinig productiemateriaal van deze film is teruggevonden. Geen enkele cel of lijntest, maar één ontwerptekening. Ligt dat allemaal nog op zolders of is er destijds op grote schaal vernietigd? Dat laatste lijkt
auteur dezes eigenlijk onwaarschijnlijk. Hij roept dan ook alle Reynaertverzamelaars op om alert te blijven op materiaal van deze film dat in de komende
jaren wellicht nog boven water komt.
Bijlage 1
Van den vos Reynaerde (1943); vergelijking van de twee bewaard gebleven versies van het scenario
Versie 1 en versie 2 beide afkomstig van A.C.J. Holla (een van de vier hoofdanimators die op de credits van de film worden genoemd), nu in de collectie van
Egbert Barten. Versie 1 wordt hierbij voor het eerst gepubliceerd, versie 2 voor
het eerst in het Nederlands.
Versie 2 is ook bewaard gebleven in het NIOD (Archief DVK 121 Aa; zie
hieronder) en werd op basis van dat archiefstuk al eens in het Engels gepubliceerd door Barten en Groeneveld (zie noot 1; scenario als bijlage op p. 210-212).
Op basis van die vertaling werd volgens auteur dezes een Duitse vertaling
gemaakt door Anabella Weismann, die verscheen bij haar artikel ‘Von Nashörnern, Füchsen und Gänsen. Zur nationalsozialistischen Propaganda in
den besetzten Niederlanden am Beispiel des Zeichentrickfilms VAN DEN
VOS REYNAERDE’, in: Wolfgang Benz e.a. (red.), Kultur Propaganda Öffentlichkeit. Intentionen deutscher Besatzungspolitik und Reaktionen auf die Okku-
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pation, Berlijn, 1998, p. 225-260 (scenario op p. 256-260). Weismann beweert
dat zij het zelf uit het Nederlands heeft vertaald maar de toevoeging ‘(Ende des
erhaltenen Filmfragmentes)’ precies op de plek waar wij in de Historical Journal
of Film, Radio and Television schreven: ‘End of the surviving reel of film’ doet
daaraan twijfelen.

34. Eerste pagina van versie 1 van het scenario. Collectie auteur.

Opmerkingen van auteur cursief tussen […]
Versie 1
[2 pp., getypt]
[p. 1]
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‘SCENARIO VOOR DE TEEKENFILM’
‘VAN DEN VOS REYNAERDE’
Inleidende tekst
Nadat Koning Nobel, die jarenlang geregeerd had over het dierenrijk, heengegaan was, schoolden alle dieren tezamen om over de keuze van een nieuwe
vorst te beraadslagen teneinde in het vervolg beter beschermd te zijn tegen de
listige streken van den Vos Reynaerde.
Kleurengamma overgaande in het eerste tafereel.
In een duinpan is een grote dierenmenigte uit alle windstreken bijeengekomen. In een bonte mengeling staan daar koeien, schapen, biggen enz. broederlijk bij elkaar. Op de takken van de bomen hebben de vogels en apen zich een
plaatsje gezocht. Middenin staat de lege zetel van de overleden Koning Nobel.
Duidelijk zijn op de voorgrond zichtbaar Bruin de Beer, die zijn beschadigde
poten belikt; rondom zijn kop zwermen bijen. En Tybaert de Kater voorzien
van een grote doek die om zijn hals geknoopt is. Luid pratend en discussiërend
wordt het onderwerp van den dag besproken n.l. de keuze van een nieuwen koning. De ezel is onderwijl op de zetel geklommen en verbeeldt zich door [z] ijn
bulken zolang mogelijk te rekken, de menigte in den waan te kunnen brengen,
dat hij ook leeuwencapaciteiten bezit. Zodoende in aanmerking komt om over
de dieren te regeren en te heersen.
Jodocus de neushoorn gluurt door enige takken naar het schouwspel in de
duinpan. Hij stapt van achter de boom vandaan en zal het zaakje eens nader
gaan bekijken (Panorama langs verschillende dieren) Vriendelijk glimlachend
en groetend tegen ieder dier, dat hij tegenkomt, weet hij ongemerkt tot aan de
koningszetel door te dringen.
Hij buigt voor den koning en haalt uit zijn reistasje een perkamenten rol
te voorschijn. De koning rolt het perkament open en leest het; goedkeurend
knikt hij, bijgestaan door zijn raadslieden die ijverig medeknikken. Men ziet
een bosch waar op verschillende bomen proclamaties gespijkerd zijn; hier en
daar staan groepjes dieren het geval te lezen. Bij een der bomen leest Reynaerd
de proclamatie.
Duidelijk is nu de gehele proclamatie zichtbaar.
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PROCLAMATIE
‘Hiermede proclameer ik, Koning Ezel, dat vanaf
heden in mijn rijk voor alle dieren vrijheid,
gelijkheid en broederschap zal gelden.’

Reynaerd de Vos draait zijn kop om, knipoogt tegen het publiek en met een
snelle greep trekt hij de proclamatie van de boom af.
In een rij staan verschillende vreemdsoortige bruidsparen, feestelijk uitgedost
te wachten. Even daarna komt een jodocus te voorschijn en begint de paren in
de echt te verbinden.
Inmiddels heeft Reynaerd de proclamatie aan de kippen laten lezen. De kippen tonen zich zeer verheugd over de beloofde vrijheid en dringen naar de uitgang van het hok. Reynaerd de Vos maakt bereidwillig het hok open. De eerste
de beste kip die uit het hok komt grijpt hij en draait haar de nek om.
[p. 2]
Reynaerd als baker verkleed neemt de klopper van de deur en laat deze een
paar maal vallen. De deur gaat open en het echtpaar Gans-Struisvogel verwelkomt Reynaerd de Vos hartelijk. Hij wordt in de kamer binnengelaten; in de
hoek staat een grote mand, bekleed als wieg. Reynaerd pakt er een ei uit, vol
spanning kijken de ouders toe, terwijl Reynaerd het ei openbreekt. Tot grote
verwondering van de gans komt uit het ei een… egel. Uit het twe[e]de ei verschijnt een haas, uit het derde ei een kikvors en nu haalt Reynaerd een groot ei
voor de dag en hieruit komt een jong neushoorntje. Blozend bekijkt de struisvogel dit laatste product. Nu wordt het de gans te bar, hij windt zich vreselijk
op, rukt de proclamatie, die in een lijstje aan de wand hangt, af en slaat dit kort
en klein. Woedend stormt hij naar buiten.		
Men ziet een schuur, waarin verschillende loketten, waarachter jodocussen
zitten. Deze nemen de diverse producten in natura van de belastingbetalende
dieren in ontvangst. De gans komt zeer verstoord de schuur binnen, passeert
verschillende loketten en doet bij Jodocus zijn beklag. Jodocus legt hem spoedig het zwijgen op door hem enige belastingbiljetten te tonen, die de Gans nog
moet betalen.
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In een groot lokaal zitten aan een feestmaaltijd Jodocus met zijn bloedverwanten. Een feestelijke stemming heerst er. Reynaerd de Vos als ober verkleed, bedient het gezelschap, [doorgestreept ‘geassisteerd door zijn vrouw en
kinderen.’] Jodocus reikt aan zijn trawanten belastingbiljetten uit, welke door
deze geïnd moeten worden. Naast Jodocus ligt op tafel een lijst, waarop de
namen van de diverse achterstallige betalers verzameld zijn. Reynaerd de Vos
weet deze met een handige zwaai van zijn servet te verdonkeremanen. Hij
verdwijnt ongemerkt om de dieren, die op deze lijst vermeld staan, te gaan
waarschuwen.
[met pen bijgeschreven: ‘Reinaert laat lijst zijn’, moet vermoedelijk zijn: ‘zien’]
Over een heg geleund bespreken twee buurlui de plannen van Jodocus. Een
derde voegt zich bij hen. Gedrieën spoeden zij zich naar hun buren en allengs
wordt de stoet groter. Dreigend lopen de beren voorop gevolgd door luipaarden, olifanten, slangen enz. enz.
Men ziet wederom het feestlokaal, waar de jodocussen schreeuwen om wijn-.
Waar blijft Reynaerd??
Vervolgens ziet men weer de stoet die nog in omvang is toegenomen. Al dreigender wordt het geluid van de aanstormende dieren.
De stemming in het feestlokaal steigt [sic] ten top. Luider wordt het geschreeuw
om Reinaerd. Zachtkens wordt de deur geopend en Reynaerd komt binnen.
Achter hem dringen de dieren op. Jodocus en zijn familie verstijven van schrik
bij dit schouwspel. Langs alle kanten trachten zij het vege lijf te redden. De een
springt uit het raam, een ander kruipt in de schoorsteen, de derde tracht in de
lamp te klimmen. Jodocus zelf tracht eveneens uit het raam te komen, doch
door zijn dikte blijft hij halverwege steken. Hij heft een geweldig gejammer aan.
De op de vlucht geslagen Jodocussen worden door de massa achtervolgd.
Als silhouetten ziet men de jodocussen op de duinrand verschijnen. Door de
opdringende menigte worden zij de zee ingejaagd.’
Versie 2 in collectie auteur
[5 p., getypt. De hier gebruikte versie is vanwege de bijgeschreven aantekeningen
de versie afkomstig van Holla.]
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35. Eerste pagina van versie 2 van het scenario (exemplaar Holla). Collectie auteur.

36. Laatste pagina van versie 2 van het scenario met berekening van aantal beelden
en secondes (exemplaar Holla). Collectie
auteur.

[p. 1]
‘SCENARIO VOOR DE TEEKENFILM VAN DEN VOS REYNAERDE.
NAAR MOTIEVEN UIT HET GELIJKNAMIGE BOEK VAN R.
VAN GENECHTEN.’
[met potlood tussen hoofdtitel en tekst geschreven, bijna onleesbaar:
‘fl 80
10 x 30 m. (??) Gevaert 20
fotoverlof Rekkers
Twentsche geld halen
Teunissen sleutel’38]
1.

[met pen is scène 1 omgenummerd in scène 4] Nadat titel en lijst van medewerkers zijn afgerold, blendt een zwaar perkament op, dat in oude
letters doet weten, dat Koning Nobel gestorven is en dat de ezel Boudewijn als Ruwaart de bescherming der dieren op zich genomen heeft.
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2.

[met pen staan bij scène 2 de nummers 5, 6 en 7] In een duinpan zijn alle
soorten dieren samengekomen, de koe, het varken, de eekhoorn, de giraffe, de struisvogel, de olifant, de gans, de haas, de das, het luipaard, de
ram, de aap, Reynaert houdt zich op den achtergrond. Van nabij zien
wij nog een groep dieren die nog duidelijk de sporen dragen van de avonturen met Reynaert. [met potlood in de marge geschreven: gevecht onder
de dieren] Bruun, de beer, met één oor, zoemende bijen rondom zijn
verbonden kop, waar blijkbaar nog een honinglucht aan zit. Tybaart, de
kater, met een verbonden hals. Isengrijn, de wolf, zijn gewonde pooten
belikkende. Cantecleer, de haan, met uitgedunden staart en gehavende
vederdos.

3.

[met pen staat bij scène 3 nummer 8] Boudewijn de ezel heeft reeds op
de troon plaatsgenomen. Uit het gesticuleeren blijkt, dat verscheidene
dieren daar tegen bezwaren hebben. [met potlood in de marge: Jodocus
scheidt ze]

4.

Belijn, de ram, leest uit een foliant voor, dat, wie de troon bezet, weliswaar geen koning is, maar toch de rechten van den koning kan uitoefenen.

5.

Als alle dieren zoo in de duinpan verzameld zijn, komt een vreemdsoortig wezen, het neushoorndier, met zijn logge lichaam van de duinen
afglijden en landt, vriendelijk knikkend en glimlachend naar alle kanten, te midden van de verbaasde dieren, die niet goed weten wat voor
houding zij tegenover dien vreemden gast moeten aannemen. Jodocus
schuift door naar de troon en buigt diep voor den ezel en kust de hoef
van zijn ‘gemalin’.

6.

Hij richt zich tot Boudewijn met de volgende woorden: [p. 2] ‘Sire, ik
hoorde van den toestand in uw Rijk. Ik heb veel gereisd in de wereld en
heb met mijn familie veel wijsheid vergaard. Laat mij Uw raadsman zijn
en laat mij beschaving brengen in deze contreien.’

7.

Algemeen gemompel onder de dieren. Het blijkt dat er voor- en tegenstanders zijn. Ezel en ezeling [bedoeld zal wel zijn: ezelin] blijken ervoor.

8.

Jodocus vervolgt: ‘In de beschaafde landen wordt geen onderscheid gemaakt tusschen de rassen. Alle dieren zijn gelijk en moeten onder elkaar
huwen. Het is een heidensch gebruik dat een hond een hond en een stier
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een koe trouwt. Voorts bestaat in alle beschaafde landen een goed belastingstelsel. Wie zouden U beter van dienst kunnen zijn als belastinggaarders dan ik, Jodocus, en mijn familie, gezien onze groote ervaring
op financieel gebied.’
9.

volgende scene:
Proclamatie.
Hiermede proclameer ik, Ruwaart Boudewijn dat in mijn rijk zullen
gelden
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap
Voorts zullen de dieren belasting moeten betalen. Met de invordering
is belast mijn onbaatzuchtige raadsman Jodocus.

10.

Overblenden in een bosch waar op diverse boomen proclamaties worden gespijkerd, Hier en daar staan groepjes dieren, die de proclamatie
lezen.

11.

Bij een der boomen leest Reynaert, draait zijn kop om, knipoogt tegen
het publiek en trekt met snellen greep de proclamatie van den boom af.

12.

Een uitgelaten volksfeest rondom den vrijheidsboom met de Jacobijnenmuts in top. De meest uiteenloopende paartjes hebben zich gevormd.
Jodocus aanschouwt het feest met welgevallen. Andere dieren met afschuw.

13.

Inmiddels laat Reinaert de proclamatie aan eenige kippen, die nog in de
ren zitten opgesloten, lezen. Met veel strijkages maakt hij hen duidelijk,
dat hij ze tot het groote feest wil uitnoodigen maar als de eerste luid
kakelend uit het poortje komt, draait Reinaert haar snel den nek om.

[p. 3]
14.

Een tocht volgt langs de huishoudens der vreemdsoortige paren, die wij
bij verschillende bezigheden zien.

15.

Reynaert als dokter verkleed laat de klopper van een deur vallen en
wordt door het echtpaar Gans-Struisvogel hartelijk verwelkomd. Hij
wordt binnengelaten – in een hoek staat een groote wieg. Reynaert pakt
er een ei uit, tikt het open – uit het eerste komt een struisvogel-gans, de
beide ouders zijn verheugd, hoewel eenigszins verbaasd over de vreemde
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proporties – uit het tweede ei komt een struisvogel-haas, de struisvogel
is verlegen, de lange hals wordt een tikje rooder, de gans beheerscht zich
maar hij moet zichtbaar een brok doorslikken – uit het derde ei komt
een struisvogel-kikvorsch, de hals van den struisvogel wordt nog wat
rooder, de gans slikt weer wat door – bij het vierde ei wil de struisvogel de dokter Reynaert terughouden, maar het is reeds geschied – een
struisvogel-neushoorntje is er uit gekropen – nu wordt het de gans te
machtig – hij windt zich vreeselijk op – slaat zich op de borst – de hals
van den struisvogel is donkerrood geworden – zij wijst op de proclamatie, die in een lijstje aan de muur hangt – de gans vliegt er op aan en slaat
de proclamatie kort en klein en stormt weg.
16.

Men ziet een schuur, waarin verschillende loketten – achter ieder loket
zit een Neushoorn. Deze nemen de diverse producten in ontvangst, die
de dieren als belasting moeten afdragen. Een eekhoorn met een groote
mand met nooten, een kip met eieren, van links komen zij volbeladen
op, naar rechts gaan zij leeg af.

37. Schetsontwerp / halve tussenfasetekening
van een Jodocus, op de helft van een vel tekenfilmpapier (zie de gaatjes boven in het papier
waarmee de tekening recht blijft liggen). Dit is
het enige getekende productiemateriaal dat tot
nu toe van de film boven water is gekomen, toch
opmerkelijk voor een film waarvoor duizenden
tekeningen, cells, en achtergronden zijn gemaakt. Collectie auteur.

~ 139 ~

Tiecelijn 23

17.

Een gans staat bedrukt te kijken, hij heeft niets bij zich. Aan de beurt
gekomen, legt hij de achter het loket gezeten Jodocus uit dat hij geen
vruchten meer heeft en de belasting niet meer kan betalen. De Jodocus
windt zich op en sommeert den gans het verschuldigde bedrag binnen
vier en twintig uur te betalen, anders wordt zijn inboedel verkocht. De
gans is radeloos.

18.

Een zandlooper komt in het beeld, de laatste korrels zand vallen naar
beneden.

[p. 4]
19.

In het hooge riet langs een sloot staat het huisje van den gans. Het ziet er
armoedig uit, geen gordijnen hangen meer voor de ramen, de deur verveloos enz. Er klinkt wat pottengerammel. Een kleine schaduw wordt
zichtbaar, vergroot zich steeds meer, zoodat tenslotte een sombere schaduw het geheele huisje bedekt. Een Jodocus komt aangewandeld, gaat
het huisje in. Even stilte, dan een helsch lawaai en met een boog vliegt de
gans naar buiten, deze zit beduust [sic] te kijken. Jodocus sluit de deur
en spijkert er een biljet van openbare verkooping op.

20.

De gans is inmiddels bijgekomen en wil vertrekken. Zijn gezicht staat
heel treurig. Een van de Jodocussen klopt hem op de rug en brengt hem
aan het verstand dat de zaak hiermede nog niet afgelopen is. Zij eischen
zijn jasje op, een ander zij [n] hemd. In korten tijd hebben zij hem totaal uitgekleed. Blozend staat de gans te kijken; onderwijl dringt het tot
hem door, wat er eigenlijk gebeurd is. Hij windt zich nu vreeselijk op en
maakt zich zeer kwaad tot groot vermaak der Jodocussen.

21.

[Deze hele scène is met pen doorgestreept en in plaats daarvan staan de
woorden: kwade gans] De handelingen der belastinggaarders en de
hooge belastingen wekken verzet bij de dieren. Wij zien Reynaert met
groepjes dieren praten en de ontevreden stemming aanwakkeren.

22.

[Hierbij is met pen in de marge aangetekend: zie andere scène] De Jodocussen hebben een feestmaaltijd aangericht. Jodocus heeft de dieren zoo
in zijn macht weten te krijgen, dat hij zich door een beer naar het feest
laat dragen, terwijl Rosseel, de eekhoorn op zijn nek zit en zijn luizen
vangt en van honger eet. Op het feest zijn verschillende dieren zooals
Bruun, de beer, Grimbert, de das, Tybaert, de kater als kellner aanwezig

~ 140 ~

Tiecelijn 23

en bedienen de zich zeer onbeschoft gedragende Jodocussen. De Jodocussen drinken steeds meer wijn en worden luidruchtiger.
23.

Terwijl de Jodocussen zwelgen wordt het verzet onder de dieren grooter. [de volgende zin is met pen doorgestreept:] Wij zien Reynaer [t] de dieren tot verzet aanspooren. Onder leiding van Isengrijn, den wolf [p. 5]
vormt zich een stoet, welke optrekt in de richting van het feestgebouw.

24.

Weer zien wij de lallende neushoorndieren. [Hierbij geschreven ‘2’. Ook
bij de volgende zin staat bij ‘dieren’‘2’. Zijn de animators van plan geweest
maar 2 Jodocussen in deze scène te tekenen?] In de verte hooren wij een
dreigend brullen der dieren. Het gebrul komt nader. Dan een groot lawaai. De Jodocussen verstijven van schrik. Dan trachten zij langs alle
kanten het veege lijf te bergen – de een springt uit het raam – een ander
kruipt in den schoorsteen – een derde tracht in de lamp te klimmen – Jodocus tracht ook nog door het raam te ontkomen, maar door zijn dikte
blijft hij halverwege steken. Hij heft een geweldig gejammer aan.

25.

De op de vlucht geslagen neushoorndieren worden door de woedende
dieren achtervolgd. Zij verdwijnen over een duintop – buitelend en rollend zakken ze de helling af en springen onder geweldig gesnuif en geplons in zee……………………

26.

Tegen den ondergaanden zon ziet men de silhouetten van Reynaert en
zijn vijf zoontjes, die van den duintop af over de weer tot rust gekomen
zee staren en tevreden met hun dikke staarten het doorploegd zand kuischen.…

A K 6335’
[onder scène 26 staan een aantal berekeningen waaronder de aantekening:
‘13000 beelden 541 sec’]
Versie 2 in NIOD Amsterdam (DVK, Archief 102, doss. 121 Aa)
Deze versie 2 is gelijk aan de versie 2 in collectie auteur, echter geheel schoon,
zonder productieaantekeningen, wat logisch is gezien het feit dat dit scenario
is overgeleverd als ‘bijlage 388/2’ (de enige met potlood geschreven tekst op het
scenario) bij een afschrift van een brief d.d. 22 september 1941 aan Egb. van
Putten / Nederland Film die dus achterbleef op het kantoor van het DVK.
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De tekst van deze brief in extenso:
[briefpapier Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, brief zelf is doorslag]
‘No. 388/2
Tp. Vl. Coll.

Afd. PG
[krabbel]

Onderwerp: Teekenfilm vanden Vos Reynaerde.
Antwoord op schrijven van 4 Sept. 1941. No. 59

			

’s-gravenhage, 22 September 1941
prinsessegracht 21
telefoon 180130
Aan den heer Egb. VAN PUTTEN
Directeur ‘Nederland-Film’,
Smidswater 1,
’s-GRAVENHAGE.

					

Hiermede bevestig ik mijn opdracht tot het maken van een teekenfilm in kleuren naar motieven uit het boek “Van den Vos Reynaerde” van R. van Genechten,
volgens bijgaand scenario [onderstreept] en wel tegen de volgende voorwaarden:
de lengte der film zal ten minste 250 m bedragen;
de levering zal uiterlijk zes maanden na heden plaatsvinden;
de prijs bedraagt f. 15.000,-, te voldoen in zes termijnen; de eerste termijn te
voldoen zoo spoedig mogelijk na de opdracht en de laatste termijn bij aflevering.
(Een en ander kan door U nader besproken worden met de Afdeeling Comptabiliteit van mijn Departement);
Van de bruto-ontvangst aan auteursrechten in Nederland komt 60 ten honderd,
van de bruto-ontvangst aan auteursrechten in Duitschland 50 ten honderd en van
de bruto-ontvangst aan auteursrechten in andere landen 30 ten honderd aan ’s
Rijks schatkist. Met dien verstande evenwel dat niet meer dan totaal f. 15.000,- in
’s Rijks schatkist wordt teruggestort; de meerdere opbrengst komt aan de Nederland-film.
Omtrent eventueele kleine afwijkingen van het scenario trede U steeds in overleg met den heer H. Plaizier van de Afdeeling Algemeene Propaganda van mijn
Departement, dien U ook gedurende [p. 2] de productie steeds op de hoogte
houde van den gang van zaken en van de vorderingen welke met vervaardiging
der film worden gemaakt.

			

De Secretaris-Generaal, Namens dezen,
Het Hoofd van de Afdeeling
Algemeene Propaganda,
(N. Oosterbaan).

Bijlage: 1 exemplaar scenario ‘Van den Vos Reynaerde’.’
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Verschillen tussen scenario versie 1 en versie 2
1. Een actievere rol voor Jodocus (zie scène 8).
2. Een meer filmische onderverdeling in te animeren scènes (versie 1 is
nog descriptief, versie twee preludeert op te tekenen scènes). Vermoedelijk is versie 2 dus een latere versie, wat ook afgeleid kan worden uit
het feit dat dit de versie was op basis waarvan het Departement van
Volksvoorlichting en Kunsten de opdracht tot het maken van de film
verleende.
3. Meer actie, minder beschrijving.
4. Het ‘kleurengamma’ uit versie 1 is niet overgenomen in versie 2, terwijl
het wel in de uiteindelijke film is terechtgekomen.
5. Het uitkomen van de struisvogeleieren is meer racistisch en ook visueel anders (interessanter voor het publiek?) getoonzet.
6. Zie scène 12 versie 2: nadruk op de verdorvenheid van de Franse Revolutie (Jacobijnen-muts).
7. In de geboortescène komt in versie 1 niet eens iets uit dat lijkt op een
gans, in versie 2 wel waardoor het vervolg dramatischer werkt.
8. Scène met gans bij Jodocussen achter loket werkt juist in versie 1 dramatisch sterker.
9. Scène 19 (huisuitzetting van gans, een scène die sterk doet denken
aan een dergelijke scène in Veit Harlans speelfilm Jud Süss, 1940) ontbreekt in versie 1 geheel.
10. Op het feest is in versie 1 Reynaert de kelner, in versie 2 andere dieren.
11. Ook het einde van versie 2 is anders, positiever getoonzet waar het de
nationaalsocialistische volksheld Reynaert betreft, maar aanmerkelijk
meer racistisch: het zand wordt gekuist van de laatste tekens die herinneren aan de Jodocussen…
Verschillen tussen de scenarioversies en de film
1. Op diverse plekken in het scenario (zie o.a. versie 2, scènes 4, 6, 19
& 24) werd ervan uitgegaan dat het een film zou worden met direct
geluid, niet de film met muziek en door de muziek uitgebeelde geluidseffecten die uiteindelijk tot stand kwam.
2. In de film wordt een groot deel van de ‘actie’ in de scènes 1-8 van versie
2 van het scenario ondervangen door een vertelstem die het begin van
het verhaal vertelt terwijl in beeld stilstaande tekeningen van de perso-
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nages uit het verhaal te zien zijn. Pas wanneer Reinaert in beeld komt
begint de beweging, eerst met een knipoog, daarna met het kleurengamma (voor de tekst van de vertelstem zie hieronder).
3. De Jodocussen krijgen in de film, nadat ze verdronken zijn, vleugels
en stijgen op uit zee; kennelijk vonden de animators het einde uit de
scenario’s toch te cru en laten ze de Jodocussen naar de hemel gaan…
4. Het ‘kuischen’ van het zand door Reinaert (in de film dus niet door alle
vossen) nadat de Jodocussen in de zee zijn gedreven zal wel niet overgekomen zijn op het publiek daar het in tegenlicht gebeurt. Maar zoals
al in de tekst betoogd kan er met dit einde ook iets anders bedoeld zijn:
de vossen houden de wacht.
Bijlage 2
Van den vos Reynaerde (1943); credits, filmcommentaar en de film in
beelden (film in collectie Eye Film, Filmmuseum, Amsterdam).
[credits, roltitel:]
Van den vos Reynaerde					
zijnde een oude fabel in nieuwe
kleedij naar een boek van
Robert van Genechten.
Beeld en beweging
Hill Beekman						
André Holla						
Jan Bouman - Olga Tijssen				
en vele anderen
Camera en synchronisatie
Josef Misik
						
Muziek
Leo Ruygrok						
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een
NEDERLAND
Agfa Color			
Film			
Klangfilm
Kleurenfilm			
van			
toonsysteem
			
Egbert van Putten					
			
Geyer kleurenkopie
[tekst begint op zwart beeld, daarna steeds een stilstaand beeld: graf van Koning
Nobel]
‘Heel heel lang geleden, toen de dieren nog heersten op aarde zoals de mensen nu, stierf op een kwaden dag de oude koning Nobel, de moedige leeuw, die
de dieren altijd zo goed beschermd had tegen de loze streken van Reinaert de
vos.
[zwart, daarna beeld van verschillende gewonde dieren]
‘Wat moet er nu gebeuren? Wie zal ons voortaan verdedigen?’ zo jammerden
de dieren en weeklaagden luide Bruin de beer en Tybaart de kater en Cantecleer de haan en vertelden aan wie het horen wilde wat Reinaert hun had aangedaan, waarbij ze wijselijk verzwegen dat het slechts hun eigen gulzigheid was
en hun ijdelheid die hen in meester Reinaerts val had laten lopen.
[zwart, daarna beeld van de ezel op de troon]
En toen kwam Boudewijn de ezel en ging breeduit op den troon zitten en
balkte luide zodat iedereen het horen kon, dat hij nu voortaan de macht had
en hij alleen.
[zwart, daarna beeld van de ram die leest in een oud boek]
En Belijn het ram bewees uit oude folianten dat het zo zijn moest en niet
anders en dat de dieren nu voortaan gehoorzaamheid verschuldigd waren aan
Boudewijn den ezel omdat die het koningspurper droeg en op den troon zat.
Maar terwijl Koning Nobel vanaf zijn troon orde had gebracht en rust en vrede, bracht Boudewijn met zijn gebalk slechts twist en tweedracht in het rijk der
dieren en ongeluk op ongeluk.
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[zwart, daarna beeld van Jodocus]
Zo erg werd het, dat ook Jodocus ervan hoorde, het neushoorndier. Op plompe voeten kwam hij aangewaggeld uit het verre oosten waar de zijnen elkaar
verdrongen en tot dagelijksen last waren, om te trachten in het mooie rijk van
wijlen Koning Nobel in de lage landen aan de zee, zijn slag te slaan. Wat wist
hij niet allemaal te vertellen aan den ijdelen ezel Boudewijn! Van wetten en
rechten en rijkdom, en vrijheden voor iedereen en allemaal.
[zwart, daarna beeld van meiboom met Jacobijnenmuts]
Waarom zouden de dieren elkaar toch bestrijden? Vrijheid, gelijkheid en
broederschap, dat zou voortaan de leus zijn in het rijk der dieren. En trouwen
zouden ze met elkaar. Niet meer de stier met de koe of de hengst met de merrie. Maar alle rassen door elkaar.
[zwart, daarna beeld van verschillende dieren]
En vrij zou ieder zijn om te doen wat hem beliefde. Een nieuwe heilstaat zou
er komen, zo decreteerde het Jodocus en zo vestigde hij zijn macht in het rijk
der dieren aan de zee waar de ezel Boudewijn regeerde op den troon en Jodocus
het neushoorndier aan de schatkist.
[zwart, daarna beeld van Reinaert]
En er was er één in heel het dierenrijk die slimmer was dan Jodocus en dat
was onze vriend de vos Reynaerde, die wij thans zullen aanschouwen in zijn
strijd tegen Jodocus.’
[voordat het beeld op zwart gaat knipoogt Reinaert; de eerste beweging in de film.
Hierna volgt het ‘kleurengamma’ uit versie 1 van het scenario. In de rest van de
film is geen vertelstem meer: alleen muziek en door de muziek gecreëerde geluidseffecten]		
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38.

39.

41.
40.

42.

43. Het graf van Koning Nobel.

~ 147 ~

Tiecelijn 23

44. De gewonde dieren.

45. De ezel op de troon.

46. De ram en de foliant.
47. Introductie van het neushoorndier Jodocus.
Opname uit Van den vos Reynaerde (Collectie
Eye Film Instituut/ Filmmuseum, Amsterdam).

48. De jacobijnenmuts en de meiboom.

49. De dieren die wel wat in elkaar zien.
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51. Het kleurengamma.

50. Reynaert knipoogt naar het publiek.

52. Jodocus ruikt zijn kans.

53. Jodocus draagt onder zijn kaftan een negental gele blokjes die lijken op een Jodenster
en maar een fractie van een seconde in beeld te
zien zijn.

54. Reynaert in het bos.

55. De dieren lezen de proclamatie.
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56. Reynaert bij de proclamatie Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.

57. De dieren dansen onder de meiboom.

58. De dieren worden getrouwd door Jodocus.

59. Reynaert gebruikt de proclamatie om een
hen te verschalken.

60. Reynaert klopt als dokter-verloskundige aan
bij het gezin gans-struisvogel.

61. ‘uit het derde ei komt een struisvogel-kikvorsch…’ (versie 2 scenario, scène 15).
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62. ‘bij het vierde ei wil de struisvogel de dokter Reynaert terughouden, maar het is reeds
geschied – een struisvogel-neushoorntje is eruit
gekropen…’ (scenario versie 2, scène 15).

64. De gans kan zijn belasting niet betalen en
wordt zijn huis uitgezet. De Jodocus-belastinggaarder heeft hier hoorntjes op zijn hoofd, zoals
de duivel.

66. De dieren onder leiding van Reynaert rukken op naar de feestzaal waar de Jodocussen
zich vermaken.

63. De dieren brengen al hun opbrengsten naar
de Jodocussen-belastinggaarders.

65. Het feestbanket van de Jodocussen.

67. De Jodocussen worden de zee in gejaagd.
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68. De Jodocussen krijgen vleugels en vliegen
naar de hemel…

69. Reynaert en zijn kroost ‘kuischen’ het door
de Jodocussen besmeurde zand.

Noten
1 Eerdere versies van het onderzoek naar de film Van den vos Reynaerde verschenen als:
Barten en Gerard Groeneveld, ‘Reinaert en het Jodenbeest’, in: de Volkskrant, 25.05.1991;
Barten, ‘Amusement en Propaganda in de Residentie Den Haag ’41-’44 / Animated Films
1941-1944 Entertainment and Propaganda in The Hague’, Catalogus Holland Animation Film
Festival, Utrecht, 1992, p. 32-40; Barten en Groeneveld, ‘Van den vos Reynaerde (1943). Un
Récit médiéval transformé en Film d‘ animation antisémite’, in: Plateau, Vol. 14/4 (winternummer 1993/1994), p. 10-17; Barten en Groeneveld, ‘Van den vos Reynaerde (1943): How
a medieval fable became a Dutch anti-Semitic animation film’, in: Historical Journal of Film,
Radio and Television, vol. 14/2, 1994, p. 199-214; Barten en Mette Peters, ‘Een Vos als Volksheld. ‘Kultuur’-animatie bij Nederland Film in Den Haag’, in: Meestal in het Verborgene. Animatiefilm in Nederland 1940-1945, Abcoude, 2000, p. 32-42.
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2 Informatie voornamelijk ontleend aan Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging,
Tielt, 1998, deel G-Q, kol. 1251-1253.
3 Robert van Genechten, Van den vos Reynaerde. Ruwaard Boudewijn en Jodocus, Amsterdam, 1941, p. 7.
4 Voor meer over De Amsterdamsche Keurkamer zie: Gerard Groeneveld, Nieuwe Boeken
voor den Nieuwen Tijd, Den Haag, 1992 (over Robert van Genechten en Van den vos Reynaerde, p. 92-94) en diens Zwaard van de Geest. Het bruine boek in Nederland, Nijmegen, 2001
(over RvG en VdvR o.a. p. 90 en p. 188-189).
5 Wim Gielen, ‘Distels… Een vossenstreek na Van Genechten’, in: Tiecelijn, 11 (1998) 1,
p. 9-23 (over Van Ditmar op p. 12-13).
6 Gielen 1998, p. 15.
7 Voor meer over Van Putten, zie: Barten, ‘In Memoriam Egbert van Putten (1899-1996)’,
in: GBG-Nieuws, 38, najaar 1996, p. 37-38.
8 Brief DVK aan Van Putten, 22.09.1941. Dossier 121Aa, DVK-archief, NIOD Amsterdam. Zie ook bijlage 1.
9 Contract tussen DVK en Van Putten, 09.07.1942. Doss. 36c, DVK-archief, NIOD Amsterdam.
10 Financieel Rapport Productie Nederland Film, 31.12.1942. Doss.36c, DVK-archief,
NIOD Amsterdam.
11 ‘Filmmaatschappij De Nederland Film. Werk in nationalen zin’, Algemeen Handelsblad,
13.02.1942; ‘Nederlandsche componisten werken voor Nederland Film’, in: Het Vaderland,
22.06.1942. Beide knipsels in dossier Nederland Film, collectie Geoffrey Donaldson, Eye
Film Instituut (Filmmuseum), Amsterdam.
12 Marten Toonder (red), Cursus Tekenfilm, Amsterdam, z.j. [1945-46], p. B-50/51. Later zou Toonder zich er ook nog over uitlaten, bijvoorbeeld in zijn memoires en in diverse
interviews: ‘het ging om een anti-joodse film, met een gruwelijk onbegrijpelijk verhaaltje.’
Het Parool, 04.05.1991. Acht jaar eerder was hij exacter: ‘ze wilden een antisemitische film
maken, met een schurkachtige neushoorn in de hoofdrol: Van de vos Reynaerde.’ Interview
in Strippofiel, september 1983, p. 13-16 (citaat op 15).
13 Gesprek met J.W.I. du Buy, Hillegom, 27.04.1991.
14 Gesprek met Jenny Dalenoord, Den Haag, 10.08.1993. Ook in een brief aan de auteur
van 16.02.1995 vertelde zij enkele bijzonderheden over de film (o.a. wat betreft identificatie
van enkele foto’s).
15 Zie voor het affiche en meer informatie over de Nederlandse Eeuwige Jood Paul van Yperen, ‘Het beruchtste Nederlandse filmaffiche’ en Egbert Barten, ‘De eeuwige discussie over
Nazi-films’, in: Skrien, november 2005, p. 14-17.
16 Dit is gebaseerd op de brief die in extenso is weergegeven in bijlage 1, op zich niet hét bewijs dat Plaizier het scenario schreef maar wel dat hij in nauw contact stond met de schrijvers,
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onder wie vermoedelijk ook de animators. Ook uit het ‘Overzicht der Werkzaamheden door
het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten in het tweede halfjaar 1941 verricht’
(doss. 1d, stuk 354.36, DVK-archief, NIOD Amsterdam) kan opgemaakt worden dat het
departement zelf nauw betrokken was bij de totstandkoming van het scenario.
17 Gesprek met Th. E. van Putten, Steep/GB, 04.07.1993.
18 ‘Nieuws voor jonge teekenaars. De teekenfilm heeft begaafde krachten noodig’, Oprechte Haarlemsche Courant, 11.04.1942; ‘Uitslag teekenwedstrijd’, in: Haarlemsch Dagblad,
30.04.1942.
19 Notulen Propaganda-Raad, 27.4.1943. Doss. 119c, DVK-archief, NIOD, Amsterdam.
20 Gesprek met Th.E. van Putten, Steep/GB, 04.07.1993.
21 Gesprek met A.C.J. Holla, Nijmegen, 20.07.1993.
22 Gegevens ontleend aan Procesdossier Van Genechten, Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging, Nationaal Archief, Den Haag. In eerdere versies van dit artikel werd nog op
gezag van Van Putten beweerd dat Van Genechten er wel bij zou zijn geweest.
23 Geciteerd bij Groeneveld 1992, p. 94.
24 Brief Van Putten aan De Ranitz (= opvolger van Goedewaagen bij het DVK), 24.10.1943.
Doss. 23n, DVK-archief, NIOD, Amsterdam.
25 Zie voor de ‘gewone’ rol van de vos in animatiefilms o.a. Hans Helds film Der Störenfried
(1940). Informatie over deze film o.a. in Barten/Peters 2000, p. 47-48. Over het (kinder)boek
dat naar deze film gemaakt werd (waarin de vos curieus genoeg Reintje genoemd wordt), gaat
Willy Feliers, ‘Reintje verwekt onrust’, in: Tiecelijn, 18 (2005) 1, p. 2-18.
26 De term ‘Grote Propaganda-aktie’ is ontleend aan Dorothea Hollstein, ‘Jud Süss’ und die
Deutschen, Frankfurt am Main, 1983, p. 62-117.
27 Barten, ‘Elburg is toch ook overzee 1942 Wie gaat Mee…?’, in: Flashback, winter
1993/1994, p. 16-20.
28 Brief Van Putten aan DVK, 12.10.1943. Doss. 36c, DVK-archief, NIOD, Amsterdam.
Zie voor meer informatie over de twee Duitse studio’s en de films die ze in Nederland maakten Barten/Peters 2000, p. 42-53.
29 Gesprek met Van Putten, Steep/GB, 4.7.1993.
30 Gegevens in procesdossier Th.E. van Putten, Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, Nationaal Archief, Den Haag.
31 Onder andere met de Nederland Film-documentaristen Reinier Meijer en Rudi Hornecker. Diverse gesprekken met Meijer, Lelystad, 1988-2003. Voor zijn contact met Hornecker, zie Barten, ‘…Das waren eben noch Zeiten! ‘Zeiten von Kultur… und noch etwas!’
Hoe Rudi Hornecker (1901-1961) de oorlog doorkwam’, in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 2006-1, p. 25-68 (over de naoorlogse contacten p. 59).
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32 ‘… maar ik sta er op, dat je op de ene of andere manier duidelijk maakt, dat de film alleen maar gemaakt werd om de 40 Philips tekenaars voor de deportatie naar Dland te bewaren! En dat ‘Nederland Film’ alléén dáárom opgericht werd!!’ Brief Van Putten aan auteur,
18.04.1991. Van Putten heeft het over ‘Philips tekenaars’ omdat de animators van de Pal
Studio te Eindhoven hoofdzakelijk films voor de gloeilampenfabriek hadden gemaakt. Overigens is de term ‘Philips tekenaars’ ook op een andere manier opmerkelijk, gezien het feit dat
Pal Studio in Eindhoven hoofdzakelijk poppenanimatiefilms maakte. Voor meer over deze
studio zie: Ole Schepp/Fred Kamphuis, George Pal in Holland 1934-1939, Den Haag, 1983.
33 Jan van Hillo, Herinnering aan de jubileumfilm Juliana Koningin der Nederlanden 19481973. Achter de schermen van de NOS-documentaire, Leiden, 1973.
34 Telefoonnotities en bandopname van een ongedateerd telefoongesprek tussen Du Buy en
Beekman. Collectie Du Buy, kopieën in collectie auteur. Over welke uitzending van Jan van
Hillo het hier gaat is vanwege het ontbreken van een datering van de notities onduidelijk. Het
Beeld en Geluid-archief bewaart twee opnamen van tv-programma’s van Van Hillo waarin
de Holocaust ter sprake komt; het NCRV-programma Close-Up, uitgezonden op 12.11.1966
(over onder andere Corrie ten Boom, concentratiekampen en Jodenvervolging) en de NOSuitzending Wij leven nog…! van 05.05.1970 (over o.a. oorlogsslachtoffers, Jodenvervolging en
verzet). Website archief Beeld en Geluid, Hilversum. In een bijlage bij een brief van Du Buy
aan Gerard Groeneveld van 04.06.1991 heeft hij het over ‘de bandopname van twintig jaar
geleden’ wat er op zou wijzen dat zijn actie tegen Van Hillo uitgelokt werd door de uitzending
op Bevrijdingsdag 1970. Kopie brief in collectie auteur.
35 Gesprek met J.W.I. du Buy, Hillegom, 27.04.1991, verwerkt in Barten/Groeneveld 1991.
36 Wilfred Simons, ‘Joop du Buy: ‘Ik ben geen antisemiet’. Deel propagandafilm opgedoken’,
in: Haarlems Dagblad, 15.06.1991. Hetzelfde interview verscheen in het Leids Dagblad onder de titel ‘Hillegommer weigerde medewerking aan antisemitische tekenfilm’, 06.06.1991.
Zie ook Joop du Buy, ‘Reynaert’, De Volkskrant, 28.05.1991 (ingezonden brief n.a.v. Barten/
Groeneveld 1991).
37 Brief Robert van Genechten aan Griffier Bijzonder Gerechtshof te Den Haag,
08.12.1945, in extenso geciteerd in Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Processen No
2 Van Genechten, Amsterdam, z.j. (citaat op p. 80: een facsimile van de brief staat in het boek
afgedrukt op de illustratiepagina’s achter de tekst).
38 Vermoedelijk moeten deze aantekeningen beschouwd worden als een soort ‘boodschappenlijstje’ van Holla. Zo zou men kunnen lezen dat hij 10 x 30 meter Gevaert 20 film ging
halen bij een fotowinkel, dat hij geld ging halen bij de Twentsche Bank en niet moest vergeten
de sleutel te halen (of terug te brengen) bij Teunissen. Zoals we al zagen was Jan Teunissen
de hoofdbewoner van het pand Lange Voorhout 62, waarachter in het koetshuis Van den vos
Reynaerde gemaakt werd. Teunissen was dus eigenlijk de huisbaas van de studio. Voor meer
over Teunissen, zie: Barten, ‘Van gevierd Avant-Gardist tot Paria. Leven en Werk van Jan
Teunissen, 1898-1975, in: Jaarboek Mediageschiedenis 3, Amsterdam, 1991, p. 73-104.
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Een middeleeuwse beeldroman?
Een beschrijving van de relatie tussen tekst en beeld in handschrift
Parijs BNF fr. 12584 van de Roman de Renart
Robine Bausch-Bronsing

Inleiding
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar iconografische eigenschappen van een geïllustreerd handschrift van de Franse Roman
de Renart. Het handschrift bevindt zich in Parijs in de Bibliothèque Nationale
onder nummer MS BNF fr. 12584.1 Het wijkt in vele opzichten af van de andere overgeleverde handschriften van de Roman de Renart en is lange tijd als onbelangrijk beschouwde variant buiten de aandacht van wetenschappers gebleven.
De Roman de Renart mag zich al meer dan honderd jaar verheugen in een
grote belangstelling van onderzoekers.2 De bijzondere vorm van het werk heeft
grote invloed gehad op de intensieve bestudering ervan. Tot de laatste decennia
van de twintigste eeuw ging het vooral om een correcte reconstructie, een juiste
weergave en interpretatie van de tekst. Het ontstaansproces van tekst en inhoud vormde een tweede aandachtsgebied. Hierbij werd de fysieke gesteldheid
van een handschrift meestal slechts als probleem ervaren omdat de tekst vaak
niet volledig en moeilijk leesbaar was. De recente technische ontwikkelingen
in het onderzoek en de verkregen inzichten bij restauratie van handschriften
hebben geleid tot een nieuwe werkwijze waarbij de manuscripten zelf deel gaan
uitmaken van het totale onderzoek. De manier waarop een handschrift als
kunstwerk is ontstaan behoort tot het onderzoeksgebied van kunsthistorici.3
Hierbij worden verscheiden facetten van het werk bekeken. Naast de materiele
kant, het formaat en de samenstelling van het handschrift, wordt ook de vormgeving van het boek, waaronder de lay-out (tekst en decoratie) onderzocht. Zo
kan men een handschrift vaststellen als een uniek tijdsdocument dat zich wezenlijk onderscheidt van andere gedrukte tekstdragers.4
Voor de kunstgeschiedenis heeft de toename van de belangstelling voor de
handschriften zelf een impuls betekend om zich verder te verdiepen in de verschillende vormen van decoratie ervan. De steeds bredere beschikbaarheid
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van materiaal via gedigitaliseerde bestanden van bibliotheken en musea heeft
deze ontwikkeling verder gestimuleerd. Een nieuw onderzoeksgebied wordt
gevormd door studie van het verband tussen tekst en afbeelding. Begrippen als
mise-en-page en lay-out spelen hierbij een rol waarbij kennis van paleografie en
codicologie onmisbaar is.5
De tekst is van belang voor de beschrijving van de illustraties. Daarom zal
hier eerst aandacht aan worden besteed om vervolgens te beschrijven in welk
opzicht handschrift MS BNF fr. 12584 zo afwijkend is, zowel wat betreft tekst
als verluchting. Gekeken zal worden naar de iconografie van de afbeeldingen
in verband met de tekst en de lay-out. Hoe verhoudt zich dit handschrift tot
de andere geïllustreerde Renarthandschriften? Wat is de relatie tussen tekst
en illustraties en zegt deze iets over de oorzaak van de afwijkende vorm? Is er
samenhang tussen tekst en de manier waarop de tekst gedecoreerd is? Zijn hier
conclusies te trekken wat betreft de maker, het gebruik, het beoogde publiek en
de bedoelingen van de mogelijke opdrachtgever?
Roman de Renart
Ontstaansgeschiedenis
Het idee om mensen voor te stellen als dieren is al eeuwenoud.6 Vooral de
Griekse slaaf Esopus (zesde eeuw voor Christus) is met zijn fabels de grote inspirator geweest voor de middeleeuwse dierenliteratuur, die ook teruggaat op een
veel oudere traditie uit Mesopotamië waarin een vos de hoofdrol vertolkt.7 De
geschiedenis van Renart de vos is een eeuwenlange herschrijving van een thema.
Het laat-antieke Esopische fabelbestand komt via de Latijnse Romulus-compilaties terecht in middeleeuwse kloosterscholen. Rond het jaar 1000 ontstaat het
Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam, dat fabels bevat en onder andere verhaalt
over leeuw, wolf en vos. Directe voorloper is de Gentse Ysengrimus, een dierengedicht in het Latijn van rond 1150. In dit epos van 6574 verzen staan de conflicten
tussen Ysengrin en Renart centraal. Met enkele andere dieren krijgen zij hier
voor het eerst de namen en karaktereigenschappen die ze in de Renarttraditie
behouden. Elf van de twaalf verhalen worden bewerkt in de Roman de Renart. De
avonturen van Ysengrimus spelen zich in een kloosteromgeving af, waarbij de wolf
beurtelings monnik, abt of bisschop is. De Roman de Renart schetst een feodale
omgeving waarin de hoofdpersonen vazallen zijn aan een koninklijk hof.
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Naast mondelinge overlevering zijn andere schriftelijke eigentijdse inspiratiebronnen voor de Roman de Renart behalve de bestiaria ook de hoofse literatuur,
de chansons de geste, de hoofse romans en de Fabliaux van Marie de France.8 Dit
wordt door de auteur in de tekst van branche II-Va van de Roman de Renart
aangegeven.9
Beschrijving
De Roman de Renart bestaat uit een verzameling van 27 branches in de volkstaal. Het woord branche is uit de Roman de Renart zelf afkomstig en betekent
een episodisch vertellend vossenverhaal in plat rijm, bestaand uit octosyllaben
(versregel bestaande uit acht lettergrepen). De Roman de Renart beslaat ongeveer
40.000 verzen. In de branches staan meer dan 40 avonturen van de vos Renart
beschreven.10 De verhalen zijn tussen 1170 en 1250 op verschillende plaatsen in
het Franse taalgebied ontstaan, meestal geschreven door onbekende dichters.
Van enkele van de oudere branches zijn de namen van de auteurs bekend. Als
schrijver van de oudste branches wordt Pierre de Saint-Cloud genoemd.11
De meer dan twintig schrijvers hebben naar eigen inventie en talent de avonturen van Renart overgeleverd en zo hun persoonlijke bijdrage geleverd aan
het bijzondere literaire verschijnsel van het corpus renardien. Zij hanteerden de
techniek van het inbedden van een nieuw verhaal in materiaal dat als bekend
verondersteld werd bij het publiek. Door het veelvuldig teruggrijpen op andere
avonturen is er veel herhaling ontstaan. Iedere auteur volgde zijn eigen methode waarbij de volgorde van de verschillende avonturen en de keuze ervan van
elkaar afwijken. Dit is naast een van de kenmerkende eigenschappen ook een
van de charmes van de Roman de Renart.12 Deze structuur heeft te maken met
de oorspronkelijke, mondelinge overlevering ervan: de verhalen werden waarschijnlijk in sessies van één à twee uur verteld. En op deze wijze is het nodig
geweest, bij iedere volgende sessie, ter ondersteuning van de verhaallijn, terug
te grijpen op wat al verteld was en daarna verder te gaan.13
Het bedoelde publiek
Uit de teksten valt op te maken dat waarschijnlijk veel van de matière renardienne voor de schriftelijke vastlegging al bij het bedoelde publiek bekend
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was. Dit valt op te maken uit het veelvuldig ontbreken van nadere uitleg in de
tekst. Het publiek was kennelijk op de hoogte van de bekende dierenverhalen
en van de achtergronden van de op dat moment populaire hoofse literatuur. De
publicatie hiervan was iets eerder of gelijktijdig met de oudste branches van de
Roman de Renart.14 Deze literatuur circuleerde in voorname kringen die zich
kostbare nieuwe manuscripten konden veroorloven. De auteurs van de Roman
de Renart waren vaak hoffunctionaris en voor hun opdrachten afhankelijk van
de goede wil en vrijgevigheid van hun aristocratische opdrachtgevers.15
De verhalen kenden al snel een groot succes, wat blijkt uit de gestadige groei
van het aantal branches: van tien rond 1180 tot nog eens tien omstreeks 1205.
De rest volgde daarna in de eerste helft van de dertiende eeuw. Het succes is
enerzijds te verklaren uit de hoge kwaliteit van de vertelkunst. Zeer veel geestige details spraken tot de verbeelding van de lezer en luisteraar. Een groot publiek voelde zich aangesproken door het parodiërende karakter. Menig maatschappelijk verschijnsel werd kritisch maar met humor op de hak genomen
zonder een expliciet geformuleerde, betweterige moraal. Bekende algemene
thema’s keerden steeds terug en vormden een feest der herkenning.16
J.F. Flinn bestrijdt de aloude opvatting, dat de Roman de Renart door zijn
burleske karakter, zijn parodie, karikaturen, satire, realisme en zelfs crue taal
en obsceniteiten een voor burgers gemaakt werk zou zijn. Het is moeilijk te
bepalen wat het begrip ‘burgerlijk’ in de twaalfde en dertiende eeuw inhield,
immers pas aan het eind van de twaalfde eeuw kwamen de steden op, en daar
ontwikkelde zich de stedelijke burgerij. Volgens Flinn is de Roman de Renart
een parodie op de feodale maatschappij en de hoofse literatuur. De schrijvers/
hoffunctionarissen maakten de maatschappij waarin ze leefden belachelijk,
en amuseerden daarbij de hooggeplaatste adel en geestelijkheid evenzeer. Ze
lachten om zichzelf, en om hun wijze van leven. Ze stelden niet het systeem
ter discussie. In deze context gaat de tegenstelling burgerlijk tegenover aristocratisch niet op.17
Onderzoeksgeschiedenis
De wetenschappelijke belangstelling voor literatuur uit de middeleeuwen
groeide in de negentiende eeuw en leidde tot catalogisering en inventarisatie.
Ernst Martin publiceerde met zijn studie over de Roman de Renart, die tussen 1882 en 1885 is verschenen, een standaardwerk waarin de teksten van de
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branches systematisch zijn ondergebracht en van vaste Romeinse cijfers zijn
voorzien.18 De indeling en tekstinterpretatie van Martin dienen nog steeds als
referentie bij het onderzoek.19 Er is vooral veel studie gedaan naar literair-wetenschappelijke onderwerpen. Het gaat hierbij eerst om reconstructie en begrip
van de tekst. Datering van de branches, hun chronologie en hun onderlinge
verhoudingen vormen een onderwerp op zich. En verder worden literaire thema’s en motieven beschreven. Martin en zijn opvolgers waren ervan overtuigd,
dat er een oertekst bestond, die zij trachtten te reconstrueren. Tegenwoordig
wordt er nog wel over gesproken, maar worden er geen verdere pogingen tot
reconstructie gedaan. In het laatste kwart van de vorige eeuw benadrukte Paul
Zumthor het belang van de mondelinge verspreiding van teksten in de volkstaal in de middeleeuwen, dit in tegenstelling tot Martin en zijn navolgers, die
uitgingen van een verspreiding alleen door transscriptie. Zumthor meent dat
het schrift pas in de loop van de dertiende eeuw een primair communicatiemiddel werd.20 Zo heeft het verhaal van Renart zich eerst mondeling verspreid
in de twaalfde eeuw. De behoefte om de tekst schriftelijk vast te leggen is later
ontstaan. De vroegst overgebleven handschriften dateren uit de tweede helft
van de dertiende eeuw.21
De handschriften
Er zijn veertien manuscripten overgeleverd die ieder een groot deel van de
tekst van de branches bevatten. Zij worden in de vakliteratuur aangeduid door
hoofdletters van A tot O (Bijlage II). Verder bestaan er nog negentien handschriften met losse branches of fragmenten ervan. Deze worden aangegeven
door kleine letters van a tot t. Het oudste handschrift A dateert uit de tweede
helft van de dertiende eeuw.
Er zijn zeven manuscripten voorzien van een of meer miniaturen (Bijlage III).
Martin heeft bij zijn systeem geen onderscheid gemaakt tussen wel of niet geïllustreerde handschriften. Aangezien zij alle een belangrijke hoeveelheid branches bevatten, zijn zij opgenomen in het systeem van Martin (Bijlage II). Zij
dateren van 1339 tot eind veertiende, begin vijftiende eeuw en zijn aanzienlijk
jonger dan de teksten van de Roman de Renart die immers tussen 1170 en 1250
zijn ontstaan. Drie ervan hebben een openingsminiatuur (C, N en O), drie zijn
verlucht met meer dan tien miniaturen (D, G en E) en manuscript I telt er meer
dan 500.
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Iconografie van de Roman de Renart in de periode vóór de handschriften
In de periode tussen het ontstaan van de tekst van de Roman de Renart en de
geïllustreerde handschriften kwamen scènes die ontleend waren aan de Roman
de Renart veelvuldig voor op muren van adellijke huizen, rijke stadspaleizen en
zelfs kerkelijke gebouwen als kloosters en kerken. Dit blijkt uit geschriften uit
die tijd waarin bezwaar werd gemaakt tegen deze als onwaardig ervaren praktijk.22 Zelfs voor het ontstaan van de tekst zijn er afbeeldingen van de matière
de Renart geweest die gebaseerd waren op de mondelinge overlevering.23 In de
tweede helft van de dertiende eeuw waren voorstellingen van de verhalen van
Renart wijdverspreid in Frankrijk als muurdecoratie. Het is bekend uit documenten dat er tijdens feesten, gegeven door koning Philips de Schone in Parijs,
in 1313 spelen zijn geweest met tableaux vivants van het leven van Renart. Het
feit dat deze beelden werden begrepen geeft aan, dat de avonturen van Renart
algemeen bekend en populair waren. Evenals de Roman de Renart zelf was de
iconografie van Renart zeer populair en heeft het komische, spottende en satirische karakter ervan vele kunstenaars geïnspireerd. In diverse landen van
Europa hebben kunstenaars zich laten inspireren bij het decoreren van kerken
en gebouwen door de populaire verhalen van Renart. Er ontwikkelde zich een
bepaalde iconografie die wijd verspreid en voor velen herkenbaar was.24
Miniaturen in de handschriften
Duidelijk is dat er al, zoals hierboven is beschreven, een bepaalde traditie
in het afbeelden van de verhalen van Renart bestond toen met het maken van
de geïllustreerde handschriften werd begonnen. Het feit dat er na 1330 geïllustreerde, meer prestigieuze edities werden gemaakt, hangt samen met het
veranderen van de behoeften en gewoonten van de elite. Het vervaardigen van
handschriften verhuisde van een kloosterlijke en kathedrale omgeving naar
ateliers in de steden. De productie werd steeds beter georganiseerd en daardoor werden grotere formaten en mooiere, luxueuzere uitvoeringen mogelijk.
In de loop van de dertiende eeuw leerden, ook door de opkomst van de steden
en de daarbij horende schriftelijke administratie, steeds meer mensen lezen. In
Parijs zijn de eerste tekenen van het commercieel fabriceren en verkopen van
handschriften terug te vinden tussen 1220 en 1230.25 Naast de traditie van
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de mondelinge overbrenging van verhalen werd steeds meer zelf gelezen in de
privésfeer. Na 1300 was het voor rijke mensen gewoon een bibliotheek in huis
te hebben met verluchte handschriften.26 Zo zal er vraag zijn gekomen naar
boeken met teksten van de Roman de Renart die geïllustreerd waren. Deze teksten zullen behalve om te lezen, ook als voordrachtsexemplaren zijn gebruikt
ter meerdere glorie van hun eigenaar.27
Functie van de miniaturen
Naast versiering en verrijking hebben afbeeldingen in manuscripten diverse
functies. Zij vormen samen met de indeling in rubrieken een ondersteuning
voor het lezen. Zij verwijzen en verduidelijken, commentariëren en selecteren.
De keuze van de verluchter kan een aanwijzing zijn voor een bepaalde interpretatie van de tekst. Ook kan het informatie verschaffen over de verluchter zelf,
die in een zekere traditie is opgeleid en bekend is met de beeldtaal uit zijn tijd.
Aangenomen wordt, dat de Renarthandschriften werden gemaakt in ateliers,
waar ook andere boeken met dieren, zoals bestiaria en fabelboeken werden
vervaardigd.28 Illustratoren werden opgeleid en bouwden visuele kennis en ervaring op bij het illustreren van andere manuscripten en door het zien van geïllustreerd materiaal in de ateliers.29 Deze kennis pasten zij toe bij de decoratie
van de handschriften van de Roman de Renart.
De drie handschriften met één beginminiatuur
Drie handschriften maken deel uit van deze groep (bijlage III). Op folio 1r
van het oudste handschrift C, Parijs BNF fr. 1579, is het hof van koning Nobel
afgebeeld (figuur 1). Een leeuw zit gekroond op zijn troon met een scepter in
zijn voorpoten. Hij ontvangt zijn hovelingen, een kip, wolf, haan, ram, stier,
paard en hert. Het gaat om een proces: dit is te zien aan de houding van de koning: hij zit met gekruiste benen. De wolf staat als een mens op zijn achterpoten: het is Ysengrin, die zich hier beklaagt over het slechte gedrag van Renart.
Hij is in gesprek met Nobel en daarmee tot ‘sprekend wezen’ gepromoveerd.
Deze afbeelding maakt voor de lezer direct duidelijk, dat het om een politieke
en sociale parodie gaat, waarbij dieren de rol van mensen spelen. De lezer was
blijkbaar zo goed op de hoogte van de verhalen van Renart, dat deze voorstel-
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Figuur 1. Parijs BNF fr. 1579, fol. 1r (detail), Koning
Nobel en zijn hof.

Figuur 2. Parijs, BNF fr. 12583, fol. 1r
(detail), De begrafenisstoet van Renart.

ling als zodanig herkend werd. Ook het handschrift N, Rome, Vaticaan, Reg.
Lat. 1699, toont op folio 1r een gekroonde leeuw voor een groep dieren. Deze
latere miniatuur dient net als die van C als embleem voor het gehele werk.
Het derde handschrift O, Parijs, BNF fr. 12583, heeft een afwijkend miniatuur. Op folio 1r is een begrafenisstoet afgebeeld (figuur 2). Een ram en een
wild zwijn dragen een baar. Een ezel met een kruis loopt voorop in de processie. Een vos schiet, als was hij uit de dood opgestaan, onder het doodskleed
van de baar naar beneden en pakt in zijn sprong een haan mee in zijn bek. Het
kiezen voor deze scène zegt veel over zowel de kunstenaar als over zijn lezers:
van beiden wordt een grote kennis van de matière renardienne verondersteld.
De miniatuur beeldt de ware aard van Renart uit, die steeds weer weet te ontsnappen en iedereen in listigheid de baas is. Tegelijkertijd transponeert de afbeelding een religieus ritueel naar de dierenwereld: mogelijk een parodie op de
Kerk en haar praktijken.30
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De drie handschriften met meer dan tien miniaturen
Aan het begin van de tekst van het oudste handschrift van deze groep, D,
Oxford, Bodleian Library, Douce 360 (1339), is op folio 1r ook een afbeelding
opgenomen die een gekroonde leeuw op een troon voorstelt, gezeten met gekruiste benen voor zijn hof bestaand uit een konijn, vos, ram, wolf, hert, een
ezel en een haan die in een boom zit. Als beginminiatuur neemt deze afbeelding de volledige breedte van twee kolommen in. De overige vijftien vierkante
miniaturen bevinden zich aan het begin van een nieuwe branche. Zij worden
gecombineerd met een gedecoreerde gekleurde initiaal als beginletter van de
tekst en beslaan de breedte van een van de twee tekstkolommen per pagina
(figuur 3). In handschrift G, Parijs, BNF fr. 1580, zijn tien miniaturen opgenomen die qua grootte en stijl sterk vergelijkbaar zijn met die van handschrift
D. Zij bevinden zich ook aan het begin van een nieuwe branche gecombineerd
met een gedecoreerde initiaal (figuur 4). Hetzelfde geldt voor handschrift E,
Londen, BL Add. 15229, waarin dertien afbeeldingen zijn aangebracht. Deze
zijn van slechte kwaliteit en niet gereproduceerd.
Varty constateert dat er sprake is van het ontstaan van een zekere cyclus.
Hoewel er nog geen vast repertoire bestaat, zoals in de geïllustreerde bestiaria bijvoorbeeld, vertonen de miniaturen opvallend veel overeenkomsten wat
plaats en onderwerp betreft.31 Busby vindt de theorie van Varty plausibel,
maar merkt op dat het ook goed mogelijk is dat simpelweg de meest memorabele of belangrijke momenten zijn gekozen.32 De dieren worden in een landelijke omgeving afgebeeld en zijn naar de natuur getekend. Bij de bespreking van
handschrift I zal ter vergelijking nader op deze groep worden ingegaan.

Figuur 3. Bodleian Douce 360, fol.
21r en 29v (details). Links Renart en
Cantecler, rechts Renart en Tiercelin.
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Figuur 4. Parijs BNF f.fr 1580, fol. 20r,
lay-out en decoratie.

Het handschrift I, Parijs BNF fr. 12584
Kritiek
Het is verbazingwekkend dat er zo lang en zo weinig belangstelling voor
manuscript I is geweest. De banvloek die Ernst Martin erover heeft uitgesproken omdat de tekst volgens hem onredelijk is ingekort – hij gebruikte de term
amputé –, heeft wetenschappers na hem ervan weerhouden er verder naar te
kijken. De reconstructie van de oertekst was op basis van dit handschrift immers niet mogelijk.33 Ook de miniaturen kregen weinig waardering. Martin
noemde ze grof, anderen na hem zeer matig en aanvankelijk vond Varty ze
onhandig uitgevoerd, statisch en gestileerd.34 Dit alles veroorzaakte het gebrek
aan belangstelling voor dit handschrift.35 John Flinn heeft als eerste de waarde
ervan ingezien. Met zijn bijdrage aan een internationale conferentie in 1972
in Leuven heeft hij een begin gemaakt met de herwaardering ervan.36 Tot op
heden is er geen teksteditie van vervaardigd en zijn de illustraties mondjesmaat
beschikbaar.37 Het feit dat Varty en Nieboer het voornemen geuit hebben een
teksteditie te willen verzorgen, zegt veel over de waardering die handschrift I
langzamerhand begint te krijgen.38
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Beschrijving
Zoals al is opgemerkt, is handschrift I uitzonderlijk. De tekst is in het overgrote deel van de branches verkort, maar de decoratie is veel uitgebreider. Er
zijn niet alleen 514 kleurige miniaturen, maar ook ingekleurde initialen die
veelvuldig zijn afgewerkt met sierlijke guirlandes en florale motieven langs de
tekst (figuur 5).
Het manuscript is in goede staat, de scheuren en gaten in het perkament
zijn voor de vervaardiging ontstaan: er is om de genaaide reparaties heen geschreven. Elk van de 157 folia, 28 hoog bij 20 centimeter breed, is ingedeeld
in twee kolommen van 32 regels. Eén miniatuur is groter en siert dan ook het
begin van het manuscript. Hier is een tronende Madonna met kind afgebeeld,
gezeten in een kapel. Zij draagt een kroon en zowel zij als het kind hebben een
aureool. In de benedenzone is een geknielde persoon afgebeeld, die de Maagd
aanbidt. Hij is blootshoofds en zijn tonsuur is zichtbaar. Het zou mogelijk zijn
dat dit een afbeelding is van de schrijver of de miniaturist, die zijn werk aan
Maria opdraagt. In dit opzicht is manuscript I uniek: dit is het enige voorbeeld
van een religieuze voorstelling in een handschrift van de Roman de Renart.

Figuur 5. Parijs BNF fr. 12584, fol. 18v-19, lay-out en decoratie.
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De overige 513 miniaturen zijn in de tekst ingebed, soms in de kolom, soms
onder- of bovenaan (figuur 5 en 18 t/m 21). Enkele zijn in de marge aangebracht.
Meestal zijn ze 2,4 centimeter hoog, dat zijn vier regels, bij 6,8 cm breed, exact
de breedte van een kolom. In een gekleurd kader op een gouden achtergrond
zijn eenvoudig maar met grote precisie dieren, personen en objecten afgebeeld.
Voor ieder dier is een specifieke kleur toegepast, waarop in een contrasterende
kleur de details zijn aangegeven. Deskundigen zien hier een techniek die snel
werken mogelijk maakt. Zij menen dat het handschrift zeker niet in Parijs is
gemaakt, omdat het geen artistieke of paleografische verwantschap heeft met
de productiecentra daar. Zij plaatsen het ergens tussen Vlaanderen, Noordoost Frankrijk en Keulen, tussen 1375 en 1450. Het penwerk van de initialen
en de guirlandes is bijzonder: dit zou kunnen wijzen op vervaardiging in een
kloosterlijke omgeving.39
Het gebruikte schrift is textualis, tamelijk groot en rond uitgevoerd, verzorgd
en goed leesbaar, in zwarte inkt. Er is veel ruimte gelaten tussen de woorden
en in de marges, en er is in bescheiden mate afgekort. Dit wijst niet alleen op
een zekere luxe, maar ook op een bedoeld publiek dat zonder al te veel moeite
de tekst moet kunnen lezen en dus niet geacht wordt te bestaan uit ervaren
lezers.40 Geconcludeerd kan worden dat dit manuscript een belangrijke som
moet hebben gekost. Zowel aan materiaal als decoratie is veel zorg en tijd besteed.
Uit tekst en decoratie blijkt, dat het handschrift compleet is overgeleverd.
In de proloog, onder de opdrachtminiatuur, wordt de bedoeling die de auteur
Perrin met het werk heeft uitgelegd. Hij heeft ‘zijn vaardigheid en kunnen in
dienst gesteld om verzen te maken over Renart en zijn compagnon Ysengrin’.41
Het einde van de tekst wordt ook gevormd door een gedachte van Perrin, die
onder een miniatuur is geschreven, waarop Renart met een personage, die aan
zijn pennenmes en zijn schrijversstoel als schrijver te herkennen is, wordt voorgesteld. Zowel aan het begin als aan het eind van het werk wordt in een soort
metataal over de vervaardiging ervan gesproken. De schrijver sluit zijn werk af
met een opmerking over de grote inspanning die hij zich heeft getroost om de
avonturen van Renart en Ysengrin te beschrijven.
Dialectologen hebben niet precies kunnen vaststellen welke taal er gebruikt
is, aangezien er sprake is van een mengeling van dialecten. Wel kunnen zij
concluderen dat het handschrift uit een gebied ten noordoosten van Parijs afkomstig moet zijn. Het feit dat het manuscript lange tijd bewaard is geweest
in de bibliotheek van Sedan, een plaats aan de Maas in de Franse Ardennen, is
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veelzeggend. Er is niets bekend over het tijdstip van verwerving door de bibliotheek en waar het manuscript daarvoor vandaan kwam.42
Opdrachtgever
Het manuscript is volgens Ettina Nieboer gemaakt voor Guy de Roye (ca.
1345-1409), die opeenvolgend aartsbisschop van Tours, Sens en Reims is geweest en een bekend bibliofiel was. Zijn familie heeft sporen achtergelaten op
folio 157. Een grondig onderzoek van bronnen maakt het zeer aannemelijk dat
het handschrift eigendom is geweest van leden van deze familie, die het door
vererving in hun bezit hebben gekregen. Guy de Roye was een groot letterkundige. Hij stichtte in 1399 het College van Reims in Parijs. Hij is de auteur van
een Doctrinale Sapientiae. Het Institut de Recherche et d’Histoire à Paris vermeldt
ongeveer 140 manuscripten, waarvan men heeft kunnen vaststellen dat hij ze
heeft gekocht (6), laten maken (12), bezeten (60), vermaakt aan het kapittel
van Reims (meer dan 30), en laten inbinden voor het kapittel (een tiental). Een
twintigtal draagt zijn handtekening of wapen. Hoewel hij vele religieuze werken in het Latijn bezat, maakten ook enkele profane werken in het Frans deel
uit van de collectie. Er is geen enkele directe aanwijzing dat het manuscript I
in zijn bezit is geweest.
Reden om aan te nemen dat hij de opdrachtgever is geweest is ten eerste de
taal. De streek van herkomst van het handschrift is goed bij Guy de Roye bekend geweest, en hij zou hier heel goed een kopiist hebben kunnen vinden. Ten
tweede was de familie De Roye zeer geïnteresseerd in profane literatuur in de
volkstaal, aangezien twee broers van Guy de Roye Tristan en Lancelot heetten.
De belangrijkste aanwijzing is de aanwezigheid van de afbeelding van Maria
in de opdrachtminiatuur. Daarenboven zijn er aanwijzingen in de behandeling
van de tekst die naar een kerkelijke opdrachtgever verwijzen.43
De tekst
Ettina Nieboer is de eerste taalkundige die zich systematisch heeft beziggehouden met onderzoek naar de tekst van het manuscript.44 Zij vraagt zich af, of
het inkorten van de tekst inderdaad aan willekeur onderhevig is geweest of dat
er sprake is van een strategie. Zij vergelijkt daarvoor de tekst van handschrift I
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met H, dat volgens de experts, onder wie Martin, het meest met I verwant is.45
Zij voert eerst een globale vergelijking uit, vervolgens een narratologische en
tenslotte een thematische.
Uit de globale vergelijking blijkt, dat in het begin weinig is weggelaten: de
auteur heeft er goed op gelet dat hij alle benodigde gegevens verstrekt om de
lezer de erop volgende verhalen te kunnen laten begrijpen. Na 40 folia begint
hij structureel in te korten, waarbij de tekst met een kwart tot de helft is teruggebracht.
Ter vergelijking van de narratologische techniek legt Nieboer de teksten van
Branche VI naast elkaar. In I is ongeveer de helft van de tekst van H weggelaten. Een alwetende verteller is aan het woord, die afgewisseld wordt door sprekende personages uit het verhaal, zoals Nobel, Ysengrin en Renart. In I zijn
de passages uit H, die bijdragen aan de voortgang van de actie, niet ingekort.
Uitweidingen, herhalingen en beschrijvingen, die niet direct met het lopende
avontuur te maken hebben en de spanning ophouden, ontbreken.46 Een voorbeeld hiervan is het weglaten van al te lange uitleg van juridische procedures.
Ook het vertellen van hetzelfde avontuur door een ander personage, een veelgevolgde techniek in andere versies van de Roman de Renart, die door de verandering van perspectief heel komisch en onthullend kan zijn, wordt beperkt.
Een gevolg van de techniek om het ritme van het verhaal te versnellen is dat er
veel van het pikante, fijnzinnige en komische karakter van de tekst verloren is
gegaan. Het resultaat van het afkorten is een tekst, die coherent en logisch is,
maar verarmd en versimpeld.
Bij onderzoek naar verkorting op thema blijkt, dat er anders is omgegaan
met het scabreuze verhaal van de verkrachting van Hersent door Renart en
hun overspel. Als voornaamste aanleiding voor het proces van Renart komt
het veelvuldig in meerdere branches van H voor. In I echter wordt slechts eenmaal een kort fragment van 24 regels aan deze kwestie besteed. De scabreuze
geschiedenis wordt door een personage uit het verhaal verteld en niet door de
alwetende verteller. Het lijkt wel of de auteur en zijn opdrachtgever geen verantwoording hiervoor willen nemen. Opvallend is dat er enkele scènes waarin
de geestelijkheid belachelijk wordt gemaakt zijn weggelaten, zoals Branche
XV: Tibert en de twee priesters. Verder is Branche XVII niet opgenomen, De
dood en de processie van Renart, waarin Renart zijn penis verliest en een dodenmis met grote vrolijkheid geparodieerd wordt.47
Hiermee lijkt bewezen te zijn, dat er een duidelijke strategie is gehanteerd
door de auteur van handschrift I. De tekst is consequent, in de ogen van de be-
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werker, van onnodige passages ontdaan om het verhaal te versnellen. Verder is
een poging gedaan de tekst te kuisen. De gevolgde strategie wijst in de richting
van een kerkelijke auteur of een kerkelijke opdrachtgever. Dit zou Guy de Roye
geweest kunnen zijn.
Iconografische beschrijving van enkele miniaturen
Alle miniaturen zijn voorzien van een gekleurd kader, dat precies past binnen de lijnen van de tekstkolom (figuur 6). Meestal is de rand voorzien van
decoratieve elementen in een contrasterende kleur (figuur 7). De achtergrond
is goudkleurig waarop sierlijke rankmotieven zijn aangebracht. Het contrast
tussen dit elegante decor en de zeer gestileerd weergegeven protagonisten in
felle kleuren is opvallend. Op folio 68r zijn Renart en Ysengrin ten voeten uit
afgebeeld.48 Ze zijn en profil naast elkaar goed te vergelijken. Rechts is de vos
herkenbaar aan zijn volle, licht gebogen staart, die extra wordt benadrukt omdat hij buiten het kader valt. Zijn neus is spitser en zijn oren langer en puntiger
dan die van Ysengrin. De wolf is meer gedrongen, iets donkerder van kleur en
heeft een kleinere, dunnere staart. Zij zijn even groot afgebeeld: niet conform
de werkelijkheid. Alle dieren hebben in het hele handschrift een standaardkleur en zijn daaraan herkenbaar. Zij gedragen zich conform het verhaal als

Figuur 6. Parijs BNF fr. 12584, fol. 68 (detail), Renart
bindt een emmer aan de staart van Ysengrin.
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mens. De illustrator heeft ervoor gekozen hen op de achterpoten te laten lopen
om zo het menselijk aspect uit te drukken. Hier kom ik later op terug. De afgebeelde mensen zijn meestal driekwart schuin van voren afgebeeld en in detail
uitgewerkt. De gezichten zijn gedetailleerd weergegeven waardoor rode wangen, neus, ogen en mond goed te zien zijn. Ook is er zorg besteed aan kapsels.
De handen en vingers zijn zichtbaar (figuur 7).49
Door het ontbreken van een achtergrond is er geen perspectief in de afbeelding. Dat wil niet zeggen dat er geen plastische elementen zijn. Met kleine
witte oplichtingen worden details als ogen, oren, bek en vacht op de poten,
hals en staart aangegeven. Zelfs de tanden in de bek zijn zichtbaar. Sommige
accenten worden in zwart aangegeven.
Het speelse karakter van de miniaturen komt tot uitdrukking door het overschrijden van de rand. Bij beide afbeeldingen is dit zichtbaar. Het water van
het meer links van Ysengrin loopt over de rand, die rechts de bodem vormt
waarop de vos en de wolf staan. De staart die uitsteekt is een vrolijke noot. De
zee vormt de onderkant van de miniatuur, maar als speels detail loopt het kader rechtsonder wel door (figuur 7). Zo is het kader meer dan een omranding,
het speelt een rol in de beeldtaal. Deze grappige details dragen samen met de
gestileerdheid bij aan het karikaturale karakter van de afbeeldingen. De dieren
zijn allemaal even groot, wat een cartoonachtig effect geeft. Door al het onnodige weg te laten wordt wat wel is afgebeeld uitvergroot en extra belicht.
Vergelijking met afbeeldingen uit andere handschriften
Bij de vergelijking van het folio 20r uit handschrift G (BNF fr. 1580) (figuur
4) en folio 18v-19r van handschrift I (figuur 5) is de grotere hoeveelheid miniaturen en de aanwezigheid van de guirlandes het meest essentiële verschil. De
tekst neemt in handschrift G iets meer ruimte van de totale oppervlakte van
het perkament in beslag want de kolommen zijn hier tot onderaan de bladzijde
doorgevoerd. Per kolom zijn 40 regels opgenomen, in I zijn dat 32 regels. Het
beeld van dit folio is daardoor monotoner en rustiger. In beide handschriften
verfraaien ingekleurde initialen het geheel. Niet alle miniaturen in I worden
door een dergelijke initiaal gevolgd, wat logisch is omdat er meerdere afbeeldingen per branche zijn. De kleuren van handschrift G zijn gedempter en de
tekst is geschreven in donkerbruine inkt. Tekst en afbeelding vormen een geheel. Het contrast tussen de opvallende miniaturen met primaire kleuren en de
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strakke, zwarte tekst in I is groot. Dit effect wordt nog versterkt door de losse
kleurige guirlandes die zich om de tekst slingeren. Hetzelfde gebeurt binnen
de miniaturen van I, waar de strakke figuren door hun gestileerde vorm en felle
kleuren contrasteren met hun luxueuze, met rankenmotieven versierde gouden
decor. Deze tegenstelling lijkt bewust te zijn aangebracht.
De afbeeldingen in I hebben een andere functie dan in de andere handschriften. Als er slechts één afbeelding per branche is, zal deze een sterker emblematisch karakter hebben dan wanneer er meerdere miniaturen zijn. Deze
krijgen meer een vertellend karakter. Aan het begin van Branche II, Renart et
Cantecler, wordt verteld hoe Renart door honger gedreven naar een boerderij
snelt, om daar een kippetje te roven. Tot zijn grote schrik is het terrein geheel
omringd door een ondoordringbare schutting met scherpe punten. Hij moet
zijn toevlucht nemen tot een list. Hij lokt Cantecler de haan met een smoes
naar buiten en als de poort open is, kan hij zijn slag slaan. De miniatuur in
handschrift G toont Renart, die aan komt sluipen linksonder op de afbeelding
(figuur 8). De stevige omheining is achter hem te zien. Het verhaal speelt in een
landelijke omgeving aangegeven door de bomen voor en binnen het hek. Deze
geven enige diepte aan de voorstelling. Cantecler komt naar buiten gefladderd
– hij hangt in de lucht! – terwijl zijn kippen achter hem rondlopen. Hier zijn
verschillende momenten uit het verhaal in één afbeelding neergezet. Renart
komt eerst aansluipen, verstopt zich vervolgens om na te denken, verzint een
list en spreekt dan Cantecler aan. Deze komt na enige tijd naar buiten waardoor de omheining open gaat. In een oogopslag wordt duidelijk wat er in deze
branche gaat gebeuren. De afbeelding is in die zin geslaagd.
Hetzelfde beginfragment is in I afgebeeld (figuur 9). Direct valt op, dat de gestileerde vos op de achterpoten loopt, terwijl in figuur 8 juist de lage sluiphouding op alle vier de poten zeer natuurgetrouw aandoet. Renart heeft zijn vossenhol Malpertuis (letterlijk ‘kwaad hol’), links afgebeeld als imposant kasteel
met twee torens met kantelen en een stevige muur met pannendak, net verlaten. De poort is nog open. De kippen zijn rechts afgebeeld, veilig omgeven door
de omheining met scherpe punten. Dit is zeer gestileerd, maar wel compleet in
beeld gebracht: de scherpe punten rondom de kippen zijn goed zichtbaar in de
rode en zwarte streepjes. Zij vormen het grootste probleem voor Renart. Een
gestileerde boom geeft de lommerrijke omgeving aan. Van Cantecler is nog
geen spoor te bekennen. Hier wordt duidelijk gemaakt, welke problemen de
vos heeft met het uitvoeren van zijn snode plannen. Cantecler zal in een latere
miniatuur verschijnen.
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Figuur 11. Parijs BNF fr. 12584, fol. 18
(detail), Koning Nobel met leden van zijn hof.
Figuur 8. Parijs BNF fr. 1580, fol. 20r
(detail), Renart en Cantecler.

Figuur 9. Parijs BNF fr. 12584, fol. 59
(detail), Renart en Cantecler.

Figuur 10. Parijs BNF fr. 1580, fol. 125r
(detail), Hoe Renart keizer werd.

Figuur 12. Parijs BNF fr. 1580, fol. 114v
(detail), Koning Nobel met hofleden.

Figuur 13. Parijs BNF fr. 12584, fol. 125
(details), Dieren voor koning Nobel.
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In handschrift G is het vossenhol als gat in de grond afgebeeld (figuur 10).
De dieren zijn naar de natuur weergegeven. Dit is geheel conform de manier
waarop de dieren in dit handschrift zijn afgebeeld. Het lopen op de achterpoten en het weergeven van het hol als kasteel wijst op een veel verdergaande
antropomorfisering in manuscript I. Dit verhoogt het komische effect van de
afbeeldingen.
Ook in handschrift I komen hofscènes met dieren voor die verschijnen voor
koning Nobel (figuur 11, 13). Een vergelijking met eenzelfde scène uit handschrift G maakt de stijlverschillen goed zichtbaar (figuur 12). Hier verwijzen
alleen de houding van de leeuw en zijn troon en kroon op de menselijke status
van het hof. De vorst is links afgebeeld en de hovelingen staan als ‘gewone’ dieren rechts in een rij naast elkaar en profil weergegeven en kijken hem aan. Hij
staat kennelijk op het punt te gaan spreken. De leeuw heeft zijn indrukwekkende kop omhoog geheven en kijkt alsof hij de inspiratie voor zijn woorden
van boven zal krijgen. Zo is duidelijk uitgedrukt, dat zijn positie veel belangrijker en verhevener is dan die van zijn hovelingen. De boom in het midden
schept ruimte tussen koning en onderdanen en geeft tegelijkertijd aan dat alles
zich in een landelijke omgeving buiten afspeelt. Heel anders is deze scène in
handschrift I uitgebeeld. De koning zit rechts op zijn troon. De hovelingen
staan achter elkaar in dezelfde houding, op de achterpoten, leunend op hun
staart. Dit dierlijke accessoire contrasteert met hun hoge positie. Ze houden
hun korte voorpoten gestrekt voor zich. Ook de koning houdt zijn voorpoten
voor zich uitgestrekt. Dit geeft een komisch effect. Hier is geen sprake van een
verheven vorst, maar meer van een primus inter pares. De tussenruimte wordt
versierd met een decoratieve rank. Het zitten op de troon en de kroon maken het verschil tussen vorst en hovelingen. Opvallend detail is de kat, die met
grote ogen recht naar de lezer kijkt. Dit aankijken komt veelvuldig voor (figuur
11, 13 boven en beneden, 17). Zo wordt de lezer betrokken bij de gebeurtenis
en wordt een verstandhouding tussen personage en lezer opgebouwd. Het kan
ook bedoeld zijn om medelijden op te wekken. Alleen Renart zelf, die zich
niets van het lot van zijn mededieren aantrekt en geen boodschap lijkt te hebben aan de lezer, wordt nooit zo afgebeeld.50
De uitvoering van de miniaturen is nauwkeurig en gedetailleerd. Het paard
voor de viskar heeft plukjes haar over zijn hoeven. De teugels zijn netjes weergegeven evenals de spaken in de wielen. Hier is diepte in aangebracht met donkere accenten. Handen, ogen en haar van de man en de manen van het paard
zijn uitgewerkt. De oplettendheid van Renart is uitgedrukt door zijn gespitste
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Figuur 14. Parijs BNF fr. 12584, fol. 19 (detail), Koning Nobel
spreekt recht.

Figuur 15. Parijs BNF fr. 12584, fol. 42 (detail), Ysengrin zwaar
gewond.

Figuur 16. Parijs BNF fr. 12584, fol. 66 (detail), Renart steelt de paling.

Figuur 17. Parijs BNF fr. 12584, fol. 52 (detail), Renart en Tibert
op stap.
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oren (figuur 16 links). De torens van Malpertuis hebben kantelen en ramen.
De dikke muur is van grote stenen opgetrokken. Het valhek is zichtbaar in de
geopende poort (figuur 21, rechtsonder). Duidelijk is dat hier met veel zorg aan
is gewerkt.
Beschrijving van een serie opeenvolgende miniaturen en bijbehorende tekst
Om te kunnen vaststellen, op welke plaats de miniaturen zijn ingevoegd en
hoe zij bijdragen tot het verhaal, zal een kort fragment uit Branche IV, Renart
en Ysengrin en de put worden beschreven (figuur 18 en 19, bijlage tekstfragment). Hierin wordt verteld hoe Renart op jacht gaat en er in slaagt maar liefst
drie kippen te bemachtigen. Twee verslindt hij ter plekke, maar de derde wil
hij thuis koken. Hij gaat naar huis maar realiseert zich ineens dat hij een reusachtige dorst heeft. Hij kent een put en snelt er heen. Tot zijn ongenoegen ziet
hij, als hij in de put kijkt, dat hij niet bij het water kan. Dan ziet hij hoe groot
en diep de put is.
Op deze plaats in de tekst is een miniatuur aangebracht. Hierop is Renart
te zien, die met zijn voorpoten op de rand in de put kijkt. De dode kip, die hij
thuis wil bereiden, ligt aan zijn voeten. Dit alles is geheel conform de tekst.
Vervolgens wordt verteld, dat er twee emmers zijn in de put, waarvan de een
omhoog en de ander omlaag gaat via een katrol. Deze katrol speelt een cruciale
rol in wat er gaat gebeuren en is prominent afgebeeld boven de put in een extra
uitstulping van het gekleurde kader. De miniatuur staat precies op de juiste
plaats en verduidelijkt het verhaal door de bijzondere details.
Renart komt in de problemen omdat hij niet begrijpt dat hij zijn eigen schaduw ziet in het water: hij denkt dat het zijn geliefde Hermeline is. Een zeer
grappig detail in het verhaal overigens. Hij kent blijkbaar het verschijnsel van
spiegeling niet. Hierdoor komt hij in moeilijkheden, want hij stapt in de emmer om bij Hermeline te komen, en zakt direct naar beneden. Hier is de tweede afbeelding opgenomen, waarin Renart in de emmer zit en al half onder
de rand is verdwenen. Het verhaal is niet precies gevolgd, want eigenlijk stapt
hij met zijn voorpoten in de emmer. De kip is verdwenen. Maar de essentie is
zichtbaar: Renart zakt de put in.
Nu volgt een beschouwend stukje waarin Renart inziet hoe dom hij is geweest
en hoezeer hij in de val zit. De derde afbeelding laat de lege emmer boven de
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Figuur 18. Parijs BNF fr. 12485, fol. 39v.
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Figuur 19. Parijs BNF fr. 12584, fol. 40r.
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put zien die via de katrol naar boven is getrokken door Renart, die beneden
vast zit. Heel simpel en begrijpelijk is deze akelige situatie afgebeeld. De afbeelding vormt zo een nuttige aanvulling op de tekst.
Terwijl Renart in de put zit, gaat Ysengrin op jacht. Toevallig komt hij bij de
put. Ook hij buigt zich erover, en opvallend is de gelijkenis in de tekst van dit
fragment en die van Renart bij de put. Ysengrin reageert op dezelfde manier
als Renart, hij herkent zijn schaduw niet en denkt dat zijn vrouw Hersent met
Renart in de put zit. Woedend wordt hij omdat Renart al eerder zijn vrouw
heeft misbruikt, en Hersent dat niet erg vond. Hij zweert wraak. Op dat moment is een vierde miniatuur te zien waarop Ysengrin, net als Renart eerder,
met de voorpoten op de rand van de put staat. Ook hij kijkt erin. De lezer ziet
de analogie met de vorige afbeelding en kan direct vaststellen dat het slecht
met Ysengrin gaat aflopen. Zo draagt de miniatuur bij aan begrip van het verhaal en verhoogt hij de spanning: wat zal er gaan gebeuren en hoe zal Renart
uit zijn benarde positie komen?
In dit fragment hebben we gezien, dat de afbeeldingen op de goede plaats
zijn ingevoegd. Zij dragen bij tot beter begrip van de tekst en ze verschaffen
informatie over belangrijke details. Ze zijn vertellend en tegelijkertijd grappig
en verhogen de spanning van het verhaal.
De narratieve relatie tussen tekst en miniaturen
Zoals is geconstateerd, hebben de miniaturen in deze tekst een vertellend
karakter en functie. Nieboer baseert haar visie over de relatie tussen tekst en
afbeelding op een theorie van Roland Barthes. Deze taalkundige ontleedt een
tekst in verschillende onderdelen, waarvan de ‘noyaux’, de pitten, de kern vormen. Dit zijn de van alle andere elementen ontdane verhaalsegmenten. De andere elementen zijn herhaling, uitweiding en beschrijving, die Barthes ‘zones
de repos’ noemt. Zij zijn niet nodig voor het verloop van het verhaal maar dragen bij aan het plezier van de lezer. In dit handschrift hebben de veelkleurige
beelden met felle kleuren op gouden achtergrond de temporiserende ‘zones de
repos’ uit de tekst vervangen. Zij vormen hier het element uit het verhaal dat
het plezier van de lezer verhoogt.51 Met de theorie van Barthes wordt duidelijk
zichtbaar welke techniek de maker van handschrift I heeft toegepast. Er is een
nieuw evenwicht gezocht tussen tekst en afbeelding, waarbij het tempo aan
elkaar wordt aangepast. Het begrijpen van de geschreven tekst gaat langzamer
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dan van het ‘lezen’ van de afbeelding. Door hun gestileerde vorm zijn de miniaturen niet alleen grappig, maar ook duidelijk leesbaar. Zij passen daardoor
qua tempo van opname door de lezer beter bij de tekst. In handschrift I is een
bewuste poging gedaan een nieuw evenwicht te vinden tussen tekst en afbeelding.52 Deze nieuwe manier van vertellen draagt bij aan het vooropgezette doel:
versnellen van de actie en het kuisen van de tekst. Zonder lange beschrijvingen
en commentaren te hoeven lezen, kan de lezer op de gestileerde miniaturen
in een oogopslag zelf zijn fantasie loslaten. Door vele obscene, ondeugende,
kritische en het gezag ondermijnende details uit de tekst weg te laten, wordt de
lezer niet op verkeerde ideeën gebracht, maar gestimuleerd om zelf het verhaal
te interpreteren. Busby verwoordt het nieuwe evenwicht door op te merken dat
de frequentie van de illustraties een lopend visueel commentaar vormt op het
vertelde, en zo een compensatie is voor de weggelaten tekst. Een nieuwe balans
is tot stand gebracht.53
Verschillende betekenislagen in de afbeeldingen: is parodie zichtbaar?
Een van de bijzondere eigenschappen van de Roman de Renart zijn de verschillende betekenislagen in het werk. Het is niet alleen een dierenverhaal,
maar ook een literaire parodie, een boosaardige, plagerige weergave van de
mensenwereld én een satire op de feodale maatschappij.
Belangrijkste element van de parodie is het optreden van dieren als mensen.
Zij krijgen menselijke eigenschappen en gedragen zich als leden van de feodale
maatschappij. Zowel in de tekst als op de afbeeldingen zijn ze karikaturen
van de werkelijkheid. Hun karaktereigenschappen worden uitvergroot. Zo is
Renart ongelooflijk vals en gemeen en Ysengrin heel erg dom. Op de afbeeldingen worden bepaalde lichamelijke kenmerken vergroot, zoals de afmetingen
van oren, poten, lippen of de tong. Hiermee worden de afbeeldingen expressiever. Verder zijn de dieren heel gestileerd, als stijve poppen uit een poppenkast,
neergezet. Hun voorpoten, die ze horizontaal gestrekt voor zich houden, lijken
op de armpjes van poppenkastpoppen. Dit alles is lachwekkend en maakt nog
eens duidelijk dat het om een parodie gaat.54
De parodie blijkt duidelijk in de tekst als koning Nobel, die niet voor niets
zo heet, wordt afgeschilderd als het tegenbeeld van zijn algemeen bewonderde
voorgangers: Karel de Grote en koning Artur. Hij is een vorst met een grote
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mond, die gevoelig is voor vleierij en omkoperij. Hij wordt veelvuldig op zijn
troon afgebeeld, brullend met open muil. Zijn hovelingen staan als bedremmelde kleine kinderen voor hem. Dit is een duidelijke satire op de feodale verhoudingen, maar ook een geestige interpretatie van oermenselijke zwakheid en
falen, die kennelijk ook voorkomen in de hoogste kringen (figuur 11, 13 en 14).
Het balanceren op de rand van een zogenaamd menselijk verhaal vormt een
van de aantrekkelijkste en boeiendste elementen van de Roman de Renart. Als
de personages in benarde situaties terechtkomen, vallen zij regelmatig uit hun
menselijke rol: ineens zijn ze weer dier en gedragen zich als zodanig. De wisseling van mensenrol in dierenrol is een essentieel onderdeel van het komische effect. Op deze wijze wordt nog eens extra de draak gestoken met de beschreven
materie en wordt er een dimensie toegevoegd aan de betekenis van het verhaal.
De Roman de Renart in zijn geheel is een parodie op de hoofse literatuur en de
chansons de geste. De edele helden uit deze wereld worden door hun collega’s uit
de Roman de Renart behoorlijk op de hak genomen.55 In ridderverhalen overleven de hoofdpersonen de meest ongelooflijke avonturen en staan ze na extreme
gevechten de volgende dag gewoon weer op. Deze cartoonachtige eigenschap
van de hoofdrolspelers in de ridderromans wordt door de dieren in de Roman
de Renart overgenomen. Zij overleven de meest gruwelijke avonturen zonder
merkbaar gevolg: zij verliezen hun staart, worden half dood geslagen, vriezen
bijna dood, worden ontveld, verkracht en verslagen maar zijn in het volgende
verhaal weer in topvorm aanwezig. Deze spiraal van geweld vergroot het burleske karakter. In dit facet is overdrijving een belangrijk humoristisch kenmerk
dat wordt overgenomen uit de ridderromans.56
Op de afbeeldingen zien we regelmatig dieren afgeranseld worden. Details
als bloedsporen zijn aangebracht (figuur 15). Hier ligt Ysengrin bloedend op
de grond na een afranseling door de monniken, die weglopen omdat ze denken
dat de wolf dood is. Gedetailleerd zijn de verwondingen op de vacht zichtbaar. Schrijnend is hier het contrast tussen het gruwelijke aanzicht van het
zwaargewonde dier en de fraaie, goudkleurige achtergrond gedecoreerd met
sierlijk rankwerk. Dit onderscheid is zo heftig dat het bijna aanstootgevend
wordt. Hier moet ook humor in het spel zijn, want op illustraties van volgende
avonturen is geen spoor van verwondingen meer te zien. Het ontbreken van
logica tussen het onheil dat de slachtoffers overkomt en de geringe consequenties daarvan maken deel uit van het komische, net zoals in stripverhalen. De
personages krijgen (vaak niet onterecht) veel klappen, maar lijden niet echt. De
illustrator volgt de tekst en beeldt de wonderbaarlijke opstanding van de dieren
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af alsof de eerdere gruwelijkheden niet hebben bestaan. Dit komt overeen met
de tekst.
Antropomorfisme in tekst en beeld
In de Roman de Renart zijn we getuige van een representatie van de middeleeuwse feodale maatschappij, van volksgebruiken en gebeurtenissen geprojecteerd in de dierenwereld.
De dieren gedragen zich conform het verhaal als mens, levend op het platteland of in een kasteel, maar nooit in de stad.57 Hun belangrijkste menselijke
eigenschap is dat ze kunnen spreken. Taal speelt een cruciale rol in de verhalen,
vooral omdat Renart iedere keer weer met listige woorden de andere personages weet te bedriegen en voor de gek te houden. In de tekst zijn vele voorbeelden
te vinden van dieren die zichzelf en elkaar als mens benaderen. Dieren noemen
zichzelf ‘homme’ en ‘personne’. Meerdere dieren zijn ‘gens’. Renart en Ysengrin
zijn ‘barons’, die het koninkrijk als ‘cristiens’ moeten verdedigen tegen de ‘paiens’
en de ‘Sarasins’. Seksuele relaties zijn huwelijksbanden geworden, vrouwtjesdieren ‘dames’ en ‘pucelles’. Dieren spreken over hun ‘main, pied, genoux’ en ‘bras’.
De klauwen van Tibert de kat, ‘griffes’, worden meermaals ‘ongles’ genoemd.
Wanneer figuurlijke uitdrukkingen worden gebruikt die slaan op het dragen
van kleding, geeft dat een komisch effect. Voor ‘vluchten’ wordt bijvoorbeeld
‘trosser ses panaux’ gebruikt, letterlijk: je voddige kleren snel bij elkaar rapen,
terwijl de dieren slechts hun eigen bontjas dragen.
De dieren leven in een ‘chastel’ of ‘ forteresse’ met een ‘donjon’ en een ‘pont-levis’.
Maar als er echt strijd geleverd moet worden, laten de dieren hun ware aard
zien: ze bijten, krabben, zetten hun haar op en brullen. Het is mogelijk dat een
slak als vaandeldrager, compleet met helm, lans en wapenuitrusting, te paard
optreedt. Hij kan zelfs een dromedaris verslaan. Het verschil in grootte van
dieren wordt zo ingezet voor een komisch effect. De combinatie van menselijk
gedrag met daaronder verscholen het beestengedrag vormt een belangrijk grappig element in de tekst.58
Het is aan de illustrator een manier te vinden deze menselijke dierenwereld
af te beelden. De verluchter van handschrift I heeft er voor gekozen de dieren
op de achterpoten te laten lopen en zo hun ‘menselijke’ status uit te beelden
(figuur 6, 9, 11, 13 en volgende). We zien dieren in bed liggen, in bootjes roeien,
paardrijden, vechten met lansen, zwaarden en schilden en ook muziekinstru-

~ 182 ~

Tiecelijn 23

menten bespelen. Ze wonen in kastelen. In alles zijn zij mens, alleen dragen ze
geen kleding en hebben een staart die goed zichtbaar is afgebeeld. Renart is er
zelfs aan te herkennen. Dit attribuut speelt dikwijls een rol in het verhaal, omdat men dankzij de staart kan ontsnappen of omdat een vastgeklemde staart
de vlucht juist verhindert.
Zoals hierboven al is opgemerkt, is het belangrijkste menselijke aspect aan de
dieren hun vermogen te spreken. Er zijn drie gescheiden werelden in de Roman
de Renart. Allereerst is er de wereld van de ‘echte’ mensen. Voor het merendeel
bestaat deze uit plattelandsbevolking en monniken. Ze spreken met elkaar en
gedragen zich als normale mensen tegenover dieren. Vossen, beren en wolven
worden weggejaagd, afgeranseld en gedood. Een haan en kippen moeten worden beschermd. De Roman de Renart is uniek in het gegeven, dat de dieren niet
met mensen spreken, zoals in fabels wel het geval is.59 De dieren vormen hun
eigen gesloten wereld en spreken alleen met elkaar. Slechts bij uitzondering
spreekt Renart met een mens. Tegenover de mens heeft het dier zijn normale
status van beest. Er is dus een vos die kippen steelt, de boerderijen afschuimt
naar buit en achternagejaagd wordt door honden en boze boeren. Maar deze
vos is de baron Renart, die woont in Malpertuis en zijn medebaronnen in de val
laat lopen. De lezer weet dat Renart en zijn medebaronnen geen gewone dieren
zijn, maar de mensen die in het verhaal voorkomen, niet. Voor de lezer draagt
deze kennis bij tot het verhogen van de spanning en het komisch effect.
De derde groep bestaat uit de huisdieren van zowel mens als personage: zij
zijn er wel, maar nemen niet deel aan de actie en spreken niet. Grappig is de
positie van Cantecler en zijn kippen: aan de ene kant huisdieren, en aan de
andere kant edelen aan het hof van Nobel.
Er zijn vele miniaturen waarop een dier door een persoon wordt weggejaagd
of mishandeld (figuur 15). Ook in de tekst is de verhouding tussen mens en
dier er een van jager en gejaagde. Van gesprekken tussen de dieren onderling
zijn veel voorbeelden te vinden, zoals alle hofscènes met koning Nobel (figuur
11, 13 en 14). Voor de scènes waarin een ontmoeting plaatsvindt tussen een
romanpersonage (bijvoorbeeld Renart of Ysengrin) en een gewoon huisdier,
is duidelijk verschil tussen beide aangegeven. De huisdieren hebben een natuurlijke houding, op vier poten, en nemen geen deel aan het gebeuren. Zij
reageren niet op de actie van de andere personages op de afbeelding. Op de
miniatuur van figuur 16 is de diefstal van de paling van de viskar afgebeeld.
Renart springt met de net buitgemaakte vissen om de nek van de kar. De visser schrikt en maakt grote gebaren. Het paard lijkt niets van alle commotie te
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merken. Ook op de daarop volgende miniatuur staat het paard rustig voor zich
uit te staren en lijkt zich niet bewust van de paniek om hem heen.
Op een andere afbeelding is een man met een hond te zien, die Renart en
Tibert de kat tegenkomt (figuur 17). Niet duidelijk is of er een gesprek wordt
gevoerd. De hond maakt geen deel uit van de handeling: hij kijkt uitermate
dom en sloom uit zijn ogen en door zijn viervoetige houding hoort hij bij de
huisdieren. Hij ziet kennelijk de kat Tibert als een wezen van een andere status
en niet als een gewone kat. Op deze manier brengt de illustrator in zijn miniatuur een scheiding aan tussen de drie werelden van mens, ‘menselijk’ dier en
gewoon beest.
De miniaturen in handschrift I weten de wezenlijke betekenis van het antropomorfisme van de tekst in alle aspecten weer te geven en dragen op hun eigen
wijze bij aan een verduidelijking van de inhoud en bedoeling van de Roman de
Renart namelijk ‘een supplementaire ironische betekenislaag te vormen, waarin
de mens zijn ware gezicht verstopt onder het masker van het dierlijke’.60
Beeldverhaal?
Slechts vijf folio’s zijn voor dit artikel beschikbaar geweest (zie noot 37). Op
twee hiervan, folio 42 (figuur 20) en folio 66 (figuur 21), zijn de miniaturen zo
uitgevoerd dat zonder de tekst het verhaal te volgen is. Op folio 66 zien we vier
miniaturen. Onderaan links is Renart afgebeeld, die met de paling om de nek
van de kar springt. Halverwege de rechterkolom zijn de vissers te zien, die versteld staan van zoveel brutaliteit. In de marge rijdt ridder Renart te paard met
de buit naar huis, zoals in de tekst wordt vermeld. Onderaan de pagina komt
hij veilig aan bij zijn kasteel, waar de poort gastvrij open staat. Het verhaal van
de put en de afstraffing van Ysengrin is op folio 42 goed te volgen via de afbeeldingen (figuur 20). In de rechterkolom is bovenaan zijn redding uit de put met
behulp van een trekezel afgebeeld. De monniken staan klaar met alles wat ze
kunnen vinden, inclusief kandelaars en kruisstaven, om hem een pak slaag te
geven, zoals beschreven in de tekst. Daaronder is te zien dat de monniken klaar
zijn met hun afranseling en op de onderste miniatuur ligt Ysengrin alsof hij
dood is terwijl de monniken zich terugtrekken.
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Figuur 20. Parijs BNF fr. 12584, fol. 42.

Figuur 21. BNF fr 12584, fol. 66.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er in dit handschrift gezocht is naar een
nieuw evenwicht tussen tekst en beeld. Er is geen sprake van een willekeurige
inkorting van de tekst. Deze is met opzet bewerkt en de miniaturen maken
deel uit van deze strategie. Het handschrift zou vervaardigd kunnen zijn in
een kloosteromgeving gezien de ongewone decoratie. De opdrachtminiatuur
met Maria is hier een aanwijzing voor. Er is aandacht besteed aan de leesbaarheid door het gebruik van een duidelijke ruime letter en weinig afkortingen.
Het handschrift lijkt bedoeld te zijn voor minder ervaren lezers, misschien
wel in een lessituatie. Het kuisen van de inhoud en het versnellen van de actie
door het schrappen van lange beschrijvende passages of herhalingen kan hier
verband mee houden. De decoratie speelt in op jeugdige onbevangen fantasie.
Maar het verband tussen tekst en beeld blijkt complex te zijn. In eerste instantie lijkt er sprake te zijn van een schril contrast. De strakke, inktzwarte regelmatige tekstkolommen worden ogenschijnlijk willekeurig onderbroken door
felgekleurde blokjes beeld, waarop gestileerde figuren afsteken tegen een met
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sierlijke ranken bewerkte gouden achtergrond. Daaromheen dragen ingekleurde initialen en elegante guirlandes bij aan de schoonheid van het handschrift.
Hoe passen deze verschillende onderdelen bij elkaar? De afbeeldingen vormen
de aankleding, de rustposes van de ingekorte tekst. Ze ondersteunen door hun
karikaturale aard de parodie in de overigens dikwijls gruwelijke tekst en zijn
onmisbaar voor de juiste interpretatie ervan. Er is hier geen sprake van naïviteit, grofheid of primitivisme: het is juist het stileren, het bewust weglaten van
het overbodige dat de miniaturen hun kracht en expressiviteit verleent. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat de opdrachtgever, die een groot bibliofiel was
en veel verstand van zaken had, tevreden zou zijn geweest met een middelmatig
werk.61 Daarvoor is het handschrift ook te kostbaar geweest. Door deze nieuwe
combinatie van tekst en beeld krijgt de inhoud van de Roman de Renart, die in
wezen heel ernstig en triest is, namelijk de ingeboren slechtheid van de mens,
een nieuwe dimensie. Door het bewust bewerken van de tekst en het invoegen
van een grote hoeveelheid illustraties is een soort Renartliteratuur ontstaan
die doet denken aan een beeldroman. In beide componenten is de kunst van
het weglaten met overtuiging uitgevoerd waardoor tekst en beeld elkaar in een
nieuwe balans aanvullen en verrijken. In die zin kan hier gesproken worden
van een middeleeuwse beeldroman. We hopen dat een tekstuitgave met facsimile niet te lang meer op zich zal laten wachten.
Bijlage I
De benaming en nummering van de branches 62
De gebruikelijke manier om de Branches te nummeren is met Romeinse cijfers, soms gevolgd door een
kleine letter.
I
Het Pleidooi of Het Vonnis (van Renart)
Ia
Het beleg (van Maupertuis)
Ib
Renart wolverver: Renart jongleur
II
De eerste avonturen van Renart
a) De proloog
b) Renart en Cantecler
c) Renart en de mees
d) Renart en Tibert
e) Renart en Tiécelin
f) Renart en de wolvin, of Renart en Hersent of De verkrachting (van Hersent)
III
a) Renart en de paling of De diefstal van de vis
b) Het tot monnik maken (van Ysengrin) of De Tonsuur van Ysengrin
c) Het vissen met de staart of Het vissen met de emmer
IV
Renart en Ysengrin in de put of De put
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V
Va
VI
VII
VIII
IX
X
XI

XII
XIII

XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII

a) Renart, Ysengrin en de ham of Het gestolen ontbijtspek of De diefstal van de ham
b) Renart en de krekel
De eed of De klachten van Ysengrin en de eed van Renart
Het duel (van Renart en Ysengrin) of De juridische strijd
De biecht (van Renart) of Renart eet zijn biechtvader op of Renart en Hubert de wouw
De bedevaart (van Renart)
Liétart, Renart en de dood van Brun of Renart en de gemene Liétart
Renart geneesheer (voorafgegaan door Renart bedriegt Roenel en Brichemer)
Renart keizer (voorafgegaan door
a) De Vriendschap van Renart en Ysengrin
b) Renart en de wilde braambessen
c) Renart en Roenel
d) Renart en de wouwen
e) Renart en Droin)
De vespers van Tibert of Renart en Tibert in het klooster
Renart zwart geschilderd (of vermomd) of ‘Renart-Chuflet’ (voorafgegaan door:
a) De vossenhuiden
b) Renart en de kraai
c) Renart en de schipper)
a) De staart van Tibert of Renart en Tibert in de provisiekamer van een dorpeling
b) Renart en Primaut
De avonturen van Tibert
a) Renart, Tibert en de worst
b) Tibert en de twee priesters
a) Renart en de (dorpeling) Bertaut
b) De verdeling van de prooi of De verdeling van de leeuw
De dood en de processie van Renart
Ysengrin en priester Martin
Ysengrin en de merrie Rainsant
Ysengrin en de twee rammen
Ysengrin, Patous, de dorpeling en zijn vrouw of De vrouw van de dorpeling of De monstrans (van
de achtersten)
Het zaaien of Het gezamenlijk ploegen of Renart en het werk van koning Connin of Renart en
koning Connin
Renart tovenaar (en Het huwelijk van de leeuw)
De kindertijd van Renart (voorafgegaan door De schepping van Renart (en van Ysengrin)
Renart en Pinçon de Reiger (gevolgd door Renart en de schipper, geheel verschillend van XIIIc)
Renart, Tibert en de worst op de hinkelbaan (verschillend van XVa)
Rainardo e Lesengrino (wordt niet altijd tot Renartcorpus gerekend, is mengel van Frans en
Italiaans
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Bijlage II
De bestaande manuscripten van de Roman de Renart63
De veertien manuscripten die een belangrijke hoeveelheid branches bevatten worden aangeduid met
hoofdletters A tot O. Het zijn:
A: Parijs, BNF fr. 20043, branches I-XIV
B: Parijs, BNF fr. 371, branches I-XII, XV, XVI, & XVIII-XXIV
C: Parijs, BNF fr. 1579, branches I-XI, XIV-XXII, & XXIV
D: Oxford, Bodleian, Douce 360, branches I-XVII
E: Londen, BL Add. MS 15229, branches Ib-XV
F: New York, Pierpont Morgan, MS 932, branches I-XV
G: Parijs, BNF fr. 1580, branches I-XV
H: Parijs, Bibl. de l’Arsenal, MS 3334, branches I-XVII
I: Parijs, BNF fr. 12584, Branches I-XVI, meestal verkort
K: Chantilly, Musée Condé, MS 472, branches II, IV, Va, VI, VII, & XV
L: Parijs, Bibl. de l’Arsenal, MS 3335, branches I-IV, Va-XII, XV, XVI, XVIIIXXIII, & XXVI
M: Turijn, Bibl. Reale, cod. Varia 151, branches I-XI, & XIV-XXIV
N: Rome, Vaticaan, Reg. Lat. 1699, branches I-II, & VIII-XVII
O: Parijs, BNF fr. 12583, branches I-VII, IX, XII, & XV
Verder bestaan er negentien manuscripten die of een geïsoleerde branche, of fragmenten van
branches bevatten. Deze hebben ter aanduiding de letters a tot en met t gekregen.

Bijlage III
De manuscripten van de Roman de Renart met illustraties 64
Er bestaan zeven manuscripten van de Roman de Renart met illustraties.
Ze zijn 100/150 jaar jonger dan de oudste teksten.
Groep 1: drie manuscripten die voorzien zijn van een openingsminiatuur aan het begin van de tekst:
C: BNF fr. 1579
Branches I-XI, XIV-XXII, &XXIV; gedateerd eind dertiende, begin veertiende eeuw. Fol.
1r. Een gekroonde leeuw die op zijn troon gezeten, scepter in de hand, zijn hof ontvangt. Er
zijn een kip, een wolf op zijn achterpoten, een haan, een ram, een stier, een paard en een hert
afgebeeld.
N: Rome, Vaticaan, Reg. Lat. 1699
Branches I-II, & VIII-XVII; gedateerd veertiende eeuw.
Fol. 1r. Een gekroonde leeuw voor een groep dieren. Miniatuur is meer dan een eeuw later
dan het handschrift.
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O: Parijs, BNF fr. 12583
Branches I-VII, IX, XII, & XV; gedateerd midden veertiende eeuw.
Fol. 1r. Een begrafenisstoet. Een ram en een wild zwijn dragen een baar op hun schouders.
Een ezel met een kruis loopt voorop in de processie. Een vos schiet, als was hij uit de dood
opgestaan, onder zijn doodskleed van de baar naar beneden en pakt in zijn sprong een haan
mee in zijn bek.
Groep 2: drie handschriften die voorzien zijn van een serie illustraties.
D: Oxford, Bodleian Library, Douce 360
Branches I-XVII; gedateerd in 1339.
Dit handschrift is voorzien van zestien miniaturen. De af beelding aan het begin van de tekst
(fol. 1r) die als enige de volledige breedte van de twee kolommen inneemt, stelt een gekroonde
leeuw op een troon voor, met gekruiste benen. Een konijn, een vos, een ram, een wolf, een hert,
een ezel en een haan die in een boom zit, zijn voor hem afgebeeld.
De miniaturen bevinden zich aan het begin van een nieuwe branche. Zij worden gecombineerd met een gedecoreerde gekleurde initiaal als beginletter van de tekst. Alle miniaturen
zijn vierkant en beslaan de breedte van een van de twee tekstkolommen.
G: Parijs, BNF fr. 1580
Branches I-XV; gedateerd eind veertiende eeuw. In dit handschrift zijn tien miniaturen opgenomen. Zij zijn wat betreft grootte en stijl te vergelijken met die van handschrift D en bevinden zich ook aan het begin van een nieuwe branche, met een gedecoreerde initiaal bij het
begin van de tekst.
E: Londen, BL Add. MS 15229
Branches Ib-XV; gedateerd eind veertiende, begin vijftiende eeuw.
Hierin zijn dertien af beeldingen aangebracht. Zij worden beschreven als van slechte kwaliteit
en zijn niet gereproduceerd.
Uitzonderlijk
I: Parijs, BNF fr. 12584
Branches I-XVI, meestal verkort; gedateerd eind veertiende, begin vijftiende eeuw. Bevat 157
folia met vier kolommen waarin 514 af beeldingen zijn opgenomen.

Bijlage IV65
De inhoud van manuscript I, Parijs, BNF fr. 12584
Branches I tot en met XVI, meestal verkort.
Branchevolgorde: I, Ia, Ib, VII, VIII, IV, V, Va, XII, II, IIa, b, c&d, XV*, IIe & f, III, VI, IX*, XIV,
XIII, X, XI* & *XVI
* voor het cijfer: er ontbreken folia vooraan de branche;
* achter het cijfer: er ontbreken folia in de branche of aan het einde ervan.
I
Ia
Ib
VII

Het Pleidooi of Het Vonnis (van Renart)
Het beleg (van Maupertuis)
Renart wolverver: Renart jongleur
De biecht (van Renart) of Renart eet zijn biechtvader op of Renart en Hubert de wouw
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VIII
IV
V
Va
XII
II

XV*
II
III
VI
IX*
XIV
XIII

X
XI*

*XVI

De bedevaart (van Renart)
Renart en Ysengrin in de put of De put
a) Renart, Ysengrin en de ham of Het gestolen ontbijtspek of De diefstal van de ham
b) Renart en de Krekel
De eed of De klachten van Ysengrin en de eed van Renart
De vespers van Tibert of Renart en Tibert in het klooster
De eerste avonturen van Renart
a) De proloog
b) Renart en Cantecler
c) Renart en de mees
d) Renart en Tibert
De avonturen van Tibert
a) Renart, Tibert en de worst
b) Tibert en de twee priesters
De eerste avonturen van Renart:
e) Renart en Tiécelin
f) Renart en de wolvin, of Renart en Hersent of De verkrachting (van Hersent)
a) Renart en de paling of De diefstal van de vis
b) Het tot monnik maken (van Ysengrin) of De Tonsuur van Ysengrin
c) Het vissen met de staart of Het vissen met de emmer
Het duel (van Renart en Ysengrin) of De juridische strijd
Liétart, Renart en de dood van Brun of Renart en de gemene Liétart
a) De staart van Tibert of Renart en Tibert in de provisiekamer van een dorpeling
b) Renart en Primaut.
Renart zwart geschilderd (of vermomd) of ‘Renart-Chuflet’ (voorafgegaan door:
a) De vossenhuiden
b) Renart en de kraai
c) Renart en de schipper)
Renart geneesheer (voorafgegaan door Renart bedriegt Roenel en Brichemer).
Renart keizer (voorafgegaan door:
a) De Vriendschap van Renart en Ysengrin;
b) Renart en de wilde braambessen
c) Renart en Roenel
d) Renart en de wouwen
e) Renart en Droin)
a) Renart en de (dorpeling) Bertaut
b) De verdeling van de prooi of De verdeling van de leeuw

Tekstbijlage
Branche IV: Renart en Ysengrin en de put.
Uitgave Jean Dufournet66
Quant ot mengié, si fu aaise,
De la granche ist par une hese
Et la tierce geline emporte.

Vertaling 67
140

Toen hij gegeten had was hij op zijn gemak
Hij verliet de schuur via een opening
En nam de derde kip mee.
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Mais si conme il vint à la porte,		
Si ot moult grant talent de boivre		
Cilz qui bien sot la gent deçoivre.		
Un puis avoit enmi la cort:			
Renars le vit, celle par court		
Pour sa soif que il voit estaindre,		
Mais il ne pot a l’eve ataindre		
Or a renart le puis trouvé:			
Moult par le vit parfont et lé.
150

Maar juist toen hij bij de deur aankwam
Kreeg hij ineens grote dorst
Hij die heel handig de mensen bedriegt.
Er was een put midden in de hof
Renart rent er naartoe zodra hij hem ziet
Om zijn dorst te lessen
Maar hij kan niet bij het water komen
Al heeft Renart de put gevonden
Hij ziet dat deze groot en diep is.

Seigneur or escoutes merveilles		
					
En ycel puis avoit .ii. seilles		
Quant lune vient et lautre vat 		
Et renart qui tant sceit de barat 		
					
De seur le puis est acoutes
155
Grains et marris et trespenses		
Dedens commenche areggarder		
Et son umbre abcoter 			
Or lont li deable de cheu			
De son umbre quil a veu 			
Cuida che fust dame hermeline		
Que il aime moult damor fine
160
Que haubergiee fust laians		
Renars ml’t en fu esmaians		
Il ademander qui ies tu			
E nulz ne li a respondu 			
La vois du puis vint contremont 165
.R. loit si lieue le front			
Il app-elle ancor autre fois		
E dou puis resortit la voix 		
.R. loy ml’t sen merveille			
Les pies amis en une seille
170
Ains ne sont mot si fu aval		

Heer, luister naar dit wonderbaarlijke
verhaal
In die put zijn twee emmers
Als de ene stijgt, daalt de andere
En Renart, die zoveel van listigheid afweet
Is gaan leunen op de rand van de put
Geïrriteerd, kribbig en peinzend
Hij begint te kijken in de put
En ziet zijn schaduw reflecteren
Of heeft de duivel hem bedrogen68
Van zijn schaduw die hij zag
Geloofde hij dat het dame Hermeline was
Die hij zeer teder beminde
Dat zij in de put was ondergebracht
Renart was er flink van uit zijn doen
Hij heeft gevraagd wie ben jij
En niemand heeft hem geantwoord
De stem van de put steeg omhoog
Renart fronst zijn voorhoofd
En roept nogmaals
En uit de put komt de stem weer
Renart is stomverbaasd
Zet zijn voeten in een emmer
Zo is hij voor hij het weet beneden
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Or li est en avenu mlt mal		
Car il est en liave cheus 			
Quant sa femme ny ha trouvee		
Bien cuida quelle yfust entree 		
(Si sot bien qu’il fu deceüs) 		

Nu overkomt hem een groot kwaad
Want hij is in een benarde positie
Als hij zijn vrouw daar niet heeft gevonden
Hij dacht dat zij er binnen was gekomen69
(Zo dom dat hij zelf werd bedrogen)

Or est .R. en male frape		
175
					
Maufei lont nus encelle trape		
Il coutes est a une pierre			
Bien vausist estre mis enbiere 		
Li chaitis sueffre grant haichie		
Or est mie que enfers ne que en buie		
Or est couchies abon droit			
C ilz qui tout le monde dechoit		
Ne seit penser en nulle guise		
De quel manière dou puis isse		
					
Or est bien aisies de peschier
181
Aulz nel porroit esleechier		
De grant ire est tous esmeus		
De che quainsi est de cheus		

Zo heeft Renart zich in een benarde positie
gebracht
Uit deze val is het slecht ontsnappen
Hij klampt zich vast aan een steen
Liever zou hij opgebaard liggen
De arme drommel lijdt grote tegenslag
Want het is slechter dan in ijzer of in boeien
Want hij is terecht geveld
Hij die iedereen bedriegt
Weet op geen enkele manier te bedenken
Op welke manier hij uit de put kan ontsnappen70
Hij kan op zijn gemak vissen
Daar kan hij zich niet over verheugen
Van grote woede is hij geheel bevangen
Dat hij zichzelf zo heeft bedrogen.

Er volgen 17 verzen waarin wordt verteld dat Ysengrin de wolf, door honger gedreven, ook door het land trekt en toevallig bij de put aankomt. Hem is het echter niet
gelukt eten te vinden.
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Folio 40v.
Le puis trouva enmi sa voie		
Ou .R. li rous ses benoie			
Dessus le puis est enclines		
Grains et marris et porpenses		
Dedens commenche a regarder 205
E son umbre a abvoter			
Com plus y voit plus y garde		
Tout ainsi com .R. ouvra			
Commant se coucha fus adens		
Cuida che fust dame hersens		
Que renars avecque li			
Saichies point neli abeli			
E dist las or sui mal baillis 		
Et de ma femme sui honnis 		
Que .R. li rous ma fourtraite
215
E cheens avoec lui atrtaite		
Con est ores traites lere			
Qui ainsi fourtrait sa commere		
Si ne me puis de lui garder		
Mais se ie le puis entraper		
Si durement men vengerai		
Plus de lui doubte naverai		

De put bevond zich op zijn weg
Waar Renart de rode zich vermaakte
Hij heeft zich over de put gebogen
Geïrriteerd, kribbig en peinzend
Hij is begonnen erin te kijken
En heeft zijn schaduw zien glinsteren
Hoe meer hij kijkt, hoe meer hij ziet
Net zoals Renart had gedaan
Hoe hij voorover ging liggen
Hij geloofde dat het dame Hersent was
Die Renart bij zich had
Weet dat dat hem niet plezierde
En zei: door hem ben ik slecht bedeeld
En door mijn vrouw onteerd
Dat heeft Renart de rode me geflikt
En hij heeft haar met zich meegetrokken
Je moet een verschrikkelijke verrader zijn
Die zo zijn kameraad heeft bedrogen
Maar ik heb steeds last van hem
Maar als ik hem kan pakken
Zal ik me zo hard wreken
En zal ik nooit meer bang voor hem zijn

Lors a hurlee par grant vertu		
A son umbre dit qui ies tu 		
Que peilles tu putte prouvee
225
Que tai avec renart trouvee 		
La voix resortit contremont		
E li saimble que li respont		
Lors ha hulla une autre fois		
Contremont resorti la voix.		

Toen heeft hij met grote kracht gebruld
En tegen zijn schaduw gezegd: wie ben jij
Jij bent een smerige hoer
Die ik met Renart heb betrapt
De stem komt terug omhoog
Het lijkt hem op het antwoord
Dus brult hij nog een keer
Omhoog komt de stem weer terug.
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Vervolgens wordt Ysengrin in de war gebracht door de echo en weet Renart hem zo
ver te krijgen, dat hij in de emmer stapt. Hij zakt naar beneden, omdat hij zwaarder
is dan de vos. De volgende dag wordt hij ontdekt door een monnik, die hem samen
met andere monniken uit de put haalt en vervolgens een enorm pak slaag geeft en
voor dood achterlaat.
Verantwoording illustraties
Figuur 1: Banque d’images B.N.F.
Figuur 2: uit Varty, zie noot 30.
Figuur 3: uit Varty, Perthshire 1991 (zie noot 31), figures 30 en 31.
Figuur 4: Banque d’images B.N.F.
Figuur 5: cliché B.N.F.
Figuur 6: Banque d’images B.N.F.
Figuur 7: Banque d’images B.N.F.
Figuur 8: detail figuur 4.
Figuur 9: Banque d’images B.N.F.
Figuur 10: voorpagina Dufournet, zie noot 6.
Figuur 11: uit Varty, Perthshire 1991 (zie noot 31), figure 45.
Figuur 12: Banque d’images B.N.F.
Figuur 13: uit Gathermole (zie noot 54), figure 1.
Figuur 14: cliché B.N.F. (detail)
Figuur 15: cliché B.N.F. (detail)
Figuur 16: cliché B.N.F. (detail)
Figuur 17: uit Gathermole (zie noot 54), figure 3.
Figuur 18: cliché B.N.F.
Figuur 19: cliché B.N.F.
Figuur 20: cliché B.N.F.
Figuur 21: cliché B.N.F.
Noten
1 De belangrijkste handschriften die zijn overgeleverd van de Roman de Renart worden
aangeduid met de kapitalen A tot O. Deze indeling is afkomstig van Ernst Martin, die de
basis heeft gelegd voor het wetenschappelijk onderzoek naar de Roman de Renart. E. Martin,
Examen critique des manuscrits du Roman de Renart, Bazel, 1872; idem, Le Roman de Renart,
Parijs, 1882; idem, Observations sur le Roman de Renart, Parijs, 1887. In deze werken heeft
MS BNF fr. 12584 de letter I gekregen. Hier wordt de benaming van Martin gevolgd. Een
overzicht van de handschriften is opgenomen in Bijlage II, die ontleend is aan Kenneth Varty,
The Roman de Renart, A Guide to Scholarly Work, Londen, 1998, p. 3.
2 De hoofdpersoon wordt hier Renart genoemd. In werkelijkheid kent de naam verschillende schrijfwijzen.
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3 ‘De grootste verandering in de kunstgeschiedenis de afgelopen twee decennia wordt gevormd door de sterk toegenomen wetenschappelijke belangstelling voor de makelij van kunstwerken.’, Henk van Os, ‘Het geheim van Gouda’, in: Augustinus op het strand, Amersfoort,
2008, p. 66.
4 Keith Busby, Codex and Context, Reading Old French Verse Narrative in manuscript, Volume I, Amsterdam/New-York, 2002, p. 1-5.
5 Jacques Lemaire, Introduction à la Codicologie, Louvain-la-Neuve, 1989, p.2-3; Bernard
Bischoff, Latin Palaeography, Antiquity & the Middle Ages, Cambridge, 200811 (1990), ‘Introduction’, p. 1-3.
6 Over de herkomst van de Renarttraditie bestaat consensus. Enkele voorbeelden: Busby,
Codex and Context, p. 226; Jozef Janssens en Rik van Daele, Reinaerts streken, van 2000 voor
tot 2000 na Christus, Leuven, 2001, p. 29-39; P. Wackers, ’Reynaert de Vos’, in: W.P. Gerritsen en A.G. van Melle (ed.), Van Aiol tot de Zwaanridder, Personages uit de middeleeuwse
verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst, Nijmegen, 19982 (1993),
p. 269-279; Luk Wenseleers, De pels van de vos, Amsterdam, 1993, ’Appendix, Chronologisch
overzicht van de Europese Reinaert-literatuur en dierensatire’, p. 271-294; Jean Dufournet,
Le Roman de Renart (Branches I, II III, IV, V, VIII, X, XV), Parijs, 1970, p. 15-17.
7 Ook hier is de hoofdpersoon een sluwe vos die voor het gerecht wordt gedaagd door een
wolf die hem van misdaden beschuldigt; een leeuw spreekt recht. Janssens en Van Daele,
Reinaerts streken, p. 30.
8 De chansons de geste verschijnen vanaf het eind van de elfde en gedurende de gehele twaalfde
eeuw. Tegen 1170 verschijnt Tristan van Chrétien de Troyes, een hoofse roman; tussen 1160
en 1170 verschijnen Les Fabliaux van Marie de France. André Lagarde en Laurent Michard,
Moyen Age, Les grands Auteurs Français du Programme, Parijs 1965, schema tegenover p. I.
9 In de proloog van Branche II-Va van de Roman de Renart wordt verwezen naar populaire
ridderromans zoals: Benoît de Saint-More, Roman de Troie, naar het verhaal van Tristan en
Isolde, naar epen van Karel de Grote (chansons de geste), en naar de Arturromans, en speciaal
naar: Chrétien de Troyes, Yvain, Le Chevalier au Lion.
Janssens en Van Daele, Reinaerts streken, p. 42-43; Ettina Nieboer, ‘De Roman de Renart’,
in: Tiecelijn 21, Jaarboek 1 van het Reynaertgenootschap, 2008, p. 52-53.
10 De verschillende branches, letterlijk takken, zouden ontsproten zijn aan de grote stam
van de matière de Renart. Bijlage I.
11 Drie namen worden genoemd: behalve Pierre de Saint-Cloud, auteur van Branches II en
Va, De oudste avonturen van Renart en De Eed, die van Richard de Lison, auteur van Branche
XII, De vespers van Tibert en die van Le Prêtre de la Croix-en-Brie, auteur van Branche IX, De
gemene Liétard, De beer en Renart. J.F. Flinn, ‘Littérature bourgeoise et le Roman de Renart’,
in: E. Rombauts en A. Welkenhuysen (ed.), Aspects of the Medieval Animal Epic, Proceedings
of the international conference, Louvain May 15-17, 1972, Leuven, 1975, p. 17. Het is echter
niet zeker dat deze als Perrot in de tekst van branche I aangeduide persoon dezelfde is als de
Pierre de Saint-Cloud die een branche van de Roman d’Alexandre schreef tussen 1170 en 1180.
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R. Anthony Lodge en K. Varty, The Earliest Branches of the Roman de Renart, Leuven, 2001,
p. XXV-XXVII.
12 K. Varty, ‘Les anthologies dans le Roman de Renart: le rôle de l’anthologiste-conteur
dans la ‘matière de Renart’’, in: K. Varty (ed.), A la recherche du Roman de Renart, Tome I,
Perthshire, 1988, p. 74-75.
13 K. Varty, ‘De l’économie des Romans de Renart’, in: Varty (ed.), Perthshire 1988), p. 47.
14 Zie noot 8.
15 Over Pierre de Saint-Cloud is bekend dat hij een geestelijke was die was aangesteld als
hofjurist. Uit zijn beschrijving in de Roman de Renart van juridische procedures blijkt zijn
grote kennis van het feodale justitiële systeem. Ook geeft hij met zijn beschrijvingen en karakterisering van de personen blijk bekend te zijn aan het Franse hof. J.F. Flinn, ’Littérature
bourgeoise et le Roman de Renart’, p. 17-18.
16 E. Nieboer, ‘De Roman de Renart’, p. 59-60.
17 J.F. Flinn,’Littérature bourgeoise et le Roman de Renart’, p. 11-23.
18 Zie bijlage I. Na Martin hebben nog vele wetenschappers zich over het Renartmateriaal
gebogen. In het kader van dit artikel zal hier geen aandacht aan worden besteed. Het werk
van Martin wordt nog steeds als basis voor verder onderzoek gebruikt (zie noot 1).
19 K. Varty, ‘De l’appellation des branches et des contes du Roman de Renart’, in: Varty
(ed.), Perthshire 1988, p. 7-8.
20 E. Nieboer, ‘De Roman de Renart’, p. 70-72.
21 De overgeleverde handschriften zijn gedateerd tussen de tweede helft van de dertiende
eeuw en het eind van de zestiende eeuw. Het merendeel stamt uit de veertiende eeuw, A. Lodge
en K. Varty, The Earliest Branches, p. XIX-XX. Dit zou erop kunnen wijzen dat, zoals
Zumthor beweert, eerst vooral een orale traditie heeft bestaan en vanaf de tweede helft van
de dertiende eeuw de behoefte is ontstaan de tekst op grotere schaal schriftelijk vast te leggen.
22 Zoals bijvoorbeeld Adam de la Bassée in Ludus super Anticlaudianum: ‘Au lieu de voir
près des saints autels des aigles à deux têtes, des lions à quatre corps, des centaures richement
harnachés, des monstres acéphales, des chimères, des scènes de la vie de renard et des concerts de singes, ne vaut-il pas mieux contempler les gestes des Patriarches, les Cérémonies de
la Loi… et les miracles du Sauveur ?’, J.F. Flinn, ‘L’Iconographie du Roman de Renart‘, in:
E. Rombauts en A. Welkenhuysen (ed.), Aspects of the Medieval Animal Epic, p. 257-258.
Bezwaar tegen deze afbeeldingen heeft ook te maken met het negatieve beeld dat er van de
vos bestond. In het zeer populaire Bestiaire wordt de vos als symbool van de duivel neergezet.
Het leugenachtige gegeven van een beest dat menselijke eigenschappen heeft druist in tegen
middeleeuws denken. Juist het vermogen, dat de mens onderscheidt van het dier, de ratio,
wordt aan dieren toebedeeld. Het is zijn ratio, die het de mens mogelijk maakt te spreken,
vooruit te zien en, als belangrijkste, indirect God waar te nemen. Door de ratio kan de mens
zijn lusten bedwingen. Door dieren, die geen godsbesef hebben, op te laten treden als mensen werden zij weinig hoopgevende belichamingen van het kwaad in de ogen van vele mid-
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deleeuwers. Jozef Janssens, ‘Een vos op perkament’, in: Jozef Janssens (ed.), Het Comburgse
handschrift, Leuven, 1991, p. 155-171.
23 Snijwerk mogelijk daterend uit 1073 getuigt van deze orale overbrenging, K. Varty,
Reynard the Fox: A study of the Fox in Medieval English Art, Leicester, 1967, p. 26 en p. 95-96.
24 Chronologisch gezien is er een grote verscheidenheid in thema’s vanaf de begintijd tot in
de veertiende eeuw. In de vijftiende eeuw domineren enkele thema’s waarvan Renart predikt in
het bijzonder. Geografische verspreiding gaat samen met thematische beperking. Het thema
van De dood en begrafenis van Renart kwam als belangrijkste in Noord-Italië voor in de dertiende eeuw, terwijl in Bretagne Renart en Cantecler populair was. J.F. Flinn, ‘L’ Iconographie
du Roman de Renart’, p. 261-263.
25 K. Busby, Codex and Context, p. 28.
26 Deze ontwikkeling wordt beschreven in: Ettina Nieboer, ‘Le Manuscrit F du Roman
de Renart: une remise en question à l’aide du texte de la branche VI’, in: Brian Levy en Paul
Wackers (ed.), Reinardus, Yearbook of the International Reynard Society, Special Volume, Amsterdam/Philadelphia, 1993, p. 124. Dit is conform de theorie van Zumthor, die de overname
van het schrift als belangrijkste communicatiemiddel plaatst in de loop van de dertiende eeuw
(zie de tekst van noot 20).
27 K. Busby, Codex and Context, p. 225.
28 K. Busby, Codex and Context, p. 233-234.
29 Beatrix Zumbült, ‘Approaching the Medieval Illustration Cycles of the Fox-Epic as an
Art Historian: Problems and Perspectives’, in: Reinardus 15, (2002), p. 194-204 met ill.
30 De afgebeelde gebeurtenis is niet opgenomen in de tekst van dit manuscript: branche
XVII, die de begrafenis van Renart beschrijft, ontbreekt. Het is mogelijk dat dit gedeelte
verloren is gegaan. Omdat deze miniatuur in zeer slechte staat is, is de reconstructie ervan
van K. Varty hier afgebeeld. Deze is afkomstig uit: K. Varty, Reynard, Renart, Reinaert and
Other Foxes in Medieval England: the Iconographic Evidence, Amsterdam, 1999, fig. 118, p. 140.
31 Zie het schema p. 417, opgenomen in K. Varty, ‘La réprésentation visuelle de la Matière
de Renart: les anthologies picturales’, in: K. Varty (ed.), A la Recherche du Roman de Renart,
Tome II, Perthshire, 1991.
32 K. Busby, Codex and Context, p 239.
33 E. Nieboer, ‘Un regard nouveau sur le manuscrit I du Roman de Renart (B.N.f. fr.12584)’,
in: Varty (ed.), Perthshire, 1991, p. 445-446.
34 Deze beoordeling van de miniaturen van handschrift I is te vinden in: K. Varty, ‘The
Iconography of the Medieval Beast Epic: From Manuscript to Printed Page’, in: Peter Noble,
Lucie Polak and Claire Isoz (ed.), The Medieval Alexander Legend and the Romance Epic, Essays in Honour of David J.A. Ross, New York, 1982, p. 247 en p. 254-255. Enkele jaren later
bestudeert Varty dit handschrift wat uitgebreider. Ook hier beklaagt hij zich over de slechte
leesbaarheid van de miniaturen, deels omdat ze zo klein zijn, maar ook omdat ze ’grof en
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naïef ’ zijn. K. Varty, ‘La réprésentation visuelle de la matière de Renart’, in: K. Varty (ed.),
Perthshire, 1991, p. 415-444, met name p. 426.
35 Zie over de beoordeling van de miniaturen ook: K. Busby, Codex and Context, p. 249.
36 J.F. Flinn, ‘L’Iconographie du Roman de Renart‘, Leuven, 1975.
37 Ettina Nieboer heeft samen met een aantal van haar studenten tussen 1990 en 1994 een
gedeelte van de tekst bestudeerd. Het ging hier om een vergelijking van de teksten van handschrift I en H, om de verschillen in kaart te brengen en niet om een tekstuitgave van I: Varty,
The Roman de Renart, Londen, 1998 (zie noot 1), ‘Editions’, p. 21-22.
De illustraties in zwart-wit in dit artikel zijn afkomstig uit de bestudeerde literatuur. Enkele
gekleurde zijn gedownload van de Banque d’Images van de B.N.F, <http://images.bnf.fr/jsp/
index.jsp>, waarop een aantal afbeeldingen van folia met miniaturen via internet beschikbaar zijn. Deze hebben niet de kwaliteit die nodig is voor gedetailleerde bestudering van de
afbeeldingen en het lezen van de tekst. De B.N.F. heeft van deze folia clichés vervaardigd, die
tegen betaling digitaal geleverd worden. In dit artikel zijn er vijf clichés gebruikt uit de Banque
d’Images, omdat deze binnen een redelijke tijdstermijn geleverd worden. Als men voor een onderzoek gebruik wil maken van afbeeldingen, die niet in de Banque d’Images zijn opgenomen,
is de termijn van levering meer dan twee maanden. De Service de Reproduction van de B.N.F.
is mij overigens zeer behulpzaam geweest. Mijn dank hiervoor.
38 Voornemen geuit in hun bijdragen aan: Varty (ed.), Perthshire, 1991.
39 Martine Meuwese, College onderzoekswerkgroep bestiaria, 12 mei 2009.
40 Als onderdeel van het omgaan met de lezer wordt het gebruik van het afkorten besproken door Busby. Hij stelt vast, dat het al dan niet afkorten met opzet gebeurt als onderdeel
van de ‘manipulatie’ van de lezer. K. Busby, Codex and Context, p. 128-129.
41 ‘Perrin qui s’engin et son art / Mist a faire uers de Renart / Et d’Ysengrin son chier
compere.’ (v. 1-3).
42 E. Nieboer, ‘Un regard nouveau sur le manuscrit I ‘, Perthshire, 1991, p. 447-451; K. Busby, Codex and Context, p. 248-249.
43 Ettina Nieboer, ‘Un rédacteur et son public (Manuscrit I du Roman de Renart)’, in: JeanClaude Aubailly, Emmanuèle Baumgartner e.a. (ed.), Et c’est la fin pour quoy sommes ensemble,
Hommage à Jean Dufournet, Tome III, Parijs 1993, p. 1009-1027. Eigen tekstonderzoek onderbouwt deze theorie, zie noten 68, 69 en 70.
44 E. Nieboer, Ettina, ‘Un regard nouveau sur le manuscrit I ‘, in: Varty (ed.), Perthshire,
1991, p. 451-469.
45 Zij behoren beide tot de α familie. Martin heeft de handschriften in drie families ingedeeld op basis van tekstuele verwantschap. Het voert te ver hier nader op in te gaan (zie noot 1).
46 De anthologist/verteller van de Roman de Renart heeft de gewoonte eerst iets aan de orde
te stellen dat goed bekend is voor de lezer/luisteraar. Vervolgens knoopt hij dan zijn nieuwe
avontuur hier aan vast. Bij de getuigenissen voor het hof van koning Nobel worden vele ver-
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halen door de verschillende personages steeds opnieuw verteld. Het verschil in perspectief,
dat verschillende versies van het verhaal oplevert, vormt een van de grappige aspecten van de
Roman. K. Varty, ‘Les anthologies dans le Roman de Renart, in : K. Varty (ed.), Perthshire,
1988, p. 74-75.
47 Varty komt tot dezelfde conclusie in: ‘De l’appellation des branches’, in; Varty (ed.),
Perthshire 1988, p. 27.
48 Figuur 6: een scène uit Branche III, Het vissen met de staart. Renart heeft Ysengrin wijs
gemaakt dat hij met een emmer aan zijn staart op het ijs moet gaan zitten om zo vis te kunnen
vangen. Het moment waarop Renart de emmer aan de staart van Ysengrin bindt, is afgebeeld.
De wolf kan niet vermoeden dat dit avontuur hem zijn staart gaat kosten.
49 Figuur 7: een scène uit Branche XXV, Renart en de schipper. Renart is op ongelukkige
wijze op een eiland beland. Een voorbijkomende schipper komt hem te hulp. Dit loopt niet
goed voor de zeeman af.
50 K. Busby, Codex and Context, p. 252-253
51 E. Nieboer, ‘Un rédacteur et son public’, p. 1020.
52 ‘In een goede strip is een vanzelfsprekend evenwicht tussen taal en tekening, iets waardoor het lezen en bekijken makkelijk lijken samen te vloeien, een eigen transparantie krijgen.
Misschien is het altijd nodig, dat het beeld zich een beetje terughoudt, om niet het gevoel
te geven dat de tekst er door zijn tragere en indirecte tred wat achteraan hobbelt. (…) In
een strip moeten de plaatjes zich bovendien in een reeks willen schikken; wanneer elk beeld
helemaal is uitgewerkt als een schilderij of fotografisch nauwkeurige illustratie, dan heeft
dat iets geforceerds. Een goede strip moet dus een dynamische toer van balanceren weten te
volbrengen langs verschillende dimensies.’, Jeroen Stumpel, ‘Het klare vlak’, in: Kunstschrift,
53 (2009), april-mei, p. 4-14. In handschrift I is een bewuste poging gedaan een nieuw evenwicht te vinden.
53 K. Busby, Codex and Context, p. 252.
54 Patricia M. Gathermole, ‘Illustrations of the ‘Roman de Renart’: Manuscript BN fr.
1581 and BN fr. 12584’, in: Gesta, vol. 10, (1971) 1, p. 39-44.
55 Voor een overzicht van de hoofse literatuur en de chansons de geste zie noot 9.
56 Vergelijk bijvoorbeeld met de Nederlandse Arturroman Walewein, ontstaan tussen 1210
en 1250. De held verslaat op de meest gruwelijke manier menig tegenstander en loopt zelf
ernstige verwondingen op zonder daar later nog enige last van te hebben. Zo krijgt de spiraal
van geweld een burlesk karakter. Overdrijving is een belangrijk humoristisch kenmerk: Frits
van Oostrom, Stemmen op Schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot
1300, Amsterdam, 2006, p. 266.
57 L’anthropomorphisme se définit par une mutation d’animaux exotiques ou indigènes en
personnalités munis d’un nom propre et agissant selon les qualités et surtout les défauts qu’on
leur attribue traditionnellement. Ils sont convertis partiellement en hommes et ils évoluent
dans un milieu campagnard ou dans un château, jamais dans une ville ou dans un milieu
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bourgeois’, in: O. Jodogne, ‘L’anthropomorphisme croissant dans le Roman de Renart’, in:
E. Rombauts en A. Welkenhuysen (ed.), p. 25-41.
58 Deze voorbeelden zijn ontleend aan O. Jodogne, ‘L’anthropomorphisme croissant dans
le Roman de Renart’, p. 25-35.
59 Pas in latere branches komt het af en toe voor dat er een gesprek van een op een tussen
Renart en een mens wordt gevoerd, Micheline de Combarieu du Grès, ‘Les rapports entre les
animaux et les hommes dans le ‘Roman de Renart’: langage de la force et force du langage, in:
Varty (ed.) Perthshire, 1988, p. 163-66.
60 ‘L’image de l’animal sert à rehausser l’image (à la fois vraisemblable et grotesque) de
l’homme lui-même; son vrai rôle est donc d’apporter au récit une couche ironique supplémentaire, ou d’obliger l’homme à se cacher le visage sous le masque de l’animalité.’ Levy, Brian:
‘Monde des bêtes et bête humaine: images de l’animal dans les fabliaux’, in: Reinardus, Special
Volume, 1993, p. 73.
61 K. Busby, Codex and Context, p. 249.
62 Dit overzicht is ontleend aan K. Varty, Londen 1998 (zie noot 1), p. 1-2. Het is ook opgenomen in: K. Varty (ed.), ‘De l’appellation des branches’, Perthshire, 1988, p. 9-11.
63 Dit overzicht is ontleend aan K. Varty, A scolarly Guide, p. 3-4.
64 Dit overzicht is ontleend aan: K. Varty, ‘La réprésentation visuelle de la matière de Renart’, in: Varty (ed.), Perthshire, 1991, p. 415-444.
65 De inhoudsopgave van manuscript I is gebaseerd op de overzichten van K. Varty, The
Roman de Renart, A Guide to Scholarly Work, p. 1-4.
66 J. Dufournet, Le Roman de Renart (Branches I, II III, IV, V, VIII, X, XV), p. 254-265.
67 Eigen vertaling. De verzen 139-150 (cursief) zijn overgenomen uit Dufournet, Le Roman
de Renart (zie noot 6). Zij gaan vooraf aan folio 39r, waarvan een cliché van de BNF beschikbaar is. De overige tekst is afkomstig uit handschrift I.
68 Deze regel komt alleen voor in handschrift I. In de vier versies die bekeken zijn, Martin,
Dufournet, Google Books en http://expositions.bnf.fr/bestiaire/pedago/antho/9.htm (10 mei
2009) komt hij niet voor. Het is een verklaring voor de vergissing van Renart: de duivel heeft er
zich mee bemoeid. Dit is een aanwijzing voor het didactisch karakter van deze editie.
69 Deze twee verzen komen alleen voor in handschrift I (zie noot 3).
70 Dit vers komt alleen voor in handschrift I (zie noot 3). Het zou te ver gaan hier nu een
nader onderzoek naar te doen, maar in plaats van tekst weglaten worden hier extra verzen
ingevoerd om de tekst begrijpelijker te maken.
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Een koningsdrama
Of hoe Reynaert de waarheid bij elkaar liegt
Nard Loonen

Inleiding
Literatuur wortelt in de samenleving. Elk conflict in een literair werk kent
zijn pendant in de omliggende werkelijkheid en geeft het weer, vergroot het uit
of comprimeert het, overdrijft of bagatelliseert het, romantiseert of relativeert
het. Dit artikel wil daarvan een voorbeeld tonen.
Wat hier volgt is dus niet een bijdrage aan de vele tekstinterpretaties die ‘onze’
Reynaert plaatsen in de dertiende-eeuwse samenleving, maar eerder het omgekeerde: een poging die samenleving te belichten vanuit een Reynaertpassage.
Reynaert maakt recht wat krom is. Dat geldt in grote mate voor de passage
waarop dit artikel verder is gebaseerd: de door hem naar voren gebrachte samenzwering tegen koning Nobel, met als doel Bruun de beer tot koning te
maken. Een couppoging die op touw zou zijn gezet door Reynaerts vader, Isegrim de wolf, Tibeert de kat, Grimbeert de das en Bruun de beer, en waarvoor
toereikende fondsen ter beschikking stonden (de schat te Kriekeputte). Gevijven hielden zij parlement tussen Hijfte en Gent, ‘in eere belokenre nacht’ nog
wel, om het snode plan verder uit te werken en te zweren op ’s konings dood.
Doordat Reynaert de schat had ontdekt en ontvreemd, kon het koningsdrama
om economische redenen geen doorgang meer vinden, maar was het vermelden
van de schat voldoende om Reynaert van de strop te redden.
In eerdere Reynaertverhalen dan de Vlaamse, in het bijzonder in de Franse
Roman de Renart, komt een vergelijkbare passage niet voor. We kunnen het
dus houden op een trouvaille (en wat voor een!) van onze Willem, zoals die is
te lezen in het Comburgse Reynaerthandschrift; daarna komen we hem ook
tegen in talrijke latere bewerkingen en vertalingen. Voor wie die passage niet
helemaal voor de geest heeft, vermeld ik hier de kern van dat verhaal zoals opgetekend in het Comburgse handschrift, de Latijnse versie in Reynardus vulpes
en de Nederduitse vertaling in de incunabel uit Lübeck 1498:
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Hi* dede Tyberte den kater varen
In Artinnen, dat wilde lant,
Al daer hi Brunen den beere vant.
Hi ontboet Brune grote Gods houde,
Endi hi in Vlaendren commen soude,
Of hi coninc wilde wese.
Bruun wart vro van desen,
Hi hadt meneghen dach begaert.
* d.i. Reynaerts vader
Misit in Ardennam Tibertum querere Brunum,
multa per hunc mandans verba salutis ei,
inter que mandat huic, quod iam subeatur ab ipso
Flandria, si cupiat regis honore tegi,
si rex esse velit. Brunus letatur ad ista
nuncia, rex quoniam gestiit ille fore.
He leeth Hyntzen, den kater, varen
In Ardenen, dat wylde lant,
Dar he Brunen, den baren, vant;
He entboet eme dar syne hülde
Vnde dat he in Vlanderen komen scholde,
Eft he konnynck wolde wesen.
Do Brun vnde Hyntze den breff hadden lesen.
He wart kone, vrolych vnde vnvorverd,
Wente he des lange hadde begherd.

Ter nadere aanduiding: de samenzwering wordt in ieder geval vermeld in het
Comburgse handschrift (A) v. 2239-2490, het Dyckse handschrift (F) v. 22032453, de Goudse incunabel (P) v. 1647-1843, het Brusselse handschrift (B)
(Reynaerts historie) v. 1647-1843, in Reynardus vulpes (L) v. 1072-1195 en de
Lübeck-incunabel, capittel XXIIII, blad 88.
Hoe meesterlijk en listig deze hele escape door Reynaert ook moge zijn
bedacht, hij zou literair nooit hebben kunnen werken als de situatie niet op
z’n minst voorstelbaar was; ik bedoel: als er in de samenleving rond Willem
en zijn toehoorders of lezers onderhuids niet iets leefde van een machtsstrijd
tussen beer en leeuw. Waar rook is, is vuur. Vandaar de onderzoeksvraag
waarop dit artikel is gebaseerd: hoe kan het dat in de Franse en Vlaamse
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Reynaert een leeuw optreedt als koning der dieren in een gebied dat niet tot
de habitat van leeuwen behoort of heeft behoord, afgezet tegen de positie van
de beer die in Noordwest-Europa wel voorkwam en als machtig dier werd
gezien?
Riskant
Alvorens dieper op de gestelde vraag in te gaan, wil ik eerst wat meer juridisch getinte overwegingen naar voren brengen. Immers, kan het in een zo
feodaal ingerichte samenleving als die in Vlaanderen medio dertiende eeuw
niet als riskant worden gezien te reppen van een staatsgreep althans poging tot
machtsovername, zulks nog wel op schrift? En wie lopen er dan dat risico? Aan
de buitenkant van het epos: Willem als auteur. Binnen het verhaal: Reynaert
zelf en Koning Nobel. Ik stel me even op als hun advocaat.
Willem kan er zich niet op beroepen dat hij de couppoging klakkeloos uit een
eerdere bron heeft gekopieerd, althans, niet voor zover wij weten. In Le plaid
(Roman de Renart, branche I) komt hij niet voor. Wel bestond er al een fabel
van een zieke leeuw die mogelijkerwijs aan vervanging toe was, en waarin de vos
een heilzaam middel aanreikt. Dat is de passage in de Ecbasis captivi waarin de
afwezige vos in een proces wordt veroordeeld voor andere wandaden, maar dan
uiteindelijk toch verschijnt met een medicijn voor de zieke koning: die moet het
verse vel van een wolf aantrekken en zal dan genezen. De wolf wordt gevild en de
koning geneest. En passant wordt alvast de eventueel aanstaande troonopvolging
zo geregeld dat de panter die plaats zal gaan innemen.1 Dat is dus geen samenzwering, laat staan een echte coup. Toch redt Willem zich hier niet mee. Ook
al had hij het verhaal niet zelf verzonnen, maar overgeschreven van een ander,
dan nog kan hem opruiing worden verweten of aanzetten tot staatsgevaarlijke
activiteiten. Hij moet dus met ander ontlastend materiaal komen. En dat is er.
Ten eerste kan hij à decharge aanvoeren dat hij het verhaal laat vertellen door
Reynaert, die niet alleen een notoire leugenaar is in het hele verhaal, maar ook
door het vervolg duidelijk laat worden dat de schat helemaal niet bestaat. Het
bestaan van de schat zou een juridisch bewijs zijn voor de samenzwering en de
schat zou daarmee rechtsgeldig de koning toekomen.2 Nu de schat niet bestaat,
is het enig mogelijke bewijsstuk komen te vervallen en zal de samenzwering,
binnen de context van Reynaerts andere verzonnen verhalen, wel nooit hebben
plaatsgevonden.
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Ten tweede profileert Reynaert zich in deze passage als een trouw dienaar
van Nobel. Hoewel door diezelfde Nobel zojuist ter dood veroordeeld, geeft
hij blijk van zijn ‘trouw tot in den doot’ door te verklaren dat hij, en hij alleen, de couppoging heeft verijdeld door het weghalen van de schat. Onwillekeurig moet ik bij dit argument denken aan een andere Willem die 300
jaar later verklaart (of door Marnix van Sint-Aldegonde laat verklaren):
‘Den Coninck van Hispaengien / Heb ick altijt gheeert’. Dat is dan de koning met wie hij sinds kort in staat van oorlog verkeert. Maar het is een poging de schuldvraag van die oorlog bij die koning te leggen, niet bij Willem.
Ten derde: als resultaat van het voorafgaande kan Willem met gerust hart
naar voren brengen dat hij heeft willen aangeven dat het kwaad (van de samenzweerders) wordt gestraft en dat het goede (trouw aan Nobel) wordt beloond,
met andere woorden, dat de moraal van het verhaal is dat het weinig zin heeft
zich tegen het heersende gezag te verzetten.
Reynaert zit uiteraard in een ander parket. Zijn doodvonnis hangt als een
zwaard boven zijn hoofd, de galg is al gereed. Medestanders heeft hij niet meer,
nu Grimbeert oirlof heeft genomen om de familieschande niet te hoeven meemaken. Nergens kan hij meer op terugvallen dan op zijn eigen list ende baraet.
In die zin heeft hij niets te verliezen.
Maar zijn plan is allerminst waterdicht, dus loopt ook hij in een aantal opzichten groot risico.
Ten eerste: er zijn geen evidente bewijzen. De nog levende samenzweerders
Isegrim, Bruun en Tibeert staan buiten het hof bij de galg te popelen, Grimbeert is uit eigen beweging vertrokken, dus de koning kan geen hoor en wederhoor toepassen. En ook in het Vlaamse recht gold dat er een bewijs moet zijn
– misschien zelfs wel meer dan één – om iemand schuldig te kunnen verklaren,
waarbij nog gold dat iemand niet bij verstek kon worden veroordeeld (wel wegens verstek; reden waarom Reynaert na de derde dagvaarding wel ten hove
verschijnt).
Ten tweede: de schat waarvan hij gewag maakt, ligt niet op tafel. Die ligt ergens in het oosten verstopt, in ‘een de meeste wildernesse’. Maar die plek noemt
hij vooralsnog niet. Het duurt ongeveer 350 versregels voordat Reynaert bereid is de locatie te duiden (‘Soudic u wijsen mijn goet, / Heere coninc, die mi
hanghen doet? / So waer ic uut minen zinne!’), en dat pas nadat hij door het
koninklijk paar buiten het hof is gevoerd, zijn vonnis dus ook buitenrechtelijk
is vernietigd en dat door halming over en weer de koning Reynaert weer in
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oude ere heeft hersteld en Reynaert de schat symbolisch aan de koning heeft
overgedragen. Maar nog steeds: de schat is de facto nog steeds afwezig, en Reynaert moet er maar op vertrouwen dat de koning topografisch onbenullig is en
zeker niet zelf op locatie zal gaan zoeken en graven, en dat de arme Cuwaert
bibberend en wel voldoende evidentie in de schaal legt om de koning te doen
geloven dat Kriekeputte heus wel echt bestaat.
Ten derde moet Reynaert op een of andere manier zien waar te maken dat hij
slachtoffer is geworden van de samenzwering. Immers, er vond destijds pas een
proces plaats als er een klacht was ingediend, en die kon alleen maar worden
ingediend door een rechtstreeks getroffene van het vergrijp. Wil hij dus recht
van spreken hebben, in de dubbele zin des woords, dan zal hij moeten aantonen dat de nog levende samenzweerders hem hebben benadeeld. Rechtens
zouden die dan moeten worden gedaagd en schuldig bevonden, waarna met terugwerkende kracht hun aanklachten tegen hem alsnog nietig konden worden
verklaard en alleen de weinig imponerende of rechtsongeldige klachten zouden
resteren van Courtois, Pancer en Cantecleer.
Reynaert wil nu een dubbelslag maken: enerzijds wil hij zijn geweten ontlasten door de kennis van de samenzwering te melden voordat hij sterft. Immers,
in het toenmalige denken was het strikt af te raden met een belast geweten
de dood in te gaan, want dat zou bij de afrekening aan de hemelpoort nadelig
uitpakken. Anderzijds weet hij zich wel degelijk op te stellen als gedupeerde
(v. 2486-2490):
Nu meerct hier mijn ongheval
Heere Ysengrine ende Bruune de vraet
Hebben nu den nauwen raet
Metten coninc openbare
Ende arem man Reynaerd es die blare!

Dat ook Koning Nobel in riskant vaarwater verzeild is geraakt, lijdt geen
twijfel. En ook hier zijn er drie risicogebieden te onderscheiden.
Op de eerste plaats vormt Reynaert voor hem een evident risico. In plaats
van het doodvonnis te voltrekken heeft Nobel hem laten gaan. Daarmee roept
Nobel het gevaar over zichzelf af. Reynaert, van wie tijdens de hofdag toch
overduidelijk is gebleken dat hij dood en verderf heeft gezaaid, is nu met de
noorderzon vertrokken, een spoor van vernieling en verwarring achterlatend.
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Hij mag dan in juridische zin vaak gelijk hebben gehad en de vinger op de zere
plek hebben gelegd, de door hem berokkende schade is enorm, en bovendien:
je mag aannemen dat hij met deze en gene in het grote dierenbos nog wel een
appeltje te schillen heeft. Wie garandeert dat hij na verloop van tijd niet weer
terugkeert om wederom zijn streken, ‘list ende baraet’ te demonstreren? (Het
Al Qaida-syndroom.)
Op de tweede plaats heeft Nobel de dreiging moeten ervaren van zijn eigen
echtgenote. Zowel binnen het juridisch kader als binnen bestaande clan- en
familieverhoudingen had zij zich tijdens het proces bescheiden op de achtergrond moeten houden. In plaats daarvan neemt ze ongevraagd het woord
(v. 2151-2163). Haar wat overtrokken gejammer kan weliswaar worden uitgelegd als bezorgdheid over het lot van haar echtgenoot, zeker als zij even
later (v. 2209) de koning aanraadt iedereen te laten zwijgen opdat Reynaert
zijn verhaal kan doen, maar nog weer wat later (v. 2491 e.v.) komt de aap der
winstverwachting uit de mouw:
Die coninc entie coninghinne,
Die beede hopeden ten ghewinne,
Si leedden Reynaerde buten ten rade
Ende baden hem, dat hi wel dade
Ende hi hem wijsde sinen scat.

En als Reynaert dan tegensputtert (‘Waarom zou ik een beloning geven aan
degene die mij wil laten ophangen?’) is zij het die stellig belooft dat Nobel het
vonnis wel zal vernietigen (v. 2500-2505) en die haar echtgenoot ervan probeert te overtuigen dat Reynaert wel degelijk te vertrouwen is (v. 2518-2527).
Zo heeft het er alle schijn van dat zij zich ontpopt als de femme fatale die bovendien buitengewoon is geïnteresseerd in het door Reynaert te overhandigen
appeltje voor de dorst. (Het Adam en Eva-syndroom.)
En ten slotte zijn, in het verloop van de hofdag(en), de status en reputatie van
Nobel in toenemende mate ernstig schade toegebracht, deels door zijn eigen
toedoen. Dat brengt hem in een isolement. Waar een hofdag toch was bedoeld
om de vorst te eren en zijn gezag te bevestigen (ik denk aan koningin Juliana die
jaarlijks het defilé voor paleis Soestdijk afnam en dan allerhande zelfgebakken
krentenbroden in ontvangst mocht nemen), wordt in de Reynaert het hele evenement gevuld met procesvoering en wanorde. Courtois en Tibeert kissebissen
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om de validiteit van een aanklacht wegens diefstal van een molenaarsworstje;
Pancer klaagt Reynaert aan wegens diens vermeende mishandeling en sodomie
van Cuwaert, maar had daartoe niet het recht, omdat hij zelf geen benadeelde
partij was, terwijl Reynaert qualitate qua het recht had zijn “discipel” het credo
te leren, kapelaan te maken en te blauwen; Nobel laat Cantecleer (die als gevogelte niks te zoeken had op het hof en dus helemaal geen klaagrecht had)
toe tot de hofdag en gebruikt het lijk van Coppe als onrechtmatig verkregen
bewijs voor Reynaerts wandaad, niet in de laatste plaats door Coppe een soort
staatsbegrafenis te verlenen.
Bovendien, ook al was het verhaal van de samenzwering een verzinsel van Reynaert, je kunt nooit weten, zeker niet in de huidige omstandigheden, of Bruun
en Isegrim en wie al meer niet alsnog op het idee zullen komen de macht te grijpen. Want als het woord eenmaal is gevallen, zet het zich in ieders hoofd vast,
ook al wordt het later ontkracht en gerectificeerd. Nobel heeft het helemaal aan
zichzelf te wijten. Hij was de regie over het proces volkomen kwijt, onder meer
door een opeenstapeling van vormfouten. Door zijn zwalkende toedoen werd de
procesgang een janboel, wetten en regels werden overtreden, zijn hoogste pairs
raakten letterlijk en figuurlijk meermaals beschadigd, waardoor hij in feite niet
meer kan vertrouwen op de top van zijn kader en de trouw van zijn onderdanen.
Een deel van de genodigden loopt voortijdig weg. Hij etaleert een onthutsend
gebrek aan feitenkennis. Te vaak in het verhaal heeft hij de Marseillaise aangeheven waar de Brabançonne had moeten klinken. (Het Leterme-syndroom.3)

Beregoed en leeuwendeel
Uit bovenstaande risicoanalyse wordt in ieder geval duidelijk dat zowel de
leeuw als de beer een status hebben die allerminst onkreukbaar is. De leeuw
mag dan koning zijn, niet alleen in de Reynaert maar ook in andere verhalen,
en de beer vermeend troonpretendent, de schade die hun beiden in de Reynaert
wordt toegebracht is enorm. Dat moet er haast op duiden dat de communis
opinio (of zo u wilt het Volksempfinden) in Vlaanderen, eerste helft dertiende
eeuw, moeite had een van beide dieren op een onwrikbaar voetstuk te plaatsen. Tegenwoordig is dat wel anders: in heel Midden- en Noordwest-Europa
is de beer als koningsdier uitgerangeerd en wordt de leeuw als zodanig niet in
zijn topfunctie bedreigd. Tal van hedendaagse verhalen, sprookjes, zegswijzen,
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vlaggen en blazoenen getuigen daarvan. Je kunt nog zo beresterk of beregoed
zijn, het leeuwendeel steekt daar bovenuit.
Toch is er een tijd geweest dat in de Germaanse, Keltische, Slavische en Scandinavische mythologie en traditie de beer werd beschouwd als koningsdier, en
dus moet er een omslagpunt zijn te vinden. Dat is er ook, al is het niet een punt,
maar een langere overgangsperiode.
Aan de habitat van beide diersoorten heeft het niet gelegen. Die is in de
loop der eeuwen eerder gekrompen dan gegroeid. De (bruine) beer bevolkte
vanouds grote delen van Europa, van Noord-Scandinavië tot de Pyreneeën
en Griekenland en het is meer hun aantal dan hun verspreidingsgebied dat
is gekrompen. De leeuw kwam in Europa nooit voor in het wild, tenzij aan de
oostkant bij de Oeral. Het leefgebied strekte zich van daar uit tot in India, en
verder in heel Afrika. In de afgelopen twintig eeuwen is dat gebied geslonken
tot Afrika beneden de Sahara, waaruit kan worden afgeleid dat beer en leeuw
elkaar in Europa nooit in het wild hebben ontmoet, laat staan bevochten. Het
Oude Testament maakt wel gewag van beide dieren in elkaars omgeving, in het
Midden-Oosten derhalve, namelijk in de passage over David en Goliath:
34 Toen zeide David tot Saul: Uw knecht weidde de schapen zijns
vaders, en er kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de
kudde weg.
35 En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem, en redde het uit zijn mond;
toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg
hem, en doodde hem.
36 Uw knecht heeft zo den leeuw als den beer geslagen; alzo zal deze
onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorden
van den levenden God gehoond heeft.
37 Verder zeide David: De Heere, Die mij van de hand des leeuws
gered heeft, en uit de hand des beers, Die zal mij redden uit de hand
van dezen Filistijn. Toen zeide Saul tot David: Ga heen, en de Heere zij met u!
1 Samuel, 17 (Statenvertaling)

Ik ga, als Bruun op weg naar Malpertuis, slingerend door de Europese woestine om het ursoleonine koningsdrama te kunnen doorgronden.
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Bernardus versus Leonardus
In persoonsnamen leven beer en leeuw nog altijd voort. Maar hier geldt dat
net als bij plaatsnamen de feitelijke link met het dier niet echt aanwezig is. Alleen in bijnamen, toenamen of koosnamen wil het nog wel eens voorkomen. Zo
luisterde Piet Schrijvers in de tijd dat hij bij Ajax keepte naar de bijnaam ‘De
beer van de Meer’. Hoe relatief zoiets is, bleek wel toen hij in zijn nadagen ging
keepen voor pec-wolle en toen als ‘De bolle van Zwolle’ verder moest leven,
wat kort daarop, de resultaten in aanmerking genomen, nog werd gewijzigd in
‘Het lek van pec’. Beter verging het dan Reinier Kreijermaat bij Feijenoord die,
gezien zijn postuur en kracht, naar de bijnaam ‘Beertje Kreijermaat’ luisterde.4
Gaat het om echte voornamen dan spelen er, zoals gezegd, andere associaties
een rol dan die van de betreffende dieren. Het woord beer leeft voort in de vorm
Bernardus (‘sterk als een beer’) en de vele daarvan afgeleide voornamen. In vrijwel alle gevallen zijn die terug te voeren op de heilige Bernardus (van Clairvaux
of van Menthon). Urs (Latijn ursus, ‘beer’) zou terugvoeren op de Zwitserse
heilige Ursus, en Ursula op de heilige Ursula van Keulen, beiden martelaren.
De naam Bruno lijkt helemaal niets met beer te maken te hebben, maar met
een van het Gotische brunjô (‘borstharnas’) afkomstige vorm. Van Keltische
herkomst zijn de namen Arthur en varianten, naar verluidt afgeleid van het
Keltische artus (‘beer’). De Slavische vorm Medved (‘beer’), als in het Russische
kedbedy of het Tsjechische medvěd, komt voornamelijk als achternaam voor.
Bij de leeuw zien we iets soortgelijks: de weer in zwang komende voornaam
Lionel heeft als onderliggende betekenis ‘kleine leeuw’; daaraan kan de gedachte aan een heilige Leonardus of een van de pausen Leo ten grondslag liggen.
Leonardus (‘sterk als een leeuw’) en daarvan afgeleide vormen komen al sinds
het begin van de middeleeuwen voor, gekoppeld aan de hier afgebeelde kluizenaar Leonardus van Noblac (of Noblat) (afb. 1).5 Ook de heilige Leonardus
van Vechel, pastoor van Gorinchem die in 1572 te Brielle samen met achttien
andere geestelijken door de Geuzen werd opgehangen, wordt als schutspatroon
aan de voornaam Leonardus gekoppeld. Dat is bijvoorbeeld bij mijn eigen voornaam het geval, maar daarvan weet ik dat er nog een andere, patronymische
herkomst in het spel is: in ieder geval in de meer Germaansgeoriënteerde cultuur gaan namen over van vader op zoon, of van grootvader op kleinzoon, en
inderdaad heette een van mijn grootvaders ook Leonardus. Er zijn niet zoveel
heiligen die Leo, Leonardus, Lion of iets dergelijks heten. Opmerkelijk genoeg
tellen alleen al Frankrijk en Italië wel minstens zeven ‘beren’-heiligen: Saint
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Af b. 1

Ours/Sanctus Ursus, al moet daar wel bij worden gezegd dat dezen leefden tussen 400 en 640, dus eigenlijk voor het begin van de kerkelijke strijd tegen de
beer. Het zijn Saint Ours d’Aoste, d’Auxerre, de Fano, de Loches, di Ravenna, de
Toul en de Troyes.
Tot besluit: Richard Leeuwenhart was het Beertje Kreijermaat van de kruistochten. De toevoeging Leeuwenhart was geen patroniem, noch had het met
een heilige schutspatroon te maken. Het was zijn vermeende stoutmoedigheid
die hem de bijnaam deed verwerven. Daarbij mag het niet onopgemerkt blijven
dat we dan spreken over de periode eind twaalfde eeuw, min of meer gelijk aan
de periode waarin de Roman de Renart ontstond. Hij kreeg het epitheton Leeuwenhart toebedeeld, niet Bernhart. Zover was het toen dus kennelijk al.
Beer en leeuw houden stand in de naamgeving. Dat is niet vanzelfsprekend.
Ik bedoel: het kan ook anders. Sinds enige tijd haalt niemand het nog in zijn
hoofd zijn kind Adolf te noemen, ook niet als het een patroniem zou zijn. Je
zou je hond nog niet zo noemen. Maar toen wij jaren geleden drie poezen hadden, gaven we die de namen Beer, Leeuw en Tijger, mede gelet op hun postuur
en uiterlijk. Met enig gevoel voor relativiteit en drang tot variatie noemden we
overigens bij een daarop volgend nest de drie katjes die het langer dan een paar
dagen uithielden gewoon Whisky, Sherry en Brandy...
Twee conclusies zijn uit dit alles te trekken: enerzijds dat voornamen waarin
beer of leeuw voorkomen nagenoeg uitsluitend zijn terug te voeren op voorgangers met dezelfde naam, zij het een heilige of een voorvader, anderzijds dat het
toch wel opvallend is dat juist beer en leeuw zo frequent blijven voorkomen, terwijl van bijvoorbeeld vos of haas een dergelijke populariteit in voornamen niet
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kan worden geconstateerd. Daarin kan een bewijs worden gezien dat de beide
koningsdieren beer en leeuw ook vandaag de dag nog niet hebben afgedaan.
Drie valkuilen
Leeuwenkuil en Berenkuil klinken ons bekend in de oren, maar als we toponiemen willen hanteren om beter zicht te krijgen op de vroegere habitat of status van een bepaalde diersoort, blijken er nogal eens valkuilen op te doemen.
Plaatsnamen wekken namelijk wellicht de indruk dat er in het verleden sprake
was van het voorkomen van een bepaalde diersoort, maar de schijn bedriegt
vaak. Een rondje Europa, dat ik begin met de wolf, ook al valt die eigenlijk
buiten het bestek van het koningsdrama tussen beer en leeuw. Het contrast is
echter opmerkelijk: waar de wolf nog wel enkele malen zijn naam aan plaatsen
heeft gegeven, is dat bij de beer en de leeuw niet of nauwelijks het geval.
Van Wolvega (Friesland), Wolfheze (Gelderland) en Wulverdinghe (FransVlaanderen) bijvoorbeeld lijkt het aannemelijk dat de plaatsnaam verwijst naar
het voorkomen van wolven in of rond de bedoelde plaats. Maar meestal is het
toch de schijn die bedriegt, of de volksetymologie die er een gewenste wending
aan heeft gegeven. Een paar voorbeelden… De stad Wolfsburg (Duitsland, Niedersachsen), die pas sinds 1945 haar huidige naam kreeg, is genoemd naar het
slot Wolfsburg dat begin veertiende eeuw het bezit was van de adellijke familie
Von Bartensleben. Het familiewapen van dat geslacht toont een wolf die over
twee schoven springt (afb. 2, linker afbeelding). Dat ook in het stadswapen
van Wolfsburg (rechter afbeelding, die veel Volkswagenbezitters nog wel als
bekend zal voorkomen) een wolf voorkomt, heeft dus geen enkel verband met
wolven die daar ooit hebben gezeten, maar met het slot, of eigenlijk met het
wapen van de bezitters ervan. Ook de naam Wolverhampton (Engeland, West
Midlands) houdt geen verband met wolven in de omgeving, ook al worden de
inwoners (en de spelers van Wolverhampton Wanderers) ook wel The Wolves
genoemd. Wolverhampton dankt zijn naam aan Lady Wulfruna die de stad in
985 stichtte. Haar naam is een Angelsaksische vorm die ‘het hoofdverblijf van
Wulfrun’ betekent. In het wapen van Wolverhampton (afb. 3, links) komt ook
geen wolf voor; de Wanderers treden echter wel met een wolfskop naar buiten
(rechts).
Als het om de beer gaat, komen we eveneens tal van voorbeelden tegen die
met de beer als dier niets van doen hebben. Allereerst Berlijn (Duitsland, Bran-
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Af b. 2

Af b. 3

Af b. 4

Af b. 5

denburg) (afb. 4). De beer in de vlag van Berlijn, dezelfde die ook het stadswapen siert, zet ons op het verkeerde been, evenals de Gouden en Zilveren Beer
als prijzen op het Berlijns Filmfestival. De naam is afgeleid van het Slavische
woord berl, dat moeras betekent. Met de stad Bern (Zwitserland) is het al niet
anders gesteld (afb. 5). Net als Berlijn heeft Bern een beer in het wapen, en
net als Berlijn is dat een misinterpretatie van de oorsprong van de plaatsnaam.
Volgens een sage moge dan hertog Berthold V op die plek ooit een beer hebben
gedood, de meest waarschijnlijke herkomst is van het Keltische woord berna,
dat kloof of spleet betekent en dus op een doorgang duidt. Ook de Nederlandse
plaatsnamen Bern (Gelderland) en Bernheze (Noord-Brabant) verwijzen niet
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naar in die contreien voorkomende beren. Beide plaatsen zijn genoemd naar
de norbertijnerabdij van Berne, die op zijn beurt zijn naam ontleent aan ridder
Fulco van Berne, die de abdij stichtte. Overigens komt er noch in het wapen
van (het Nederlandse) Bern, noch in dat van Bernheze, noch in dat van de
abdij een beer voor.
De leeuw ten slotte, die zo vaak wapens en schilden siert, lijkt ook in een
aantal plaatsnamen voor te komen, maar ook hier moeten we de werkelijke
afleiding elders zoeken. Immers, daar de leeuw zich in het wild nooit in Europa heeft opgehouden, is het uitgesloten dat plaatsnamen zijn genoemd naar
het dier dat zich daar ophield. De herkomst van die ‘leeuw’-namen berust op
andere woordvormen, waarvan ik er vier kan noemen.
Zo heeft de plaatsnaam Leeuwarden (Nederland, Friesland), ondanks de
leeuw in het gemeentewapen, niets met een leeuw te maken (afb. 6). De werkelijke herkomst staat niet onomstotelijk vast. Enerzijds is er de verklaring
dat het woord vanuit gevonden vormen als Linvvar- of Villa Lintarwde is ontstaan uit luwe warden (lage terpen); anderzijds is er een geheel tegendraadse
visie van Albert Delahaye dat de Friezen in de vroege middeleeuwen vanuit
het Noordwest-Franse Frisia naar het noordoosten zijn getrokken met medeneming van niet alleen gewoonten, gebruiken en taal, maar ook plaatsnamen,
zoals we dat ook kennen van Amerikaanse plaatsen als Harlem (= Haarlem)
en Brooklyn (= Breukelen). In die visie is Leeuwarden de ‘dubbelnaam’ van het
Franse Lewarde (59 Nord), met betekenis La Garde, ‘the ward’, en bijvoorbeeld
Bremen de ‘dubbelnaam’ van Brêmes (62 Pas-de-Calais).
De verklaringen die Van der Aa (1846) geeft, lijken erg speculatief:
Menigvuldig zijn de gissingen wegens den naam dezer stad. Sommigen verhalen, dat hier oudtijds eene herberg stond, welke een
leeuwenbeeld in den voorgevel voerde, ter gedachtenis van eenen
leeuw, die hier voordezen verslagen werd, zoodat men vooreerst den
waard naar den leeuw, en ook allengskens het opkomende gehucht
naar dat dier noemde. Anderen spreken van des waards liefelijkheid,
alsof de naam lieve waard zoo veel zou willen betekenen, als lieve of
aangename waard. Zelfs meenen de voorstanders van deze en dergelijke verhalen de plaats nog te kunnen aantoonen, op welke die
vermaarde herberg zou hebben gestaan, en waarvan de sporen nog
overig zouden zijn in een huis aan de oude stadsgracht, binnen welke
deze herberg namelijk besloten was, eer men het dorp Oldehove met
Nyehove vereenigde, voerende dit huis nog den naam van Aed Le-
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werd. Het woord waard is ondertusschen aan een geheel anderen
oorsprong toe te schrijven, dewijl het, als een naam van steden en
dorpen gebruikt, altoos eene hoogte aanduidt, op welke men zoodanig eene plaats heeft aangelegd om veilig te zijn voor den aandrang
der hooge wateren, toen de landen nog door geene behoorlijke dijken
en zeeweringen beveiligd waren: dus kan men de laatste lettergreep
van den naam dezer stad, vrij zeker hieraan toe schrijven. Ook is
het niet zeer moeijelijk eene behoorlijke afleiding te vinden voor de
eerste lettergreep. Weleer vloeide hier immers naar de Middelzee de
stroom of liever het watertje de Le of Lea, nog heden de DockumerEe: en dus beteekent Leeuwarden eigenlijk eene hooge bewoonde
plaats aan het stroompje de Le of Lea. Liever gelooven wij echter,
dat de eigen naam Lieuwe, waarschijnlijk die van een aanzienlijken bewoner van dit oord, vóór werd, werden of warden (de terpen,
waarop de stad is gebouwd) gevoegd, de eenvoudigste en natuurlijke
naamafleiding der stad is. (Van der Aa 1846-VII:118-119, lemma
Leeuwarden)

Ik meng mij verder hier niet in deze discussie, want in het kader van dit artikel volstaat het te constateren dat in beide gevallen enige associatie met de
leeuw ontbreekt.
Voorts heeft er een Oudgermaans woord hlaiwa of lew bestaan met als betekenis ‘grafheuvel’. Daarvan zijn bijvoorbeeld afgeleid de plaatsnamen BovenLeeuwen en Beneden Leeuwen (Gelderland), Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) en
Denderleeuw (Oost-Vlaanderen).
Dan is er de Keltische/Gallische oppergod Lug die als naamdrager van een
aantal steden fungeert. In combinatie met het woord duno (‘verhoogd gebied,

Af b. 6

Af b. 7
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duin’) komt het in zijn Latijnse vorm Lugdunum voor en dat is de vorm waarvan Lyon (Frankrijk, 69 Rhône) is afgeleid, een vorm die homofoon is met lion
(‘leeuw’). Net als bij Leeuwarden is dus de leeuw in het hier afgebeelde wapen
van Lyon bedrieglijk (afb. 7). Van Lugdunum zijn ook plaatsnamen als Laon
(Frankrijk, 02 Aisne), Loudun (Frankrijk, 86 Vienne) en Leiden (Nederland,
Zuid-Holland) afgeleid, maar ook bij die plaatsen is elk vermoeden van leeuw
afwezig. Oorsprong en verspreiding van de naam Lugdunum in Frankrijk vertonen grote parallellen met die van Malpertuis, waarover ik eerder in Tiecelijn
een studie heb gepubliceerd (Loonen 2007).
Een laatste reeks van afleidingen voert terug op een Oudgermaans woord,
lubanja, dat we heden ten dage nog kennen in het Russische j}ahqy (‘beminnen’), het Latijnse libido en het Nederlandse liefde. Leuven (Vlaams-Brabant) is
daarvan een voorbeeld, maar evenzeer Lübeck (Duitsland, Sleeswijk-Holstein),
vroeger Liubice geheten, en wellicht ook de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Bij
Leuven zou je nog kunnen denken aan leeuw vanwege de klankovereenkomst
met Duits Löwen (tevens de Duitse naam voor Leuven) en de Franse vorm Louvain, maar dat is niet aan de orde.
Het Lübecker stadswapen vertoont een tweekoppige adelaar; dat van Ljubljana een draak en boven het stadswapen van Leuven staat de leeuw van VlaamsBrabant – niet die van Leuven.
Een tweetal geïsoleerde gevallen nog. Het eerste is de Oekraïense stad Lviv
(afb. 8), ook wel bekend onder de oude Poolse naam Lwów, dat nota bene de
Latijnse naam Leopolis droeg. Zoals wel vaker zien we een leeuw in het stadswapen (links), maar de geschiedenis leert iets anders: de stad werd door koning
Danylo Halyskyi in 1256 gesticht en geschonken aan zijn zoon Lev die er zijn
naam ook aan gaf. En ook al betekent lev in Slavische talen leeuw (denk ook aan
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de Bulgaarse munteenheid lev, en die van het Romaanstalige Roemenië: lei),
de stadsnaam is in geen enkel opzicht een verwijzing naar daar voorkomende
leeuwen.
Het tweede losstaande voorbeeld is het Siciliaanse Corleone (Italië, PA),
waarin men bij oppervlakkige beschouwing cœur de lion, leeuwenhart zou kunnen zien. Hier moeten we echter de afleiding zoeken in de Arabische overheersing van Sicilië tussen de zevende en elfde eeuw, toen de stad de Arabische
naam Qurlayun droeg. Maar net als Lviv, en zoveel andere ‘leeuwsteden’, voert
Corleone een leeuw in het stadswapen (rechts).
Conclusie van dit alles is dat in een mengeling van mystificatie en whishful
thinking de beer en de leeuw hun naam aan steden hebben zien verbonden
worden, ook al doet dat de toponymische werkelijkheid veelal geweld aan. Het
kan toch allemaal geen toeval zijn dat we zoveel leeuwen en beren op onze weg
zien. Ook al verwijst de plaatsnaam niet rechtstreeks naar de beer of de leeuw,
het simpele feit dat het dier, al is het maar in de volksmond, in sagen of legenden, wordt geassocieerd met de plaats, is al aanwijzing genoeg dat er van een
zekere populariteit van die dieren in Midden- en Noordwest-Europa sprake is.
Kerk en staat
Om nog even terug te komen op Richard Leeuwenhart: hij was een van de
zeer vele middeleeuwse voorbeelden van machthebbers bij wie wereldlijke en
kerkelijke belangen in elkaar verstrengeld waren, zoals ook de kruistochten die
dubbele invloed kenden.
De scheiding van kerk en staat en het daaruit voortvloeiende begrip laïciteit
zijn pas ver na de middeleeuwen in Europa in beeld gekomen, vaak zelfs pas
in de twintigste eeuw grondwettelijk vastgelegd. En nog steeds zijn er tal van
landen, zowel in als buiten Europa, waar sprake is van een staatsgodsdienst,
een christelijke of islamitische. In landen waar die scheiding officieel is doorgevoerd, is zij in de praktijk vaak nog ver te zoeken. Ik hoef wat Nederland
betreft maar te refereren aan de tekst van het Wilhelmus, het randschrift ‘God
zij met ons’ op de gulden, rijksdaalder en 2-euromunt; aan de heftige discussies over de bede ter afsluiting van de jaarlijkse troonrede gedurende de laatste
vijftien jaar; aan het juridisch en politiek gesteggel in de afgelopen jaren over
de geluidsoverlast van een Tilburgse kerkklok; of aan het Zwitserse minaretverbod uit 2009, doorgedrukt via een referendum door de in meerderheid plat-
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telandsbevolking van Zwitserland, voor wie het conservatieve gedachtegoed
elke verandering in de weg staat, en voor wie de kerkklokken derhalve onbelemmerd mogen blijven beieren. Niet alleen is de paus gelijktijdig kerkvorst en
staatshoofd van Vaticaanstad, koningin Elisabeth is naast koningin van het
Verenigd Koninkrijk ook hoofd van de Anglicaanse kerk; wie er in Iran de wet
voorschrijft en de feitelijke macht uitoefent, weten we allemaal; in Israël is het
al niet veel beter gesteld.
Als dan in onze tijd die verstrengeling nog zo manifest waarneembaar is,
kunnen we ons voorstellen hoe het moet zijn geweest in de periode vóór de
Franse Revolutie, de verlichting, de renaissance, de Hervorming. Zelfs een oppervlakkige blik op de beeldende kunst en de literatuur in Europa tot aan de
renaissance levert daarvan overtuigend bewijs. In de Reynaert is het al niet anders: daar stuiten we bij voortduring op allerhande geestelijke bevoegdheden,
al dan niet vermeend, op religieus getinte zinsneden, soms in potjeslatijn (er
wordt evenveel gebeden als gezworen), op bedevaart gaan is van een hogere
orde dan de koning helpen aardse goederen te verwerven, maar in het immer
aanwezige spanningsveld tussen geestelijke macht en menselijke realiteit is er
ook volop ruimte voor spot en kritiek: dat de pape in zijn hemd staat, mag je
een puriteins eufemisme noemen.
Aan dit alles ligt ten grondslag dat de christelijke kerk vanaf het eerste begin,
althans vanaf de vierde eeuw met de Romeinse keizer Constantijn, met niet aflatende inspanningen heeft gepoogd zoveel mogelijk gebieden in Europa te kerstenen, dat wil zeggen bestaande heidense geloven en gebruiken te vervangen
door het ene ware geloof en de bijbehorende rituelen. In zijn niet geheel objectieve Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde formuleert Kalff het als volgt:
‘De oude natuurdienst was reeds lang verdwenen onder den gezamenlijke invloed van het Christendom en de voortgaande beschaving. Slechts hier en daar
zien wij het ongeloof voortleven in de zeden en gewoonten; niet zelden wordt
het daar als bijgeloof gebrandmerkt en bestreden. Wodan was tot Sinterklaas
geworden; de Sint-Jansvuren bleven nog branden; de linde en de hazelaar, die
vroeger in den reuk van heiligheid stonden, genoten nog altijd zekere achting.
Doch met den eerbied voor de natuur was het uit.’6
Zo werd Wodan dus omgedoopt tot Sinterklaas, zijn twee zwarte raven,
die als boodschappers en luistervinken aan hun baas kwamen melden wie er
onder de mensen goed en fout waren, werden tot zwarte pieten geschminkt;
het midwinterfeest werd Kerstmis met de heilige eik van Thor als kerstboom.
Vele culturen vereerden een soort moedergodin. Ik noem Venus en Freia. De
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Kerk was er als de kippen bij die twee vijfletterwoorden om te dopen tot een
ander vijfletterwoord: Maria, en ook meteen maar de 5 van de getallensymboliek (bijvoorbeeld als heilig getal bij de Egyptenaren – denk aan de piramiden
met hun vijf hoekpunten) te kerstenen door de vijfde en tweemaal-vijfde maand
van het jaar tot Mariamaand te verklaren. Het zijn maar een paar van de vele
voorbeelden.
En eenmaal gekerstend werd er van hogerhand streng op toegezien dat oekazes uit Rome ook overal naar behoren werden nageleefd. Ik licht dat hieronder nader toe, eerst met betrekking tot volkstaal en muziek, daarna met de
ontwikkelingsgang van het koningsdrama waaromheen dit hele artikel draait.
Steeds weer hetzelfde liedje?
Je kunt de christelijke Kerk, en na de Hervorming de katholieke Kerk, niet
ontzeggen dat zij beschikte en beschikt over een welhaast feilloze machinerie
om symboliek, rituelen en tradities tot in de perfectie in te voeren, door te voeren en te handhaven. Dat gaat verder dan liturgische formulieren en gewaden,
het dringt door tot in wereldlijke bestuursapparaten en tot achter de voordeur
van het gelovige volk. Op de schouders van het Romeinse Rijk kon de Kerk
vrij eenvoudig het Latijn aanmerken als de verplichte, enig toegelaten voertaal
voor de kerkelijke liturgie, en dat heeft er weer toe bijgedragen dat Latijnse
scholen en het gebruik van Latijn in wetenschappelijke kringen en als een soort
lingua franca zo lang kon blijven standhouden. Maar aan Reynaerts ‘Confiteor
pater mater’ (v. 1453) kunnen we zien dat het aardse volk zich bij voorkeur van
andere taal bediende (nog even los van de Vlaams-Waalse taalstrijd, ook in de
Reynaert). Duidelijk is Dietsch is Dutch.
Met nog eerder repressie dan oppressie heeft de Kerk eeuwenlang volkstalen
ondergeschikt gemaakt aan het Latijn, en zij vond daarin tal van bondgenoten
binnen de wereldlijke macht die met gretigheid dialecten, ‘randtalen’, poogden
weg te duwen ten faveure van de officiële landstaal. Ook al lijkt de viertalige
situatie in Zwitserland, het Fries in Nederland en de positie van het Duits in
België op het tegendeel te wijzen, het Baskisch in Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld, het Frans-Vlaams, het Friulisch in Italië, het Hongaars in Slowakije,
het Koerdisch in Turkije hebben het op het punt van erkenning en onderwijs
in eigen taal per definitie knap lastig; in het gunstigste geval worden ze gemarginaliseerd, soms zelfs gewoonweg verboden. Terwijl in Nederland, mede
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onder invloed van de Hervorming, het Latijn binnen de protestante Kerk werd
vervangen door de volkstaal (overigens evengoed normatief vastgelegd via de
Statenbijbel) en er met de wind van het ontstaan van De Nederlanden in de rug
de ene Nederlandse grammatica na de andere ging verschijnen, had men een
eeuw daarvoor op het contrareformatorische Concilie van Trente (1545-1563)
juist besloten dat de Latijnse Vulgata en de Latijnse liturgie de enig toelaatbare versies binnen de katholieke Kerk zouden zijn. 400 jaar heeft het geduurd
tot het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) daaraan een eind maakte. Dat
zegt wel iets. Ik ken geen oorlog die zo lang heeft geduurd. En of de strijd
gestreden is, valt te betwijfelen. Na al het gedoe in ’s-Hertogenbosch, begin
2010, rond het al dan niet uitreiken van de H. Communie aan homo’s, kwamen in maart 2010 Nederlandse bisschoppelijke censoren met het opmerkelijke nieuws dat zeventien liturgische liederen van Huub Oosterhuis en Ida
Gerhardt op de zwarte lijst worden geplaatst.7 Zouden deze censoren een lang
weekend in Trente hebben verbleven om liturgisch-theologische rechtschapenheid op te snuiven? En kunnen we binnenkort een Bossche oekaze verwachten
dat holebi’s, en vrouwen in het algemeen (waarom niet?), voortaan reeds voor
het zingen de kerk dienen te hebben verlaten? Het voordeel van de kerk in de
middeleeuwen was dat het de plek bij uitstek was waar iedereen bij elkaar kon
komen in een zekere beschermde omgeving, waar iedereen, althans in principe,
gelijk was en waar van bovenaf gedicteerde uniforme bezigheden een gevoel
van gemeenschappelijkheid brachten.8 Toegegeven, vrouwen hadden al sinds
de zesde eeuw (Concilie van Tours, 551 en Auxerre, 578) te maken met een
verbod om te zingen in de kerk, maar schrandere componisten losten dat probleem op door castraatstemmen in het koor te laten optreden. De vaders van
die jongetjes stemden maar al te graag in: die kregen een zak geld aangereikt
en nog balletjes in de soep toe. Zingen in de volkstaal, als onderdeel van de
liturgie, was al helemaal verboden, met als gevolg dat het volk in de kerk niet
of nauwelijks in staat was tot meezingen. Dat is jammer, onder meer omdat het
het gevoel van gemeenschappelijkheid zou hebben versterkt, getuige bijvoorbeeld in onze tijd de grote community-singingcultuur in voetbalstadions en de
fantastische happenings tijdens The Last Night of the Proms in de Royal Albert
Hall.
Maar net als bij een aantal volksstammen en hun geïsoleerd geraakte eigen
talen verging het ook de specifieke volksmuziek: die werd weggedrongen naar
de randen van het Romeinse Rijk of naar onherbergzame gebieden als de Balkan. De sociale controleurs die vanuit Rome moesten toezien op naleving van
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kerkelijke geboden en verboden konden hun tentakels nauwelijks uitstrekken
tot die randgebieden, met als gevolg dat we in de middeleeuwen ver genoeg
van Rome een sikkelvormig gebied zien ontstaan van Malta via Baskenland tot
Ierland en Lapland, waarin zich de geheel eigen volksmuziek en van Germaans
of Romaans afwijkende volkstaal wist te handhaven. Iets dergelijks kunnen
we ook constateren in ontoegankelijke berggebieden in Midden-Europa. Daar
kon men met enige vrijheid tegen de stroom van kerkelijke richtlijnen in, het
eigen goed bewaren, soms zelfs eeuwenlang. Een prachtig voorbeeld daarvan is
de kerstmis Česká Mše Vánoční, gecomponeerd door Jakub Jan Ryba in 1796:
ondanks de keurige liturgische indeling (Kyrie, Gloria, enz.) valt deze mis op
doordat er uitsluitend Tsjechische teksten in worden gezongen die op geen enkel moment een vertaling zijn van de vaste Latijnse formules, maar herdersverhalen zijn uit de kersttijd. Dat dat overigens niet zonder slag of stoot ging,
blijkt uit het feit dat Ryba bij herhaling in onmin leefde met het kerkelijk en
wereldlijk gezag, wat hem uiteindelijk tot zelfmoord dreef. De compositie had
en heeft een ongekend grote populariteit in en buiten Praag en werd ook al
voor het Tweede Vaticaans Concilie talloze malen tijdens een Heilige Mis uitgevoerd en, niet te vergeten, oogluikend toegestaan. Een parallel voorbeeld is
de Vianočná Omša in F van de Slowaakse componist Edmund Pascha, voor het
eerst uitgegeven in 1770. Ook in dit curieus juweeltje treffen we herdersliederen aan, zogenaamde pastorella’s, zij het dan dat die worden afgewisseld met de
vaste Latijnse liturgische teksten. Frappant in deze compositie zijn naast de
ingelaste Slowaakse teksten enerzijds de gebruikte lokale volksinstrumenten
als zink, dulciaan en trumšajn, anderzijds de vervlochtenheid met lokale gewoonten en gebruiken van het kerkvolk. Absoluut hoogtepunt daarvan vinden
we in het a capella Benedictus, waar Pascha apelleert aan het aldaar normale
verschijnsel dat herders hun lammetjes mee de kerk in namen om ze te behoeden tegen gevaren in de bergen. Hij neemt hun geblaat als het ware op in de
compositie (‘Bè-hè, bè-hè, bè-hè, bè-nè-dic-tus’).9
In het overgrote deel van Europa echter wist de Kerk de teugels strak te houden. Dat leidde er paradoxaal genoeg toe dat het de secularisatie van de cultuur
versterkte: het verbod op vrouwelijke activiteit in de kerk, alsmede het gebruik
van teksten die niet door de Roomse beugel konden en meer in algemene zin
de voortschrijdende secularisatie van de samenleving, waren er mede de oorzaak van dat toneelstukken voortaan buiten de kerk, later op wagens, veel later
weer in schouwburgen terecht kwamen. Een voorbehoud is hier echter wel op
zijn plaats: het is niet zonder meer aantoonbaar dat vrouwen van meet af aan
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rollen speelden in toneelstukken buiten het kerkgebouw; vanuit de klassieke
Griekse en Latijnse toneeltraditie was dat ook ongebruikelijk: daar werden ook
de vrouwenrollen door mannen gespeeld.
De opgelegde restricties ten aanzien van kerkmuziek, waaronder ook het
primaat van het Gregoriaans, zorgde ervoor dat componisten zich de ruimte
gingen creëren profane muziek te componeren die buiten de kerk werd uitgevoerd. Dat vormde de voedingsbodem waarop Haydn, Strawinsky, Debussy,
Bartók en Mahler bijvoorbeeld hun liefde voor de volksmuziek konden laten
bloeien. Misschien moeten we de Kerk dus wel dankbaar zijn.
Maar wel wordt hiermee één ding duidelijk: als taal en muziek, kortom volkskunst en volkscultuur, eeuwenlang zodanig worden ingeperkt of weggedrukt
op kerkelijk gezag, hoe kan het beeld van de beer als koning der dieren dan nog
gehandhaafd blijven?
Berserkir
Op IJsland wordt gevoetbald. Een van de clubs uit Reykjavik heet Berserkir.
In het logo herkennen we een Viking, maar dan wel een van een bepaald soort
(afb. 9).
Zoals de paus beschikt over zijn Zwitserse Garde, had ook Wodan zijn elitekorps: de Berserker, of in Oudnoors en dus ook IJslands: Berserkir. Anders dan
in Vaticaanstad gebruikelijk is, vielen deze Berserkir niet op door hun kleurige
uniformen en doorgaans hoffelijk gedrag. Zij gingen normaal gesproken gekleed in berenvellen (ber=beer en serk=vel), maar trokken ze ten strijde, dan
ontdeden ze zich van dat vel en schilderden ze hun hele lijf zwart (ber kan ook
de betekenis bloot hebben, vgl. het Engelse bare naast bear). In de mythologische verhalen heten ze dapper, onverschrokken en beresterk; in de praktijk
kenmerkten deze special forces zich als door divine sacramenten van Wodan
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zwaar gedrogeerde verwoestende plunderaars en vrouwenjagers. Nog steeds
kent het Engels de uitdrukking to go berserk, wat betekent: in razernij ontsteken.10
Natuurlijk moest Rome van dit soort heidense uitspattingen niet veel hebben.
Maar, met Noorwegen (en IJsland) zitten we in de eerder genoemde sikkel van
randgebieden waar het Roomse controleapparaat niet effectief functioneerde
en zo kon het gebeuren dat er tot op heden in tal van Noorse kerken nog berenvellen hangen. En spelen de eertijds zo dappere, naakte krijgers nog steeds
hun sportieve spel op IJsland, waarmee maar weer is aangetoond dat de beer,
hoewel onttroond, niet eenvoudig is weg te denken uit onze maatschappij.
Het zou flauw zijn hier te vermelden dat Berserkir uitkomt in de derde divisie
op IJsland, wat erop neerkomt dat zo ongeveer elk Luxemburgs team ervan
kan winnen, en dat het in feite een satellietclub is van het in de hoogste divisie uitkomende Vikingur – de appel valt niet ver naast de boom. Niet flauw
is het te constateren dat de helm in het logo van hoorns is voorzien, iets wat
door Scandinavische archeologen wordt bestreden: op gevonden vikinghelmen
prijkten geen hoorns. Daarentegen weer wel flauw zou het zijn te verklappen
dat de Berserkir niet in berenvellen spelen, maar binnen de krijtlijnen treden
in rood-zwartgestreepte shirts met daarop als shirtsponsor de veelgeplaagde
KaupÞing banki. (Het AZ-syndroom)
Nog even over die Noorse kerken, want heidense exposities in christelijke
kerken zijn toch wel bijzonder. Jahn Børe Jahnsen, cultuurhistoricus verbonden aan het Valdres Folkemuseum in Fagernes (Noorwegen), onderzoekt het
voorkomen van berenvellen en -klauwen in Scandinavische kerken.11 Hij noemt
er 25 in Noorwegen, naast nog eens 47 in Zweden, 21 op IJsland en 20 in Finland. Over de herkomst en betekenis van het fenomeen doen allerhande verhalen de ronde, maar steeds weer duiken er twee oorzaken op: de vermeende
vruchtbaarheid van de beer (met als traditionele uiting dat een Fins of Zweeds
bruidspaar in de kerk moest knielen op een berenhuid) en de heilzame werking
van een berenklauw, die pijnen kan verlichten en voor vrouwen het baren kan
vergemakkelijken. De traditie wil daarbij dat een gebruikte berenklauw door
kerkelijke krachten kan worden heropgeladen en daarom in de kerk aanwezig
moet zijn. Omdat dit wat al te zeer indruiste tegen het Kerkelijk streven de
beer naar de achtergrond te dringen, werden de klauwen vaak uit het zicht
onder de kerkvloer bewaard; dat is ook de plek waar er vele zijn teruggevonden
in oude middeleeuwse kerkjes. Jahnsen stelt dat de Kerk de voorchristelijke
traditie van de goddelijke beer vaak meer heeft geadopteerd en aangepast dan
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onderdrukt. If you can’t beat them, then join them is wat dat betreft in de Scandinavische landen nog steeds de praktijk.
De devaluatie van de beer
De geschiedenis leert ons dat het omlaag vallen van de beer en het omhoog
vallen van de leeuw grotendeels het resultaat is geweest van een bewuste inspanning van de Kerk bij de kerstening van Europa. Michel Pastoureau heeft
dat in zijn artikel (Pastoureau 2004) voortreffelijk geschetst. Zijn betoog staat
elders in dit jaarboek; hier plaats ik er enige uitbreiding en kanttekeningen bij.
In dat proces onderging de beer, tussen de zevende en twaalfde eeuw, een
rolverandering; in de periode daarna, die loopt tot op heden, ook nog eens een
gedaanteverandering. Die beide metamorfoses doen in hun aard en lange duur
denken aan een proces van ‘morphing’, een geleidelijke, maar schier onomkeerbare beeldverandering waarin wat mij betreft een zestal duidelijke fases zijn te
onderscheiden:
1) door de Kerk wordt de beer eerst tot een vies, onrein, duivels,
gevaarlijk beest bestempeld;
2) heidense (Germaanse, Keltische) culten waarin de beer een prominente rol speelt, verklaart de Kerk vervolgens als verwerpelijk;
3) de Kerk gaat de beer niet uitroeien, maar domesticeren, onderwerpen, straffen, waardoor het koningsdier wordt ontheiligd en
geen koning meer kan wezen;
(deze drie fases vormen de rolverandering van de beer);
4) de getemde beer wordt in zijn verschijningsvorm gemodelleerd tot
een aan de mens onderworpen levend object en gaat in dierentuinen,
op straat, in het circus tot amusement dienen, waar je om kunt lachen en dat je kunt aanraken;
5) de beer doet zijn intrede in de jeugdliteratuur, in kinderliedjes en
in de speelgoedbranche;
6) de commercie pikt deze ‘aangepaste’ beer op en gaat hem in de
reclame uitbuiten.
(deze drie fases vormen de gedaanteverandering van de beer).
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Enige opmerkingen hierbij:
1) Bij het demoniseren van de beer beroepen de kerkvaders zich veelal op de
geschriften van Augustinus, in het bijzonder zijn opmerking: ursus est diabolus,
waarbij de vermeende promiscuïteit van de beer (zeker in het verkeer tussen
beren en vrouwen) een grote rol speelt. Ook de verwijzing naar 2 Koningen, 2
laat niets aan onduidelijkheid over:
23 En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging,
zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden
tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op!
24 En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den
Naam des Heeren. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.
(Statenvertaling)

De beer vormt een gevaar voor de mens, voor kinderen in dit citaat, ook al
waren die nog zo stout geweest.
Ook de vraatzucht van de beer wordt aangegrepen om het dier in een kwaad
daglicht te stellen. Gulzigheid (gula) geldt als een van de zeven hoofdzonden
en met het varken staat de beer daarvoor model. Frappant in dit verband is
het grote verschil in appreciatie tussen de overigens zeer parallelle motieven
in de Reynaert en Winnie-the-Pooh van een beer die zich, op zoek naar honing,
klem zet. In het eerste geval weten we hoe het gepeupel met het vastzittende
dier omspringt: hij wordt dus werkelijk als gevaarlijk beschouwd. In het tweede
geval vinden we de beer aandoenlijk en zouden we hem het liefste helpen loskomen uit het konijnenhol van Rabbit. Zie daarvoor hieronder bij punt 5.
2) Het kerstenen van een gebied maakt het wenselijk, noodzakelijk zelfs, dat
bestaande afgoden en culten worden vernietigd, zoals ook Mozes het gouden
kalf vermorzelde (Exodus, 32:2-20). Dat ook een beroep wordt gedaan op David (zie de hierboven al geciteerde passage 1 Samuel, 17) is hier niet zo’n sterk
argument, omdat daar ook de leeuw wordt bevochten.
Bovengenoemde twee argumentaties, gebaseerd op de Bijbel, vormen volgens de wetten van de logica een drogreden van het zuiverste water. We zien
er namelijk een onterechte generalisatie: een enkele beer die iets zou hebben
misdaan staat niet voor alle beren en dus mag uit het unieke voorval niet de
algemeen geldige conclusie worden getrokken. Zo ook is het enkele feit dat
er wel eens iemand door een auto wordt overreden geen geldig argument om
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dan ook maar meteen de uitvinding van het wiel als gevaarlijk en verwerpelijk
te bestempelen. Maar mensen hebben, net als veel dieren, het generaliseren
omarmd als een eenvoudig onderdeel van hun overlevingsstrategie en dat werd
door de Kerk dan ook frequent gebruikt om de beer te demoniseren: eens een
boef, altijd een boef.
3) Vooral in de hagiografie zien we talloze malen dat de beer een bedreiging
vormt voor een heilige. Sint-Hubertus, die meestal wordt geassocieerd met het
hert dat een lichtend kruis tussen het gewei vertoont, zou op twaalfjarige leeftijd met zijn vader zijn gaan jagen in de Ardennen. Daar ontmoeten zij een
woeste beer die zijn vader aanvalt, omklemt en wil doden. Hubertus richt zijn
blik naar de hemel, smeekt God om kracht, bespringt de beer en doodt hem.
Talrijker echter zijn de legenden dat de heilige de beer de baas weet te zijn,
hem onderwerpt en hem dwingt tot dienstbaarheid (Sankt-Gallen, SaintGhislain, Sint-Maximinus van Trier, Sint-Vaast van Arras, Saint-Humbert de
Maroilles, Sint-Jacobus van Tarantaise, Sankt-Korbinian van Freising, ...).
Deze laatstgenoemde heilige is de bron van de afbeelding van een beer in het
huidige stadswapen van Freising (afb. 10): de overwonnen beer die het lastdier
van Korbinian had verscheurd, werd door de heilige bepakt en moest de verdere pelgrimstocht naar Rome de bagage dragen (afbeelding links). De huidige
paus Benedictus XVI heeft in Freising gestudeerd. Dat is er de reden van dat
hij de Freising-beer aanvankelijk in zijn kardinaalswapen, later ook nog in zijn
pauselijk wapen heeft opgenomen (afbeelding rechts). Het mag toch wel opmerkelijk heten, dat de Kerk die zoveel eeuwen lang de beer als symbool heeft
bestreden diezelfde beer, zij het als lastdier, in het Vaticaan boven het pauselijk
bed laat hangen...
4) Aan de getemde beer viel nog wel een centje te verdienen. Al vanaf de elfde
eeuw trekken berenleiders, montreurs d’ours, met een beer aan een ketting van

Af b. 10

~ 228 ~

Tiecelijn 23

dorp tot dorp, laten de beer bidden, dansen en andere kunstjes vertonen. Uit
ansichtkaarten van Hortes (Frankrijk, 52 Haute-Marne) uit begin twintigste
eeuw valt op te maken dat dat toen ook nog steeds voorkwam (afb. 11 en 12).
Naast deze rondtrekkende artiesten en berenleiders kwam er medio achttiende eeuw een meer vaste plek voor de beer in de entertainmentindustrie: het
circus. We zien hier een ontwikkeling die min of meer analoog is aan die van
het toneel: eenmaal uit de kerk verbannen wordt het het domein van rondtrekkende wagens en belandt het uiteindelijk op vaste locaties. Het circus zoals
wij dat nu kennen, dus in theaters, amusementshallen of desnoods grote tenten, is nog geen 250 jaar oud, ook al verwijst het woord circus naar een vergelijkbare vermakelijkheidsinstelling van de oude Romeinen. In het LatijnsNederlandse woordenboek van Pitiscus heet het: ‘circus. Een eyronde plaats
te Rome, rondom bemuurt, waar in de wedloop, worsteling, enz. geschiedde,
en d’openbaare speelen vertoont wierden.’ (Pitiscus 1771:226) En het nog iets
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oudere Frans-Nederlandse woordenboek van Halma neemt in 1733 als lemma
op: ‘cirque. Lieu où les anciens Romains faisoient des jeux & des courses. Renbaan, renplaats, een plaats daar de oude Romeinen hunne schouw- en renspeelen hielden.’ (Halma 1733:181)
Uit deze twee vermeldingen, met name het gebruik van de verleden tijd, valt
op te maken dat het circus rond 1750 alleen nog werd gekend als relikwie van
het antieke Rome, en (nog) niet als hedendaagse amusementsgelegenheid.
5) Onder invloed van het hoge amusementsgehalte van de beer wordt het dier
allengs meer geliefd dan gevreesd, meer vertederd dan bestreden. In Nederlandse spreekwoorden en gezegden overheerst opmerkelijk genoeg nog de negatieve kant van de beer: een ongelikte beer; de beer is los; veel beren op de weg zien;
je moet de huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is. Maar aandoenlijk positief komt hij tevoorschijn in de literatuur, meer specifiek in de kinderliteratuur. Het bekendste voorbeeld daarvan is A.A. Milne, Winnie-the-Pooh,
voor het eerst verschenen in 1926. Ook de strips van Bruintje Beer en Ollie B.
Bommel mogen natuurlijk niet onvermeld blijven. Parallel daaraan zijn de teksten van diverse liedjes (‘k Zag twee beren broodjes smeren; Berend Botje ging uit
varen – bij deze laatste tekst is de gemaakte associatie met een beer overigens
historisch niet correct). Dit alles gaat hand in hand met de pluche-editie van
het beertje, de mogelijk naar president Theodore Roosevelt vernoemde Teddybeer, het knuffeldier dat ook voor Christopher Robin het zichtbare bewijs is
dat Winnie-the-Pooh bestaat.
Hoezeer de beer in de kinderkamer is verzeild geraakt, illustreert ook de
tentoonstelling ’k Zag 2 beren van de Vlaamse stichting Sensoa.
Op http://www.sensoa.be/3_5_7.php vinden we:
In het fuchsiaroze en lichtblauwe decor van de tentoonstelling ‘‘k
Zag 2 beren’ worden de ‘geheimen’ van seksualiteit op kindermaat
ontsluierd. Voor één keer mogen kinderen in de badkamer gluren
en gesprekken uit de slaapkamer afluisteren. Zelfs moppen zijn toegestaan.
Kortom, een leuke tentoonstelling voor kleuters en kinderen van 3
tot 12 jaar.

6) Net als de Kerk is het bedrijfsleven bepaald niet te beroerd om diep in het
(kinder-)leven gewortelde affecties met beren uit te baten voor eigen gewin. Een
kindermaag is gauw gevuld: in Nederland zien we dat onder meer in de recla-

~ 230 ~

Tiecelijn 23

Af b. 13

mewereld optreden. Tientallen jaren produceerde Friesche Vlag het broodbeleg
Pasta Choca; op tv was de ster-spot te zien die aanvangt met de naadloze link
tussen kinderlied en commercie ’k Zag twee beren broodjes smeren, broodjes Pasta Choca... en eindigt met de concluderende slogan ‘Pasta Choca – beregoed’.
Robijntje is al sinds 1980 het animatiebeertje om de wasverzachter Robijn van
Unilever aan te prijzen. De drankensector is minder eenzijdig: naast Beerenburg kennen we het Hubertushert van Jägermeister, Leeuw Bier en natuurlijk
het onvolprezen Reynaertbier.
Verder wordt de beer nogal eens van stal(?) gehaald in combinatie met het
natuurbehoud- en dierenwelzijnsdenken (afb. 13) dat in Nederland aanvankelijk vanaf de jaren 70 door politieke partijen als PPR, PSP en D66 werd
gepropageerd, maar pas 30 of meer jaar later tot de gemeenschappelijke eigendom van het hele volk is gaan behoren. Beren in de reclame; Ford maakt er
gebruik van (‘Het is wel uw Ford, maar het blijft ons troetelkind’), maar ook
Saint-Antonin mineraalwater (‘à sauver l’ours des Pyrénées’) en Valvert-water
(‘ergens verbergt België nog een gebied, gespaard door de tijd en gekoesterd
door de natuur...’) en nog vele anderen.
De evolutie van de leeuw
Het lijkt erop alsof de leeuw, bij iedere stap achterwaarts van de beer, een
schrede voorwaarts zet in de Europese geschiedenis sinds de opkomst van het
christendom. In zekere zin lopen hun wegen daarmee parallel, zij het dan soms
in omgekeerde richting. Wordt de beer eerst vies en onrein verklaard, de leeuw
wordt, onder verwijzing naar bijvoorbeeld de Bijbelse leeuw van Juda, door de
Kerk als een edel dier neergezet. Nobel, zogezegd.
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Terwijl vervolgens de beer wordt neergehaald als mythisch beeld in de samenleving, als betrof het het verhaal van Mozes en het gouden kalf of het beeld van
Saddam Hoessein in Bagdad, wordt de leeuw geïntroduceerd als beeldmerk
van kracht. Door de al eerder gememoreerde verstrengeling van wereldlijke en
kerkelijke macht gaat de leeuw ook een (positieve) symboolfunctie vervullen bij
wereldlijke leiders, met name in de heraldiek, al vanaf ver voor de kruistochten.
Waar de beer wordt onderworpen en gedomesticeerd tot vermakelijkheidsobject, wordt de leeuw onderworpen en gedomesticeerd tot machtssymbool, een
must have in koninklijke dierentuinen. Ook later in de circuscultuur blijven
we dit verschil zien: de beer is amusant om de kunstjes die hij op commando
kan doen; circusleeuwen zijn een attractie om de durf en bekwaamheid van de
dompteur te kunnen bewonderen.
Beide dieren ten slotte worden in de huidige commercie gebruikt. Maar tegenover de knuffelzachtheid van het beertje, staat de stoerheid van de leeuw
die aan moet tonen dat u met al uw bankzaken bij ing/Postbank wel safe zit.
Gemakshalve ga ik voorbij aan de inmiddels niet meer vertoonde, wat sullige
speelgoedvariant van Loeki de Leeuw, al zal diens oorsprong wel iets te maken
hebben met vage verwijzing naar de Nederlandse leeuw, en dus naar het zogenaamde nationaal belang van de ster-reclame. Meer dan de beer is de leeuw
geïconiseerd. Dat ligt ook voor de hand, omdat de leeuw in Noordwest-Europa
nooit in het wild is voorgekomen, in tegenstelling tot de beer. Altijd is hij dus
ofwel een exotische bezienswaardigheid-op-afstand in dierentuinen geweest,
ofwel een abstract symbool van kracht, te zien op wapenschilden en andere
afbeeldingen, of te lezen in teksten.
Balans
Ik begon dit artikel met de passage waarin Reynaert de samenzwering tegen
koning Nobel onthult. Ook in het begin heb ik gesteld dat literatuur wortelt in
de samenleving. Ik breng die twee gegevens nu bij elkaar. Willem zou bij zijn
publiek nooit enig effect hebben kunnen sorteren met de door hem (via Reynaerts mond) verzonnen samenzwering, als er niet bij de mensen rondom hem
iets leefde en speelde dat als referentie kan dienen. Ik denk dus, maar de historici moeten mij maar precies vertellen wat, dat er zich in de tweede helft van
de dertiende eeuw, in Gent of wijde omgeving, iets heeft afgespeeld of dreigde af te spelen dat de kenmerken vertoont van een onvervalst koningsdrama.
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Veel motieven, toespelingen, omschrijvingen in de Reynaert zijn juist zo raak
en schalks en satirisch, omdat ze door het publiek konden worden vertaald
naar omstandigheden in de hun omringende werkelijkheid, en ze eindelijk eens
onder woorden kregen wat ze zelf allang dachten of hoopten. Dat is ook het
onderliggend motief voor het vrij hoge pinacotheekgehalte van dit artikel: een
incidentele gebeurtenis als deze in de Reynaert, of de ommezwaai van beer naar
leeuw in bredere zin, krijgt pas reliëf als die in het perspectief wordt geplaatst
van twintig eeuwen Europese geschiedenis, geloof en bijgeloof.
Ik wil er wel op wijzen dat noch in ‘onze’ Reynaert, noch in enig latere versie,
staat geformuleerd dat Bruun uit de Ardennen wordt gehaald om wederom koning te worden, d.w.z. om de oude situatie in ere te herstellen. Derhalve kan uit
het Reynaertfragment niet zonder meer worden afgeleid dat er een beweging
gaande was om de verworvenheden van de kerstening op dit punt ongedaan te
maken.
Wel is het tekenend dat Bruun helemaal uit het woeste land van de Ardennen moest worden gehaald; in West- en Oost-Vlaanderen liep er in die periode
kennelijk dus geen beer meer rond. Of we moeten deze dislocatie meer in het
licht zien van wat Kalff ons wil doen geloven:
Hoe zou men van de schoonheid der Veluwe genieten of van die der
Ardennen, zoolang men telkens op zijne hoede moest zijn tegen aanranding van struikroovers? Toen de hertog van Gelre de Veluwe in
1432 een ‘wilt byster land’ noemde, drukte hij zeker het algemeen
gevoelen zijner onderdanen uit; dat hij in hetzelfde stuk onmiddellijk daarna gewag maakte van de vele misdaden die op de Veluwe
geschiedden en van het ‘schenden der straaten’, toont wel het bestaan
der bovenbedoelde afhankelijkheid. Zou de dichter van den Reynaert niet in denzelfden gedachtenkring verkeerd hebben, toen hij
het ‘wilde land’ der Ardennen tegenover het ‘soete land van Waes’,
Waalsche natuur tegenover Vlaamsche cultuur plaatste? (Kalff
1906:II-115)

De onderzoeksvraag aan het einde van mijn inleiding beschouw ik intussen
als afdoende beantwoord. Maar hij roept in het licht van bovenstaande wel
meteen een andere vraag op: wat heeft er zich rond de periode en plaats van het
ontstaan van onze Reynaert afgespeeld dat Willem op het idee kon brengen een
samenzwering tegen Nobel op touw (lees: op perkament) te zetten? Wie het
weet, werpe de eerste steen.
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Het koningsdrama tussen de beer en de leeuw, waarmee in de Reynaert wordt
gespeeld, lijkt te zijn beslecht in het voordeel van laatstgenoemde. Wie de strijd
toch nog, geïconiseerd, wil aanschouwen, kan op 5 en 30 oktober, 28 november
2010 of 22 februari 2011 in Bern of Zürich een wedstrijd bezoeken tussen ZSC
Lions en SC Bern in de Nationalliga A van het Zwitserse ijshockey (afb. 14).
Noten
1 J. te Winkel 1922, p. 374 en Janssens & Van Daele, 2001, p. 32-33.
2 F. Lulofs 1985, p. 261.
3 Zie bijv. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF22072007_004.
4 Zie bijv. http://www.fr-fanatic.com/speler.php?id=235.
5 Afbeelding uit Jacobus [de Voragine], Legende de nos seigneurs les Saincts du Paradis, Bayerische Staats Bibliothek BSB Cod.gall.3. Meer over Leonard de Noblat in: Jeroen de Jong,
Ziekte en zaligheid. Heilige ‘genezers’ in Nederlandse bedevaartsoorden, Amsterdam/Overveen,
Boom/Belvédère 1997, p. 96-104.
6 J. Kalff 1906, II, p. 114.
7 deVolkskrant, woensdag 17 maart 2010, p. 3.
8 Voor een deel volg ik hier de uiteenzetting van Bernard Huijbers 1969, met name hoofdstuk 3: Latijnse liturgie oorzaak van een gestoorde ontwikkeling van de westerse volksmuziek.
9 Dit fragment is te beluisteren via http://www.youtube.com/watch?v=DP1Sa5vkRiA&fmt=18,
waar ook de andere delen van de compositie te vinden zijn.
10 Verdere info over de Berserkir: zie het uitgebreide ovezichtsartikel van Michael P. Speidel op http://alkman1.blogspot.com/2007_06_03_archive.html; verder o.a.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berserker.
11 Het hier volgende berust op persoonlijke communicatie met Jahnsen. Hij schreef een
lang artikel over het fenomeen van kerkberen en berenvellen in Scandinavië, dat in de loop
van 2010 wordt gepubliceerd.
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Wie is de koning der dieren?*
Michel Pastoureau

Wie is er in de middeleeuwse traditie de koning der dieren? Die vraag is
minder simpel of willekeurig dan men denkt, want zij bestrijkt een groot gebied van menselijke gevoelens, zowel in ruimte als in tijd. Wat Europa betreft
laat zij duidelijk een sterk spanningsveld zien tussen een Germaans-Keltisch
Europa, waar de beer koningsdier is of was, en een mediterraan Europa waar
die rol is weggelegd voor de leeuw. De zege van de leeuw (volop bevorderd door
toedoen van de Kerk die vanaf de Karolingische tijd tot in de twaalfde eeuw
voortdurend de leeuw ‘uitspeelt’ tegen de beer) is er ook een van het geschreven
woord op de mondelinge overlevering en op het volksgeloof dat ermee is verbonden.
De heidense berenculten
Van het paleolithicum tot aan het christendom was de berencultus op het
noordelijk halfrond een van de meest verbreide culten.1 In tal van verhalen en
legenden leeft zijn uitzonderlijk rijke mythologie voort tot in het midden van
de twintigste eeuw; bij uitstek is de beer het dier van de mondelinge overlevering. Maar tevens is het het dier waarvan het antropomorfe karakter meer dan
van welk dier ook tot uitdrukking is gekomen. Met menselijke wezens, vooral
met de vrouw, onderhoudt de beer nauwe banden, heftige banden, soms zelfs
lichamelijke. Gedurende de hele middeleeuwen zien we in afbeeldingen en literaire teksten hoe de dierlijkheid van de beer en de verleiding van de vrouw
tegenover elkaar worden geplaatst of met elkaar worden verbonden. De beer,
het behaarde beest, het masle beste, staat voor de primitieve mens. Maar tegelijk
en vooral is hij in heel Noord-Europa de koning van het bos en zelfs de koning
der dieren. Deze koninklijke functie van de beer komen we tijdens de middeleeuwen nog volop tegen in de Keltische, Germaanse en Slavische traditie,2
terwijl die rol meer naar het zuiden zienderogen verdwijnt. Deze twee kenmerken, bestialiteit en koninklijkheid, worden overigens vaak door elkaar gehaald:
nogal wat Germaanse en Scandinavische bronnen schotelen ons koningen of
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hoofdmannen voor die ‘berenzonen’ zijn, hetgeen wil zeggen zonen van een
vrouw, meegevoerd en verkracht door een beer.3 Over het algemeen wordt het
overwinnen van een beer gezien als een heldendaad, een koning of hoofdman
waardig, ook zelfs als een initiatierite voor een dappere jongeman om een onverschrokken krijger te worden. Want het gevecht tussen mens en beer is altijd
een één tegen één gevecht, een lijf-aan-lijfgevecht, waarin de krachten worden
gemeten en de met een mes gewapende mens zich door het wilde beest laat
omvatten om des te beter het wapen in zijn buik te kunnen stoten.4 In de Scandinavische wereld worden de dapperste krijgers altijd vergeleken of verbonden
met beren; sommigen, de beruchte Berserkir van Wodan, wier krijgshaftigheid
trekken van razernij vertoont, trekken naakt ten strijde met als enige bescherming een berenvel.
Zo een dier kon niets anders dan een schrikbeeld zijn voor de Kerk in de hoge
middeleeuwen. Men acht de beer niet alleen afschrikwekkend omdat hij over
een uitzonderlijke kracht beschikt, maar ook omdat hij wordt vereerd en er
menselijke kenmerken aan worden toebedacht. Hij behoort met de aap en het
varken tot de drie dieren die doorgaan voor het dichtst bij de mens staande. De
aap lijkt op de mens per imitationem, hetgeen zijn duivelse natuur alleen maar
onderstreept.5 Het varken lijkt op de mens vanwege zijn innerlijk gestel. Dat
verklaart zijn aanwezigheid op medische scholen; omdat lijkschouwing door
de Kerk was verboden, moest de anatomie zich lange tijd behelpen met sectie
op zeugen of mannetjesvarkens.6 Wat de beer betreft, die lijkt op de mens vanwege zijn uiterlijke kenmerken, het feit dat hij rechtop kan lopen, door dingen
met zijn voorpoten vast te pakken en door zijn vermeende seksuele praktijken.
Sinds Plinius, die een passage van Aristoteles misinterpreteerde, bevestigen
alle bestiaria en encyclopedieën dat beren paren als mensen en niet zoals andere viervoetige dieren.7
Zo is de beer een vreemde en gevaarlijke neef van de mens; overal zijn er tal
van legenden en bijgelovigheden die in zich dragen dat de mens in een beer
verandert of andersom. In het late chanson de geste Valentin et Orson berichten
de verhalen zelfs hoe een zuigeling, in het bos te vondeling gelegd, wordt gevoed en verzorgd door een beer.8 En dan is de beer ook nog in heel Europa een
inheems dier, waarvan het zien, bejagen en bewonderen de normaalste zaak
van de wereld is. De beer maakt in de Karolingische tijd in een groot gebied
van Germaans, Slavisch en Scandinavisch Europa ook feitelijk deel uit van heidense culten die met de kalender zijn verbonden.9 En de beer heeft de naam
door geen enkel dier te kunnen worden overwonnen.
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Al vroeg trekt de Kerk derhalve ten strijde tegen de beer in een poging hem
van de troon te stoten. Tussen de zevende en twaalfde eeuw stelde zij daar de
promotie van de leeuw tegenover, een uitheems, exotisch dier, bekend uit de
Heilige Schrift en niet uit mondelinge overlevering. Een bedwingbaar en niet
onvoorspelbaar dier bovendien. De Kerk speelt de leeuw tegen de beer uit, die
ze met alle geweld wil wegdrukken.
De Kerk in oorlog met de beer
Van meet af aan rangschikken de kerkvaderen en de christelijke auteurs in
de hoge middeleeuwen de beer aan de kant van de duivel. Daarbij beroepen ze
zich op de Bijbel, waar de beer steeds aan de kant van het kwaad staat,10 door
een spreuk van Augustinus aan te halen die het gevecht becommentarieert
van David tegen een beer die zijn schapen bedreigde (Ursus est diabolus).11 Ter
meerdere overtuiging neemt de duivel vaak de gedaante van een beer aan om
zondaars te kwellen of hen die aan God twijfelen – en in het bijzonder monniken die Satan bezoekt om hen hun geloften te doen afzweren. Talrijk zijn
ook de verhalen van dromen waarin de duivel verschijnt in de gedaante van een
vreselijke beer die allerhande ondeugden belichaamt en de verschrikkingen van
de hel aankondigt.12
In meerderheid verzwijgen de auteurs daarentegen het volksgeloof dat een
berin doodgeboren kinderen weer tot leven kan brengen door ze te likken.
Deze gevaarlijke traditie die afkomstig is van Plinius en Isidorus van Sevilla,
zou kunnen worden uitgelegd als een symbool van de wederopstanding.13 In
plaats daarvan plaatsen ze de ondeugden van de beer op de voorgrond: grofheid, boosaardigheid, wulpsheid, voosheid, gulzigheid, traagheid, drift. Vanaf
de twaalfde eeuw wordt het dier de onheilskampioen. Als eenmaal de lijst van
zeven hoofdzonden wordt geproclameerd, wordt de beer met vijf daarvan geassocieerd: woede, traagheid, gulzigheid, onkuisheid en afgunst. Geen enkel ander dier kan bogen op een dergelijke negatieve ‘palmares’, zelfs niet het varken
of de aap, twee andere prototypen van dat helse bestiarium.14
Een tweede strategie die de Kerk volgt, bestaat eruit van de beer een dier te
maken dat onderworpen is, getemd, bijna gedomesticeerd (in de middeleeuwse
betekenis van het woord).15 Het is in dit verband de hagiografie die vanaf de
zevende en achtste eeuw een aanval op de beer onderneemt, tot aan de twaalfde, dertiende eeuw. Een groot aantal heiligenlevens verhaalt hoe de man Gods
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door zijn voorbeeld, deugden of macht erin slaagt de onoverwinnelijke beer
te verslaan en hem te dwingen tot gehoorzaamheid. Sint-Amandus, van wie
de cultus in Noord-Frankrijk wijd verbreid is, dwingt een beer die zijn ezelin
had verslonden zijn bagage verder te dragen. De patroon van Beieren, SanktKorbinian, doet hetzelfde met een beer die zijn muildier had gedood en opgegeten; daarenboven eist hij van een andere beer die een trekos had verslonden
dat dier te vervangen en de kar verder te trekken. Sint-Rusticus uit de Limousin doet hetzelfde bij een beer die twee runderen had gedood en weggevoerd,
die de lijkkar trokken van zijn leerling Saint-Viance (Sint-Vincentius). SintColumbanus, overgekomen uit Ierland om als missionaris op het continent het
evangelie te gaan brengen, dwingt een beer een plek in zijn hol voor hem vrij
te maken om beschut te zijn tegen de sneeuw. En wat zijn leerling Sint-Gallus
(Sankt Gallen) betreft: die laat zich door een beer vergezellen die voor hem
een kluizenaarsverblijf moet bouwen en iets later nog het fundament leggen
voor de abdij van Sankt Gallen. Dit is een alom bekend voorval dat vanaf de
zevende eeuw voedsel heeft gegeven aan een omstandige iconografie, vooral in
de noordelijke delen van Zwitserland. Op tal van afbeeldingen (waaronder het
grootzegel van de abdij, ontworpen in de veertiende eeuw) ziet men de heilige
de beer voeden die een reusachtige boomstam zeult die dient voor de bouw van
het klooster.
Daarentegen lezen we in weer andere heiligenlevens dat het juist de beer is
die voedt, die voedsel aandraagt voor de man Gods die teruggetrokken in de
wildernis verblijft, dat wil zeggen in het woud (Lambertus, Blasius). Als hij
dan sterft, waakt de beer over zijn lijk om het te verdedigen tegen wilde dieren
die het willen aanvallen (de heiligen Edmond en Columba). In nog andere verhalen is het een beer (of, vaker nog, een berin) die aan de heilige de plek wijst
waar een kerk moet worden gesticht (zoals bij de heiligen Ghislain, Gérold
en Richarde). In veel legenden, zoals de Oostenrijkse van Sankt-Florent en in
Artois die van Sint-Vaast, komt de overlevering voor van een heilige die van de
diensten van een beer gebruik maakt om over een kudde te waken en als een
herdershond de schapen te hoeden tegen de dreiging van wolven.16
Het aantal voorbeelden van de hier vermelde soort zouden we met tien of met
100 kunnen vermenigvuldigen. Ontelbare heiligenlevens, zowel algemene als
meer lokale, dragen uit dat de man Gods sterker blijkt te zijn dan het wilde dier
en dat hij het heeft gedwongen tot gehoorzaamheid. Verder merken we dat de
Kerk in de hoge middeleeuwen er keurig voor zorgt de feestdagen van deze
heilige ‘berenmeesters’ precies daar op de kalender te plaatsen waar de oude
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heidense berenfeesten lagen, met name begin februari – wanneer de beer uit
zijn hol komt om te zien of de winter al voorbij is – en begin november – wanneer hij aan zijn winterslaap gaat beginnen.17 De beer mag geen koning van het
woud meer zijn in de hagiografie van de hoge middeleeuwen en bij de prelaten
en klerken van het Karolingische tijdperk zelfs niet een wild beest dat mensen
en andere dieren terroriseert, maar wel een overwonnen en onderworpen dier.
Nadat de beer was gedemoniseerd en vervolgens getemd, werd hij op nog een
andere wijze belachelijk gemaakt. Dat vond over het algemeen pas na het jaar
1000 plaats. Hoewel de Kerk doorgaans erg vijandig stond tegenover schouwspelen met dieren, verzette zij zich opeens niet meer tegen het opkomende
fenomeen van berenleiders. Geketende en gemuilkorfde beren begeleiden de
rondtrekkende acteurs en jongleurs die van kasteel naar kasteel trekken, van
markt tot markt. Zo wordt het ooit koninklijke dier, bewonderd en gevreesd,
allengs een circusbeest dat danst, rondjes draait en het publiek amuseert.
Vrouwen en kinderen kunnen het aanraken en uitlachen. Daardoor komt het
dat de beer vanaf de twaalfde eeuw niet meer het koningsdier is, zoals hij het
alom was vanaf de Karolingische tijd tot rond het jaar 1000; slechts de witte
poolbeer, door de Noorse koning nog wel eens geschonken aan andere vorsten
uit de christelijke wereld, behoudt zijn aantrekkelijkheid tot het begin van de
moderne tijd, maar dan wel de aantrekkelijkheid van de animalia rara et curiosa.
Maar de bruine beer heeft overal afgedaan. Hij verdwijnt stilaan uit de koninklijke dierenparken, wat een duidelijk teken is dat hij niet meer een dier van hoge
standing is of tot het vaste bezit van de machtigen behoort.
Die dierentuinen zijn immers altijd tekenen van macht in de middeleeuwse
westerse wereld. Dat waren ze al in de klassieke oudheid en ze zijn dat gebleven tot in onze dagen. Lange tijd tref je ze alleen aan koningshoven aan, bij
hoge edelen en in abdijen, maar vanaf de dertiende eeuw breidt zich het aantal
dierentuinen ook uit tot bepaalde steden, talrijke kapittels en bij enkele hoge
prelaten. Het gaat er hun daarbij nog niet zozeer om de nieuwsgierigheid te
bevredigen van een publiek dat vreemde, wilde beesten wil aanschouwen, als
wel om levende attributen te etaleren die alleen de rijken zich kunnen permitteren, kunnen voeden, aanbieden of uitwisselen. In die zin is elke dierentuin een
‘schat’. Jammer genoeg zijn er maar weinig documenten die er gewag van maken,
zodat ze de historicus maar wat losse flarden aan informatie opleveren. Met
name ontbreekt het ons aan echte inventarissen en samenstellingen waaruit we
de collectie van de dierentuin van deze of gene prins zouden kunnen afleiden,
op die plek, op dat moment. Veeleer hield men zich bezig met de onderverde-
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ling tussen inheemse en exotische dieren, wilde dieren en huisdieren, gevaarlijke en nuttige dieren, grote en kleine dieren, zeldzame en alledaagse dieren.18
De kroning van de leeuw
Een nauwgezette studie naar de samenstelling van die dierentuinen zou alleszins de moeite lonen. In de hoge middeleeuwen overheersen er nog de beren, leeuwen en zwijnen. Die laatste hebben in het feodale tijdperk hun plaats
verloren en het aantal beren is afgenomen, maar het aandeel van de leeuwen
is gestegen, evenals dat van de luipaarden en panters. Tegen het einde van de
middeleeuwen zijn juist de exotische dieren meer en meer gewild, of het nu
gaat om de Noordse (walrus, rendier, eland), Aziatische (olifant, kameel) of
Afrikaanse (olifant, dromedaris, aap, antiloop, onager en zelfs giraf). Maar
nog steeds en overal is de leeuw het meest favoriet en het onontbeerlijke bezit
van elke landsheer. Wat hem betreft heeft de beer, destijds de rivaal van de
leeuw, de koninklijke en prinselijke dierentuin verlaten om zich nu te vertonen
op marktplaatsen en kermissen, daar in de rondte te dansen en zich belachelijk
te maken. Je ziet ze nu alleen nog gemuilkorfd en geketend dansen op het ritme
van de tamboerijn, kunstjes vertonen of tevergeefs proberen de letters van het
alfabet te leren. Zo rond 1200 lijkt de zaak aldus beklonken: de leeuw, het
koningsdier bij uitstek in de meer zuidelijke tradities, is het nu ook in de meer
noordelijke, als vervanger van de beer. Voortaan is er nog maar één koning,
zoals we ook kunnen lezen in de diverse branches van de Roman de Renart, opgetekend in de laatste decennia van de twaalfde en eerste decennia van de dertiende eeuw. Koning Nobel heeft geen rivaal; zijn koninklijke macht wordt niet
betwist (behalve door Reynaert, maar dat om geheel andere redenen). Bruun
de beer is niet meer dan een van zijn baronnen, een trage, zware baron, zo vaak
belachelijk gemaakt door de vos ten aanhoren van het hele hof, of geslagen en
zelfs kaalgeschoren door boeren als hij vastzit in een valstrik die Reynaert voor
hem heeft gezet.19 Een zelfde logge, gulzige en lachwekkende beer vinden we
terug in Latijnse fabels, in volksverhalen en later ook in bloemlezingen van
spreuken en op emblemata.20
Vanaf de twaalfde eeuw zien we dat de opgekomen heraldiek de verwisseling van leeuw en beer in de bestiaria bevestigt. In die heraldiek neemt de
leeuw de eerste plaats in, ver verheven boven alle andere dieren; aan de beer
wordt slechts een bescheiden bijrol toegekend. Op middeleeuwse wapenschil-
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den komt die laatste ook maar nauwelijks voor: niet meer dan vijf op de 1.000
tegen vijftien op de 100 voor de leeuw.21 Daarbij geeft de beer meestal ook
slechts aanleiding tot woordspelletjes omdat zijn naam min of meer correspondeert met dat van de bezitter van het schild, zoals in het stadswapen van
Bern (‘beer’ in het Duits is ‘bär’) of dat van de moordenaar van Thomas Becket,
Reginald Fitzurse. Zodoende wist de heraldiek de aloude positieve typering
van de beer uit. Hij komt vaak voor als helmteken of bovenop de helm (wellicht
gaat het hier om een overblijfsel van de talrijke berenhelmen uit de Germaanse
middeleeuwen). De middeleeuwse helm fungeert vaak als uitlaatklep waarop
men zaken kan afbeelden die niet passend zijn in het blazoen: duivelse dierenafbeeldingen, genrestukjes, afbeeldingen van het menselijk lichaam.
Maar vooral getuigen nog enkele wapenschilden uit Duitsland en Zweden
van de oude koninklijke waardigheid van het dier. In die gevallen ‘speelt’ de
beer met een antroponiem die een koninklijke klank heeft: Köningsberg, Königgut, Könnecke, Kungslena enzovoort. Hier vertegenwoordigt de heraldiek een
mondelinge overlevering die aan het uitsterven is. Uiteindelijk wordt ook dat
zeldzaam en we treffen het na de veertiende eeuw ook niet meer aan.22 In dit
verband kunnen we er nog op wijzen dat Koning Arthur, wiens naam de stam
‘art-’ bevat, een Indo-Europees woord voor ‘beer’ – hetgeen op zich sterk getuigt van de aloude positie van het dier in de Keltische mythologie – zelf nooit
een beer in zijn wapen heeft afgebeeld; daar treffen we meestal drie kroontjes
aan, een beetje triviaal.23
Als tussen midden twaalfde en begin dertiende eeuw de heraldiek zijn plaats
begint te krijgen, is de beer in het grootste deel van westelijk Europa zijn rol
van koningsdier al kwijtgeraakt. De leeuw neemt een hoge vlucht, strekt zijn
koninkrijk naar alle kanten uit. Zelfs in Noord-Duitsland, waar gedurende
bijna twintig jaar (±1150 tot ±1170) het conflict speelt tussen hertog Heinrich
der Löwe van Sachsen en markgraaf Albrecht der Bär van Brandenburg, dat
uiteindelijk in het voordeel van de eerste wordt beslecht. Dit is een overwinning met symbolische waarde: vanaf dat moment neemt geen enkele dynastie
in Duitsland of zelfs elders in Europa nog de bijnaam ‘beer’ aan.24
* Eerder in het Frans verschenen in: Marie-Hélène Tesnière en Thierry Delcourt,
samenst., Bestiaire du Moyen Âge, als catalogus bij de tentoonstelling Bestiaire du
Moyen Âge te Troyes van 19 juni-19 september 2004, Troyes, 2004, p. 33-43. Tekst
overgenomen met welwillende toestemming van de auteur. Nederlandse vertaling:
Nard Loonen.

~ 243 ~

Tiecelijn 23

Noten
1 J.J. Bachofen, Der Bär in den Religionen des Altertums, Bazel, 1863; R. Bosch, L’Ours-totem
d’Arles-sur-Tech, Arles-sur-Tech 1987; A.I. Hallowell, ‘Bear Ceremonialism in the Northern
Hemisphere’, in: The American Anthropologist, 28 (1926), p. 51-202. De bibliografie over berenculten is overvloedig en de meningen erover lopen zeer uiteen, zeker over de prehistorische
culten die door sommigen worden ontkend, door anderen stellig bevestigd.
2 H. Peuckert, lemma ‘Bär’, in: H. Bächtold-Stäubli, samenst., Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, I, Leipzig, 1927, kolom 881-905.
3 C.M. Edsman, ‘The Story of the Bear Wife in Nordic Tradition’, in: Ethos, 21 (1956), p. 38526. Deze verhalen zijn vergelijkbaar met die van het populaire sprookje Jean de l’Ours dat
we sinds de achttiende eeuw kennen, en van de beroemde novelle Loki van Prosper Mérimée,
gepubliceerd in 1868.
4 B. Andreolli, ‘L’orso nella cultura nobiliare dall’Historia Augusta a Chrétien de Troyes’, in:
B. Andreolli en M. Montanari, samenst., Il Bosco nel Medioevo, Bologna, 1989.
5 Over de aap in de middeleeuwen en zijn karakter dat even antropomorf als duivels is:
H.W. Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and Renaissance, Londen, 1952; J. Wirth,
‘Les singes dans les marges à drôleries des manuscrits gothiques’, in: Il Mondo animale. The
World of Animals (Micrologus, VIII, 1-2), Turnhout, 2000, deel II, p. 429-444.
6 Zie de publicaties van S. de Renzi, Collectio salernita, Napels, 1853, deel II, p. 391-401, en
van W. Corner, Anatomical Texts of Early Middle Ages, Washington, 1927, p. 47-68.
7 Histoire naturelle, uitg. A. Ernout, Parijs, 1952, p. 67 (boek VIII, hoofdstuk LIV): ‘Eorum
coitus hiemis initio, nec vulgari quadripedum more sed ambobus cubantibus complexisque.’
8 C. Gaignebet en D. Lajoux, Art profane et religion populaire au Moyen Âge, Parijs. 1985,
p. 37-45. In de Griekse mythologie komen we al tegen hoe Paris, zoon van Priamus en Hecuba, kort na zijn geboorte in de steek werd gelaten in het Idagebergte, wilde dieren ten prooi
(een profetie had verkondigd dat hij van Troje een ruïne zou maken als hij nog zou leven). In
plaats van hem op te eten, ging een berin hem echter zogen en liet hem opgroeien temidden
van haar eigen kroost. Uiteindelijk werd hij door herders ontdekt.
9 R. Corso, L’Orso della Candelora, Helsinki, 1955; C.M. Edsman, ‘La fête de l’ours chez
les Lapons. Sources anciennes et recherches récentes’, in: Proxima Thule. Revue d’études nordiques, 2 (1996), p. 11-49.
10 I Samuel, 17:34; 2 Koningen, 2:24; Spreuken, 28:15; Daniël, 7:5; Hosea, 13:8; Amos, 5:19,
enz.
11 Sermones, XVII, 34 (= Patrologia Latina, deel XXXIX, kolom 1819; commentaar bij het
gevecht van Daniël tegen een beer en een leeuw).
12 P. Boglioni, ‘Les animaux dans l’hagiographie monastique’, in: J. Berlioz en M.A. Polo de
Beaulieu, samenst., L’Animal exemplaire au Moyen Âge (Ve-XVe siècle), Rennes, 1999, p. 51-80;
J. Voisenet, Bêtes et hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle,
Turnhout, 200

~ 244 ~

Tiecelijn 23

13 C. Beck, ‘Approches du traitement de l’animal chez les encyclopédistes du XIIIe siècle:
l’exemple de l’ours’, in: M. Picone, samenst., L’Enciclopedismo medievale, Ravenna, 1994, p. 163178.
14 M. Vincent-Cassy, ‘Les animaux et les péchés capitaux: de la symbolique à l’emblématique’,
in: Le monde animal et ses représentations au Moyen Âge, Toulouse, 1985, p. 121-132.
15 In de middeleeuwse cultuur wil ‘gedomesticeerd’ zeggen: elk dier dat leeft in het huis (domus) van de mens, of in de directe nabijheid daarvan. Ratten, muizen, wezels, eksters, raven,
vossen en enkele andere worden dus ook beschouwd als gedomesticeerde dieren.
16 E. Anti, Santi e animali nell’Italia padana (secoli IV-XII), Bologna, 1998; M. Montanari,
‘Uomini e orsi nelle fonti agiografiche dell’alto medioevo’, in: G. Blaschitz en G. Jaritz, uitg.,
Symbole des Alltags, Alltag der Symbole. Festschrift für Harry Kühnel, Graz, 1992, p. 571-587.
17 Corso, a.w., noot 9; Gaignebet en Lajoux, a.w., noot 8, p. 39-45.
18 Over middeleeuwse dierentuinen: G. Loisel, Histoire des ménageries de l’Antiquité à nos
jours, Parijs, 1912, 3 delen; K. Hauck, ‘Tiergarten im Pfalzbereich’, Deutsche Königspfalzen, I,
Heidelberg, 1963, p. 30-74; M. Pastoureau, ‘Nouveaux regards sur le monde animal à la fin du
Moyen Âge’, in: Micrologus. Natura, scienze e società medievali, IV, Turnhout 1996, p. 41-54.
19 Een beknopte samenvatting van de passages in de Roman de Renart waarin de beer wordt
beschreven is te vinden in het repertorium van M. Combarieu du Grès en J. Subrenat, Le Roman de Renart. Index des thèmes et des personnages, Aix-en-Provence, 1987, p. 267-270. Soms
is de beer niet alleen een der baronnen van Nobel, maar ook zijn kapelaan. In enkele passages
fungeert hij zelfs als ‘regent’, bij afwezigheid van de koning. Treffen we daar misschien een
laatste overblijfsel aan van zijn rol als koningsdier?
20 G. Dicke en K. Grübmüller, Die Fablen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Ein Katalog
der deutschen Versionen und ihrer lateinischen Entsprechungen, München, 1987; J.-C. Margolin,
‘Sur quelques figures de l’ours à la Renaissance’, in: M.-T. Jones-Davies, samenst., Le monde
animal au temps de la Renaissance, Parijs, 1990, p. 219-242.
21 M. Pastoureau, Traité d’héraldique, Parijs, 1993, p. 136-148.
22 Ibid., p. 146-147.
23 C.E. Pickford, ‘The three Crowns of the King Arthur’, in: The Yorkshire Archeological
Journal, vol.XXXVIII, 1954, p. 373-382; J.-B. de Vaivre, ‘Artus, les trois couronnes et les
hérauts’, in: Archives héraldiques suisses, 1974, p. 2-13.
24 Over dit conflict: H. Krabbo, Albrecht der Bär, Berlijn, 1906, passim.

~ 245 ~

a rtikel /TTiecelijn
iecelijn23
23

WERD Van den vos Reynaerde in
opdracht geschreven?
Rudi Malfliet

Bij de interpretatie van een historisch literair werk zoals Van den vos Reynaerde zal men niet alleen bewust moeten zijn van het ontstaansmilieu, maar
ook van het feit dat het werk kenmerken vertoont van een gedreven auteur met
eigen kenmerken en motivaties. Deze kunnen ook aansluiten bij een bepaalde
literaire traditie of juist een bedoelde reflectie zijn van de historische omgeving
en mentaliteit. In ieder geval spreekt het vanzelf dat bij een ‘meesterwerk’ ook
een ‘meesterlijke auteur’ hoort die de literaire middelmaat van zijn tijd weet
te overstijgen. Tevens iemand die als geen ander zijn maatschappelijke omgeving kan beroeren en treffen, waarbij men niet alleen gegrepen wordt door de
literaire schoonheid van verzen of tekst, maar evenzeer door het opmerkelijk
discours, de ‘boodschap’ die het geheel uitstraalt. Het universeel merkteken
van een tijdloos, grensverleggend en scheppend genie. Denk maar aan schilderijen van El Greco, Van Gogh, Picasso of Ensor of de literaire werken van
Homerus, Shakespeare, Joyce, Woolf, Kafka en Proust. Kortom, hier is of kan
geen sprake zijn van stereotypie of generalisering. Wel van uniciteit en eenmaligheid. Kwalificaties die Willem ‘die madocke maecte’ volgens mij ook ten
volle verdient.
Door de huidige mediëvistieke gemeenschap wordt aangenomen dat Van
den vos Reynaerde gekarakteriseerd kan worden als een ‘Arthurian romance’:
‘its themes reflect that of courtly literature, and the values it presents are also
courtly. From a courtly point of view Reynaert is a bad character’.1 Dus traditionele elementen uit de zogenaamde hofcultuur en ridderromans.2 En met
dit alles wordt dan ook de sociale functie van de tekst vastgelegd en de datering naar 1250-1260 opgeschoven. Daarmee is het nog een kleine stap naar de
opdrachtgevers die volgens L. Peeters en andere onderzoekers gezocht zouden moeten worden binnen de Vlaamse grafelijkheid, en dan met name in de
directe omgeving van gravin Margareta van Constantinopel. Waarbij op een
historisch niet te verdedigen wijze het conflict tussen de Dampierres en de van
Avesnes erbij gehaald wordt als historische sleutel tot het verhaal.3 Een interpretatie die nog steeds opgang maakt en die bovendien redelijk convenieert met
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de veronderstelde auteur van Van den vos Reynaerde, de cisterciënzer lekenbroeder Willem van Boudelo, die als grafelijk ambtenaar immers werkzaam
was voor de gravin. Tevens kunnen de abdij van Boudelo, die geografisch goed
past bij een aantal plaatsen dat in het verhaal voorkomt, en de cisterciënzers
in het algemeen, dan een rol toegedicht krijgen in het ontstaan van het werk.
Een opinie die het goed doet in folkloristisch-toeristische folders maar weinig
bewijskracht bevat van enige historische diepgang.
In dit artikel wil ik de kwestie van ‘opdrachtgever(s)’ van Van den vos Reynaerde
kort en kritisch bespreken op basis van een aantal historische ‘feiten’ uit mijn
recente studie.4
In verzen 26-31 deelt de auteur ons het volgende mede:5
Mijns dichtens ware een ghestille,
Ne hads mi eene niet ghebeden
Die in groeter hovesscheden
Gherne keert hare saken.
Soe bat mi dat ic soude maken
Dese avontuere van Reynaerde

Het gaat hier dus niet zozeer om een opdrachtgeefster, maar om een vrouw die
hem verzocht heeft het (op)schrijven van het verhaal nu toch eens aan te vatten,
dan wel af te maken. Een verhaal dat zij blijkbaar in een of andere vorm reeds
kende. Een vrouw die ik eerder als een ‘muze’ zou willen omschrijven. Want
daartegenover zal een ‘opdrachtgever’ toch een zeer bepalende actor zijn in de
totstandkoming en vooral de reikwijdte en bedoeling van het werk. We denken
hierbij aan hagiografische vitae, koninklijke gestae, kronieken en epische verhalen. Voor een vrouw die niet tot de hogere hofadel behoort ligt in de eerste
helft van de dertiende eeuw deze rol niet zo voor de hand.
Of ‘dese avontuere’ verwijzen naar een, al dan niet voorgedragen, kladversie
van Willem, òf een versie van Arnout, òf een versie van de Roman de Renart, òf
verhalen gebaseerd op de Gentse Ysengrimus, dat weten we niet. Ook de naam
van de ‘verzoekster’ wordt niet genoemd, enkel en alleen een van haar kwaliteiten: hovesscheden, hoofsheid waarin het woord ‘hove’ prominent aanwezig is.
Opvallend is Willems specificatie: ‘Dese avontuere van Reynaerde’. Dus niet
‘de’, maar wel ‘dese’, de voorliggende. En zoals eerder opgemerkt door Janssens:
‘Ironisch. Hoe kan men een gedicht vol overspel, vol obsceniteiten en scabreuze
dubbelzinnigheden, aan een hoofse dame opdragen? Toch konden dergelijke
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teksten wel binnen een adellijk publiek functioneren’.6 Dat konden ze natuurlijk ook, maar wellicht nog beter binnen een ander publiek en met een ander
oogmerk. Trouwens, voor een cisterciënzer lekenbroeder als verondersteld auteur, waren dit binnen de abdijmuren zeker geen ‘toegestane’ literatuuroefeningen zoals blijkt uit de regelgeving van het Usus Conversorum.7
Nog twee memorabele gegevens: in de Roman de Renart komt geen opdrachtgever voor.8 In de Reynardus vulpes, een aangepaste Latijnse versie uit 12721279 van Van den vos Reynaerde, wordt Jan van Vlaanderen, proost van SintDonaas te Brugge, als opdrachtgever genoemd.9 Hij was het derde kind van
Gwijde van Dampierre en Margareta van Constantinopel. Er wordt uitbundig
verhaald over de roem van zijn geslacht. Indien Van den vos Reynaerde geschreven zou zijn omstreeks 1250-1260, dan is het toch merkwaardig als Willem
zo geheimzinnig over de illustere gravin van Vlaanderen en Henegouwen als
opdrachtgeefster zou geschreven hebben. Terwijl de Latijnse auteur van de
Reynardus vulpes, de monnik Balduinus Iuvenis, haar zoon openlijk met superlatieven beladen heeft in de Latijnse versie van hetzelfde verhaal. Bovendien
vermeldt Balduinus Willem niet als oorspronkelijk auteur en zijn er significante aanpassingen aan te wijzen in vergelijking met het Nederlandse origineel!
Zo populair waren de originele Reynaert en zijn auteur bij de Dampierres dus
blijkbaar ook niet.
In 1990 publiceerde Bart Besamusca een interessant artikel: ‘De Vlaamse
opdrachtgevers van Middelnederlandse literatuur: een literair-historisch probleem’.10 De veronderstelde relatie tussen het ontstaan van Middelnederlandse
literatuur en opdrachtgevers is vooral geconcretiseerd onder invloed van het
werk van Joachim Bumke voor het Duitse taalgebied. Maar terwijl deze band
voor de Brabantse en Hollandse hoven (Duits rijksgebied) inderdaad geconstateerd kan worden, is dit voor het Vlaamse mecenaat een groot probleem.
Vele Middelnederlandse werken uit Vlaanderen vermelden geen opdrachtgever: onder meer Roelantslied, Renout van Montalbaen, Flovent, Aiol, Lantsloot
vander Haghedochte, Walewein, Moriaen, Ridder metter mouwen, Rose, Parthonopeus van Bloys, Floris ende Blancefloer, Hughe van Bordeus, en Ferguut. Terwijl er wel een aanwijsbaar mecenaat is voor een aantal Franse werken: Conte
du Graal (Filips van de Elzas en gravin Johanna van Constantinopel), Eracle
(Boudewijn VIII van Vlaanderen en Henegouwen). De Vlaamse grafelijkheid
is nauw betrokken bij het ontstaan van een aantal bekende Franse werken: Perceval (1180-1190, voor Filips van de Elzas), Le Couronnement de Renart (12601280, opgedragen aan de overleden Willem van Dampierre), Renart le Nouvel
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(1289, ontstaan rondom Gwijde van Dampierre), Roman des Fils du roi Constant (1294) een onvoltooid werk, met de Arturlegende als thema, dat een klerk
van Gwijde van Dampierre in opdracht begonnen was. En de dichter Adenet le
Roi was in dienst van Gwijde om nog meer opwekkende ‘histoires’ in het Frans
te componeren.
Het antwoord op deze opmerkelijke lacune in het Vlaamse mecenaat moet
volgens Jan Goossens, mijns inziens geheel terecht, gezocht worden in de opkomst van de Vlaamse steden, waardoor er een nieuwe volkstalige cultuurkring gevormd werd binnen het burgerlijk patriciaat, de stedelijke aristocratie.11 Vanwege de onmiskenbare oriëntatie van de Vlaamse en tegelijkertijd
Henegouwse grafelijkheid op Frankrijk en de Franse cultuur (mede als gevolg
van de politieke constellatie) lijkt haar betrokkenheid bij de ontplooiing van
de Nederlandse volkstaal toch wel verwaarloosbaar. Of zouden de traditionele adel, de politiek uitgerangeerde ‘pairs’, wellicht een sturende rol gespeeld
hebben zonder voor het voetlicht te treden? En waarom zou Willem ook niet
zelf als zijn eigen opdrachtgever hebben kunnen functioneren, zoals van een
eigenzinnig en begaafd auteur verwacht kan worden? Ik licht deze veronderstellingen en mogelijkheden verderop nader toe.
Het is al vaak gezegd, en ik herhaal het toch nog maar een keer. Er is geen
enkel concreet historisch bewijs dat de Vlaamse gravinnen Johanna of Margareta zich ingelaten hebben met de Nederlandse volkstaal, laat staan dat ze het
gebruik ervan bevorderd zouden hebben. Ze waren ook gravinnen van Henegouwen en beiden waren opgevoed aan het hof van de machtige Franse koning
Filips II Augustus. Ze verbleven voornamelijk in Rijsel, waar ook het Frans
reeds goed ingeburgerd was. Eerdere onderzoekingen en ook mijn eigen onderzoek naar vele honderden originele oorkonden en documenten die door de
gravinnen zijn uitgevaardigd, laten zien dat als het Latijn niet gebruikt werd,
er alleen nog in het Frans gecommuniceerd werd.12 Dat het toch niet uit te
sluiten is dat ook het Nederlands als communicatiemiddel in gebruik was, zoals sommige vossenjagers hardnekkig blijven suggereren, moet het nog steeds
doen zonder een enkel overtuigend historisch bewijs.13
De overgeleverde originele ambtelijke documenten uit de dertiende eeuw,
zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Corpus Gysseling, demonstreren daarentegen onbetwistbaar de rol van de steden en schepenbanken in het gebruik
en de bevordering van de Nederlandse volkstaal.14 In de eerste helft van de
dertiende eeuw werden er te Gent reeds een aantal Nederlandstalige stukken
geschreven, waaronder de keurenvertaling van 1237 en de statuten van de le-
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prozerie uit 1236.15 In Brugge is dat vanaf 1262 het geval voor praktisch alle
ambtelijke stukken. In Ieper verschijnt in 1252-1253 de eerste oorkonde in het
Nederlands.
Het gaat hier om documenten die voor de hele stedelijke gemeenschap van
belang waren. De Nederlandse versie van de Gentse keur voorzag aldus in een
duidelijk bestaande behoefte binnen het stadspatriciaat, dat ook de schepenen
leverde. De historicus Burgers heeft een interessante studie geschreven over
het ontstaan van de twaalfde-eeuwse Vlaamse stadskeuren.16 Hij stelt zich
hierbij twee vragen. In de eerste plaats: zijn deze Vlaamse keuren in de steden
zelf ontstaan, dus op initiatief van schepenbanken en dergelijke, of ontstonden ze als gevolg van een grafelijk initiatief? In de tweede plaats: zijn de keuren
in eerste instantie opgesteld in het Nederlands of zijn het vertalingen van primaire Latijnse versies? De conclusie voor de eerste vraag is dat gedurende de
dertiende eeuw en waarschijnlijk zelfs al in het laatste kwart van de twaalfde
eeuw in zowel de grote als de kleine Vlaamse steden, de eigen rechtsregels
eerst door de steden zelf op schrift werden gesteld. Wanneer het stedelijk
recht uiteindelijk door de heer bekrachtigd werd in de vorm van een keur, dan
werden eigen Nederlandse ontwerpteksten voorgelegd waarna deze plechtig
in een Latijnse oorkonde werden overgenomen. Het antwoord op de tweede
vraag heeft Burgers gevonden via een analyse van een reeks Nederlandse legislatieve teksten uit Gent, een stad die voorop liep bij de invoering van het
Nederlands in ambtelijke documenten. De Nederlandse afschriften uit 1237
van de keur van Gent gaan terug op oorspronkelijk Nederlandse teksten uit
1218, zoals al door Koch was aangetoond, en gaan waarschijnlijk nog verder
terug op teksten uit 1204-1211 en 1178. Algemeen kan gesteld worden dat
voor Vlaanderen, de stedelijke administraties de eigen praktische gebruiken
en reglementen eerst in de eigen taal verwoordden. Deze werden dan als basis
gebruikt bij de onderhandelingen met hun heer die de keur officieel diende uit
te vaardigen. Deze houding strookt perfect met de stedelijke verzuchtingen
om autonomie, waarbij de feodale heer verwordt tot een ceremonieel en protocollair instrument. Opvolgende Nederlandse versies, van deze in het Latijn
geformuleerde keuren, gebruikten dan ook de originele Nederlandse concepten van de stedelijke administraties die bij de finale Latijnse redactie gebruikt
waren. Deze procedure vindt men ook terug in de diverse redacties van het
document. De conclusies die hieruit voortvloeien zijn van belang voor de veronderstelde ontwikkeling van en het intellectueel niveau binnen het stedelijk
onderwijs. Want het zijn niet de Latijns georiënteerde (klooster)scholen die
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aan deze traditie ten grondslag liggen, maar het eigen stedelijk scholensysteem en het veronderstelt klerken met een goede kennis van de geschreven
volkstaal.
In een recente studie van het gebruik van het Latijn, Frans en Nederlands
in administratieve documenten gedurende de middeleeuwen in Vlaanderen,
wijzen de Hemptinne en Prevenier op nog een belangrijke drijfveer.17 Met
name dat de sociale en economische emancipatie die op gang gebracht werd in
stedelijke omgevingen de volkstaal noodzakelijkerwijs op de voorgrond heeft
geplaatst. Van grote betekenis is daarbij de toegenomen rol van vooral vrouwen
in de nieuwe religieuze gemeenschappen en stedelijke hospitalen. Afkomstig
uit gegoede families van patriciërs genoten ze meestal hun intellectuele opleiding aan huis, echter niet vanzelfsprekend in het Latijn, dat nog steeds een
aangelegenheid was voor de mannelijke omgeving van kloosters en kapittels. Ik
geef een sprekend voorbeeld.
Tegenover het grafelijke Castrum in Gent bevond zich in de dertiende eeuw
het ‘Uten Hove Steen’, een woning die getuigde van grote welvaart en importantie. De grondeigendommen van de familie zijn gelegen in de Gentse ‘portus’ zelf en erbuiten, tussen de Leie en de Houtlei, waar zich nu nog de SintMichielskerk en de Bijloke bevinden. Deze beide instellingen werden dan ook
goed bedeeld door de Uten Hoves. Ermentrudis uten Hove en haar broers
en zusters, stichtten omtrent 1200 naast de Sint-Michielskerk het befaamde
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal, dat later naar de Bijloke verplaatst zal worden
en dat, zoals Blockmans het verwoordt, ‘als een schepping der uten Hoves beschouwd mag worden’.18 De eerste abdissen van het Bijlokehospitaal zijn trouwens Elisabeth en Maria uten Hove. Een van de markantste persoonlijkheden
in dit geheel is wel Ermentrudis uten Hove (overleden in 1242).19 Zij was niet
alleen op zeer uitgesproken wijze betrokken bij de stichting van het OnzeLieve-Vrouwehospitaal en de Bijloke, maar eveneens bij de vestiging van het
vrouwenklooster Oudenbos te Lokeren in 1215. Dit klooster fungeerde in den
beginne als beheerseenheid van het Gentse hospitaal.
Met de adel hebben de Gentse patriciërs nog gemeen dat zij door middel
van ruime intredegiften voor hun verwanten geestelijke posities konden arrangeren. Vooral in geestelijke instellingen zoals de hospitalen in de stad, en
ook als beheerders van parochiale armentafels (de Heilige Geesttafels) zien we
de Gentse patriciërs aan het werk. Zij hebben aldus de beschikking over een
adequaat netwerk, waar het gebruik van de volkstaal vanzelfsprekend is. Het
is dan ook niet te vergezocht als verondersteld wordt dat het gebruik van de
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volkstaal in documenten van de stedelijke sociale instellingen, zoals de leprozerie en de hospitalen, door leken en meer bepaald nog de vrouwen die voor deze
instellingen werkzaam waren, is bevorderd.
Ten slotte vestig ik de aandacht op de mogelijke voortrekkersrol van de adel.
De synergie van de twaalfde-eeuwse intellectuele renaissance, de stedelijke ontwikkeling en de veranderingen in de feodale machtsstructuur gaven aanleiding
tot een nieuwe maatschappelijke orde. Die wordt best geïllustreerd door de
situatie in Frankrijk te beschouwen, waar het graafschap Vlaanderen deel van
uitmaakte. Parijs als de grootste Europese stad, met haar befaamde universiteit, en de opkomst van machtige Franse koningen zoals Filips II Augustus laten zien tot welke veranderingen deze samensmelting leidde. De intensivering
en centralisatie van macht en bestuur drongen eveneens in de maatschappij
van alledag door. Terwijl de plaats in de sociale rangorde van de machtigen of
de stedelijke collectiviteit geen punt van discussie was, was dit voor de andere
lagen van de maatschappij niet zo duidelijk (met name voor de ‘oude’ aristocratie). Er was een verschuiving in de feodale machtsbalans, dit wil zeggen de
plaats, het prestige en de invloed die men genoot aan het hof van de koning
van Frankrijk of de graaf van Vlaanderen wankelde. De ‘oude’ erfelijke adel,
bestaande uit vazallen met een eigen machtsterritorium, werd ingeruild voor
een ‘nieuwe’ hofhouding bestaande uit loyale ‘ministeriales’, klerken en ‘milites’
die middels ‘stipendiae’ ingehuurd werden, en alleen maar macht verkregen uit
hoofde van verleende en gewenste diensten voor hun heer.
Deze transformatie van de feodale samenleving is in Vlaanderen reeds een feit
vanaf het begin van de dertiende eeuw.20 Al sinds Filips van de Elzas waren de
vier erfelijke hoffuncties ‘camerarius’, ‘constabularius’, ‘dapifer’ en ‘buticularius’
afgetakeld tot erefuncties en werden nieuwe ‘moderne’ functies gecreëerd zoals
die van kanselier, die echter niet openstonden voor de gevestigde adel. Ook de
Vlaamse ‘nobilitas’ was niet meer de hechte clan met zijn regels, verankerd in
de ‘curia comitis’, maar was als organisatie min of meer gedesintegreerd. Deze
verandering wordt door de Franse historicus Fossier gekenschetst als ‘de la parenté à la clientèle’.21
Dat de ‘pairs’ uit de oude ‘nobilitas’ zich met literaire activiteiten in de volkstaal bezig gehouden zouden hebben, ligt zeker niet voor de hand. Hun kring
en invloed was tanende, zeker in vergelijking met de Vlaamse steden. En gegeven de satirische strekking van Van den vos Reynaerde ten aanzien van koning
Nobels feodale rijkje en zijn hofhouding, niet erg waarschijnlijk. Want zoals
Willem ons voorhoudt (v. 2752-2758):
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Doe ghinc Nobel die coninc staen
Up eene hoghe stage van steene,
Daer hi up plach te stane alleene
Als hi sat in zijn hof te dinghe.
De dieren saten teenen ringhe
Al omme ende omme in dat gras,
Na dien dat elc gheboren was.

Met andere woorden: ziehier het hof met koning Nobel aan het hoofd, symbool voor de ‘hoofse’ feodale adel, uitsluitend geselecteerd en gepositioneerd
door geboorte en afkomst, niet door verdienste. Alhoewel het ene het andere
natuurlijk niet uitsluit, behalve dan in Van den vos Reynaerde zoals blijkt uit
het verloop van het verhaal. En dat brengt ons bij het laatste aandachtspunt:
hoofsheid of ‘hovesscheden’.
Hoofsheid wordt op twee plaatsen genoemd door Willem in zijn proloog. In
vers 28, zie hierboven, maar ook nog in vers 37: ‘Dat si leven hoofschelike, /
Sijn si arem, sijn si rike, / Diet verstaen met goeden sinne’, waar hij zijn beoogd
publiek aanduidt. Over hoofsheid is heel veel geschreven. Voor Van Daele is
het: ‘een geheel van gedragsregels, waarmee de adel zich onderscheidt van andere maatschappelijke groepen’.22 Voor de historicus Huizinga: ‘zij schiepen
een schonen schijn, waarnaar men waande te leven’.23
De omschrijvingen ‘curialitas, ‘courtoisie’, ‘Hövescheit’ wijzen op een nauwe
verwevenheid met de ‘curia’, het hof. Gerritsen heeft in een omvangrijk artikel
‘Hoofsheid herbeschouwd’ een overzicht gegeven waaruit blijkt dat het begrip
hoofsheid geen uniform, statisch verschijnsel is.24 Ook mensen die niet horen
bij een elitaire groep, die zich als groep identificeert door een collectieve gedragscode, zoeken inderdaad eveneens naar een ‘schoner leven’, een leven met
nieuwe inzichten en mogelijkheden. Hun gedragscode is individueel en gebaseerd op zelfbeheersing. Hoofsheid bestaat dan eerder uit een sociale en ethische ‘gedragshouding’, een persoonlijke overtuiging, de gevoeligheid een ander
te ontzien en te respecteren. Het heeft weinig te maken met de hypocrisie van
een opgelegde ‘gedragscode’, die niet meer is dan een uitwendig decorum van
opportunistische gedragsregels. Het Boec van seden, een Middelnederlands
werk met een pedagogische functie uit het begin van de dertiende eeuw, vermeldt ‘hoefsceden’ als een verzameling aanbevolen en verfijnde omgangsvormen. De sociale meerwaarde hiervan is in wezen zeer betrekkelijk, er is meer
sprake van etiquette dan van ethiek. Kortom, in het begrip ‘hoofsheid’ zijn
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verschillende uitingen te onderscheiden die in principe vanuit hetzelfde streven vertrekken. Enerzijds het ideaal van nieuwe respectvolle en harmonische
sociale omgangsvormen waarbij de individualiteit tot zijn recht kan komen
door zelfbeheersing en het gebruik van de rede. Anderzijds een gedragscode,
hoofdzakelijk gepraktiseerd aan hofkringen, die op een oppervlakkige manier
de schijn van exclusiviteit hooghoudt.
Veel van de zogenaamde (Franse) ridderepiek uit Willems tijd kan beschouwd
worden als een verzameling opgesierde teksten met de karakteristieken van
een kroniek over een virtuele goede oude tijd, geschreven door klerken voor
de ‘nieuwe’ elite aan het hof van een vorst. Opgedragen aan de vorst en gecomponeerd voor de ‘ joie de la cour’. In een stedelijke omgeving zal deze trend
zeker bekend geweest zijn, al was het maar door de regelmatige visitaties van de
landsheer en zijn gevolg. Ook waren er in Gent en Brugge eigengereide burggraven actief (Zeger van Gent en Jean de Nesle) die dwars en hautain tegen de
belangen van de steden en hun burgers ingingen, zoals in de aanloop naar de
slag van Bouvines in 1214 en ook later nog overvloedig bleek.25 De Vlaamse
steden, afhankelijk van de Engelse wolimport, en de Vlaamse gravinnen met
hun entourage, ondergeschikt en gedomineerd door de Franse belangen en in
conflict met Holland, waren zeker niet altijd gelijkgezind.
Een goede reden voor de stedelijke aristocratie om andersoortige ‘hoofse’
spotternijen te laten componeren die een satirisch loopje nemen met de ‘mores’
van de hofkliek. Zoals in Van den vos Reynaerde. Waarbij ik slechts bevestig
wat reeds in 1975 door Maurits Gysseling is voorgesteld (ook al is zijn datering
m.i. foutief).26 Herman Pleij vatte het in 1998 aldus samen: ‘Dat is in de jaren
zeventig wel eens eerder opgemerkt, maar daar walste toen een luidruchtig gestipuleerde hofcultuur overheen. Die lijkt nu weer ijlings het veld te moeten
ruimen. Zelfs de Reynaert, die bij dat offensief wel heel absoluut aan de burgerij werd onttrokken, wordt nu weer aarzelend terugverwezen naar de Gentse
aristocratie, waar een enkeling hem al veel eerder had geplaatst.’27
De proloog van het verhaal begint met een aanwijzing van Willem (v. 1-9):
		
Willem die madocke maecte,
Daer hi dicken omme waecte,
Hem vernoyde so haerde
Dat die avonture van Reynaerde
In Dietsche onghemaket bleven
– Die Arnout niet hevet vulscreven –
Dat hi die vijte dede soucken
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Ende hise na den Walschen boucken
In Dietsche dus hevet begonnen.

Hier komen twee belangrijke punten naar voren, met name een nadere omschrijving van zichzelf (v. 1-2) en de mededeling dat hijzelf met het dichten
van het verhaal in het Nederlands is begonnen, al dan niet voortbordurend op
Arnouts pogingen, en gebaseerd op de Franse branches. In samenhang met de
eerder genoemde verzen (v. 26-31), waarin hij een vrouwelijke inspiratiebron
of ‘muze’ vermeldt, kan men eigenlijk niet anders dan concluderen dat Willem
zijn eigen opdrachtgever is geweest. Een opdrachtgever is een bepalende factor
voor de richting van het discours in een verhaal. Van den vos Reynaerde weerspiegelt de persoonlijke negatieve visie van Willem op een groep in de maatschappij die gekarakteriseerd wordt door Nobels hof. Zoals bijvoorbeeld blijkt
als de auteur zelf sarcastisch het woord neemt, en zijn onverhulde sympathie
voor de vos in het hele verhaal rondstrooit.
Van den vos Reynaerde mag beschouwd worden als een voorbeeld van een
literair werk met kenmerken van subversieve vertogen, dus met een ‘verborgen’
discours. Zo kunnen al diegenen die niet tot de machtigen of de elite horen òf
zich ertegen verzetten, toch hun stem laten horen. Ze doen dit op een verborgen wijze, die satirisch en spottend is, en die verweven wordt met een epische
grondstructuur. Deze is representatief voor de ‘hoofse’ groep bekritiseerden,
die Willem zelf omschrijft als ‘Nadien dat elc gheboren was’ (v. 2758), in casu
Nobels hof, of nog ‘hi was best gheboren’ (v. 798) in de Absdalepassage. Een
dierenfabel, waarin dieren voorgesteld worden met een mengsel van dierlijke
en menselijke eigenschappen, leent zich uitstekend hiertoe. Er is immers geen
definitieve versie van de ‘fabel’ want in het verhaal verandert de sociale context
naar gelang van de tijdsperiode. Bovendien waren het onderhoudende verhalen
met populaire en scabreuze dubbelzinnigheden waarin voor een breed publiek
de moraal makkelijker te verwoorden en te begrijpen was.
Als we zouden weten wie Willem is, hadden we wellicht nog meer houvast
om deze gedachtegang verder historisch te onderbouwen. We zouden dan eindelijk een gefundeerde indruk krijgen van zijn mentaliteit, van zijn tijd en van
zijn motivaties. We krijgen dan inzicht in zijn relatie met en zijn verhouding
tot de Gentse stedelijke aristocratie, en de door hem zo bekritiseerde ‘hoofse’
elite.
Die informatie is nu grotendeels beschikbaar. Ik verwijs naar mijn recent
boek voor een concreet antwoord op voornoemde punten. Enkele blikvangers
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wil ik nog wel noemen. Ondermeer de identificatie van de historische figuur
Willem Corthals als de auteur van Van den vos Reynaerde, lid van de Gentse
patriciërsfamilie Corthals met wortels in het Hulsterse Absdale, een plaats die
tevens voorkomt in het verhaal. Hij is ook bekend als lekenbroeder Willem
van Boudelo en overleden in 1260-1261.28 De lekenbroeder Willem die als ‘van
Boudelo’ wordt aangeduid, komt in de periode 1234-1280 in niet minder dan
37 oorkonden voor, die merkwaardig genoeg geen van alle rechtstreeks betrekking hebben op de abdij van Boudelo zelf. Willem is, blijkens de overgeleverde
documenten, werkzaam buiten de muren van Boudelo, ondermeer te Rijsel,
Marke bij Kortrijk, de Vier Ambachten (vooral Hulst) en diverse andere plaatsen in Vlaanderen.
Wat de identiteit van de eerder genoemde dame betreft, de ‘verzoekster’,
wordt er in mijn boek eveneens een gemotiveerd vermoeden gepresenteerd.
Willem zou ze natuurlijk als een gekscherend topos gebruikt kunnen hebben,
wat zijn status als eigen opdrachtgever alleen maar versterkt, maar zo lees ik de
verzen niet. De dame in kwestie dient naar mijn mening toch binnen de kring
van de Gentse patriciërsfamilies gezocht te worden, met name de eerder genoemde Gentse familie uten Hove, de stichters van het Bijlokehospitaal. Waar
in de naam ook ‘hove’ prominent aanwezig is, zoals bij Willems omschrijving
van zijn ‘muze’ in de proloog, maar dat verdient zeker nog verder onderzoek.
Willems achtergrond en zijn activiteiten in het stedelijke hospitaal voor armen
en behoeftigen te Rijsel, en ten behoeve van enkele vrouwenkloosters met stedelijke connecties (Gent en Kortrijk) wijzen in ieder geval in die richting.
Dit artikel is opgedragen aan Willem die madocke maecte en die ons 750 jaren na zijn
overlijden nog steeds begeestert met zijn Van den vos Reynaerde, geschreven voor al
diegene ‘diet verstaen met goeden sinne’.
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De onbarmhartige Reynaert
René Broens

Hoe vaak zou ik de passage hebben gelezen waarin Reynaert tot zijn ergernis
vaststelt dat Lamfroyt Bruun niet heeft omgebracht? Tientallen keren. Toch
staat één keer heel duidelijk op de voorgrond en die heeft al de andere naar
de achtergrond verdrongen. Wanneer het gebeurde weet ik niet meer precies.
Maar dat toen de bliksem insloeg, weet ik nog heel goed. Ik zag heel snel na
elkaar: Bruun in een plas bloed, een man die voor dood was achtergelaten door
rovers, de barmhartige Samaritaan en ten slotte Reynaert. En ik wist: Reynaert is de onbarmhartige bij uitstek.
Die intuïtie, dat heilige weten, sloot aan bij een vraag die tijdens mijn vertaalarbeid en het werk aan mijn proefschrift almaar luider was gaan klinken.
Is, bij onze pogingen om Van den vos Reynaerde in zijn context te plaatsen,
het religieuze niet onderbelicht gebleven? Er zijn veel manieren om die vraag
te beantwoorden. Mijn poging nu bestaat erin om te laten zien waarom het
vruchtbaar zou kunnen zijn om Van den vos Reynaerde te lezen als het leven
van een schijnheilige en om Reynaerts gedrag te meten met de maatstaf van de
werken van barmhartigheid.
Het leven van de heilige Reynaert
In de zevende versregel van Van den vos Reynaerde zegt de auteur dat hij het
leven van Reynaert zocht of deed zoeken. ‘Dat hi die vite dede soeken’ staat
er in het Dyckse handschrift, ‘Dat hi die vijte van reynaerde soucken’ in het
Comburgse, en ‘vite’ verwijst, aldus het Vroegmiddelnederlands Woordenboek,
naar een ‘levensbeschrijving’ (p. 5249). Datzelfde woordenboek voegt er ‘inz.
hagiografie’ (p. 5249) aan toe en daarmee geeft het aan dat ‘vite’ vooral op het
leven van een heilige slaat. Omdat Reynaert allesbehalve een heilige is, hebben
onderzoekers aangegeven dat de auteur in de zevende versregel het omgekeerde
zegt van wat hij bedoelt: zijn bron – vooral Le plaid (‘Het pleidooi’), een Oudfrans verhaal uit de Roman de Renart – is helemaal geen heiligenleven en Van
den vos Reynaerde is dat al evenmin.
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‘Het gebruik van het woord vijte is ironisch’, schrijft Lulofs (1983), ‘eventueel
parodistisch’ (p. 200). Als de auteur het woord ‘vite’ parodistisch zou hebben
gebruikt, dan zou hij daarmee hebben aangegeven dat zijn werk Van den vos
Reynaerde het genre van het heiligenleven parodieert. Lulofs geeft beknopt aan
– en daarin gaat zijn commentaar verder dan die van andere onderzoekers –
waaruit die parodie dan zou kunnen bestaan: ‘Een heiligenleven bevatte vier
onderdelen: het leven (vita), het lijden (passio), de begrafenis (translatio) en de
wonderen bij het graf (miracula). Het eerste deel, de vita, wordt verteld, de periode van de rechtszitting kan men nog als een deel van de passio beschouwen,
al ziet het er meer naar uit, dat lijden en begrafenis door Reynaerts slachtoffers worden ondergaan. Het wonder is Reynaerts miraculeuze ontsnapping’
(p. 199).
Reynaert: een heilige of een schijnheilige?
Hoewel het woord ‘vite’ en Lulofs’ commentaar bij dat woord uitnodigen om
Van den vos Reynaerde te lezen tegen het achterdoek van de heiligenlevens, is
dat spoor nooit onderzocht. Het zou vruchtbaar kunnen zijn om dat wel te
doen. Nog een aanwijzing daarvoor vinden we in het bewerkingsgedrag van de
auteur.
De auteur van Van den vos Reynaerde heeft zijn bron Le plaid grondig bewerkt.
Al meteen van bij het begin. Le plaid opent met één klacht van Ysengrin en een
uitvoerige discussie naar aanleiding daarvan. In Le plaid was Ysengrins klacht
dat Renart zijn vrouw Hersent heeft verkracht ‘een middel om de driehoeksverhouding tussen Renart, Hersent en Ysengrin ter sprake te brengen en zo
het liefdesideaal uit de contemporaine hoofse literatuur, met name de Tristan,
te parodiëren’ (Bouwman 1991:59). Daarvan is in Van den vos Reynaerde geen
sprake meer: de auteur heeft ‘de verkrachting uit zijn vertaling gefilterd’ (p. 59)
en Ysengrins klacht vervangen door drie klachten (p. 53). Omdat hij Noble, de
leeuw, en Hersent, de wolvin, als verdedigers van Reynaert heeft geschrapt
(p. 54) moet Grimbeert, de das, als enige niet één maar drie klachten weerleggen (p. 68). Door die bewerking ontstaat er een belangrijke inhoudelijke
verschuiving. Als de verkrachting van Hersent en de parodie op Tristan niet
langer een rol spelen, wat dan wel?
Op het hoogtepunt van zijn pleidooi portretteert Grimbeert zijn oom als
iemand die een boetekleed van grove wollen stof draagt op zijn blote huid, al
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het hele jaar geen vlees meer eet, zijn kasteel Malcroys heeft ingeruild voor een
kluis, van aalmoezen leeft, bleek en mager is geworden van het zich kastijden
en die door honger, dorst en hevig lijden boete doet voor zijn zonden (A 263282). Die voorstelling ontbreekt in Le plaid. Kan die toevoeging ons meer vertellen over de bedoelingen van de Reynaertauteur?
Grimbeert portretteert zijn oom als een aspirant-heilige. Wie toen in het
werkelijke leven heiligheid claimde, moest die claim kenbaar maken aan anderen met duidelijke tekens: toegenomen vroomheid, extatische periodes,
verandering van kleding en van alledaags gedrag en bijna altijd een vorm van
zelfkastijding. Kortom, met alles waardoor de aspirant-heilige gezien werd als
religieuzer dan anderen in haar of zijn toestand (Kleinberg 1997:149). Toegenomen vroomheid, andere kleren, een ander alledaags gedrag en zelfkastijding
zijn de tekens waarmee Reynaert, in het portret dat Grimbeert van hem schildert, zijn claim op heiligheid aan de anderen kenbaar maakt.
Door met drie klachten over Reynaert te werken en één pleidooi voor Reynaert, creëert de auteur een structuur met drie tegenstanders en één voorstander van Reynaert. Pancers klacht – de laatste van de drie klachten aan het begin
van de hofdag – en de climax van Grimbeerts pleitrede zijn nauw met elkaar
verbonden: Pancer voert Reynaert op als een religieuze oplichter want hij beschuldigt hem ervan dat hij zich schijnheilig als een catecheet heeft voorgedaan
om Cuwaert in de val te lokken; Grimbeert voert zijn oom op als een rechtschapen man, ‘Reynaert es een gherecht man’ (A 263), die alles eraan doet om door
te gaan voor een heremiet of kluizenaar, ‘Hermite ofte clusenare’ (A 268).
Wanneer leden van de gemeenschap zich toen in het werkelijke leven openlijk
kenbaar maakten als aanhangers van een aspirant-heilige of haar of hem ervan
beschuldigden een religieuze oplichter te zijn, dan was dat, aldus Kleinberg
(1997) een teken dat zij of hij werd bekeken in de context van wat de gemeenschap als heiligheid zag (p. 149). Doordat Grimbeert het opneemt voor zijn
oom, die heiligheid claimt, en doordat Pancer, Isegrim en Courtois zich tegen
hem keren, stelt het oorspronkelijk publiek van Van den vos Reynaerde vast dat
het hof Reynaerts gedrag beoordeelt in de context van wat het zelf als heiligheid beschouwde. Het gaat dus niet enkel om de klachten en de pleitrede op
zich. Er is meer aan de hand want het gaat ook om de status van Reynaert: is
hij een religieuze oplichter of een aspirant-heilige?
Er is nog een vierde belangrijke aanwijzing. Bouwman (1991), die het bewerkingsgedrag van de auteur grondig heeft onderzocht, stelt vast: ‘De voorstelling
van Reinaert als pseudo-geestelijke (afgezien van zijn optreden als pelgrim)
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ontbreekt in het Oudfranse voorbeeld’ (p. 75). Dat zou er op kunnen wijzen
dat de auteur zijn hoofdpersoon als een schijnheilige wilde opvoeren.
De genreaanduiding ‘vite’ staat in de proloog, de discussie tussen Isegrim,
Courtois, Pancer en Grimbeert en de religieuze vermommingen van Reynaert
als catecheet en als kluizenaar/heremiet zijn ingevoerd in het begin van het
verhaal. Dat is betekenisvol want zowel de proloog als het begin van het verhaal
is een belangrijke plaats om de interpretatie van een verhaal te sturen.
Stel dat we Van den vos Reynaerde zouden lezen als een parodie op het genre
van de heiligenlevens, hoe gaan we dan het best te werk? Als de auteur in Van
den vos Reynaerde een spel speelt met heiligenlevens, hoe moeten we onze blik
dan richten om dat spel te ontdekken?
Het leven van de schijnheilige Reynaert
De afgelopen decennia heeft de hagiografie, de studie van de heiligenlevens,
een hoge vlucht genomen en daardoor is het inzicht in de werkwijze van een
hagiograaf, de biograaf van een heilige, sterk toegenomen. Bij het schrijven van
een heiligenleven, zo blijkt uit onderzoek, put een hagiograaf uit de vele topoi
(vaste motieven) die door de traditie zijn overgeleverd. In de hagiografie bestaat
er geen twijfel over dat hagiografen hun werk rond topoi creëerden (Alexander
2008:10). Hoewel een heiligenleven soms niet meer is dan een aaneenrijging
van topoi, kan een hagiograaf zijn kunnen demonstreren door de topoi slim te
kiezen, mooi te gebruiken, in een treffende volgorde te plaatsen en kunstzinnig
met elkaar te verbinden.
Een auteur die het leven van een schijnheilige wil schrijven, moet verder gaan
dan een hagiograaf. Hij moet hagiografische topoi op hun kop zetten. Als heiligenlevens geconstrueerd worden rond hagiografische topoi dan moeten levens van schijnheiligen geconstrueerd worden rond omgekeerde hagiografische
topoi. Om dat spel te kunnen spelen, is een grondige kennis van de hagiografische topoi vereist. Die zou de auteur van het leven van een schijnheilige hebben kunnen verwerven omdat hij zelf een hagiograaf is of omdat hij een groot
literator is die de bouw van heiligenlevens doorziet.
Van den vos Reynaerde is een dierenverhaal en daarin kan de auteur toch bezwaarlijk een spel met hagiografische topoi spelen, zou iemand kunnen opwerpen. Hoe begrijpelijk die opwerping ook is, ze verraadt de gedachtegang van iemand die literatuur wil classificeren in genres en houdt te weinig rekening met
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de werkwijze van de auteur die wil creëren. Auteurs van dierenverhalen hebben
namelijk, zo heeft Jan M. Ziolkowski (1993) in de inleiding van Talking Animals gevat opgemerkt, een uitgesproken interesse voor andere verhalen waarin
dieren optreden en laten zich niet remmen door het genre waarin die verhalen
geschreven zijn. Ook in hun eigen werk houden ze zich niet aan de grenzen van
een genre maar overstijgen die (p. 1). In heiligenlevens, een heel populair genre
in de middeleeuwen, traden zo vaak dieren op dat in de hagiografie ‘de heilige
en het dier’ als een apart en vruchtbaar subgenre wordt gezien. Voor een auteur
die een dierenverhaal over een schijnheilige wilde schrijven, waren heiligenlevens met dieren erin ontzettend interessant.
Daar komt nog het volgende bij. Vanaf de late twaalfde eeuw, zo heeft Deploige
(2002) aangetoond, gebruikten onder andere eenvoudige lagere geestelijken en
troubadours, die in de volkstaal schreven, de taal van de heiligenlevens (het hagiografische discours) en ze gaven daardoor richting aan de belangrijkste literaire
vernieuwing voor de dertiende eeuw. Deploige verwijst naar Wauchier de Denain
(eerste helft van de dertiende eeuw), die in het Frans en voor een adellijk publiek
van leken zeer vrije prozavertalingen van oude legenden bracht over bijvoorbeeld
de heilige Hiëronymus (ca 350-420) en die het hagiografisch discours gebruikte
om de religieuzen van zijn eigen tijd te hekelen (p. 110). Het is dus best mogelijk
dat de auteur in Van den vos Reynaerde het discours van de heiligenlevens op zijn
kop zet en de schijnheilige Reynaert gebruikt om de schijnheiligheid van Reynaerts slachtoffers – en daardoor die van zijn tijd – te hekelen. Zijn werkwijze en
opzet zouden dan dezelfde zijn als die van Wauchier de Denain.
De werken van barmhartigheid
Een heiligenleven is een verhaal van geleefde deugd – een heilige is immers
een toonbeeld van deugd – en die deugden worden ook in topoi uitgedrukt.
Als Van den vos Reynaerde door de auteur zou zijn opgevat als het leven van de
schijnheilige Reynaert en als hij in zijn werk een spel zou spelen met hagiografische topoi, dan moet hij ook deugdentopoi op hun kop hebben gezet. Maar
welke deugdentopoi komen in aanmerking om dat te onderzoeken? Het probleem is namelijk dat elke hagiograaf concurreert met andere hagiografen en
zijn heilige wil profileren als het toonbeeld van deugdzaamheid en dat de opsommingen van deugden in heiligenlevens daardoor vaak ontmoedigend lang
en vaag zijn. Is er een gerichter en doeltreffender aanpak mogelijk?
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Een heilige illustreert perfect, volgens de definitie van de socioloog Serge
Bonnet, de ideeën die christenen van een bepaalde periode zich van heiligheid
hebben gevormd (Vauchez 1986:7). Elke tijd construeert zijn eigen heiligen.
In de periode waarin Van den vos Reynaerde is geschreven, speelden de werken van barmhartigheid een sleutelrol. Die werken golden voor leken als het
instrument bij uitstek om heilig te worden (p. 40). Om te onderzoeken of in
Van den vos Reynaerde deugdentopoi worden omgekeerd, hoeven we geen ellenlange lijst van deugden af te werken maar kunnen we ons tot de werken van
barmhartigheid beperken. Dat heeft twee extra voordelen. Omdat die werken
de essentie van een christelijk leven vormen wat de uiterlijke werken betreft,
aldus Thomas van Aquino in zijn Summa Theologiae (IIª-IIae q. 30 a. 4 ad 2),
dringen we door tot de kern van de zaak en omdat ze in de dertiende eeuw voor
leken bepalend waren om heilig te worden, laten we de religieuze context van
Van den vos Reynaerde ten volle spelen.
Er zijn veertien werken van barmhartigheid, zeven lichamelijke (de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken bezoeken, de gevangenen bevrijden, de doden begraven) en zeven geestelijke (de onwetenden onderrichten, de
twijfelaars goede raad geven, de bedroefden troosten, de zondaars vermanen,
beledigingen graag vergeven, het onrecht geduldig verdragen en voor iedereen
bidden). Dat de werken van barmhartigheid in de dertiende eeuw hoog op de
agenda stonden, blijkt ook uit het feit dat paus Innocentius III (1198-1216) in
1207 het zevende werk – de doden begraven – aan de toenmalige lijst van zes
lichamelijke werken van barmhartigheid toevoegde.
De geestelijke werken van barmhartigheid worden in dit artikel het eerst
onder de loep genomen omdat ze, absoluut gezien, waardevoller zijn dan de
lichamelijke. Thomas van Aquino geeft daarvoor in zijn Summa Theologiae drie
redenen: een spirituele gift is waardevoller dan een lichamelijke, de mens moet
meer zorg dragen voor zijn ziel dan voor zijn lichaam en spirituele handelingen
zijn edeler dan lichamelijke (IIª-IIae q. 32 a. 3 co.). Voor elk werk van barmhartigheid volgt een tekstpassage en beknopte uitleg om te duiden hoe het werk in
die passage wordt omgekeerd. De citaten uit Van den vos Reynaerde komen uit
de Comburgse codex, in de transcriptie van V. Uyttersprot.
De gekozen tekstpassages komen niet voor in Le plaid, de Oudfranse bron
van de auteur, en zijn dus door de auteur toegevoegd. Als de auteur zijn werk
Van den vos Reynaerde zou hebben opgevat als het leven van een schijnheilige,
dan moeten in toegevoegde passages hagiografische topoi op hun kop worden
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gezet. Le plaid bevat wel sporen van hagiografische motieven – de wonderbaarlijke genezing van Coart op het graf van de martelares Copee bijvoorbeeld –
maar presenteert zich niet als het leven van een schijnheilige. Het woord ‘vite’
ontbreekt in de proloog van Le plaid.
De zeven geestelijke werken van barmhartigheid
1. De onwetenden onderrichten
Uit Pancers klacht blijkt dat Reynaert tijdens de koningsvrede Cuwaert had
beloofd dat hij hem het credo zou leren en hem kapelaan zou maken. De hele
opzet was, zo blijkt uit de klacht, een hinderlaag want Reynaert wilde Cuwaert
vermoorden.
Als Reynaert begint met zijn onderricht aan de onwetende Cuwaert, dan
laat hij die tussen zijn benen zitten (A 144-145). Als christenen toen de
geloofsbelijdenis opzegden of ernaar luisterden, dan deden ze dat staand. Door
zijn inhoud is het credo een evangelisch woord en dus moet men het, net als het
evangelie, staand zeggen of beluisteren, aldus de dertiende-eeuwer Durantus
(Durantus: 4.25.4). Als Reynaert Cuwaert doet zitten om hem het credo te
leren, doet hij het omgekeerde. Dat is een verwijzing naar de omgekeerde
wereld. Dat Reynaert en Cuwaert tijdens het credo zitten – en niet staan – is
godslasterlijk. Daardoor roept de auteur een verdorven wereld op en verbindt
die met de omgekeerde wereld.
Als Reynaert Cuwaert het credo leert, dan is hij uitgedost als een kluizenaar
of een heremiet. Pancer vermeldt dat niet in zijn klacht maar we kunnen het
afleiden uit zijn woorden en die van Grimbeert. Grimbeert beweert in zijn
pleidooi namelijk dat Reynaert sinds de koningsvrede alles heeft vermeden
waardoor men hem niet ziet als kluizenaar of heremiet (A 264-268) en Pancer
klaagt dat Reynaert Cuwaert beloofde om hem het credo te leren en om hem
kapelaan te maken, tijdens de koningsvrede (A 140-143). Knopen we die twee
feiten aan elkaar, dan is Reynaert uitgedost als een kluizenaar of een heremiet
op het moment dat hij Cuwaert in een hinderlaag probeert te lokken. Als hij
Cantecleer in de val lokt, is hij ook uitgedost als een kluizenaar of een heremiet
en zegt zijn credo op terwijl hij in een hinderlaag gaat liggen.
De zogezegde kluizenaar of heremiet Reynaert keert het geestelijk werk
van barmhartigheid – de onwetenden onderrichten – om. Reynaert wil de
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onwetende Cuwaert helemaal niet onderrichten. Zijn belofte dat hij hem het
credo zal leren en kapelaan zal maken, is een hinderlaag om Cuwaert te doden
en op te peuzelen.
2. Twijfelaars goede raad geven
Na de smadelijke afgang van Bruun, de eerste koningsbode, adviseren de
machtigste baronnen koning Nobel om Tibeert als tweede koningsbode te sturen. Nobel volgt hun advies op en port Tibeert aan met de woorden van sommige baronnen. Die zeggen dat Reynaert, ook al is hij andere dieren vijandig
gezind, graag Tibeerts raad zal volgen omdat hij die vertrouwt. ‘Hi gheloevet
hu so wel, / Dat hi gherne doet huwen raet’ (A 1020-1021). Als Tibeert in
Malpertuus is aangekomen, blijkt al snel dat niet Reynaert Tibeerts raad volgt
maar Tibeert Reynaerts raad.
Reynaert maakt Tibeert zo gretig dat die met hem op muizenjacht vertrekt.
Voor een gat in de muur van de pastoorsschuur blijven ze staan. Reynaert heeft
de dag tevoren de pastoor een haan ontstolen en Martinet, de pastoorszoon,
heeft een strik voor het gat gezet om Reynaert te vangen want hij wil graag de
haan wreken (A 1170-1174). Reynaert weet van de strik, zo blijkt uit de vertellerscommentaar: ‘Dat wiste Reynaert, dat felle dier’ (A 1175). Toch raadt hij
Tibeert om naar binnen te kruipen. Omdat hij weet dat Tibeert een twijfelaar
is, prikkelt hij zijn lust – ‘Gaet al omme ende omme gripen. / Hoert hoe die
muse pipen!’ (A 1179-1180) – en raadt hem aan om niet te traag of te langzaam
te zijn (A 1178) en niet te talmen (A 1186).
Tibeert, die niet overtuigd is en twijfelt of hij in het gat zou kruipen, vraagt
Reynaert om raad: ‘Wat sechdi, Reynaert, eist hu raet?’ (A 1191). Omdat Reynaert merkt dat Tibeert bang is omwille van de sluwheid van pastoors, werkt
hij op zijn eergevoel – hij zegt dat hij een lafbek is (A 1194) en vraagt hem waar
zijn wankelmoedigheid vandaan komt (A 1195). Dat werkt: Tibeert schaamt
zich (A 1196) en springt in de strik.
Reynaert geeft wel raad aan de twijfelende Tibeert maar doet het omgekeerde
van wat het geestelijk werk van barmhartigheid – twijfelaars goede raad geven –
bedoelt. Reynaert wil Tibeert in de strik lokken. Dat blijkt overduidelijk uit de
vertellerscommentaar. De auteur van de Reynardus vulpes voegt bij deze scène
een moraal en daarin legt ook hij de nadruk op het valse karakter van het advies. ‘Hier blijkt de trouweloze trouw van de vleier; in zijn gedaante doen zich
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zo ook de duivel, of het vlees, of de wereld aan ons voor; aldus leiden vleiers ons
ook door ’s werelds kwaad, tot ze ons bij het kwaad van de dood doen aankomen: laten wij ons dus allen tegen die inblazers verzetten, opdat zij ons niet
door de slechte daden in de strik slepen’ (Reynardus vulpes, 513-518).
3. De bedroefden troosten
Als Tibeert de pastoor een teelbal heeft afgerukt en het zaakje op de vloer
kwakt, jammert Julocke dat de strik in de naam van de duivel moet zijn gezet.
Haar zoon, die ze ‘neef ’ noemt, wijst ze op de teelbal en zegt dat die tot het
gereedschap van zijn vader behoorde. Zijn wonde mag dan al genezen, klaagt
ze, toch zal hij bij het zoete spel mat blijven en dat tot haar eeuwige schade en
schande (A 1278-1283). Als Reynaert het geweeklaag van Julocke hoort, moet
hij zo lachen dat hij een krakende wind laat. Hij spoort Julocke aan om te
zwijgen, te stoppen met haar rouwbeklag en haar verdriet achterwege te laten.
Dat hij één klepel kwijt is, geeft niet, want met één klok kan je ook nog luiden
(A 1289-1297). Van die woorden tot de jammerende Julocke zegt de verteller:
‘Dus troeste Reynaert vrauwe Ju Locken’ (A 1298-1299).
Reynaert troost de diepbedroefde Julocke, zo lijkt de verteller te suggeren. Of
gebruikt hij het woord ‘troost’ ironisch en zet Reynaert het geestelijk werk van
barmhartigheid – de bedroefden troosten – op zijn kop?
In de verzen zit een parodie op Pinksteren verscholen. Le plaid – de Oudfranse
bron van de Reynaertauteur – opent na de proloog met de tijdsaanduiding ‘et
pres fus de l’Acension’ (Mar. I, 15), ‘en ’t was omstreeks Hemelvaartsdag’. Van
den vos Reynaerde opent met een andere tijdsaanduiding: ‘Het was in eenen
tsinxen daghe’ (A 41). De uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren ging
gepaard met een hevige wind. De auteur parodieert het Bijbelverhaal door
scatologische humor te gebruiken. Reynaert moet zo lachen met Julockes
klacht dat hij een krakende wind laat: ‘Doe hi dese tale hoerde, / Hij louch
dat hem bachten scorde / Ende hem crakede die taverne’ (A 1285-1287). Het
verhevene – de wind die de heilige Geest aankondigt – wordt verbonden met
het vulgaire – Reynaert die een wind laat. De heilige Geest wordt de Trooster
genoemd. Als de verteller zegt dat Reynaert de jammerende Julocke troost,
dan voert hij hem als een trooster op.
Dat het woord ‘troostte’ door de verteller ironisch is bedoeld, blijkt duidelijk
als we de scène ‘Reynaert en de overspelige Julocke’ vergelijken met de scène
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‘Jezus en de overspelige vrouw’. Reynaert heeft leedvermaak want de verteller
zegt dat hij het uitschatert (A 1286-1287) en dat hij Julocke ‘troost’ omdat
hij van scherts houdt (A 1288). Jezus toont zich barmhartig, veroordeelt de
overspelige vrouw niet en laat niet toe dat anderen haar veroordelen. Reynaert
moedigt Julocke aan om verder te zondigen – het liefdesspel zal er niet
onder lijden dat de pastoor maar één klepel heeft – ‘Al te min so sal hi pinen’
(A 1294). Jezus zegt op het einde tegen de overspelige vrouw: ‘Ga naar huis
en zondig vanaf nu niet meer’ (Joh. 8, 11). Ware troost, zoals die van Jezus
aan de overspelige vrouw, verdiept de liefde voor God en voor de ander. Valse
troost, zoals die van Reynaert aan de overspelige Julocke, vergroot Julockes
eigenliefde. Over Julockes eigenliefde merkt Bouwman (1991) op: ‘Julocke lijkt
in haar egocentrisme het verlies van de priester allereerst als haar eigen verlies
te beschouwen’ (p. 152).
4. De zondaars vermanen
Reynaert keert het geestelijk werk van barmhartigheid – de zondaars vermanen – om in de verzen 1736 tot 1744 van handschrift A. Die omkering is mooi
voorbereid.
Vooraleer Grimbeert zijn oom de biecht afneemt, vermaant hij de zondaar
Reynaert broederlijk dat voor de biecht een juiste instelling vereist is en dat hij
er enkel baat bij heeft als hij het stelen en het roven afzweert: ‘Oem, wildi te
biechten gaen, / So moetti dan verloven saen / Alle diefte ende allen roef, / Of
en diet hu niet een loef ’ (A 1443-1446). Na de biecht geeft Grimbeert Reynaert
veertig slagen met een twijgje en vermaant hem weer broederlijk: ‘Daer na,
in gherechten raden, / Riet hi hem goet te wesene / Ende te wakene ende te
lesene / Ende te vasten ende te vierne / Ende te weghe waert te stierne / Alle
die hi buten weghe saghe, / Ende hi voert alle sine daghe / Behendelike soude
gheneeren’ (A 1679-1685). Daarna vraagt hij hem, net als vóór de biecht, om
het stelen en het roven af te zweren (A 1686-1687). Veel haalt die vermaning
niet uit want vlak daarna leidt Reynaert Grimbeert met een list naar een priorij
van zwarte nonnen, waar hij naar een vette, jonge haan springt. Er volgt weer
een broederlijke vermaning van Grimbeert: ‘Grimbeert sprac: ‘Oem, ghi dinct
mi doven! / Onsalich man, wat wildi doen? / Wildi noch om een hoen / In alle
die groete zonde slaen / Daer ghi te biechten af zijt ghegaen? / Dat moet hu
wel zeere rauwen’ ’ (A 1714-1719). Reynaert antwoordt dat hij het was vergeten
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maar dat is geen excuus. Sterker nog, hij begaat een doodzonde. Reynaert laat
na te doen wat noodzakelijk is voor zijn zielenheil en uit zijn gedrag spreekt
misprijzen voor de biecht. In die omstandigheden is vergeetachtigheid, volgens
Thomas van Aquino, een doodzonde (IIª-IIae q. 54 a. 3 co.).
Als Grimbeert merkt dat Reynaert zich niet kan bedwingen en over zijn rug
naar de kippen blijft kijken, noemt hij hem, omwille van zijn ongeregelde zinnelijke hartstocht die ‘de begeerte van de ogen’ wordt genoemd, een onreine
gulzigaard: ‘Onreyne vraet’ (A 1734). Dat is de vierde broederlijke vermaning.
In tegenstelling tot de eerste drie, lijkt ze minder te voldoen aan de voorwaarden die Thomas van Aquino voor een broederlijke vermaning stelt. Een broederlijke vermaning moet zacht en respectvol zijn (IIª-IIae q. 33 a. 4 co.).
Na de vier vermaningen van Grimbeert krijgen we de klap op de vuurpijl.
Reynaert dient plotseling Grimbeert van antwoord door hem op zijn beurt
te vermanen. Hij zegt dat hij zondigt door hem te kwetsen en zijn gebed te
verstoren. ‘Reynaert andwoerde: ‘Ghi doet quaet / Dat ghi mine herte so versmaet / Ende mine bede dus verstorbeert. / Laet mi doch lesen II pater noster /
Der hoenre zielen van den cloester / Ende den gansen te ghenaden, / Die ic
dicken hebbe verraden, / Dien desen heleghen nonnen / Met miere lust af hebbe
ghewonnen’ (A 1736-1744).
Van een broederlijke vermaning is hier evenwel geen sprake. Omdat Reynaerts schijnheilige broederlijke vermaning enkel dient om zijn eigen gedrag
goed te praten, gaat het om een omkering van het geestelijk werk van barmhartigheid. Bouwman (1991) analyseert Reynaerts zogezegde broederlijke vermaning als volgt: ‘Het is de hypocrisie ten top dat Reinaert hierop op zijn beurt
quasi verwijtend reageert en vraagt waarom Grimbeert hem stoort bij zijn gebeden voor het zieleheil van alle hoenders en ganzen die hij de nonnen heeft
ontroofd! Ook hier heeft Willem een scherpe tegenstelling tussen schijn en
werkelijkheid gecreëerd: terwijl de verteller op grond van Reinaerts reikhalzen
constateert dat deze onverbeterlijk is (zie Lfs. 1726-1729), wordt de handeling
door Reinaert zelf uitgelegd als een blijk van vroomheid’ (p. 207).
Hoewel Grimbeert zich boos maakt, kan hij niet verhinderen dat Reynaerts
oog naar de kippen blijft gaan. Met zijn woede bewijst Grimbeert de zondaar
Reynaert trouwens geen dienst. Men steunt een zondaar des te meer, aldus
Thomas van Aquino, door zich niet op te winden over hem maar door hem
welwillend te blijven benaderen (IIª-IIae q. 33 a. 1 ad 3).
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5. Beledigingen graag vergeven
Als de drie beulen, Isegrim, Bruun en Tibeert, op het punt staan om te vertrekken, zegt Reynaert dat zij hem hebben onteerd – ‘Dat ghi mi dus hebt
onneert!’ (A 1996) – en ervoor hebben gezorgd dat ze hem zullen opknopen
– ‘Datmen mi ontliven sal’ (A 1998) – en dat iedereen hem uitmaakt voor misdadiger of hem haat – ‘Sceldet mi dief of hevet leet’ (A 1993-2001). Thomas
van Aquino geeft in zijn Summa Theologiae aan dat iemands reputatie minder
belangrijk is dan zijn leven maar wel belangrijker dan zijn bezit omdat iemands
reputatie nauwer verwant is met spirituele zaken dan zijn bezit (IIª-IIae q. 73
a. 3 co.).
Reynaert is niet van plan om de beledigingen van de beulen te vergeven. Hij
wenst de beulen toe dat ze onteerd worden als ze niet opschieten (A 20022005) en hij wenst hen naar de hel als ze nog langer wachten (A 2010-2013).
Als de beulen weghuppelen, zegt Reynaert in zichzelf dat ze hun overmoed
en smaad nog zullen bekopen, als hij in leven blijft en sluw genoeg is: ‘Levic, si
sullent noch becoepen / Hare overdaet ende hare scampye, / Mine ghebreke
Reynaerdye’ (A 2036-2038). Vlak voordat Reynaert zijn leugenverhaal vertelt,
voorspelt de verteller dat Reynaert het hem aangedane leed zal kunnen wreken. ‘Die heeren, die nu waren so fier / Datsi Reynaerde waenden bier / Te
sine lachtre hebben ghebrauwen, / Ic wane wel, in rechter trauwen / Dat hi sal
weder mede blanden / Dien si sullen drincken met scanden’ (A 2173-2178).
Als Isegrim en Bruun aangehouden zijn en vastgebonden, voltrekt Reynaert
zijn wraak aan hen en aan Hersinde. Vlak voor de folteringen geeft de verteller aan dat Reynaert buitensporig wreed is: ‘Reynaert, die hem was te wreet’
(A 2842). Van barmhartigheid en van beledigingen graag vergeven, is bij Reynaert geen sprake.
6. Onrecht geduldig verdragen
Nadat Reynaert in zijn leugenverhaal de fabel heeft verteld van de kikkers
die een koning wilden, zegt hij dat hij schrik had dat iets dergelijks hen allen
zou zijn overkomen, dat hij daarom de zorg voor allen op zijn schouders heeft
genomen en voor iedereen heeft gezorgd (A 2323-2327). Nu krijgt hij daarvoor
stank voor dank: ‘Dies dancti mi lettel nu!’ (A 2328). Dat is het onrecht hem
aangedaan. Reynaert besluit zijn leugenverhaal in dezelfde zin. Hij heeft het
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over het leed dat hem is aangedaan – ‘Nu meerct hier mijn ongheval’ (A 2486)
– over het feit dat de samenzweerders Isegrim en Bruun de vertrouwelingen
zijn van Nobel (A 2487-2489) en dat hij de zondebok is – ‘Ende arem man
Reynaerd es die blare’ (A 2490).
Door zijn leugenverhaal verdraait Reynaert de zaken zo dat hij onrechtvaardig lijkt te worden behandeld: hij heeft de samenzwering verijdeld maar zal
nu door de samenzweerders worden opgehangen. In zijn leugenverhaal zet hij
dik in de verf dat hij gekweld werd door zorgen (A 2342, 2356-2359), hoe hij
de samenzwering kon verijdelen, dat hij altijd en overal op de loer lag (A 23602368), dat hij dag en nacht alert was (2369-2370). Heeft hij de schat eenmaal
gevonden, dan is hij, naar eigen zeggen, samen met zijn vrouw dag en nacht
in de weer geweest om de schat met inspanning van al hun krachten naar een
veiliger plek te verslepen (A 2410-2421).
Reynaert verricht geen geestelijk werk van barmhartigheid door het hem
aangedane onrecht geduldig te verdragen. Er is hem immers helemaal geen
onrecht aangedaan want het verhaal over de samenzwering en de schat is verzonnen. Sterker nog, met het leugenverhaal creëert Reynaert nieuw onrecht.
Door zijn beschuldigingen besmeurt hij de reputatie van zijn vader en zijn neef,
vallen Isegrim en Bruun in ongenade bij koning Nobel, worden ze gefolterd en
gaat hij ten onrechte vrijuit.
Omdat Reynaert zegt dat hij de zorg van iedereen op zich heeft genomen, de
samenzwering heeft verijdeld en dus voor iedereen heeft gezorgd, creëert hij
van zichzelf het beeld van een verlosser. De auteur nodigt ons daardoor uit om
de valse verlosser Reynaert te vergelijken met de ware Verlosser. Door die vergelijking valt onder andere op dat Jezus valse beschuldigingen niet weerlegt en
zich bij Pilatus in stilzwijgen hult. Reynaert pleit zich vrij van terechte beschuldigingen met een lang leugenverhaal en maakt daarbij onschuldige slachtoffers.
7. Voor iedereen bidden
Als de hofkapelaan Belijn, onder druk van koning Nobel, een religieuze ceremonie voor Reynaert heeft opgevoerd en Reynaert de pelgrimsstaf en -tas
heeft bezorgd, is Reynaert helemaal klaar voor zijn pelgrimstocht. De verteller
laat er geen twijfel over bestaan dat Reynaerts tranen die over zijn snorharen
naar beneden glijden gehuicheld zijn en hij contrasteert Reynaerts zogezegde
grote smart met zijn wraakgevoelens tegen het hof. ‘Doe sach hi ten coninc
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waert / Hem liepen die gheveinsde tranen / Neder neven zine granen / Alse
oft hi jammerlike in sine herte / Van rauwen hadde grote smerte. / Dit was
bedi ende anders niet, / Dat hi hem allen die hi daer liet / Niet hadde beraden al sulken pine / Alse Brunen ende Ysingrine, / Haddet moghen ghevallen’
(A 2985-2994). ‘Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als hij de kans krijgt
drinkt hij je bloed’ (Jezus Sirach 12, 16) en Reynaerts gedrag lijkt wel een verbeelding van die uitspraak.
Reynaert verzoekt dan alle dieren aan het hof om voor hem even oprecht te
bidden als zij zouden willen dat hij bad voor hen allen: ‘Nochtan stont hi ende
bat hem allen, / Datsi over hem bidden souden, / Also ghetrauwelike als hi
woude, / Dat hi over hem allen bade’ (A 2995-2998). Dat verzoek grenst aan
godslastering want Reynaert verzoekt hen feitelijk allemaal om onoprecht te
bidden. De verteller heeft ons een blik in Reynaerts binnenste gegund en daaruit blijkt dat hij iedereen aan het hof evenveel leed als Bruun en Ysengrijn had
willen berokkenen, als dat had gekund. Reynaert keert het geestelijk werk van
barmhartigheid – voor iedereen bidden – om. Hij bidt niet voor iedereen maar
vraagt iedereen om voor hem te bidden.
De lichamelijke werken van barmhartigheid
1. De hongerigen te eten geven
Over Courtois’ klacht zegt Lulofs (1983) onder andere: ‘De klacht zelf is even
ridicuul als het hondje en doet alleen maar afbreuk aan de ernstige klacht van
verkrachting. De waarde van de worst was te gering voor een klacht, en dan
nog was het geen klacht voor de hofdag en bovendien was de zaak duidelijk
verjaard’ (p. 205).
Op het eerste gezicht mag Courtois’ klacht ridicuul zijn, bij nader toezien is
ze dat veel minder. Courtois geeft aan dat de feiten zich afspeelden tijdens een
winter toen het vroor. De bevroren wereld was, aldus Pleij (1988), ‘een exponent van de omgekeerde wereld’ en door sneeuw en ijs werd ‘de aarde eigenlijk
het speelterrein van de duivel’, die tijdens de vorstperiode ‘compleet bezit’ nam
‘van de aarde’ (p. 63-64). In de ‘catechese van de kou’ (p. 63) is er een overeenkomst tussen de aardse kou en de kou in de ziel (p. 69). De ‘warmte van de ware
(naasten)liefde’ staat tegenover ‘de kou van de afwezigheid daarvan. Zonde is
kou, de verrichting van goede werken is warm’ (p. 70).
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Courtois geeft aan dat hij in een barre winter honger leed – hij had niet
meer dan een worst – en het beeld van de kou benadrukt de afwezigheid van
naastenliefde. Reynaert kon een werk van barmhartigheid verrichten door de
hongerige Courtois te eten te geven. Hij doet net het omgekeerde en steelt het
weinige dat Courtois heeft – een worst.
2. De dorstigen te drinken geven
Als Reynaert Lamfroyt ziet aankomen, met over zijn schouder zowel een
strijdbijl als een aks met een scherpe baard, port hij Bruun spottend aan om
flink door te eten want Lamfroyt komt al aanzetten met het drinken: ‘Hier
comt Lamfroyt ende sal hu scijncken. / Haddi gheten, so souddi drincken!’
(A 705-706). Bouwman (1991) geeft aan dat de auteur zich voor het vers
‘Haddi gheten, so souddi drincken’ inspireert op het Oudfranse vers ‘Or del
mangier, si iron boivre’ (p. 113). ‘Nieuw is echter’, aldus Bouwman (1991), ‘de
overdrachtelijke betekenis in deze formulering. Het drincken in de Reinaert
staat voor het ontvangen van slaag, waarmee Willem een in de middeleeuwse
epiek gebruikelijke beeldspraak hanteert’ (p. 113). Als Tibeert in de strik zit,
vraagt Reynaert spottend of de muizen hem smaken en hij zegt dat Martinet, als hij wist dat Tibeert zo van het wildbraad aan het smullen was, hem
daar vast een sausje bij zou leveren. ‘Hi sauder hu saeuse maken toe’ (A 1216).
Bouwman (1993) vergelijkt die bespotting van Tibeert met Reynaerts bespotting van Bruun en zegt daarover onder andere: ‘In beide gevallen wordt de culinaire beeldspraak bij het aanduiden van slaag toegepast en worden Lamfroyt
respectievelijk Martinet als ‘tafeldienaar’ aangekondigd’ (p. 148). In het laatste
geval gaat het om een toevoeging van de auteur.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat Reynaert de dorstigen niet te drinken zal geven. Wel dat hij ervoor zal zorgen dat zijn slachtoffers afgeranseld
zullen worden, als het kan tot de dood erop volgt.
3. De naakten kleden
Als het lichamelijk werk – de naakten kleden – wordt omgekeerd, dan wordt
iemand op een onbarmhartige manier ontkleed. Omdat de dieren in Van den
vos Reynaerde niet gekleed zijn als mensen, moeten we op zoek gaan naar situ-
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aties waarin Reynaert een dier of dieren het vel laat afstropen. De foltering van
Bruun, Isegrim en Hersinde levert ons het materiaal.
Bouwman (1991) maakt aannemelijk dat de auteur zich voor deze scène heeft
geïnspireerd op branche X van de Roman de Renart maar dat er duidelijke verschillen zijn. ‘In branche X moeten de wolf en het hert zich laten villen om de
zieke koning te helpen genezen. Zij leveren in verband daarmee een deken en
een riem. In de Reinaert worden de beer en het wolfspaar onder dwang ontveld
voor een ander doel. Het uitgangspunt is nu niet meer ’s konings ziekte maar
Reinaerts bedevaart. Reinaert heeft als pelgrim een reistas en reisschoenen nodig. Daarvoor staan de slachtoffers hun huid af ’ (p. 308).
Bouwman (1991) wijst erop dat ‘schoenen geen karakteristieke pelgrimsattributen’ (p. 311) zijn, een pelgrimstas en -staf zijn dat wel. ‘Reinaerts ‘verzoek’
om een pelgrimstas’ wordt ‘als vanzelfsprekend gehonoreerd. (...) Reinaerts
verzoek om schoenen’ wordt ‘wél omstandig (...) gemotiveerd’ (p. 313). ‘De uitweiding heeft’, volgens Bouwman, ‘vooral de functie om Reinaerts fundamentele boosaardigheid te tonen’ (p. 316) en hij motiveert die bewering als volgt:
‘In de Reinaert echter staat het villen van Bruin, Ysengrijn en Hersint los van
een ontsnappingsplan; de koning heeft Reinaert al gratie verleend. Bovendien
is Reinaerts wangedrag juist voor een vertrekkend pelgrim uiterst ongepast.
(...) Hij begaat als pelgrim juist nieuwe wandaden door anderen voor zijn reisbenodigdheden te laten bloeden!’ (p. 317).
Reynaerts fundamentele boosaardigheid krijgt nog een extra kleur als we
beseffen dat het hier om een omkering van een lichamelijk werk van barmhartigheid gaat – de naakten kleden. Bruun verliest een stuk huid uit zijn rug,
Isegrim en Hersinde worden ontschoeid.
4. De vreemdelingen onderdak bieden
Nadat Reynaert Tibeert, de tweede koningsbode, welkom heeft geheten,
nodigt hij hem uit om te blijven logeren: ‘Sprac Reynaert: ‘Neve, ic wille dat
ghi / Tavont herberghe hebt met mi’ (A 1081-1082). Als Tibeert aandringt om
nog dezelfde nacht naar het hof te vertrekken, wijst Reynaert hem op de gevaren van een nachtelijke tocht en herhaalt zijn voorstel: ‘Ghi moet herberghen
tavont met mi’ (A 1108).
De verteller had bij Reynaerts hartelijk welkom al aangegeven dat mooie
praatjes Reynaert niets kosten en dat zijn hart verdorven is: ‘Wat coste Rey-
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naerde scone tale, / Al seghet sine tonghe wale, / Sine herte die es binnen fel!’
(A 1075-1077). Reynaert laat Tibeert in de waan dat ze partners in de misdaad
zijn. Op het einde van hun nachtelijke tocht blijkt evenwel dat Tibeert aan het
kortste eind trekt: hij heeft een strik om zijn hals.
De verteller veroordeelt Reynaerts schending van het gastheerschap scherp.
‘Dus hoende Reynaert sinen gast’ (A 1200) zegt hij als Reynaert Tibeert in de
val heeft gelokt. Nadat de pastoor is flauwgevallen, Julocke hem overeind heeft
geholpen en hem naar bed draagt, geeft de verteller aan dat Reynaert zijn gast
Tibeert in doodsnood achterlaat (A 1307). Tibeert onderdak bieden? Het was
nooit Reynaerts bedoeling.
5. De zieken bezoeken
Als Reynaert tot zijn grote ergernis ontdekt dat Lamfroyt Bruun toch niet
heeft vermoord, gaat hij kijken hoe het met hem staat. De verteller geeft dan
de volgende commentaar: ‘Doe hine sach ligghen al een bloet / Ende ziec ende
onghesont / Den aermen beere, te dier stont’ (A 932-934) Met die woorden
roept de verteller de Gelijkenis van de barmhartige Samaritaan op want in dat
verhaal stoot een Samaritaan ook op een man die halfdood was achtergelaten
en nodigt hij ons uit om het voorbeeldige gedrag van de Samaritaan te contrasteren met Reynaerts gedrag.
En wat blijkt? Het contrast kan niet groter zijn. De Samaritaan wordt tot
medelijden bewogen door het zicht van de gewonde man, Reynaert geniet ervan dat de arme, verzwakte Bruun in zijn bloed ligt. ‘Dat sach Reynaert arde
gherne’ (A 935), luidt de vertellerscommentaar. De barmhartige Samaritaan
verbindt de wonden van de man, giet er olie en wijn op, tilt hem op zijn eigen
rijdier, brengt hem naar een herberg en laat voor hem zorgen. Reynaert biedt
Bruun geen hulp, integendeel, hij bespot hem om zich te vermaken – ‘Doe bescalt hine te sinen scherne’ (A 936) – en wel zo bijtend dat het Bruun lijkt of zijn
hart zal breken – ‘Hem so dochte sijn herte breken’ (A 954). Reynaert is niet de
aangewezen persoon voor een ziekenbezoek. Dat is wel duidelijk.
6. De gevangenen bevrijden
Voordat Reynaert zijn leugenverhaal brengt, voorspelt de verteller dat Reynaert Nobel en Gente zal misleiden, weer in hun gratie zal komen en ervoor
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zal zorgen dat Isegrim en Bruun in ongenade zullen vallen (2164-2172). Ongeveer 700 verzen later heeft Reynaert zich met zijn leugenverhaal van de galg
gepraat, heeft van Nobel gratie gekregen en is de ceremoniemeester aan het hof
geworden.
Isegrim en Bruun, die komen aanstuiven, ondervinden snel dat Reynaert nu
de vertrouweling van de koning is. Als Isegrim tegen Reynaert tekeer gaat,
wordt Nobel zo woest dat hij Isegrim en Bruun laat vangen. Ze worden snel
gevangen en zo stevig vastgebonden dat ze geen lid meer kunnen verroeren
(A 2831-2840). De commentaar van de verteller is sprekend want hij geeft
aan dat dolle honden nog nooit zo grof werden aangepakt: ‘Ghine saghet nye
verwoedde honden / Doen meer lachters dan men hem dede’ (A 2833-2834).
Reynaert bevrijdt de gevangenen niet. Hij doet net het omgekeerde. Door
zijn leugenverhaal zorgt hij ervoor dat de onschuldige Isegrim en Bruun als
samenzweerders worden beschouwd en gevangen worden genomen.
7. De doden begraven
Cantecleer besluit zijn klacht met een vraag om ontferming. ‘Heere, dat laet
hu ontfaermen’ (A 406). Van zijn vijftien kinderen heeft het weerzinwekkende
dier Reynaert er tien verslonden – ‘So zuver heefse die onghiere / Reynaert in
sinen mont verslonden’ (A 414-415).
Reynaert begraaft de doden niet. Omdat hij de kinderen van Cantecleer
verslindt, zorgt hij ervoor dat Cantecleer die niet kan begraven. Met de honden wordt Reynaert Coppe afgejaagd en daardoor kan die wel plechtig worden begraven. Dat de auteur wel degelijk aandacht had voor de slachtoffers die
niet begraven konden worden, blijkt uit het verschil tussen het grafschrift op
het graf Coppe en het Oudfranse grafschrift. Bouwman (1991) zegt over de
grafschriften het volgende: ‘Het Oudfranse epitafum vermeldt alleen Copee
(Roq. 445-48). Het grafschrift in de Reinaert bevat enige woorden ter nagedachtenis van de andere vermoorde familieleden wier lichamen niet ter aarde
besteld konden worden omdat ze verslonden zijn door Reinaert. Deze slachtoffers worden hier tezamen ‘herdacht’ in het vers dat vermeldt dat Reinaert haren
geslachte was te wreet (Lfs. 464)’ (p. 92-93). De woorden ‘te wreed’ benadrukken
Reynaerts wreedheid, zijn onbarmhartigheid. Het leed dat Reynaert Cantecleer en zijn kinderen aandoet, is een illustratie van Lulofs’ stelling dat ‘lijden
en begrafenis door Reynaerts slachtoffers worden ondergaan’ (p. 199).
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Een andere illustratie van die uitspraak is de mishandeling van Isegrim bij
de pastoor van Blois. De pastoor gooit een mes in zijn oog, de buren slaan en
stenigen hem, de kinderen blinddoeken hem, slaan en steken hem, binden een
steen om zijn hals, laten hem zogezegd vrij maar hitsen de honden aan om hem
op te jagen, daarna wordt hij weer geslagen tot hij steendood op het gras neervalt (A 1567-1597). De kinderen leggen hem op een baar en met geschreeuw
dat door merg en been gaat, dragen ze hem naar een gracht buiten het dorp.
Daar blijft hij de hele nacht liggen. ‘Si namene ende leidene up eene bare / Ende
droughene met groten ghehuke / Over steene ende over struke. / Buten dien
dorpe in eene gracht / Bleef hi ligghende al dien nacht’ (A 1600-1604).
Over het spel van de kinderen zegt Bouwman (1991) het volgende: ‘Heeroma
(1970a:59-60) en Lulofs (1983:235) menen dat de kinderen in Lfs. 1598-1602
met de murw geslagen en halfdode Ysengrijn begrafenisje spelen’ (p. 194). Het
begrafenisje spelen is een lugubere omkering van het lichamelijk werk van
barmhartigheid – de doden begraven – en Reynaert heeft het spel mogelijk
gemaakt.
Besluit
Is, bij onze pogingen om Van den vos Reynaerde in zijn context te plaatsen, het
religieuze onderbelicht gebleven? Is het vruchtbaar om Van den vos Reynaerde
te lezen als een omgekeerd heiligenleven en als een spel met hagiografische
motieven? Ik hoop dat ik met mijn analyse van de werken van barmhartigheid
in Van den vos Reynaerde stof heb aangedragen om die vragen in overweging te
nemen.
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Vossensporen. Uit een nog
ongeschreven dagboek
Yvan de Maesschalck

1
Ongewild wordt het zoiets als een tweede natuur of een niet al te kwaadaardige afwijking. In elk boek dat je leest, streep je de vossen aan. Je weet maar nooit
of ze ooit ergens goed voor zijn. Niet dat ze je zomaar voor de voeten lopen,
of zacht grommend je aandacht opeisen. Maar ze zijn er wel, verscholen in de
plooien van hun eigen huid. In de plooien van verhalen die het leven of de dood
omhelzen. Zoals in George Orwells politieke fabel Animal Farm. Helemaal
aan het einde van het eerste hoofdstuk komt een door zijn hoevedieren wakker
gezongen Jones het bed uitgesprongen: ‘Unfortunately, the uproar awoke Mr
Jones, who sprang out of bed, feeling sure that there was a fox in the yard’.
Van die vos is in het verdere verhaal geen spoor terug te vinden, al duikt zijn
schim weer op wanneer dictator Napoleon het gerucht laat verspreiden dat de
door hem verjaagde Snowball zich in ‘Foxwood’ op zou houden. Een loos gerucht uiteraard. De vos lijkt zich onvoorspelbaar terug te trekken in de verzen
van een stadsdichter, die af en toe het lot bezingt van gekooide wilde dieren. In
de eeuwige sneeuwvelden van Lapland. In de ontembare weelde van de beste
Welshe dichter ooit.
2
Voormalig Antwerps stadsdichter Ramsey Nasr, een rasechte Rotterdammer van Palestijnse afkomst, laat alle sinds 1843 gevangen dieren vrij in zijn gedicht ‘zoo mensch zoo dier’. Wat er ook aan poema’s, hyena’s, tijgers, panters en
dies meer rondstruint in de diergaarde van Antwerpen schenkt hij grootmoedig de vrijheid. Althans op papier. Hij neemt voor de gelegenheid hun plaats in
als ‘de voorzichtige verzorger van beesten in mij’. Wie hij in zijn stadsgedicht
ook een ‘retour à la brousse’ gunt, een vos is er niet bij. Die geeft niet thuis in
de zoo, maar blijkt in een andere lyrische biotoop te vertoeven. In Onhandig
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bloesemend (2004), ook opgenomen in de verzamelbundel Tussen lelie en waterstofbom (2009), prijkt het volgende gedicht, waarvan de eerste gedrukte versie
– zonder ondertitel – verscheen in nummer 115 van het tijdschrift Revolver
(2002, p. 69):
vos
(stand van de unie)
vos ben ik
bijt ze de strot
zonder te koken
eet kippen op
schele kippen kuttekippen
struikelkont vol
eieren
wees dan ook geen kip
wees vos
wees vos!
dus
geef over koning krop
make no mistake
over & op
voor de laatste maal
		

EET KIP
WEES VOS

& god
bles
vos

3
Op woensdag 21 januari 2010 komt Ramsey Nasr voordragen in Terneuzen.
Hij leest met licht trillende huig-r onder meer bovenstaande tekst. De ik-figuur
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in dit gedicht, zo luidt het, is niemand minder dan de in 2004 herverkozen,
hooguit prozaïsch te noemen George Walker Bush Jr. De dichter laat deze
‘oorlogspresident’ dan ook weinig poëtische dreigtaal spreken, in een imperatieve tekst die – in de aangepaste versie – doorgaat voor de ‘state of the union’.
De ingrediënten klinken de lezer vertrouwd in de oren: gebrek aan mededogen,
machteloze en vooral willoze slachtoffers, schaamteloos machtsmisbruik. De
stand van de unie: laten we de verdrukten blijvend verdrukken? In naam van
een demonische vos waarmee hij zich identificeert? Zou Bush zich in een langgerekt moment een Engelse vertaling van de Reynaert hebben laten voorlezen?
Wat José Saramago over hem optekent in zijn onlangs gepubliceerde blogboek sluit in ieder geval naadloos aan bij Nasrs interpretatie: ‘Het liegen heeft
in Bush een lang verleden, het zit hem in het bloed. Als beproefd leugenaar is
hij de coryfee van al die andere leugenaars om hem heen, die hem de laatste jaren met applaus hebben gediend. George Bush heeft de waarheid uit de wereld
verdreven zodat het tijdperk van de leugen kan rijpen. De leugen is de ergste
morele vervuiling van de huidige mensenmaatschappij en hij is de hoofdverantwoordelijke’ (zie De andere kant. Persoonlijke observaties over wereldpolitiek en
andere zaken, 2010, p. 29).
4
Het wintert lang in België, in Brussel, in Vlaanderen, in Wallonië. Het klimaatoffensief lijkt wel federale materie. Ideaal om zich grenzeloos te wanen en
te verzinken in onwaarschijnlijke verhalen. Ik verdwaal onder meer in het besneeuwde Finse landschap dat in Arto Paasilinna’s onwaardeerlijke roman De
zelfmoordclub (1990, pas vertaald in 2004) wordt opgeroepen. Wat een heerlijke schrijver, die genadeloos parodieert, de mens ontmaskert en te kijk zet.
In zijn werk geven mens en dier elkaar partij op onwaarschijnlijke momenten,
gaan ze ook onwaarschijnlijke verbintenissen aan (zoals in de romans Haas en
Het woud van de gehangen vossen). In De zelfmoordclub komt een eenzame skiër
voor op weg naar het noorderlicht. ‘De skiër kruist de regelmatige sporen van
de vos, die in het licht van de maan de weg wijzen in de richting waar het geluid
daarnet vandaan kwam. De skiër omhelst in gedachten de hele wereld, het hele
leven. Hij denkt gecharmeerd dat iedereen in Finland dit kan beleven, rijk en
arm gelijk. Zelfs een kreupele in een rolstoel kan omhoog kijken naar de sterren in een koude winternacht en genieten van de betoverende schoonheid van
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de schepping, van het leven. De vos keft, dichterbij nu, er zit een speelse toon in
zijn stem. Je ziet hem niet, maar hij jou wel. (…) De verschrikkelijke wreedheid
van de natuur en van de wereld isoleert hem, zijn lichaam en zijn gedachten
worden overmand door afschuw, die hem dwingt in beweging te komen. Het
leven is kostbaar, dit kan je het leven kosten, doodvriezen in de strenge koude,
alleen, zonder dat iemand je te hulp schiet. De vos komt en rijt je afkoelende
ledematen uiteen’ (p. 187-188).
De wreedheid van de vos wordt gevoed door een onstuitbare drang om te overleven. Van aangeboren slechtheid hier geen spoor. Die is alleen des mensen. De
vos bewoont een wereld die door de mens niet straffeloos wordt betreden. Hij
blijft onzichtbaar, onvindbaar en observeert iedereen die zich achteloos in zijn
biotoop waagt. De vos waarschuwt de mens, maar die spreekt jammer genoeg
zijn vossentaal niet. En dus zet het roofdier zijn tanden in de mens die zich van
geen kwaad bewust is. Dat blijkt uit elk verhaal dat na de Reynaert en Reynaerts
historie het licht heeft gezien.
5
De onbedoelde literaire nalatenschap van de aanslagen op de WTC Torens
is nu al onoverzichtelijk. Ik herlees de prachtige, subtiele roman The Reluctant
Fundamentalist (2007) van Mohsin Hamid. Het verhaal speelt zich onder meer
af in Lahore, ‘a city of eight million people (…) hardly a rural forest inhabited
by phantoms’ (p. 177). De verteller licht zijn positie als onderdanige kelner toe
in deze broeierige stad, die ooit deel uitmaakte van India en nu in Pakistan ligt.
Hij is om allerlei redenen gedoemd een weerbarstige fundamentalist te zijn.
Tegen heug en meug, tegen wil en dank. Het is onmogelijk als westers lezer
geen positie te kiezen voor deze kosmopolitische outsider, deze superieure tot
nederigheid gedwongen lefgozer. Zoals het welhaast onmogelijk is geen positie
te kiezen voor Reynaert, die hoe dan ook een even weerbarstige fundamentalist is. Een aardige omschrijving voor iemand die zichzelf nooit verraadt en alle
kontendraaiers steevast een poot uitdraait.
Als het op zintuiglijk – of zinnelijk? – gedrag aan komt, geniet de vos een
onberispelijke faam. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de volgende zin in Hamids
boek: ‘Nothing escapes you; your senses are as acute as those of a fox in the
wild’ (p. 77). Hij contrasteert scherp met een latere zin waarin iemand ‘mad
as a March hare’ (p. 81) wordt genoemd. Vossen en hazen zullen het wel nooit
met elkaar kunnen vinden, al bewonen ze ongetwijfeld hetzelfde ‘rural forest’.
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6
Gedichtendag op 28 januari 2010 is net als gedichtendag 2009 en die van
de eraan voorafgaande jaren een gedroomd alibi. Voor tweederangsdichters
om hun minst hermetische gedichten in volgestouwde treinen over slaperige
reizigers uit te storten. Voor recensenten om het schone geheim van het nutteloze treffender te omschrijven. Voor iedereen die niet van poëzie houdt om
die dag gehoor te geven aan de muze. Voor leraren en docenten om die dag
geen gedichten te fileren, maar de jonge niet-lezers die hun pupillen zijn te laten
grasduinen in verzen, metaforen, bundels, dichtersnamen en het daar ongeveer
bij te laten.
Er is ook een gedichtendagessay van de hand van Charles Ducal: ‘Alle poëzie
dateert van vandaag’. Ik ben het ongeveer met alles eens dat in dit knappe essay
staat opgetekend. Terwijl ik het verhapstuk, krijg ik niettemin het gevoel bijna
alles elders al eens te hebben gelezen. In een andere toonaard of sleutel, maar
met hetzelfde doel of resultaat. Zo gaat Ducal uitvoerig in op het overbekende
Voor een dag van morgen van Hans Andreus: hij wijst het genadeloos af, vanwege te clichématig, te ‘goedkoop, puberaal, en vooral vals’. Ducal noemt het
onomwonden ‘slechte poëzie’ (zie p. 27-28). Hij gaat in zijn essay gelukkig ook
in op wat hij onder goede poëzie verstaat.
De dichter als keurmeester, als stuurman die aan wal durft te staan. Anderen zijn hem daarin voorgegaan. Ilja Leonard Pfeijffer bijvoorbeeld haalde
een aantal jaar geleden fors uit naar dichterlijke groten in zijn bijwijlen hilarische poëticale boek Het geheim van het vermoorde geneuzel (2003). Dichters als
Herman de Coninck, Hans Faverey, Tom van Deel, Rutger Kopland, Anna
Enquist en Cees Nooteboom moeten het ontgelden. Ook Herman de Coninck
(1944-1997) heeft meer dan eens omstandig ‘uitgespeld’ waarom een of ander
gedicht niet door de beugel kan, en vakkundig toegelicht waarom goede poëzie
goed is. Die van Jean Pierre Rawie bijvoorbeeld? In Intimiteit onder de melkweg
(1994) noteert De Coninck: ‘Is dit genoeg, een stuk of wat gedichten? vroeg
Bloem. In Oude gedichten, de door Bert Bakker in mooie adventkleuren ingebonden dunne verzamelbundel van Rawie, staat er alvast een tiental mooie tot
heel mooie’ (p. 111). Te oordelen naar De Coninck lijken Rawie’s gedichten
verheven boven de waan van de dag.
Maar wat blijkt? Zowel Ilja Leonard Pfeijffer als Jos Joosten wijzen weinige
jaren later diezelfde Rawie zonder erbarmen af. Joosten omschrijft Rawies
dichterschap als ‘stilistisch hopeloos gestuntel’ in Onttachtiging (2003, p. 279).
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Toch heeft Joosten het op niemand meer begrepen dan op J.C. Bloem (18871966). Zijn stuk over deze gecanoniseerde dichter heeft als ondertitel ‘de ongelofelijke overschatting van J.C. Bloem’. Ja, duidelijker kan moeilijk. Joosten
besluit als volgt: ‘Maar wanneer Bloem zélf mij op de man af vraagt: ‘Is dit
genoeg: een stuk of wat gedichten’, dan kan ik niet anders antwoorden dan, nou
nee, het zijn er mij zo’n 150 te veel’ (p. 293).
Bloem zélf heeft zijn kritische pen evenmin gespaard, in een aanhoudende
poging goede van minder goede poëzie te (onder)scheiden. Als vooraanstaand
dichter voelde hij zich daar, begrijpelijk genoeg, toe geroepen. Uit Het onzegbare geheim (1995), zijn verzamelde essays en kritieken, komt een fijnbesnaard
criticus naar voren die van diepgaande, grenzeloze belezenheid getuigt en zijn
criteria bepaald niet alleen aan de Nederlandse literatuur ontleent. Hij houdt
het jonge en oude dichterlijke geweld tegen het licht van de onbetwiste internationale (Engelse, Franse, Duitse) ‘di maiores’. Hij oordeelt altijd ‘vergelijkenderwijs’ en met de nodige zin voor nuance.
En dus rijst de vraag hoe iemand die gedurende lange tijd toonaangevend is
geweest – en dat voor velen is gebleven – decennia later door vooraanstaande
lezers – Jos Joosten bijvoorbeeld – naar de prullenmand kan worden verwezen. Ducal wraakt een alom gesmaakt gedicht van Andreus. De Coninck prijst
Rawie en Faverey de hemel in, terwijl Pfeijffer diezelfde dichters met evenveel
verve verguist. J.C. Bloem doet zoiets in zijn ongeveer duizend bladzijden tellend kritisch proza niet: hij overstijgt, tot nader order, zijn eigen tijd en literatuur. Bovendien is nagenoeg alles wat in Ducals essay te lezen staat, eerder
door J.C. Bloem gezegd. Lees vooral wat er staat, zo beklemtoont Ducal, met
een knipoog naar Martinus Nijhoff. Ducals aanbeveling zit op één lijn met
wat de verteller in een verhaal van Cees Nooteboom voorhoudt: ‘Poëzie, hoe
duister ook, is altijd letterlijk. Is voor mij altijd letterlijk’. In figuurlijke zin
ongetwijfeld waar.
Alle poëzie dateert van gisteren. Het zou een uitdaging zijn om als leraar de
argeloze leerling daarmee tegemoet te treden. Toegegeven, dat mag voorlopig
niet meer en dat beseft Charles Ducal maar al te goed. Hij richt zich tot een
denkbeeldige leerlinge die niet toevallig Marietje heet (wellicht de dochter van
de bakker?) en besluit: ‘Bovendien kan ik mij vergissen. En krijg ik lik op stuk.
En schrijf jij op een dag een essay om de poëzie te bevrijden van alle betweters
en betuttelaars en ze terug het danskoord in te jagen’ (p. 59). Het lichtjes betuttelend aanspreken van het jeugdige (onmondige?) publiek is een bekend procedé, een onversneden ‘captatio benevolentiae’. Marietje zal het gewenste essay
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nooit schrijven, al ben ik het hartgrondig eens met Ducals verzuchting ‘alle
betweters en betuttelaars terug het danskoord in te jagen.’ Het poëtische verleden is zo’n danskoord en dat weet Ducal als geen ander. Onder meer daarom
citeert hij het volgende gedicht van Hugo Claus (1929-2008):
De schapen door de vossen aangerand
in uier en buik gebeten
leven tot ’s morgens vroeg.
Zo blaat ik stiller al. Herinnering
wordt dagdroom, het zwellend leven kalk.
(In de karige zon kauwen de schapen.)
Zonder tanden geen gezang.
Zonder zwavel, geen vlam.
En het muiterslied wordt een mechanisch
alarm. Het gedicht is een zwam.

Het is een van de weinige Clausgedichten waarin vossen hun tanden in de
weke buik van het leven slaan. Een gedicht dat volgens Ducal de nachtzijde
tegenover de dagzijde plaatst. ‘Er blijft dan nog genoeg te doen (de slotregel
bijvoorbeeld)’ (p. 45). Volkomen juist. Vanwege die slotregel is dit ook (vooral)
een gedicht met poëticale inslag. Een ‘muiterslied’, een verbale aanslag op de
ongenadig opgejaagde werkelijkheid. Een goed gedicht is grimmig en onvatbaar als een vos die onschuldige slachtoffers de dood aanzingt. ‘Taal heeft onmiskenbaar iets parasitairs’, schrijft Erwin Mortier in zijn essaybundel Wat
voorbij is begint pas. Lichtzinnige meditaties over het schrijven (2010, p. 44). ‘Het
gedicht is een zwam’.
7
Onsterfelijke gedichten. Je vindt ze met enig geduld in het werk van menig dichter. Bijvoorbeeld in dat van Dylan Thomas (1914-1953). Deze door de
maan – the signal / raging / manshaped / conceiving / wick-dipping / seal-barking moon – en overdadig licht behekste Welshe cultfiguur is de dichterlijkste
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‘hedendaagse’ dichter die ik tot nu toe ben tegengekomen. De densiteit van
zijn taal lijkt me ongeëvenaard. Dylan Thomas ‘schrijft’ geen gedichten, hij bestormt de taal, vindt ze opnieuw uit, katapulteert zijn verbeelde herinneringen
en erotische hunkeringen in een (onderzees) landschap dat de dood omarmt
en de elementen door elkaar woelt. Hij beeldhouwt manische verzen, achterna
gezeten door de drang een onbenoembare waanzin te bezweren. Al schrijvend
en tegelijk onsterfelijk stervend bouwt hij aan een mythologisch wereldbeeld
dat soms verwant lijkt aan dat van The Lord of the Rings.
Het door hem verbeelde land wordt begrensd door een al even mythisch
woud, door ‘ferned and foxy woods’, zoals het in After the Funeral heet. Onnodig te zeggen dat de vos hier thuis geeft: misschien vormt hij wel het ‘sanctum
sanctorum the animal eye of the wood’ (in Country Sleep). In hetzelfde gedicht
wordt de vos met vuur geassocieerd, zoals in een bekend Bijbels verhaal en
in Blake Morrisons episodische roman South of the River (2007): ‘Among the
cocks like fire the red fox // Burning’. Een beeld dat niet alleen herinnert aan
de krans van brandende vossen in voornoemde roman, maar ook aan de befaamde tijger in William Blakes gelijknamige gedicht (‘Tiger! Tiger, burning
bright / in the forest of the night’).
In het lange gedicht In the White Giant’s Thigh schrijft Dylan Thomas: ‘the
horned bucks / Climb quick in the wood of love, where a torch of foxes foams’.
Hoezeer Dylan Thomas tot het ras der vossen behoort, klinkt in Fern Hill zo:
‘And honoured among foxes and pheasants by the gay house / Under the new
made clouds and happy as the heart was long, / In the sun born over and over, /
I ran my heedless ways’.
Op 31 maart 2010 woon ik in ‘De Vooruit’ van Gent een voorstelling bij van
Under Milkwood, in de vertaling van Hugo Claus. Ik zit op het puntje van mijn
stoel, gespitst op elke mogelijke verwijzing naar een of andere vos. Ik kan me
achteraf geen enkele verwijzing herinneren, en ook als ik naderhand door de
tekst van het radiospel blader, blijven de vossen verscholen in het melkwoud.
Heeft Dylan Thomas ze opgestookt in zijn alles verterende poëzie?
8
Van den vos Reynaerde is een onbetwistbaar ijkpunt. A point of no return.
Hetzelfde geldt voor Dylan Thomas. Ilja Leonard Pfeijffer plaatst het gladgeslepen, beheerste, beschaafde register van Rutger Kopland tegenover het
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schuimende, onbeheerste, onbeschaafde register van uitgerekend Dylan Thomas. ‘Wie zich het zeggen ontzegt, zal niet zingen’. Erwin Mortier citeert deze
behartigenswaardige zinsnede van Pfeijffer in zijn essayboek (p. 98). Wie de
juiste toon treft, krijgt altijd gelijk.
9
Er zijn me niet zoveel niet-Duitse boeken bekend over goede Duitsers die
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland spelen. Markus Zusaks meeslepende The Book Thief (2007) is er één van (Rachel Seifferts The Dark Room
(2002) een ander). Liesel Meminger, het van haar getransporteerde ouders
gescheiden, jonge hoofdpersonage, geeft blijk van een zeldzaam gevoel voor
rechtvaardigheid. Samen met de Hubermanns redt ze het vege lijf van welgeteld één Jood. Het boek heeft niets melodramatisch en toch heb ik het bij
wijlen met de krop in de keel gelezen.
In deze roman komt één mysterieuze zin aanzeilen waarin een welbepaalde
vos wordt vermeld: ‘It was that fox who saved my life’ (p. 181). De vos verschijnt
in een reeks van ‘verhalen’ waarin niet nader genoemde burgers/soldaten zich
verwonderen over het feit dat de oorlog hén lijkt te sparen en anderen niet. Het
noodlot is wispelturig en partijdig.
10
Het heeft lang geduurd voor Guido van Heulendonk zijn ware stem heeft
teruggevonden. Sinds zijn met de Gouden Uil 1996 bekroonde roman Paarden zijn ook varkens (1995) zijn welgeteld vijftien jaar heengegaan. Wat hij
daartussen heeft gepubliceerd, heeft me nooit kunnen bekoren, een enkel
verhaal niet te na gesproken. In Barnsteen (2010) wordt het opsplitsbare, ondeelbare België onder het ontleedmes gehouden van een taalchirurg die heel
precieze incisies maakt. De roman speelt hoofdzakelijk in Letland, dat als
metafoor voor Dorian Dewits schizofrene vaderland fungeert. Beide romans
zouden het voorwerp kunnen uitmaken van een aardige literatuurtechnische
vergelijking. Ik beperk me tot een detail. Een paard is een varken is een vos.
Als bewijs citeer ik de volgende zin uit de recente roman: ‘(hij dacht) aan het
adres waar hij nu al tweemaal omheen was gecirkeld als een vos rond een
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giftig kreng’ (p. 19). Cirkelen Belgische politici zo om het giftige kreng van
bhv heen?
11
Zijn er veel verhalen geschreven vanuit een hemels of bovenaards perspectief?
Ik zou het bijgod (‘by Jove’) niet weten. Vreemd dominant is het natuurlijk
in Harry Mulisch’ veelgelezen roman De ontdekking van de hemel (1992) en
in W.F. Hermans’ veel minder bekende roman Herinneringen van een engelbewaarder (1971). Alice Sebolds beklemmende roman The Lovely Bones (2002)
kruipt van meet af aan in de ziel van een pas verkracht en terstond vermoord
meisje: haar dode maar alziende blik beheerst het hele verhaal. Hemel en aarde
wemelen bij wijlen onscheidbaar door elkaar heen. De lezer moet machteloos
toezien hoe een seriemoordenaar zich telkens weer aan de te korte arm van
politie en gerecht weet te onttrekken.
Een boek dat binnen dezelfde onaardse categorie een vooraanstaande plaats
mag opeisen, is John Banvilles The Infinities (2009). Banville grossiert in het
Griekse pantheon en laat vooral de gevleugelde meester-reiziger Hermes neerkijken op en stoeien met liefst bedlegerige aardbewoners, zoals de beeldschone
Helena (die sinds Homerus een lange staat van dienst heeft als literair personage, tot in het werk van Edgar Allan Poe, Guido van Heulendonk, Harry
Mulisch, Tom Lanoye en Ismail Kadare toe).
In Banvilles lyrisch gestemde roman valt Hermes’ blik een enkele keer samen
met die van de hond Rex. En dat is erg nuttig want ‘Rex is a keen observer of
the ways of the human beings. (...) He has his duties, the guarding of the gate,
the routing of itinerants and beggars, the vigilance against foxes, and he attends to them with scruple, despite his increasing years’ (p. 198-199). Deze
aardse, éénkoppige Cerberus houdt de vossen op een afstand, maar kan niet
verhinderen dat zij, via sluip- en zijwegen, toch aanwezig blijven in het literaire
universum van gisteren en vandaag.
12
Met een jaar vertraging lees ik de verhalenbundel ’s Nachts komen de vossen
(2009) van Cees Nooteboom, die in hetzelfde jaar de Prijs der Nederlandse
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Letteren in ontvangst mocht nemen uit handen van Koning Albert. Sindsdien
kreeg hij de Gouden Uil 2010 voor voornoemd boek. Er zou veel te vertellen
vallen over de kruisverbanden met zijn eerder werk (personages, thema’s, motieven) en de (soms flirterige) verwijzingen naar vereerde modellen (o.a. Dostojevski, Shakespeare, T.S. Eliot, Chateaubriand, Montale, Dante), de rol van
fotografisch materiaal, het wereldburgerschap van de verteller, de funeraire
beeldspraak. Toch lijkt me vooral de suave, geoliede stijl, waarbij alle uitstekende bramen met trefzekere hand weggeschaafd zijn, het opmerkelijkste literaire merkteken van zijn schriftuur.
In ‘Paula II’, het voorlaatste verhaal van de bundel, is een vrouwelijke verteller
aan het woord die vanuit het ‘dodenrijk’ terugblikt op haar verhouding met de
ik-figuur in het vorige verhaal dat ‘Paula’ heet. Ze herinnert zich onder meer
diens cryptische uitspraak: ‘’s Nachts komen de vossen’, die hij op zijn beurt van
zijn grootmoeder had overgeërfd. Ze bekent hem: ‘Vossen. Toen jij weer sliep,
zag ik ze, hoorde ik ze. Ze snuffelden, beten in het tentdoek, geritsel en geruis,
zacht hijgen, nagels op het kanvas, bekken halfopen, ik kon hun scherpe tanden zien, die sluwe spitse gezichten, hun lichte vorm als een schaduw tegen het
tentdoek. Ik hoorde ze praten. Geloof je me?’ (zie p. 146). Plaatsvervangend
kan ik antwoorden dat dit vossenportret erg in de buurt komt van het vermenselijkte vossenbeeld dat uit vele Reynaertteksten tevoorschijn treedt.
13
Het lijdt geen twijfel dat het toeval bestaat. Op 18 augustus 2010 grasduin
ik wat doelloos door H.A. Gomperts’ essay De schok der herkenning, waarvan
de eerste druk intussen van 1959 dateert. Ik blijf haperen aan schitterende
zinnen en gevatte uitspraken. In het gelijknamige slotopstel wijdt de auteur
een lange beschouwing aan het door Isaiah Berlin gemaakte onderscheid tussen ‘twee soorten’ schrijvers en denkers. In het spoor van de Griekse dichter
Archilochus ‘stelt hij een indeling voor in vossen en egels’. De egel weet één
ding, zweert bij één verdedigingstactiek, trekt zich blind terug in een egelstelling. De vos, zo schrijft Gomperts, ‘improviseert altijd, maakt het zich onnodig
moeilijk door een passend antwoord op overeenkomstige situaties telkens opnieuw te moeten bedenken’ (zie p. 154-155). Volgens deze omschrijving zouden Proust, Plato, Dante en Dostojevski egels zijn, terwijl Joyce, Shakespeare
en Erasmus wellicht vossen zijn. Tot welke categorie behoort ‘Willem die vele
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bouke maecte’? Ongetwijfeld tot het schrijversras der vossen, zoals zijn fictieve
woordvoerder mag gelden als de vos der vossen? Tot welke categorie behoort
‘Willam die madocke makede’? Ik ben geneigd hem te zien als een egel, van alle
kanten belaagd, maar uiteindelijk onbenaderbaar en raadselachtig: de auteur
van één werk, dat een centrale visie uitdraagt, die bloedige sporen nalaat op de
huid van elke onbevangen lezer.
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De Ysengrimus abbreviatus
Mark Nieuwenhuis

Aan het hof van de koning
Het gebeurde dat de leeuw door een ernstige ziekte werd getroffen en niet
meer kon slapen of voedsel verdragen. Het lot stelde een vonnis over leven en
dood uit en angst kreeg de overhand boven hoop. De weersomstandigheden
verergerden het woeden van zijn ziekte nog eens omdat Phoebus zijn schijf
naar het hoogste punt van de Kreeft meevoerde.1 Daarom had de leeuw een
bed laten neerzetten in een diepe vallei, alwaar een dicht woud aangename
schaduw bood, dan zou de dubbele hitte – van zijn ziekte en van de lucht –
door de gunstige ligging van die omgeving getemperd worden. Daar kwam nog
bij dat hij zelf, opvliegend van aard als hij was en niet gewend om geduldig te
wachten, zijn ziekte nog verergerde.
Luid schallend over wouden, weiden en hoge bergen had deze boodschap
alle wilde dieren opgedragen naar hem toe te komen, zodat hun plichtsgevoel,
mocht de geneeskundige behandeling vergeefs blijken, hem dan toch tenminste een plechtige uitvaart zou bezorgen. Ook wilde hij bij leven de orde in het
land waarborgen. Daartoe wilde hij allen trouw laten zweren aan de koningin
en aan zijn kinderen. Ook was bij koninklijk besluit een betrouwbare vrede
afgekondigd en het bevel uitgevaardigd vijanden nog minder te vrezen dan
dierbaren.2 Om te voorkomen dat iemand op de heen- of terugweg zou worden aangevallen, zou de dader met zijn leven boeten voor het verbreken van de
vrede. Behalve Reynaert de vos had iedereen daar zoveel vertrouwen in dat hij
de opgelegde tocht zonder angst had ondernomen.
Tot zijn vreugde merkte de wolf Isegrim dat de vos niet was komen opdagen.
Hij kwam op de gedachte een valstrik voor hem te zetten, maar Reynaert, die
beter nadacht, liet het op zijn beloop dat allerlei geruchten van oor tot oor
vlogen. Liever wilde hij thuis dreigende winterkou en honger buiten de deur
houden door eerst de oogst binnen te halen nu het nog warm weer was.
‘Wanneer het hof,’ sprak hij bij zichzelf, “Iedereen moet komen!” gebiedt, bekommert het zich er allerminst om dat allen komen opdagen. Meer vertrouwen
wekt het om te horen: ‘Komen jij!’ Met het zeggen van ‘Jullie moeten komen!’
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hebben rijke en machtige lieden alleen maar oog voor eigenbelang. Wie wijs is
en sympathie wil wekken moet nuttig werk dat hem is opgedragen voortvarend
uitvoeren, maar werk dat hem niet is opgedragen begeerlijk maken door af te
wachten. Meer dan ik zou willen kent het hof mij als een simpele ziel. Ik ben
hier; als ze iets van me nodig hebben roepen ze me maar.’
Snel begaf men zich op weg naar het hof van de stervende koning. De wolf
stond op en sprak: ‘Goedendag!’ De rest van de menigte beefde, boog zwijgend
het hoofd voor de koning en nam plaats, op bevel van de koning, op de zetels
die daar waren neergezet: de voornaamsten op de eerste rang; daarachter, op
de tweede rang, de minder voornamen.
Waardigheid koesterde eenieder die hoog in aanzien stond. Isegrim legde echter zonder toestemming beslag op de zetel tegenover de koning, een zetel waarop
zelfs de beer niet had durven plaatsnemen, en draaide de machtigsten en de geringsten een loer. Angst en afschuw onderdrukten ternauwernood een kreet.
De leeuw lachte even en sprak aldus (de voltallige raadsvergadering huiverde
voor zijn stemgeluid): ‘Graaf Isegrim, je bent dicht bij me gaan zitten: volgens
mij ben je van plan te vertellen wat mij hulp kan bieden. Voor de dag ermee, als
je iets te melden hebt.’
De wolf ging nog dichter bij hem zitten, kuchte even en sprak, zodra hij de
polsslag van de koning had opgenomen, als volgt: ‘Vrees niet, koning, vrees
niet. Wanneer u weer bent aangesterkt, bent u beter. Geef trouw en ontrouw
wat hun toekomt. Reynaert heeft het lef om in Manpertuus te blijven.3 Wat
zou hij in zijn schild voeren? Hij ondermijnt uw gezag! U ziet toch wel dat
hij u minacht? Ondanks het gebod om hier aanwezig te zijn laat hij zich niets
gelegen liggen aan uw gezag. Deze beledigingen voor u schokken ons. Als het
onrecht dat ons is aangedaan u kwetst zoals het uwe ons kwetst, zal ik niet lang
meer treuren dat de vos niet gestraft is! God geve – en Hij zal het geven! – dat
u herstelt. Om dat te laten gebeuren dient u evenwel eerst de ram als maaltijd
te nemen, als tweede de bok.’
Zoals Isegrim de vos namelijk haatte, zo haatte hij hen ook, want vroeger
had hij met harde deuren kennis gemaakt toen hij als een verraderlijke gast
het huis van de reegeit was binnengegaan en gevlucht was voor de kop van een
dode wolf die hij moest eten.4 Vandaar – de ram en de bok waren er immers
bij geweest – dat de wolf zei: ‘Eerst dient u van elk van beide de lever, met
een laagje bloed erom, te eten. Als u geen baat hebt bij dit voedsel mogen ze in
leven blijven; ik wil niet dat ze sterven als er geen goede reden voor hun dood is.
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Als u bang bent om de vrede te schenden, zeg ik dat het gevaar groter is
dat u met uw rechtschapenheid uw voorname afkomst te schande maakt. Uw
voorvaderen kenden geen vrees, ook u wordt een leeuw genoemd. Denkt u toch
vooral aan het bloed van uw voorouders! U dient de huiden – die dit niet verdiend hebben – van de ram en de bok te sparen, maar hun vlees kent geen
vrede. U moet kwaad doen om daarmee erger te voorkomen. Voordeel gaat
vaak verloren door dwaze schaamte. Niemand hoeft hier bang te zijn. Vrede
komt dit hof toe; er is hier niemand die ik schade zou willen berokkenen.’
Toen Berfried de bok en de ram, Jozef genaamd, deze woorden hoorden,
sprongen ze snelvoetig naar voren en beukten de wolf met hoorns die geen
vrede kenden. ‘Het staat datgene wat ligt toch niet vrij om naast de koning te
zitten?’ zo spraken ze.5 ‘Ga verder naar achteren zitten, heer Isegrim. Bezet je
waardig je plaats? Of denk je dat die van jou alleen is? Verbied je ons, van wie
de koning wellicht maar weinig vlees wil hebben, dat wij ons voor hem neerwerpen? Je zit voor het aangezicht van de koning als een schepen of schout.
Schitter je, rijkelijk begiftigd met geneeskunst, genoeg? Heeft hij daar, die nog
nooit een boek over geneeskunde onder ogen heeft gehad, heilzame voedingsmiddelen leren onderscheiden van schadelijke? Wat jammer dat Reynaert hier
niet is! Hij zou kunnen vertellen wat schadelijk en wat veilig voedsel voor de
koning is; hij heeft er immers verstand van.’
‘Scheer je weg!’ zei de ram toen tegen de bok. ‘Jij bent een schurftlijder, bok!
Ik ben beter voor de koning, ik verdien de voorkeur!’
‘Nee, ik!’ antwoordde de bok. ‘Jouw waterzucht moet toch niet overstromen
in de koning? Jij, waterzuchtlijder, zwelt op als een uitdijende poel!’
Na deze woordenwisseling vielen ze tegelijk met hun bek wijd opengesperd
voor de troon van de koning neer. De milde hoogheid van de koning gebood de
liggende dieren op te staan en weer naar hun zetels toe te gaan. Allen prezen
de woorden en daden van de ram en de bok terwijl de breedsprakige en onbehouwen wolf werd veroordeeld.
‘Je weet er niets van, Isegrim. Wegwezen hier,’ sprak de beer, en duwde hem
weg achter alle anderen. Blozend van schaamte gehoorzaamde de wolf. Knarsetandend en woedend op Reynaert gaf de koning bevel naar hem op zoek te
gaan. Met deze opdracht ging Guthero meteen op pad.
Hij vond Reynaert omringd door hoog opgetaste stapels vlees. ‘Arme drommel,’ sprak hij, ‘wat ben je aan het doen?’
‘Ik ben Reynaert de vos,’ sprak deze. ‘Wie ben jij? Guthero de haas toch? En
volgens jou ben ik een arme drommel? Ach en wee! Wie zou jou gelukkig noe-
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men? De beer vindt mij heus geen arme drommel temidden van deze rijkdommen! Waarom noem je mij een arme drommel?’
‘Word maar boos op mij als je dat wilt,’ antwoordde Guthero. ‘Het is duidelijk dat je een arme drommel bent. Je bent aangeklaagd door de wolf omdat
je het bevel van het hof naast je hebt neergelegd, en daarom heeft de koning je
schuldig verklaard wegens plichtsverzuim.’
‘Beste broeder,’ sprak Reynaert glimlachend, ‘is dat voor jou de enige reden
waarom ik een arme drommel word genoemd? Als de koning me niet zou kennen, was hij nu niet boos op me. Nu noemt het verheven hof mijn naam. Ik
dank God dat ik daar genoemd word, ook al gebeurt dat op oneervolle wijze.
Ik sta liever zo bekend dan dat ik onbekend ben. De woede van de leeuw is mij
liever dan de gunst van de wolf, want de haat van de adel geeft meer aanzien
dan de liefde van het grauw. Machtige lieden kunnen diegenen die ze doorgaans haten ook liefhebben. Niemand heeft diegene lief op wie jaloezie niet wil
afgeven; woede ontvlucht onaanzienlijk volk, welwillendheid mijdt voorname
lieden. Hier zal heel wat hoop uit voortkomen voor mijn diensten: genegenheid is het antwoord op bewezen diensten, woede op diensten die geweigerd
zijn, en soms brengt het voordeel om eerst ongenoegen te wekken. Banden die
na een woede-uitbarsting worden aangehaald hechten steviger, zoals een vertrouwensbreuk een vergrijp verergert. Ren weg en vertel de koning dat je me
nergens hebt gezien. Laat Isegrim daar nu maar schout zijn: vaak is de roe
neergekomen op de rug van wie haar heeft gesneden, en niet altijd treft een
steen het doelwit. Als mij het recht verleend wordt om daar het woord te voeren, zorg ik er voor dat de wolf niet meer als aanklager wil optreden.’ Guthero
deed wat hem was opgedragen.
Badend in weelde zette Reynaert zijn luie leventje voort terwijl zijn voorraad
levensmiddelen slonk. Ten slotte kwam hij opgezwollen – hij stond bol van het
vet – naar buiten en zocht allerlei geneeskrachtige kruiden bij elkaar. Daarna
pakte hij overal vele sandalen met gapende gaten erin en ging kruipend onder
zijn zware last op pad. Zijn bolle hangbuik verhinderde dat zijn botten konden
worden aangeraakt als je met je vingers in zijn rug zou drukken. Je zou zelfs
denken dat hij rolde, niet liep, zoals spelende jongens ronde stenen laten rollen. Hij was even breed als hij lang en hoog was: vet had zijn slapen en voeten
overwoekerd, zijn buik was harder dan zijn rug, geen van zijn nagels kraste bij
het stappen de grond. In die toestand ging hij het paleis van de koning binnen.
Toen hij de koning driemaal had gegroet, maar geen antwoord had gekregen,
sprak hij: ‘Fraaie dank krijgt men hier voor naastenliefde! Met een geldboete
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kan een rijk man gezagsondermijning zoenen, maar plichtsbetrachting van een
arm man raakt uit de gunst. Als een rijk man ten behoeve van de koning hetzelfde voor elkaar zou hebben gekregen als ik hier, zou zijn werk met een welwillende blik worden bezien. Als ik kwaad zou hebben gedaan, zou ik iemand
zijn die meer in de gunst zou staan; ik heb gezondigd omdat ik rechtschapen
probeer te zijn. Daarom is iemand die zijn best doet om goed te zijn een dwaas,
daarom zal ik voortaan nooit meer het goede doen.’
Op verzoek van de koning vertelde hij waar zijn dienst uit bestond. Gelast
om te gaan zitten en zijn spullen neer te zetten, zette hij zijn last neer en ging
zitten.
‘Koning,’ zo sprak hij, ‘ik had vernomen dat u ziek was en dat uw rijksgroten,
de beer en het everzwijn, hierheen gingen, evenals mijn heer Isegrim en allen
die bekend staan om hun rijkdom en wijze raad. Omdat ik een arm man ben,
was ik bang om me onder deze edele heren te begeven. Nauwelijks dulden ze
de aanwezigheid van een arm man, zelfs al is hij nuttig en wijs. Dat was waar ik
aan dacht toen ik vertrok, op weg naar Salerno.6 Onderweg heb ik dit schoeisel
volledig versleten.’ Tegelijk stelde hij de schoenen die hij had meegebracht ten
toon en telde ze in het Latijn.
‘Wanneer en waar heeft Reynaert Latijn geleerd?’ vroeg het hele hof zich af.
‘De wolf kan nog niet eens in het Frans ‘Goedendag!’ zeggen.’
Drie keer telde Reynaert in het Latijn dezelfde schoenen en richtte daarna weer vaderlijke woorden tot de koning: ‘U ziet ook dat gruwelijke honger
mij heeft doen opzwellen. Ongemak wordt evenwel vergoed door een waardevolle opbrengst: Hippocrates’ middelen vergezelden mij op de terugreis, en
deze kruiden hebben geneeskracht waardoor u zult herstellen.7 Er moet u een
drankje worden geschonken, maar één ding vertraagt de hulpverlening, en het
is ook niet iets wat men zo maar bemachtigt.’
‘Zeg wat het is,’ zei de leeuw tegen hem. ‘Zeg van wie en waar; ik ben toch nog
altijd machtig en vreeswekkend? Wat het ook is, waar het ook verborgen is, van
wie het geweest is – ik zal er achter komen en dan zul je zeker merken dat het
mij toebehoort. Ze zullen me niets weigeren, laat staan de landen die aan mij
zijn onderworpen!’ Woede volgde zijn woorden.
‘Rustig kwaad worden, koning,’ sprak Reynaert, ‘begin eerst rustig kwaad te
worden; een dag die heel langzaam voorbijgaat tergt onbesuisde lieden aan een
stuk door. Wat en waar het is, en wie datgene heeft wat we zoeken – ach, wat
heeft het voor zin om dat te zeggen? Het is in handen van een vrek. Misschien
geeft hij het ook wel, maar niet uit vrije wil. Door schuld van de eigenaar wan-
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kelt al mijn hoop. Een arrogant man doet zijn wensen niet in vervulling gaan
met dreigementen, een sluw man niet met list, een rijk man niet met geld, een
hardvochtig man niet met een smeekbede. Het is makkelijk om te zeggen waar
het om gaat, goed om het te gebruiken, moeizaam om het te verkrijgen. Wat
maakt het uit waar het is, dichtbij of ver weg? Wat u nodig hebt, is een dicht
behaarde, grijze wolvenpels waarvan u weet dat hij drieëneenhalf jaar oud is.
De koortsgloed moet namelijk door een koude drank van binnenuit worden
verdreven en naar buiten getrokken door een warme vacht. Welnu, ik heb u
verteld wat er nodig is; zorgt u voor de rest. Met mijn woorden zal ik bij niemand afgunst wekken. Wie het goed met u voor heeft, kan u de huid leveren
en u er om vragen wanneer hij ervan weet, waarbij ik zwijg. Toch zeg ik dat,
als een of andere vriend hem u ter beschikking stelt, hij u helpt door hem u ter
hand te stellen en hij benadeelt zichzelf dan niet, want hij zal hem na afloop
van uw zweetkuur terugkrijgen. Deze Calabrische wolf zal vast niet afwijzend
reageren op een smeekbede.’8
Bij deze woorden probeerde Isegrim zich uit de voeten te maken door met
veelzijdige sluwheid stiekem weg te glippen: werd er naar hem gekeken, dan
liep hij af en toe schuin een stukje terug naar voren, werd er niet naar hem gekeken, dan rende hij telkens weer een heel eind achteruit. Reynaert had het in
de gaten en porde het everzwijn aan.
‘Ik zie het,’ fluisterde de ever, en hardop: ‘Is het tijd om te gaan? Laten we hem
gaan? Kijk nou! Mijn peetoom Isegrim wil weggaan. Ik weet niet waarheen;
hij wil zeker ergens anders zijn. Volgens mij denkt hij er niet over om hier te
blijven. Ik weet niet wat het is, maar een lastig karwei houdt hem bezig, want
als hij de drempel bereikt, denkt hij niet dat hij zijn voeten hoeft te vragen of
ze nog sneller kunnen en klaagt niet wanneer er bevel is gegeven om de deuren
achter zijn rug te sluiten. Misschien gaat hij wel hulp zoeken voor de koning.’
‘Als hij zou willen,’ zei de vos tegen hem, ‘zou hij wel goed kunnen doen, maar
hij wil niet met hulp van de koning weggaan. Hij blijft juist verknocht aan de
zonden waar hij mee vertrouwd is, niet in staat om het schandelijke gedrag dat
hem eigen is af te leren. Wie altijd boosaardig uit zijn ogen kijkt, laat zich niet
meer dwingen om dat af te leren. Geschikt om te helpen, ook al wordt hij omgekocht, wil hij hier niet blijven.’
De wolf lachte even en bleef staan, niet tegengehouden door wat de vos had
gezegd, maar wel door de gevreesde stem van het everzwijn. Spoedig liep hij
dezelfde afstand terug die hij op zijn vlucht had afgelegd en dacht er niet over
om met een minachtende opmerking over de schreef te gaan.
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Toen Bruun de beer – van de voorname rijksgroten stond hij het hoogst in
aanzien – het zag, sprak hij woedend de volgende woorden: ‘Waar ren je nu
weer heen? Waar nu weer heen, dief, in en in slechte dief? Als je nu niet bereid
bent te helpen, wanneer dan wel? Waar ren je heen?’ (Want de wolf staakte zijn
aftocht niet). ‘Ik zeg: deze voorstelling komt ons verdacht voor. Ben je bang dat
aan een verwant gevraagd wordt of hij zijn vacht wil afstaan? Weet je eigenlijk
wel dat je huid van nut kan zijn? Je loopt te steigeren alsof je er de pest aan hebt
dat je hierheen bent gekomen, dat je hier bent. Vergeefs! Je gaat niet meer weg!
Eerder zal een grote fluit het teken geven dat hij mag gaan, zal er een beker
naar voren komen om wijn uit te proeven. Bij dit berenhoofd: dan pas mag je
weggaan. Nu dien je aanwezig te zijn bij de raad van de koning. Jij kent de holen
en paden van heel wat wolven: kijk wie zich nuttig kan maken voor de koning.
Als er bij jou tenminste een vacht te koop is, zal de koning dulden dat hij voor
de dubbele prijs gekocht wordt. Voor het geval je het nog niet weet, herhaal ik
Reynaerts woorden: de koning is ernstig ziek, hij moet een medicijn innemen…’
Vooruitlopend op wat de ander zou zeggen sprak de wolf: ‘Dat is niet nodig;
een dwaas kraamt onzin uit, een domoor luistert er graag naar. De vos heeft
kwaadaardig gesproken; met dit soort rechtschapenheid treedt een kleinzoon
die een getuigenis aflegt naar behoren in de voetsporen van zijn voorvaderen.
Ik heb heus wel gehoord wat jullie hebben gehoord, want ik heb geen oren die
van brons zijn gegoten of van diamant gemaakt. Hij beweert dat zieken genezen moeten worden met de vacht van een jonge wolf. Hij heeft deze streek bedacht; laat de koning hem nu maar geloven. Iemand die daarvoor moet zorgen
moet er maar naar luisteren. Wat heb ik er mee te maken?’
‘Het is tijd voor een andere benadering!’ reageerde de vos. ‘Ik heb weinig
gezegd – dingen waarvan je liever had gewild dat ik ze had verzwegen – maar
toch duld je het omdat ze uit liefde voor de koning zijn gezegd. Maar omdat
de dingen die ik heb gezegd niet ongezegd kunnen zijn, moeten ze niet overeenkomstig mijn aanbevelingen worden aangepakt. Jouw leeftijd, ik geef het
toe, stemt nog niet overeen met wat ik heb aangeraden, maar met woorden en
denkkracht ben jij ouden van dagen de baas. Ook zonder aanbevelingen kun je,
als je wilt, je nut bewijzen, en zonder aanbeveling hecht de koning eerder zijn
goedkeuring aan wat geschikt is.’
‘Bij de paus!’ sprak Bruun. ‘Wat zeg je me nou? Beweer je dat hij een jongeman
is?’
‘Wat dacht je dan?’ zei de vos. ‘Ik beweer het en jij ziet het. Als ik zou willen
zeggen… maar dat wil ik niet. Hij zal het zelf toegeven. Hij geldt echter als
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iemand die het niet zo nauw neemt met de waarheid en met schandelijk bedrog
de waarheid verzwijgt dan wel verhult. Sta toe dat ik spreek: hij voelt zich te
goed om te spreken. Nu moet hij in ieder geval blijven totdat ik mijn verhaal
heb gedaan. Krijgt deze hier te horen wat die wolf eerst niet wist?’
‘Tot dan, en nog langer, zal hij blijven,’ antwoordde de beer. ‘Hij mag niet vertrekken, al heeft hij de schijn gewekt dat hij dat wil. Als hij misschien is weggegaan omdat hij niet wist dat hij een jongeman is, krijgt hij geen toestemming
om verder te gaan, als hij wil, en blijft staan omdat hij wil horen of een getuige
zal verklaren dat een jongere wolf volstaat om de koning te helpen. Ga er dus
maar van uit dat je alles mocht zeggen wat je hebt gezegd.’
De vos antwoordde terwijl het hele hof zweeg: ‘De reegeit heeft ooit eens een
wolf onderdak geboden; wij waren daarbij met een zevental metgezellen. Ook
Isegrim, hier aanwezig, was daar toen bij, waardoor hij er minder aan twijfelt
dat ik de waarheid spreek. Toen werd van die wolf die te gast was verlangd om
leider en hoofdman te worden omdat hij meer inzicht had dan wij. Hij deinsde
ervoor terug om de aangeboden last van het heersen op zich te nemen en zei
dat hij tweeënhalf jaar oud was. Zo ging hij weg, wees onze raad en het leiderschap, grof als hij is, resoluut af, door ons niet overweldigd. Het is een jaar geleden dat deze uitspraak werd gedaan. Laat elke knappe kop hier maar een optelsom maken van wat een vijfde deel van een lustrum wordt genoemd met een
half lustrum erbij. Bovendien klaag ik niet dat het mij aan getuigen ontbreekt.’
‘Houd toch op de koning voor de gek te houden!’ sprak Isegrim. ‘Hij heeft het
wel door wanneer hij met eigen ogen mijn slapen bekijkt. Mijn grijzende haar
is het bewijs van mijn leeftijd: ik ben honderd tachtig jaar oud. Daarom moet
de koning geen geloof hechten aan de woorden die jij zojuist naar voren hebt
gebracht, omdat die dichter bij de waarheid zouden liggen.’
‘Dus jij was die wolf?’ riep de vos uit. Wij weten dat dit waar is: er was daar
geen andere wolf. Ik zal niet meer zeggen: “Jij spreekt altijd de waarheid” omdat
jij de ware dingen, die ik op mijn beurt wilde zeggen, al hebt gezegd. Je hebt nu
toch al de helft van je vierde levensjaar vol gemaakt als jouw woorden destijds betrouwbaar waren. Als je er berouw van hebt dat je dat hebt gezegd en wat gezegd
is ontkent, zullen zij die jou schuldig verklaren dat unaniem doen. De getuigen
zullen zich beraden op wat de aanbrenger en wreker zegt. Bok en ram, wie van
jullie brengt hem tot zwijgen? Zeg wat jullie weten, want jullie waren bij ons.’
‘Mag ik het niet weten?’ merkte Carcofas op. ‘Ik was er toen toch ook bij als
deurwachter? En schonk hij daar niet vrolijk zijn bijval aan mijn dienstvaardigheid?’
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De drie stonden op. De ezel kreeg opdracht het woord te voeren. Lang staarde
hij met neergeslagen ogen naar de grond tot hij uiteindelijk luidruchtig balkend
zijn bek opende. De wijde omgeving beefde door de huiveringwekkende klanken.
‘Schor als ik ben, edelen, kan ik niet schreeuwen: “Zwijg!”, want het ontbreekt
onderbroken woorden aan kracht. Isegrim, een wolf van roemrijke afkomst,
houdt naar ik hoop van de koning, de dienaren en de bevelen van de koning.
En wij krijgen bevel op te treden als getuigen, terwijl wij uit grof hout zijn gesneden, inzake enkele dingen die hij zelf nog niet eens ontkent! Wij willen niet
plotseling als getuigen tegen deze of gene naar voren treden, want de last van
het getuigen is groter dan de eer. Wij eisen uitstel van de ons opgedragen uitspraak tegen hem, ook al staat er in deze zaak veel eer voor hem op het spel. Hij
heeft namelijk iets gezegd wat hij opnieuw overdacht heeft, met Reynaert als
getuige; wij hechten geloof aan wat we luid en duidelijk gehoord hebben. Moet
hij loochenen wat er is gezegd? Hij is bang getuigen naar voren te brengen, wat
bekend is te ontkennen; voor ons waren de woorden duidelijk. Maar nu stellen
wij het uit om de woorden die hij heeft gesproken te zeggen; ze zullen op het
juiste moment gezegd worden, maar nu willen we niet antwoorden. Noem een
geschikte dag: misschien rijst er twijfel aan een oude beslissing wanneer er een
betere is bedacht, want al is dat de leeftijd die hij naar eigen zeggen heeft, vaak
brengt iets nietigs geweldig veel goeds teweeg. Wat als, aangezien hij geen Latijn kent, de waarde van de huid afneemt ten gevolge van zijn onbehouwen gedrag? Indien hij even leergierig in het Frans “Waar?” zou kunnen zeggen tegen
iemand die over Atrecht praat als hij het antwoord weet wanneer iemand naar
Aken vraagt, had men toen van hem moeten weten dat hij de waarheid sprak
over de huid.9 Ik denk dat de vos bedrogen kan worden; ik weet dat hij niet
bedrogen wil worden. Zo spreek ik, als zij tweeën hetzelfde moeten zeggen.’
De bok en de ram, die de gelegenheid te baat namen, spraken toen: ‘Broeder,
een deel van je betoog is wankel, een deel staat vast. Onwetendheid geldt niet
de huid, maar belemmert het hart. Wij komen ook niet uit Frankrijk, maar zijn
wij daarom slecht? Wanneer de huid, die nu goed is, nog een dag ouder wordt
dan de vos heeft gezegd, zal hij echt geen kracht meer hebben. Laat daarom de
tijd van het oordeel niet het voordeel wegnemen. Wij zeggen dat Reynaerts uitspraak vaststaat. Als er van vrede is gerept, moet de wolf zelf gevraagd worden;
liefde voor vrede bezorgt een dwaas voordelen.’
Na het getuigenis van zijn vrienden sprak Isegrim de volgende woorden:
‘Voor nu is deze dag veel te strak vastgebonden. Wij kennen jullie tot nu toe
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als getuigen en wij hebben jullie ooit als getuigen leren kennen: als ik niet sterf,
zal ik voor jullie een toonbeeld van liefde zijn. Ook heeft de vos kwaadaardig
gelogen, want voor artsen is de huid van een bejaarde wolf even waardevol als
die van een jonge wolf.’
‘Hij spreekt de waarheid,’ zei Reynaert. ‘Zowel een jonge als een oude wolf
draagt een huid die een geneeskrachtige werking heeft. Als ze hier samen zouden zijn, zouden we ze beiden van hun vacht ontdoen, maar als er geen oude
is, zal een jonge ook wel geschikt zijn. We moeten nemen wat het lot ons heeft
gegeven; dit moment, dat niet terugkomt, bepaalt ons besluit.
Welaan, lieve jongen! Isegrim, jongen, waar wacht je nog op? Als je zoiets
kleins weigert, zou je dan ooit grootse geschenken geven? Je evenaart de taak
van de gever met de plichtsgetrouwheid van het overhandigen. O, hoe veel
dankbaarheid vergoedt een bescheiden inspanning! Trek uit! Je geeft je vacht
niet weg, er wordt je alleen maar gevraagd hem uit te lenen! Als je iets doet,
doe het dan nu; het drankje is al bijna klaar. Ach, waarom heeft het meedogenloos lot mij verboden een wolf te zijn? Men had mij niet hoeven te vragen
om mijn vacht uit te lenen. Ik zou hem zeker even graag weggeven als uitlenen,
maar omdat jij onvermurwbaar bent, heeft dankbaarheid totaal geen greep op
jou. Door te willen wordt niet sterk geweest te zijn een goed; door sterk te zijn
wordt niet willen een goed, en zo leidt onbehoorlijk onderscheid vaak tot schade. Het is nu zomer en warm, de zon staat in de hoge vader van de koning,10
en jij aarzelt? Wat als de Waterman uit zijn urn sneeuw omlaag zou gieten? Je
bent een en al onwil om hem mij te schenken terwijl ik dreig omdat je je huid
niet hebt uitgeleend op verzoek van de koning.’
‘Ik denk dat sommigen van jullie meer onderontwikkeld zijn naarmate ze
denken dat ze het minder zijn,’ sprak de leeuw verontrust. ‘Tot op heden heeft
Isegrim nog nooit met goed fatsoen gebroken; daarom schaamt hij zich ervoor
zich zonder dienaar uit te kleden. Alsof hij een dief is schreeuwen jullie hem
toe dat hij zijn vacht ter beschikking moet stellen. Hij stelt hem bereidwillig
ter beschikking. Een van de rijksgroten, wie dan ook, moet opstaan en hem
terzijde staan: wie mijn man is, zal hem zeker ten dienste staan.’
De beer sprong op en sprak: ‘Ik voel mij niet te goed om het juk van een armzaliger heer te dragen. Buig uw hoofd hierheen, heer Isegrim. Ik zal helpen,
dan kunt u uw mantel met de Franse slag afleggen.’
Zo sprak hij en trok de huid los, vanaf de achterpoten tot aan de punten van de
oren, niet verder. Om Isegrims voorpoten bleven nog twee handschoenen achter die tot de knie reikten en een mijter bedekte zijn voorhoofd vanaf zijn kruin.
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‘Nog nooit,’ sprak Scheurdarm het everzwijn, ‘hebben we gezien dat er met
meer eerbied een dienst is bewezen aan een jonge wolf.11 En toch zwijgt hij.
Niet alleen onthoudt hij de beer de dankbaarheid die deze verdient, hij doet
zelfs iets wat nog erger is: hij kijkt dreigend en lijkt kwaad. Moet ik denken
dat deze dienst hem slecht is bevallen? Beer, als je de kans zou krijgen de huid
opnieuw te pakken, raad ik je aan eerst te kijken wie je met je hand vasthoudt.’
Als regenwater dat over straat stroomt, overspoelde bloed het hele lijf van de
wolf. Reynaert keek naar de wolf, die rood kleurde nu zijn vlees was blootgelegd, en sprak de volgende woorden tot het everzwijn: ‘Wat klaag je nou? Ben
je verbaasd dat hij de vriendschap van de beer heeft afgewezen? Zijn gedrag
tegenover de koning was nog woester en slechter! Maar de beer mag rekenen
op de dankbaarheid van de koning, aan wie hij gehoorzaamd heeft. De koning
lijdt wanneer niemand een woesteling tot inkeer brengt. Bedenk hoe hovaardig
hij de koning persoonlijk gekrenkt heeft: hij zal kunnen klagen over zijn dienaar dat jij je voor hem schaamde! Kijk! Bedenk eens of jou ooit is opgevallen
dat de wolf tot aan zijn voetzolen geniet van hoogst voornaam purper. Deze
mantel is pas geverfd met Tyrisch purper;12 de verse verflaag druipt nog van het
goudgele vocht. Daar overheen heeft die idioot, die met zo’n mantel rijk was
uitgedost, een afzichtelijke wolvenvacht aangetrokken. Wanneer hij fraaier
aangekleed, zonder dat wolvenvel, naar de koning was gekomen, zou hij met
zijn kleding zijn schitterende rijkdom zichtbaar hebben gemaakt. Hij heeft aan
kwaad nog erger toegevoegd, want ondanks het verzoek van de koning om zijn
vacht ter beschikking te stellen treuzelde hij koppig. Wij hebben hem hier met
vele smeekbeden omgepraat, maar toch kan ik nauwelijks geloven dat hij het
gevraagde wilde geven. Daarmee heeft hij veel vertraging bij het toedienen van
het geneesmiddel veroorzaakt. De schuld die gedelgd moet worden eist een
hoge vergoeding! Dreigend voor de koning was hij en dreigend voor diens dienaar; hij vraagt niet om genade en heeft geen schuldbesef.’
‘Isegrim, waar wacht je op?’ sprak het hele hof grimmig. ‘Je hebt er baat bij om
berouw te tonen van je misdaad! Werp je meteen op de grond om je met de koning te verzoenen! Misschien zal hij tegen een smekeling niet streng optreden.’
Isegrim maakte aanstalten om genoegdoening te geven en eensgezind spoorde het hele hof hem aan om smeekbeden tot de koning te richten. Hij strekte
zijn geschoeide voeten, boog zijn met een mijter bedekte hoofd en maakte zich
op om neer te knielen.
De vos verbood hem dat en gaf bevel de dolleman te verwijderen. ‘O edelen,’ sprak hij, ‘zien jullie het dan niet? Om zijn misdaad te zoenen stormt
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hij – kijk! – blootshoofds en met blote handen als een vuistvechter naar voren.
De schoft biedt de koning een muts en handschoen aan, maar dat is niet de manier waarop een aangeklaagde om genade hoort te vragen! Hij daagt de koning
en de beer uit voor een duel! De volgende schuld wordt nog verergerd door de
eerste. Met welk vonnis stemmen wij de koning tevreden nu hij zo beledigd is?
Zo heb ik schuldigen nog nooit genade zien verdienen!
Wanneer zul je ooit eens verstandig handelen, domme Isegrim? Ik dacht
dat je om genade zou vragen, maar je gedraagt je als iemand die kwaad in de
zin heeft. Je hebt een muts op je hoofd, je armen dragen handschoenen – die
had je buiten moeten laten! Wat ben je met de koning van plan? Treed terug,
ongelukkige, en onthoud mijn waarschuwingen door ze in je geest te prenten:
als je de koning nog dieper beledigt door een of andere onbezonnen misdaad
en er van je verlangd wordt dat je je misdaad zoent, waak er dan voor een handschoen bij je te steken of een muts mee te nemen. Ik zal proberen gedaan te
krijgen dat de koning je doldrieste gedrag nu niet bestraft.’
‘Ik geloof,’ sprak het hert, ‘dat als daar toestemming voor was gegeven, hij
deze kleinigheid nog steeds nooit zou hebben afgegeven. Als hij die niet zou
hebben afgegeven uit liefde voor de koning, zou hij hier nooit of te nimmer zijn
mantel afgeven. Nu wil hij dat hij deze mantel hier had gegeven om die mijter
en handschoenen te behouden: deze geschenken vergoeden de schade, als hij
die heeft.’
‘Vaak durven dienaren des te onzinniger te handelen naarmate ze zien dat
hun meester toegeeflijker is,’ sprak de beer. Tot nu toe en verder zondigt Isegrim zwaar, maar toch is hij rechtschapen met zijn bereidwillige dienstverlening. De rechtschapen koning dient dat te erkennen en, na zijn zweetkuur, de
wolf bij zijn vertrek de uitgeleende vacht terug te geven en weg te laten gaan.’
‘Wat zegt u, heer beer?’ zo sprak de vos hem toe. ‘Welke lieden behoort de koning voor deze verdiensten zijn gunst te schenken? Misleid door uw uitspraak
zou hij wel eens kunnen denken dat hij met zijn dienst nieuwe dankbaarheid
verdiend heeft. Eerder heeft hij de koning helemaal niet gediend, behalve dan
door dit pak bijna noodgedwongen uit te lenen! Denk eens na: wie van ons zou
dit geweigerd hebben, wie anders dan hij? Deze dienst behoort weinig dankbaarheid te oogsten.’
Met een halm en een uitspraak vergaf de milde heerser Isegrim toen dat hij
zijn huid veel te laat had uitgeleend en dat het verlies niet naar behoren was
vergoed, en hij gebood de wolf, nu de verdenking was weggenomen, te vertrekken.13 Daarna werd hem de keus gelaten: hij kon er zeker van zijn dat de uitge-
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leende vacht bewaard zou worden tot hij terug zou komen of hij kon de tocht
over ongeveer drie dagen weer maken, wanneer de koning zijn zweetkuur achter de rug zou hebben, om zijn vacht in goede staat weer in ontvangst te nemen.
Isegrim keurde geen van beide goed, verliet degenen die hem groetten zonder
hun groet te beantwoorden en vertrok zonder eerbied te tonen. Om het aangroeien en uitharden van zijn huid te bespoedigen stemde hij plaatsen en tijden
op elkaar af: de dagen op berghellingen waar volop zonlicht doordrong zodat
het open bosland gloeiend heet was, de nachten op grazige weiden, nat van
dauwdruppels, vanwege de weldadige afwisseling van koude en hitte.
Toen de koning de kruidendrank had ingenomen en de huid had omgeslagen,
bracht vredige slaap zijn afgematte lichaam rust. De koorts zakte, afgedreven
met het overvloedige zweet. Eenmaal ontwaakt stond hij op en vroeg zelf om
voedsel. Hij sterkte steeds verder aan, sliep en at tot zijn vroegere gezondheid
volledig was teruggekeerd.
Op een daartoe geëigende dag liet hij een plechtig feestmaal aanrichten en gaf
zijn onderdanen grootse geschenken. Hij schonk Reynaert de vos de uitzonderlijke eer, die niemand vroeger of later ooit heeft verdiend, om onbevreesd
over de sporen van zijn staart te mogen lopen.14 De beer noch het everzwijn was
deze eer te beurt gevallen. Door deze veel besproken onderscheiding werd de
vos bekend en maakte naam in de kring van voorname raadslieden.
Na afloop van dat alles droeg de koning de vos op de lange uren te bekorten
met een plezant verhaal over wat er gebeurd was: hoe het zat met de komst van
de wolf Isegrim naar het gasthuis van de reegeit, hoe hij was vertrokken, waarom hij zich elders als grijsaard had voorgedaan en daar als jongeling. Daarop
vertelde Reynaert het hele verhaal, dat nu volgt, in de juiste volgorde.
De bedevaart
‘De reegeit Bertiliana had de gewoonte om in gezelschap heilige plaatsen te
bezoeken om daar te bidden. Aanvankelijk had ze niemand bij zich, maar later
vond ze zeven reisgenoten en was ze dankzij hun raad en kracht veilig. Rearied
het hert, de ram en de bok liepen in de voorhoede als een strijdmacht tegen verdachte bendes. Mij stelden ze aan als rentmeester om zaken te regelen, de ezel
was deurwachter en lastdrager. Gerard de gans hield de wacht en waarschuwde
’s nachts voor vijanden door luid te snateren. Sputien de haan, bewaker en aanwijzer van de tijd, kraaide ’s nachts en overdag de uren: overdag kraaide hij het
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tijdstip voor vertrek, rustpauzes en maaltijden, ’s nachts riep hij degenen die
waakten op om te bidden. Om twijfels weg te nemen zal ik vertellen hoe de
reegeit Bertiliana hen ontmoette.
In haar eentje was ze van huis vertrokken om op bedevaart te gaan naar heilige plaatsen in het buitenland. Halverwege haar reisbestemming kwam ze op
een kruispunt dat door dicht kreupelhout werd beschaduwd. Ik kwam haar
daar tegen, wenste haar goedendag en kreeg een groet terug. Op mijn vraag
waarom en waarheen ze zo alleen onderweg was, antwoordde de reegeit: ‘Zo
ben ik dat gewend, zo reis ik graag; zoals mijn moeder op bedevaart ging, zo
doe ik dat ook. Ons huis is nog steeds gevuld met drommen personeel. Ik wil
dit godgewijde werk niet teniet doen door me met pracht en praal te omgeven.’
Daarna vertelde ze me welke plaatsen ze wilde bezoeken.
‘Als je verstandig bent,’ zei ik, ‘reis je niet zonder een gewapend geleide dat je
onderweg met moed en raad terzijde staat. Het hert, ik, de ram, de haan, de
bok, de gans en de ezel hebben de gelofte afgelegd dezelfde reis te ondernemen.
Afgunst loert er voortdurend op om de goeden te bespringen en onheil dreigt
voor wie zich veilig waant, maar gedeeld leed doet minder pijn terwijl voorspoed minder plezier brengt wanneer niemand er in deelt.’
Ze stemde toe en wij zwoeren elkaar trouw. Opgewekt zetten we onze reis
voort en spraken met elkaar over onze plannen.
De wolf Isegrim, die zich daar in de buurt schuilhield, had ons afgeluisterd
en gehoord dat er een verbond was gesloten. Hij had bijna honderd tachtig
levensjaren achter zich op de dag waarop de reegeit ons als metgezellen had
gekregen. Toen hij Carcofas opmerkte, die hun in huiden genaaide bezittingen
met slepende tred meezeulde, deed zijn aangeboren woestheid zich gelden en
hongerde hij naar buit. Wat moest hij doen? Zijn verstand was snel, maar zijn
buik traag. Hij had meer gegeten en gedronken dan goed was en overdadiger
dan gewoonlijk, zodat hij met het gewicht van zijn buik de harde grond platdrukte. Zijn flanken staken een hand boven zijn heupbeen en ribben uit en
stonden strakker gespannen dan zijn keiharde buik, en onder druk van zijn
maag was zijn huid zo ver uitgerekt dat ze niet meer volledig door haren bedekt
werd, ook al stonden die dicht op elkaar. Hij sprak toen al zijn lichaamskracht
aan en probeerde drie keer overeind te komen, maar drie keer viel hij.15
‘Ik zal de sporen toch volgen,’ kreunde hij. ‘Lopen is mij onmogelijk, dan maar
rollen,’ zo sprak hij. ‘Ik zal geen reisgenoot zijn, maar een gast!’ Zodoende liet
hij zijn buik met zijn rug van plaats wisselen en zijn rug met zijn buik; hoop
wekte kracht op en kracht hoop, en begeerte bracht hem in beweging.
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Omdat ik al wist door welke wouden we liepen – dezelfde waarin hij doorgaans huisde – zonderde ik me samen met Jozef van de groep af, pakte de
levenloze kop van een wolf die was opgehangen en vertelde Jozef wat hij moest
doen als er een grijze en onbetrouwbare bezoeker, wolf genaamd, zou komen
opdagen.
Het werd snel donker, de haan kraaide, en daarom betraden onze makkers
een nachtverblijf en installeerden zichzelf en hun bagage. Jozef riep Carcofas
en belastte hem met de bewaking van de deuren.
‘Als er een gast komt,’ zei hij, ‘doe dan het tegenovergestelde van wat je bevolen wordt, wat ik je ook beveel.’
Carcofas stemde daarmee in en ging voor de deur staan zoals hem was opgedragen. Wij gingen aan tafel zitten. Razende eetlust kwelde de ezel, die met
onnozele achterlijkheid op zijn honger reageerde. Hij liet de deur voor wat ze
was en liep naar de haard, sprong op de onbeheerde borden af en verslond her
en der de restjes. De ram voer tegen hem uit en maande hem terug te snellen
naar de deur.
‘Wees niet bang,’ zei de ezel schor. Beiden waren razend.
De wolf rende verder, nu zijn buik zich had ontspannen, en sprak bij binnenkomst: ‘Hier zij vrede! Hier, broeders, zij vrede! Ik, Isegrim, doe de ronde langs
mijn broeders om hen te vermanen, maar het doet mij nog veel meer plezier om
jullie eerst te bezoeken.’
Hij had besloten om eerst onze gast te zijn, maar daarna ieder in zijn slaap
aan zijn gulzige vraatzucht over te leveren. Aanvankelijk beefden sommigen
van angst, maar omgekeerd hoefde een zo groot leger één vijand niet te vrezen.
De bok stemde niet in met de woorden waarmee de wolf hen begroette en
sprak, waarbij hij aldus de spot met hem dreef: ‘Wie moet de welkomstzegen
uitspreken?’
‘Dat is aan de bisschop, die ons eerbiedig moet zegenen.’
‘Of heeft de abt hier nu broeders? Hij zoekt ze maar waar ze altijd zijn! Ik bid
dat deze abt plotseling een broeder tegenkomt, een die niet wil dat hij te laat
bij de deur was!’
‘Maar hier is Gerard!’ sprak ik. ‘Ontvang hem dan toch: de anderen wilden
het niet, hij misschien wel.’
‘Waarom zijn jullie boos, vrienden?’ antwoordde Isegrim. ‘Als men van mij
verlangt dat ik blijf, dan doe ik dat. Zo niet, dan ga ik weer weg. Ik dacht echter dat ik als een buurman voor jullie was. En ooit was ik voor jullie meer dan
alleen maar een landgenoot. Onze families zijn verbonden door gemeenschap-
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pelijk bloed. Jullie kennen me, weten wie ik ben: ik ben jullie vriend! Er is hier
geen buitenstaander. Als jullie mij niet kennen, kennen jullie jezelf dan wel?
Jullie kennen me niet meer, maar ik ken jullie wel en mijn huis is elk van jullie
evenzeer welgezind. Betaal mij dus met gelijke munt terug, met broederlijke
vriendelijkheid.’
‘We zullen het je betaald zetten! Omdat je te gerechte ure naar ons toe bent
gekomen zijn we dankbaar,’ antwoordde ik. ‘Ga hier maar zitten! Deel in wat
wij hebben.’
Juichend ging Isegrim zitten.
‘Ik maak me ernstig zorgen,’ sprak de reegeit, ‘over wat we voor onze lieve heer
moeten bereiden.’
‘Vrouwe,’ antwoordde Jozef, ‘er zijn hier alleen maar grijsharige wolvenkoppen.’
‘Dien op!’ riep ik uit. ‘Of deugen ze soms niet? Ik zou willen dat er even veel
zouden zijn als hij hier ons dierbaar is. Moge een gast, waar dan ook, nooit
slechter eten.’
Jozef liep weg en kwam terug met de kop die hij al bij zich had: ‘Deze heb ik
als eerste gepakt,’ sprak hij. ‘Kijk maar of hij goed is.’
Bij het zien van die kop vouwde de wolf zijn staart tussen zijn poten en wilde
liever dat hij ergens anders was.
‘Die is niks waard!’ antwoordde ik. ‘Breng één van de grootste!’
Jozef kwam snel weer terug en bracht dezelfde mee.
‘Deze is niet goed,’ zei ik. ‘Er liggen betere in de andere hoek. Neem er twee mee
van die zeven grote… Maar wacht eens even: die grote, die waarbij een stok van
hazelaarshout de bek houdt opengesperd, is het smakelijkst. Breng die maar!’
Jozef ging weg en nam de kop waarvan de bek wijd stond opengesperd omdat
er een stok in was gestoken; de tot een huiveringwekkende grijns opgetrokken
lippen raakten elkaar niet. Bevend keek de gast ernaar en wendde zijn blik af.
Wij troostten de angstige wolf en vroegen waarom hij beefde. Waar was hij nou
bang voor?
‘Vragen jullie dat?’ zei de gans toen. ‘Hij heeft last van de kou van een vierdaagse koorts.16 Waarom hij beeft? Wat heeft hij te vrezen – behalve mij misschien – temidden van zijn buren en medestanders? Als ik had gewild, was ik
wel vreeswekkend geweest, want hij is sterker noch sluwer dan deze wiens kop
ik heb afgebeten.’
‘Dat weten we,’ zei Jozef. ‘Dat kunnen we niet ontkennen, want we hebben het
zelf gezien. Spaar deze wolf, het is genoeg dat hij rilt van de koorts. Ik vraag me
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af waarom hij bij het zien van het eten de kop wilde laten terugbrengen: misselijk van het voedsel heeft hij koorts gekregen. Ik betreur deze gang van zaken.
Ik doe me niet voor als iemand die karig is met voedsel geven om op slinkse
wijze voedsel van de gast terug te krijgen. Als hij wil eten wat hij hier ziet, weet
hij dat er nu en morgen en wel tien avonden lang genoeg te eten is.’
‘Ik ben ziek, zoals jullie zeggen,’ sprak Isegrim, ‘en in de war door deze onvoorziene gebeurtenissen. Welke duivel zag ooit dat bedevaartgangers zoveel
van ongelukkige wolven afgenomen koppen bij zich hadden?’
‘Wij hebben alleen vijandige wolven hun koppen afgenomen,’ zei ik. ‘Jouw
kop heeft geen straf te duchten. Niemand heft zijn kop op door onze woede op
een vijand: als we niet van je zouden houden zou je voortaan beweend worden.’
Hij keek met wijd opengesperde ogen links en rechts om zich heen en beklaagde zich dat hij niet weer thuis was in zijn hut, waar zijn echtgenote nog
steeds vastte en zijn pasgeboren welpen aan haar uier zogen, want hun moeder
had voedsel nodig. Nog heviger bevend door alles wat hij hier gezien had sprak
hij: ‘Ik ga, vaarwel! Zware verplichtingen trekken me mee.’
‘Ga toch niet weg zonder een bewijs van onze liefde,’ zei het hert daarop tegen de vertrekkende wolf. ‘Wij menen dat het veilig en God welgevallig is om
op reis elk woud aan weerszijden van de wegen kaal te slaan en het doet ons
genoegen om de wolven die we vinden aan takken op te knopen of tot voedsel
te versnijden. God zelf heeft ons daartoe de kracht gegeven. Wees onze leider
in deze onderneming – daarmee heb je een bewijs van onze genegenheid – en
wees een beul voor wolven.’
‘Mijn leeftijd maakt geen aanspraak op deze eer,’ antwoordde hij, ‘want ik ben
tweeëneenhalf jaar.’ En zo ging hij weg, vrij.’
Nawoord
Bovenstaande tekst bestaat uit een bewerking van twee episodes uit de Ysengrimus (hierna Y), het grote Gentse dierenepos uit omstreeks 1150: de hofdag
(over de zieke leeuw en het villen van de wolf (Y III 31-1198) en de bedevaart
(Y IV 1-810).17 Jacob Grimm, die in 1834 de eerste uitgave van de Ysengrimus
abbreviatus liet verschijnen, meende dat dit het oorspronkelijke werk was. Hij
gaf het uit onder de naam Isengrimus en duidde de tekst die nu als de Ysengrimus te boek staat aan als Reinardus.18 Ernst Voigt, de Duitse geleerde die in
1884 een voortreffelijke editie van de Ysengrimus bezorgde, heeft aangetoond
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dat de relatie tussen beide teksten juist omgekeerd is en gaf de abbreviatus de
titel waarmee dit gedicht in handschrift A wordt aangeduid.19
Grimm meende dat de abbreviator uit het zuiden van Vlaanderen afkomstig was, gebaseerd op v. 355-357 (‘Indien hij even leergierig in het Frans
‘Waar?’ zou kunnen zeggen tegen iemand die over Atrecht praat als hij het
antwoord weet wanneer iemand naar Aken vraagt, had men toen van hem
moeten weten dat hij de waarheid sprak over de huid’).20 Op grond van deze
verzen meende Voigt dat een Duitse monnik de abbreviatus in de omgeving
van Aken schreef.21 In 1895 wees de Vlaamse reynaerdist Léonard Willems
in zijn monografie over de Ysengrimus erop dat Isegrim in beide teksten als een
Germaanse wolf wordt voorgesteld en dat het dus niet verbazingwekkend is
dat hij Atrecht niet kent, maar dat dit nog geen argument is om te veronderstellen dat ook de abbreviator een Germaan was en in de omgeving van Aken
leefde.22 De spelling ‘Ysengrimus’ wijst volgens Willems eerder naar Brabant
dan naar Vlaanderen.23
Lieven van Acker, die in 1966 in Latomus de van een uitvoerige inleiding vergezelde standaardeditie van de abbreviatus publiceerde, situeerde de abbreviator
in dezelfde streek als de dichter van de Ysengrimus, Vlaanderen, op grond van
ontleningen aan de Roman de Renart dan wel Van den vos Reynaerde. Atrecht
als pars pro toto voor Frankrijk en Aken voor Duitsland interpreteerde hij als
aanduidingen voor de buurlanden van iemand die tussen beide rijken in leefde
en zouden dus ook naar Vlaanderen wijzen. Daarnaast wijst de naam van het
everzwijn, Scurdarmus (Scheurdarm), naar het Germaanse taalgebied.24
In 1979 publiceerde Frits Peter Knapp een monografie over het Latijnse dierenepos waarin naast uitvoerige hoofdstukken over de Ecbasis cuiusdam captivi
en de Ysengrimus een korte bespreking van de abbreviatus is opgenomen. Ook
Knapp veronderstelt dat de abbreviator een Vlaming was. Hij baseert zich
daarbij onder meer op de ontlening van v. 355-357 aan VdvR v. 2630 (Ic hebbe
ghehoort nomen Aken / Ende Parijs, A 2630-2631) dan wel Reynardus vulpes
v. 1283.25 Op dit punt zal ik later terugkomen. Ook de naam van het everzwijn, Scurdarmus, gevormd uit het Dietse scheuren (‘scoren’) en darm, spreekt
voor Vlaanderen,26 evenals bepaalde verzen die wijzen op vertrouwdheid van
de dichter met volkstalige Reynaertverhalen, de Roman de Renart dan wel Van
den vos Reynaerde,27 want dat een Vlaamse dichter deze teksten kende is veel
waarschijnlijker dan dat een Duitse dichter er kennis van had, aldus Knapp.
Invloed van de volkstalige matière renardienne duidt er voorts op dat de abbreviatus niet voor het einde van de dertiende eeuw is geschreven.28
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Voor de – zeer beperkte – handschriftelijke overlevering moeten we in Duitsland zijn: het enige (vrijwel) volledige handschrift wordt thans bewaard in Tübingen (A, mist v. 97-100), een aantal fragmenten in Darmstadt (B, twee perkamenten bladen met v. 62-119 en 361-419). Daarnaast zijn spreuken uit de
tekst opgenomen in florilegia.29
De Ysengrimus abbreviatus en de Ysengrimus
Zoals gezegd vertelt de abbreviator in verkorte vorm (692 verzen) twee episodes uit de Ysengrimus na, in mijn in 1997 gepubliceerde vertaling van die tekst
Aan het hof van de koning en De bedevaart.30 Tal van verzen zijn letterlijk overgenomen uit het Gentse dierenepos, soms verscheidene achter elkaar.31
Een opvallend verschil tussen beide teksten is dat de abbreviator satirische
uitweidingen tegen geestelijken heeft weggewerkt.32 Isegrim als wolfsmonnik,
de wolf die optreedt als monnik, abt en bisschop, zo kenmerkend voor de Ysengrimus, is in de abbreviatus vrijwel afwezig; alleen in de bedevaartepisode wordt
de wolf als abt (v. 617, 619) en bisschop (v. 617) aangeduid. Ook de kerk van
Sint-Gereon in Keulen, het doel van Bertiliana’s bedevaart, wordt in de abbreviatus niet genoemd. In de hofdagepisode ontbreekt elke verwijzing naar
Isegrims verleden als monnik (Y V 447-704, 821-1117).
Satire op de geestelijkheid in het algemeen, en de wolfsmonnik in het bijzonder, ontbreekt dus. Ook de passage waarin Isegrim, als monnik, koning leeuw
nadrukkelijk het recht toekent om de wetten – die de koning zelf vaststelt – te
verbreken (Y III 167-196), is weggelaten. Voorts zijn passages waarin geweld
tegen de wolf wordt gebruikt weggelaten of ingekort; het plezier en de spot die
in de Ysengrimus met het mishandelen van de wolf gepaard gaan zijn in de abbreviatus verdwenen. Zo is het beeld van de ram en de bok die Isegrim met hun
hoorns naar elkaar over koppen (Y III 213-217) en ondertussen voortdurend
toespreken, waarbij ze er goed op letten dat ze zijn vacht niet scheuren, in de
abbreviatus versoberd tot ‘impactisque lupum pulsantes cornibus’ (‘en beukten
de wolf met hoorns die geen vrede kenden’, v. 85). De komisch-wrede afranseling die de wolf in de Ysengrimus bij zijn vertrek uit het onderkomen van de
bedevaartgangers in de deuropening ondergaat (Y IV 501-666), is in de abbreviatus volledig gesneuveld. Alleen een opmerking over de wolf tijdens de hofdag
verwijst ernaar (‘vroeger had hij harde deuren leren kennen toen hij als een
verraderlijke gast het huis van de reegeit was binnengegaan’, v. 66-67). Knapp
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vermoedt dat de abbreviator dit tafereel te grof en te boosaardig vond.33 Zonder
Isegrims mishandeling en de (mislukte) wraakactie van de wolvenclan heeft
de abbreviatus een veel minder grimmig einde: Isegrim vertrekt ongedeerd uit
het onderkomen van de bedevaartgangers. Ook de scène waarin de wolf gevild
wordt, is minder beeldend uitgewerkt (Y III 951-962; abbr. v. 411-414). Er is
dus minder geweld, minder leedvermaak en minder satire, kortom: de abbreviatus is veel ‘braver’ dan de Ysengrimus. Later zal ik terugkomen op deze versobering en een mogelijke verklaring geven.
Ook de Fortunapassage die in de Ysengrimus aan de hofdag voorafgaat, komt
niet voor in de abbreviatus. In het verhaal van de hofdag valt op dat in de abbreviatus alle wilde dieren komen, niet alleen de rijksgroten (v. 14), en anders dan
in de Ysengrimus (Y III 47-54) worden hun namen niet in een soort heldencatalogus vermeld. Later in het verhaal krijgen we hun namen wel te horen zodra
ze een rol in het verhaal vervullen. Verder is het in de abbreviatus de koning
zelf die Guthero de haas op pad stuurt om Reynaert te gaan halen (v. 109-110),
terwijl in de Ysengrimus Bruun de beer hiertoe besluit (Y III 275-282). Ook
op het ontbreken van de Fortunapassage, de kwestie van alle dieren versus de
rijksgroten en de rol van de beer zal ik later nog terugkomen.
Tenslotte noem ik nog twee verhaalelementen die niet door de abbreviator
zijn overgenomen: het motief van de verwantschap tussen Reynaert en Isegrim, en de talenkennis die Reynaert in de Ysengrimus tentoonspreidt wanneer
hij de door hem naar het hof meegebrachte schoenen in het Hongaars, Turks
en Latijn telt (Y III 381-388). In de abbreviatus beheerst de vos enkel Latijn.
De abbreviator heeft echter niet alleen gesnoeid, hij heeft ook elementen toegevoegd, zoals de wijze waarop de wolf de groei van zijn vacht bevordert wanneer
hij gevild is (v. 507-512). Anders dan in de Ysengrimus suggereert Reynaert, in
het bedevaartverhaal, dat er in het onderkomen in het bos twee wolven aanwezig waren (abbr. v. 285-320). Door niet te ontkennen dat hij daar aanwezig was
levert Isegrim zelf het bewijs dat hij de wolf is met de juiste leeftijd.34
Een ander opmerkelijk verschil is de rol van de verteller van het bedevaartverhaal. In de Ysengrimus, met zijn doordachte in medias res-structuur, verzoekt
koning Rufaan, wanneer hij dankzij Isegrims vacht hersteld is van zijn ziekte,
Reynaert om over zijn belevenissen met de wolf te verhalen. De vos vraagt dan
aan Bruun om het woord te voeren, want de beer had nieuwe verzen gemaakt
over wat hem was verteld. De haas gaat de verzen halen en geeft ze aan Bruun,
die ze op zijn beurt aan Grimmo de ever geeft, en deze draagt Bruuns verzen
dan voor. Deze vertelling vormt een binnenverhaal in de Ysengrimus. In de ab-
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breviatus daarentegen vertelt Reynaert zelf het verhaal van de bedevaart en is er
geen rol weggelegd voor Bruun als dichter en de ever als voorlezer.
Treedt het everzwijn in de abbreviatus niet op als verteller van Reynaerts
avonturen, als spreker in de dialogen heeft hij een grotere rol toebedeeld gekregen dan zijn evenknie Grimmo in de Ysengrimus. En hij heeft een andere
naam gekregen: Scurdarmus (v. 415), hier vertaald als Scheurdarm. Ook de
haan draagt een (iets) andere naam in de abbreviatus: Sputinus, in plaats van
Sprotinus in de Ysengrimus. De naam van de leeuw (in de Ysengrimus Rufanus)
krijgen we in de abbreviatus niet te horen, evenmin als details over zijn afkomst
(Y III 33-34). De haas Gutthero (Gutero), de ram Ioseph (Jozef), de bok Berfridus (Berfried), de beer Bruno (Bruun), de wolf Ysengrimus (Isegrim), de
vos Reynardus (Reynaert), de ezel Karchophas (Carcofas), het hert Rearidus
(Rearied), de reegeit Bertiliana en de gans Gerardus (Gerard) worden wel met
name genoemd en dragen dezelfde naam als in het Gentse dierenepos.
Een aantal andere toevoegingen (het lachen van de koning om Isegrims brutaliteit (v. 49), de naam van Reynaerts burcht (v. 57), Aken en Atrecht (v. 356357), de halming (v. 497) en de beloning die Reynaert van de koning krijgt
(v. 523)) zal ik hieronder in meer detail bespreken.
De Ysengrimus abbreviatus en de matière renardienne
Van Acker heeft in de inleiding op zijn editie gewezen op elementen die ontleend zijn aan Van den vos Reynaerde dan wel de Roman de Renart, en noemt
daarbij branche I (Le plaid) en X (Renart trompe Roënel le chien et Brichemer le
cerf – Renart médecin; indeling Martin). Branche X ligt voor de hand, dat is
tenslotte het verhaal van de zieke koning, maar minder duidelijk is waarom hij
branche I, het rechtsgeding tegen Reynaert, noemt. Deze branche vormde voor
Willem die de Reynaert maakte een zeer belangrijke bron, maar heeft inhoudelijk niets met het hofdag- en het bedevaartverhaal in de abbreviatus van doen.
Om welke verhaalelementen gaat het?
Laten we beginnen met de hofdag. Dat de abbreviatus met een hofdag begint, kan wellicht worden toegeschreven, aldus Van Acker, aan de invloed van
Franse dan wel Nederlandse Reynaertverhalen; verschillende branches van de
Roman de Renart en Van den vos Reynaerde beginnen immers zo.35 Een andere verklaring die ik hier wil opperen is de volgende: omdat de abbreviator
de Fortunapassage (Y III 1-30) die in de Ysengrimus aan het verhaal van de
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zieke leeuw en de hofdag voorafgaat niet in zijn gedicht opnam,36 begint zijn
verhaal als vanzelf met een hofdag, waarbij hij vervolgens de Ysengrimus op de
voet volgt. Hier komt nog bij dat de hofdag in de tijd waarin de abbreviatus is
geschreven al een eeuwenoud motief in de matière renardienne was.37 Dit motief
kan dus op allerlei manieren in de abbreviatus terecht zijn gekomen.
In de abbreviatus krijgen we aanvankelijk te horen dat alle dieren (‘omnes feras’,
v. 14; ‘omnes’, v. 17) komen opdraven, maar later spreekt Reynaert alleen over
edellieden (‘barones’, v. 170; ‘proceres’, v. 173). In de Ysengrimus wordt nadrukkelijk verteld dat alleen de rijksgroten aan het hof verschijnen (‘non omnia … /
primatum nomina pauca’, Y III 45-46), al zegt Isengrim later tegen de koning
dat al zijn onderdanen (of worden alleen de voornaamsten bedoeld?) bevel hebben gekregen om te komen (‘omnes tuos’, Y III 136). Volgens Van Acker heeft
de abbreviator zich laten leiden door dit laatste vers, samen met branche I v. 16
(‘totes les bestes’) en VdvR v. 48-49 (‘Doe quamen tes sconinx hoven / alle die
diere groet ende cleene’).38 Van de parallellen die Van Acker aangeeft tussen de
abbreviatus enerzijds en de Roman de Renart en Van den vos Reynaerde anderzijds vindt Knapp de oproep aan alle dieren ‘besonders beweiskräftig’.39 In de
Ysengrimus en in de abbreviatus komt echter dezelfde onduidelijkheid voor (komen alle dieren of enkel de rijksgroten?). Ook in dit geval is het dus niet nodig
om verder te zoeken dan de Ysengrimus, de tekst die de abbreviator bewerkte.
Met betrekking tot het lachen van de koning om de wolf in abbr. v. 49 (‘ipse
parum ridet leo’) verwijst Van Acker naar branche X v. 196 ff., waar de koning
lacht na Tibeerts weerlegging van Isegrims klacht. Daarbij merkt hij op dat het
weinig uitmaakt dat de koning in die passage niet ziek is. Belangrijker is dat de
lach van de koning en het rumoer van het hof gericht zijn op de wolf, en niet op
de vos die nog niet aanwezig is, zoals in Y III 361. Hier lacht de zieke koning
niet om Isegrim, maar om de vos wanneer deze klaagt over de oneerlijkheid van
zijn heer.40 Van Acker spreekt over een gebrek aan logica in de passage in de
abbreviatus en schrijft dit toe aan een andere traditie dan die van de Ysengrimus.
De redenering dat de abbreviator het lachen van de koning eerder aan de Roman de Renart zou hebben ontleend dan aan de Ysengrimus overtuigt me niet.
Zowel in de Roman de Renart als in de Ysengrimus is de context anders dan in
de abbreviatus; waarom branche X dan eerder in aanmerking zou komen dan
de Ysengrimus als mogelijke bron is me niet duidelijk.
Van Acker noemt ook ‘dempta condicione’ (‘wegens plichtsverzuim’, v. 120)
als een element dat ontleend zou zijn aan een andere tekst dan de Ysengrimus.41 Hij verwijst naar Voigt, die ‘dempta condicione’ ‘eine arge Übertrei-
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bung’ noemt, zonder aanknopingspunt in het voorafgaande of volgende,42 en
verklaart het als een onjuiste interpretatie door de abbreviator van Y III 289:
‘delatus prodente lupo, vix rege rogato tempora, dum veniens ipse loquaris,
habes’ (‘Je bent verklikt door de verraderlijke wolf en je hebt nauwelijks tijd om
mee te komen, zoals de koning gevraagd heeft, om zelf het woord te voeren’).43
‘Dempta condicione’ staat echter niet op zichzelf, want in abbr. v. 109-110 blijkt
dat de koning erg boos is op Reynaert, ongetwijfeld omdat alle dieren waren
opgeroepen om zich aan het hof te vervoegen (v. 14: ‘… had deze boodschap
alle wilde dieren opgedragen naar hem toe te komen’; v. 17: ‘… wilde hij allen
trouw laten zweren aan de koningin en aan zijn kinderen’). Er is dus wel degelijk sprake van plichtsverzuim, zoals blijkt uit Y III 279-280: ‘Si uero ueniens
non excusauerit apte / Tardandi culpam, legibus angi reum’ (‘Mocht hij bij
aankomst geen goed excuus hebben voor zijn fout om te laat te komen, straf
de schuldige dan conform de wet’). De ‘schuldige’ (‘reum’) staat ook in abbr.
v. 120 en wel op dezelfde plaats in het vers. Het lijkt me dan ook niet terecht
om ‘dempta condicione’ ‘zwaar overdreven’ te noemen. Nog een argument om
in dit geval naar de Ysengrimus te kijken is dat ‘dempta condicione’ daar ook
voorkomt, in een passage waarin Isegrim de ruin Corvigaar vraagt om hem zijn
huid af te staan, want, zo zegt de wolf, koning leeuw heeft hem als beloning
voor het afstaan van zijn huid de volgende beloning geschonken: het eerste dier
dat Isegrim tegenkomt moet zijn huid afstaan aan de wolf, en wie die afspraak
schendt (‘dempta condicione’, Y V 1216) krijgt de doodstraf. Dit is weliswaar
een andere episode dan die van de hofdag van de zieke koning, maar Isegrims
woorden verwijzen ondubbelzinnig naar het verlies van zijn huid aan het hof
van de koning. Daarom lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat de abbreviator
deze zinsnede heeft ontleend aan de Ysengrimus en is het niet nodig, zoals Van
Acker doet, om te verwijzen naar Van den vos Reynaerde v. 466 ff. en naar
branche X 36-38 van de Roman de Renart: ‘Mes li rois, ce quit, li vendra / s’ il
puet tenir, sans respit, / ce qu’il a sa cort en despit’ (‘Maar als de koning hem
te pakken krijgt zal hij hem doen boeten, zonder uitstel, wegens minachting
van zijn hof ’).44 Het gaat hier om de afwezigheid van de vos, maar de context is
anders dan in de Ysengrimus en de abbreviatus: op dit moment in branche X is
de koning (nog) niet ziek, terwijl dat in de Latijnse teksten wel het geval is. Nog
een verschil is dat het in branche X om vertellerscommentaar gaat, terwijl in de
Ysengrimus én in de abbreviatus de haas de spreker is. Van Acker verwijst ook
nog naar VdvR (v. 466 ff.) en de Duitse Reinhart Fuchs (v. 1474 ff.), en werpt tot
slot de vraag op: ‘Serait-ce par hasard que l’Abbreviator écrit dempta condicione
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reum?’45 Ik denk dat de context in de abbreviatus, Y III 289 als achtergrond en
‘dempta condicione’ in Y V 1216 de zaak afdoende verklaren.
Dan de rol van de beer. Van Acker citeert Voigt, die over de abbreviator opmerkt: ‘Der Umdichter huldigt dem neuen Motiv, den Bär in den vicekönigliche Stelle zu drängen’, waarbij Voigt verwees naar abbr. v. 447 (‘dreigend voor
de koning was hij [de wolf, MN] en dreigend voor diens dienaar’ [de beer, MN]
en 463 (‘hij [de wolf, MN] daagt de koning en de beer uit voor een duel!’).46
Deze verwijzingen naar de beer zijn inderdaad toevoegingen ten opzichte van
de corresponderende passages in de Ysengrimus (Y III 1084 ff. resp. III 1121).
Van Acker voert aan dat Bruuns nieuwe rol verklaard kan worden uit de invloed van een andere traditie dan die van de Ysengrimus,47 waarbij hij verwijst
naar de rol van de beer als kapelaan in Reinhart Fuchs (v. 1511, 1906) en naar de
Roman de Renart, branche I v. 440, waar de koning de beer toespreekt als ‘bauz
doz frere’ (‘zeer beminde broeder’).48
Treedt de beer in de Ysengrimus werkelijk zo anders op dan in de abbreviatus?
In de Ysengrimus staat de beer al vanaf het begin aan Reynaerts kant. Het is
Bruun die de woede van de koning op de afwezige vos tot bedaren probeert te
brengen en de haas op weg stuurt om Reynaert aan het hof te ontbieden:
Bruun suste al bij voorbaat de zwaarwichtige dreigementen die de
koning tegen de vos zou uiten: ‘Koning, wees niet onverbiddelijk jegens uw afwezige dienaar, want misschien heeft zijn late komst een
geldige reden. Mocht hij bij aankomst geen goed excuus hebben voor
zijn fout om te laat te komen, straf de schuldige dan conform de wet.
Gutero, ren snel naar hem toe! Gelast Reynaert om met haastige
spoed hierheen te komen, want hij draalt als een onnozele dwaas.’49

In de abbreviatus daarentegen komt de beer op dit moment niet in beeld; geen
van de dieren neemt het op voor de vos, en de koning geeft persoonlijk de haas
bevel om Reynaert te gaan zoeken (abbr. v. 109-110).
In abbr. v. 447 en 463, hierboven geciteerd, is Reynaert aan het woord. Hij
spreekt over de wolf, die hij zo zwart mogelijk wil maken. Waarschijnlijk laat
de abbreviator Reynaert insinueren dat de wolf het ook op Bruun gemunt heeft
om de beer ervan te overtuigen dat deze moet doen wat de vos zegt. Isegrim
had immers de zetel ingepikt die Bruun nog het meest van alle dieren zou toekomen: ‘Zonder toestemming legde de onbehouwen Isegrim beslag op een zetel voor het aangezicht van de koning, een zetel die de beer eerder niet had
durven bezetten’ (Y III 105-106). Deze verzen heeft de abbreviator als v. 45-46
van zijn tekst vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de Ysengrimus.50
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Voigts opmerking dat vooral abbr. v. 463 ‘besonders Sinnlos’ is,51 kan ik daarom niet onderschrijven. De vos heeft er immers alle belang bij om Bruun als
bondgenoot te werven en probeert daarom de beer tegen de wolf op te zetten.
Anders dan in de Ysengrimus, waar Bruun Reynaert vanaf het begin van het
verhaal steunt, lokt de vos de beer in de abbreviatus gaandeweg de hofdag in zijn
kamp. Ik zie hier eigen inbreng van de abbreviator in en geen verwerking van
volkstalige Reynaertverhalen, nog afgezien van mijn reserves tegenover branche I als mogelijke bron van de abbreviator. En de beer wordt al helemaal niet
in de rol van troonpretendent gedwongen zoals in Reynaerts leugenverhaal in
Van den vos Reynaerde.
Dan de naam van de vossenburcht. In de Ysengrimus wordt Reynaerts hol
uitvoerig beschreven (Y V 775-792), maar heeft geen naam. In abbr. v. 57 zegt
Isegrim tegen de koning dat Reynaert het waagt om in ‘prava parte’ te blijven,
synoniem voor ‘mala parte’ ofwel in Manpertuus, een aanwijzing dat de abbreviator bekend was met de Franse dan wel Nederlandse Reynaerttraditie.52
In de Roman de Renart komt de naam Maupertuus meermalen voor, maar
juist in het vers waar Van Acker naar verwijst, in branche X 28, noemt de verteller Reynaert ‘li chasteleins de Valgris’ (‘de kasteelheer van Valgris’). Dit is
de enige keer in branche X dat het hol met name wordt genoemd. In branche I
wordt het hol wel meermalen als Malpertu(i)s aangeduid,53 maar deze branche
is zoals gezegd geen waarschijnlijke kandidaat als bron voor de abbreviatus.
Meer voor de hand ligt dan Van den vos Reynaerde.54
Dan de passage over Atrecht en Aken, die eerder al in verband met de herkomst van de tekst ter sprake is gekomen: ‘ut recitanti / Attrebatum France,
dicere posset ubi, / Etsi de Grano scitanti nomine novit’ (v. 355-357). Deze verzen zijn niet ontleend aan de Ysengrimus noch aan branche X. In Van den vos
Reynaerde is wel een parallel te vinden: ‘Ic hebbe ghehoort nomen Aken / Ende
Parijs’ (A 2630-2631). In de Latijnse vertaling van Balduinus Iuvenis: ‘Norim
Parisius et Aquisgranum recitari’ (RV 1283). Hier zien we enkele opmerkelijke
parallellen met het Latijn van de abbreviatus (abbr. ‘recitanti’ – RV ‘recitari’;
abbr. ‘Grano’ – RV ‘Aquisgranum’; abbr. ‘novit’ – RV ‘norim’), zoals Van Acker
en Knapp reeds signaleerden.55
Als blijk van dank voor zijn genezing verleent koning leeuw in de abbreviatus aan Reynaert een opmerkelijke gunst: de eer om over de sporen van de
koninklijke staart te mogen lopen (v. 523). Van Acker wijst erop dat Reynaert
in branche X ook een beloning krijgt voor het genezen van de koning,56 maar
dan houdt de overeenkomst op, want deze beloning bestaat uit de heerschappij
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over het land van de koning en het bezit van twee kastelen (v. 1669-1674). Van
Acker verwijst bij v. 523 naar de encyclopedist Alexander Neckam, zoals ook
Voigt reeds had gedaan.57 De eigenschap van de leeuw om zijn sporen met zijn
staart uit te wissen om achtervolgers af te schudden is overigens uit een reeks
bronnen bekend; de abbreviator hoeft dit gegeven niet noodzakelijkerwijs aan
Alexander Neckam te hebben ontleend.58 Tenslotte merkt Van Acker op dat
de vos ook in Van den vos Reynaerde – na zijn leugenverhaal over de samenzwering en de schat – uit erkentelijkheid door de koning wordt beloond: de vos
wordt van rechtsvervolging ontslagen en de andere dieren dienen hem eervol
te bejegenen (A 2780-2786); de context is uiteraard wel anders dan die in het
verhaal van de zieke leeuw.59 Er is echter een veel interessantere parallel – niet
gesignaleerd door Van Acker – met Willems dierenepos.
De bijzondere eer die Reynaert in de abbreviatus ten deel valt, is niet terug
te vinden in branche I of X, noch in de Ysengrimus, waar de vos geen beloning
voor zijn inspanningen ontvangt. In Van den vos Reynaerde komt de combinatie ‘sporen’ en ‘staart’ echter wel voor, zij het in een andere context. Reynaert
vertelt koning Nobel over de schat van zijn vader en hoe hij zijn vader bij de
geheime bergplaats bespiedde:
Doe saghic, eer hie danen sciet,
Dat hi den steert liet mede gaen
Daer sine vore hadde ghestaen
Ende decte sijn spore metter mouden. (A 2390-2393)

Met dit detail overtuigt Reynaert Nobel dat hij de waarheid spreekt. In
Reynardus vulpes zijn deze verzen vertaald als: ‘Obstruit hic antrum cum pulvere signaque planat / ille pedum cauda, sic quoque verrit humum’ (‘Hij stopte
het hol met zand dicht en effende zijn voetsporen met zijn staart; aldus veegde
hij ook de grond weer glad’; v. 1145-1146).60 We komen zo toch weer uit bij het
schatverhaal in Van den vos Reynaerde als mogelijke bron voor de beloning die
Reynaert in de abbreviatus van koning leeuw krijgt.
In abbreviatus v. 497 schenkt de koning Isegrim vergeving met een halm
(‘festuca’), een gebruik dat bekend staat als festucatio. Het overhandigen van
een halm symboliseerde in het feodale recht de juridische afhandeling van een
zaak. In de discussie over verhaalelementen in de abbreviatus die niet uit de
hofdag- en bedevaartepisodes uit Ysengrimus afkomstig zijn, is dit ritueel nog
niet eerder genoemd. In de Ysengrimus komt het – in een andere vorm – één
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keer voor, niet in de beide episodes die de abbreviator heeft bewerkt, maar wel
in het verhaal van de vos en de haan dat op De bedevaart volgt. Het gaat hier om
exfestucatio, het tegendeel van festucatio. Als inleiding op de list die hij bedacht
heeft om de haan te pakken te krijgen zegt Reynaert dat hij zijn banden met de
haan Sprotien en diens familie verbreekt, en wel door een halm weg te werpen
(effestuco, Y IV 930). De context is echter heel anders, het verhaal van de vos
en de haan heeft niets te maken met koning leeuw, en het gaat om exfestucatio.
Daarom lijkt het mij niet erg waarschijnlijk dat dit vers uit de Ysengrimus de
abbreviator op het idee bracht om het motief van de halming in zijn verhaal op
te nemen. In de door mij gebruikte editie van Dufournet en Méline, gebaseerd
op die van Martin, vond ik geen verwijzingen naar dit ritueel.
In Van den vos Reynaerde wordt het ritueel wel genoemd, namelijk wanneer
Reynaert zijn complot- en schatverhaal heeft verteld en koning Nobel na het
pleidooi van zijn gade Gente de vos vergeving schenkt:
Doe nam die coninc een stro
Ende vergaf Reynaerde al gader
Die wanconst van sinen vader
Ende zijns selves mesdaet toe. (A 2542-2545)

In de abbreviatus functioneert dit motief in een vergelijkbare context: met de
halm schenkt de koning Isegrim vergeving voor zijn schuld en bevestigt hem
weer in zijn rechten. Dit is ook de betekenis van de halming in Van den vos
Reynaerde.61
In beide verhalen vindt de halming plaats kort voor het betreffende dier het
hof verlaat. Nog een aanwijzing dat dit ritueel aan Van den vos Reynaerde ontleend zou kunnen zijn, is dat het in deze tekst niet veel verzen verwijderd is van
de passage waarin Reynaert vertelt hoe zijn vader zijn sporen met zijn staart
uitwiste (A 2390-2393), zoals hierboven besproken een verwijzing naar deze
gewoonte van de leeuw. In de abbreviatus staan de halm (v. 497) en het wissen
van de sporen (v. 523), als eerbewijs voor Reynaert, eveneens dicht bij elkaar.
Balduinus Iuvenis wijdde zeven verzen aan het ritueel van festucatio in Reynardus vulpes (v. 1239-1245). In de Latijnse Reynaertvertaling is evenals in VdvR
sprake van een strootje (‘stramen’).
Ik vat samen. Van Acker zag in de eerste plaats de Roman de Renart, en daarna Van den vos Reynaerde, als de bron van elementen in de abbreviatus die volgens hem niet uit de Ysengrimus afkomstig zijn.62 Bij nader inzien blijft echter
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geen van de door hem genoemde verwijzingen naar de Roman de Renart stevig
overeind; deze kunnen deels toch verklaard worden vanuit de Ysengrimus, deels
vanuit Van den vos Reynaerde dan wel Reynardus vulpes. De verwijzing naar
Aken en Atrecht, het wissen van voetsporen en de halming komen niet voor
in de Ysengrimus, maar lijken te zijn ontleend aan Van den vos Reynaerde of
Reynardus vulpes (zij het dat in deze twee teksten sprake is van Aken en Parijs
en niet van Aken en Atrecht).
Van de Latijnse Reynaertvertaling zijn geen handschriften bewaard gebleven.
De tekst is ons enkel bekend uit twee exemplaren van een wiegendruk uit 1474.
Volgens Huygens heeft de Reynardus vulpes een zeer beperkte verspreiding gehad63 – en dat is zeker niet denkbeeldig –, maar eigenlijk weten we niet meer
dan dat de tekst waarschijnlijk tussen 1272 en 1279 is voltooid en in 1473-1474
is gedrukt.64 In de tussenliggende twee eeuwen is het – voor zover wíj weten –
stil, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat de tekst niet of nauwelijks
is gelezen. De woordkeuze in de verzen over Atrecht en Aken lijkt sterk op
die in Reynardus vulpes, maar is voor mij geen overtuigend bewijs dat de abbreviator de Latijnse Reynaertvertaling kende. Van den vos Reynaerde was een
bekende tekst in de middeleeuwen in de lage landen, zoals blijkt uit de diverse
handschriften en verwijzingen naar Willems tekst door andere auteurs. Het
lijkt er dus op dat in de abbreviatus het Latijnse (de Ysengrimus) en het Dietse
dierenepos (Willems Reynaert) zijn samengekomen.
Een kwaadaardige vos?
Er is veel geschreven over het boosaardige karakter van de vos in Van den vos
Reynaerde en andere middeleeuwse teksten.65 Merkwaardig genoeg wordt bij
het onderzoek naar het middeleeuwse vossenbeeld zelden het Latijnse dierenepos (Ecbasis cuiusdam captivi, Ysengrimus, Ysengrimus abbreviatus) betrokken.
Wellicht is het daarom zinvol om in dit verband eens te kijken naar het beeld
van de vos in de abbreviatus.
Anders dan in de Ysengrimus, waar Reynaert voortdurend met epitheta als
callidus en vafer (sluw, doortrapt) wordt aangeduid, wordt de vos in de abbreviatus noch door de verteller noch door andere dieren negatief beoordeeld, met
uitzondering van de wolf, die de vos zwart maakt en van leugenpraat beticht.
Isegrim is in dit verhaal de enige echte schurk: hij pikt aan het hof een plaats in
die hem niet toekomt, verlinkt Reynaert en wil de dieren die op bedevaart zijn
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in hun slaap doden en verslinden. Valt er dan niets op Reynaert aan te merken?
De vos zorgt er in de hofepisode met een leugenverhaal voor dat Isegrim gevild
wordt, maar dat doet hij omdat de wolf hem verraden heeft.
Schijnheiligheid en leugenachtigheid zijn de vos (maar ook de wolf) niet
vreemd, getuige bijvoorbeeld de leugen over de tocht naar Salerno, maar Reynaert zet zijn sluwheid niet in om onschuldige slachtoffers in de val te lokken.
Op bedevaart (en we horen niets over onheuse motieven bij de vos) is Reynaert
door de andere dieren, waaronder een haan en een gans, tot aanvoerder benoemd. De wolf wil de pelgrims overvallen en verslinden, maar onder leiding
en dankzij een list van de vos weten de pelgrims de wolf te verjagen. Ook in dit
verhaal verlenen de andere dieren grif hun medewerking aan Reynaerts listen
en delen in zijn leedvermaak ten koste van de wolf. Reynaert is in de abbreviatus
dus geenszins een alom gehate Einzelgänger. Ook is er geen spoor van de vos als
een op pluimvee beluste snoodaard te bekennen.
In de Ysengrimus zijn alle dieren eveneens onmiddellijk bereid om Reynaert te
helpen de wolf een loer te draaien of af te rossen en staat hij met hen op goede
voet; alleen natuurlijke vossenprooien als de haan en de gans zijn beducht voor
Reynaert. Gaan we nog verder terug in de geschiedenis van het Latijnse dierenepos, naar de Ecbasis captivi, dan zien we hetzelfde: de vos neemt het voortouw
in de strijd tegen de wolf, waarbij hij door veel dieren gesteund wordt.
Het beeld van de vos zoals dat in veel publicaties over Reynaert naar voren
komt wordt vooral bepaald door ‘de felle rode’ zoals we hem leren kennen in
Willems Van den vos Reynaerde. Dit beeld wordt ten onrechte voorgesteld als
hét middeleeuwse vossenbeeld. Maar leggen we naast Van den vos Reynaerde
Latijnse teksten als de Ecbasis captivi, Ysengrimus en Ysengrimus abbreviatus,
teksten die dateren van voor en na Willems Reynaert, dan blijkt dat het beeld
van de vos meer nuancering behoeft.
Het is overigens een interessante vraag waarom de vos in de volkstalige teksten de hoofdrol krijgt toegemeten en tegelijkertijd kwaadaardiger wordt afgeschilderd dan in de Latijnse dierenepen waarin de wolf de grote boosdoener
is. Kon het geleerde kloosterpubliek van de Latijnse teksten meer waardering
opbrengen voor de geestelijke wendbaarheid van de vos dan een wereldlijk publiek, dat meesterschap over het woord wellicht eerder vereenzelvigde met bedrog en kwaad? Het past echter niet binnen het bestek van deze bijdrage om
hier verder op in te gaan.
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Tot slot
Zoals gezegd was volgens Voigt de dichter van de abbreviator een monnik,
en dan ligt het voor de hand dat zijn publiek ook in de kloosterwereld gezocht
moet worden. Een mogelijke kandidaat voor de plaats van herkomst van de
tekst – het volgende is louter speculatie – is de abdij van Sint-Truiden. Deze
ligt grofweg tussen Aken en Atrecht, en gezien vanuit de Limburgse abdij ligt
bekendheid met Aken meer voor de hand dan met Atrecht. Verder beschikten
de monniken aldaar over een exemplaar van de Ysengrimus, het uit de eerste
helft van de dertiende eeuw daterende handschrift A, dat tegenwoordig in de
universiteitsbibliotheek van Luik wordt bewaard. In de veertiende eeuw zijn er
nog glossen aan de tekst toegevoegd, evenals uit een ander handschrift afkomstige tekstvarianten.66 Dit duidt erop dat er in die tijd – waarin het volkstalige
dierenepos grote bekendheid genoot – nog steeds belangstelling was voor het
Latijnse dierenepos.67 Een laatste aanwijzing is, als Willems gelijk had, de ‘Brabantse’ origine van de schrijfwijze ‘Ysengrimus’.68
Dit brengt me op twee vragen die zijn blijven liggen. Waarom heeft de abbreviator de (vooral op geestelijken gerichte) satire en carnavaleske motieven waar de
Ysengrimus zo rijk aan is buiten zijn gedicht gehouden? En waarom heeft hij de
Fortunapassage aan het begin van het derde boek van de Ysengrimus weggelaten? Ik kan deze vragen vooralsnog niet beantwoorden. Misschien is de abbreviatus niet meer dan een schrijfoefening, een werkstuk uit een kloosterschool,
en was dat geen omgeving waar satire en grof geweld op waardering konden
rekenen. Daarbij is de tekst ongeveer 150 jaar jonger dan het Gentse dierenepos en waren de tijden wellicht zo veranderd dat wat vroeger nog wel kon toen
niet meer mocht. Misschien is daarom ook Fortuna gesneuveld, de heidense
godin die in de omgekeerde wereld van de Ysengrimus als tegenpool van Gods
voorzienigheid de dierenwereld bestierde. Voorts staan in de Fortunapassage
verwijzingen naar episodes die niet in de abbreviatus worden behandeld; dat
zou ook kunnen verklaren waarom de abbreviator de passage heeft weggelaten.
Hoe de abbreviatus ook gefunctioneerd heeft, het gedicht is in ieder geval een
getuigenis van de receptie en vermenging van het Latijnse en het Middelnederlandse dierenepos in de Lage Landen, ervan uitgaande dat de abbreviator
Willems Reynaert kende en niet de Reynardus vulpes.
Voor zover mij bekend is de hier gepresenteerde vertaling de eerste die ooit
van deze tekst is gemaakt en samen met het nawoord is dit de omvangrijkste
publicatie die sinds Van Ackers editie en inleiding uit 1966 is verschenen. Dat
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geeft al aan hoe weinig aandacht de Ysengrimus abbreviatus in het onderzoek
naar de Europese dierenepiek heeft gekregen. Alleen Grimm liet zich ooit
lovend uit over de abbreviatus, een oordeel dat wellicht niet geheel los staat
van zijn opvatting dat dit de oorspronkelijke tekst was: ‘Die dichtung ist mit
geschick und sogar gewandtheid behandelt, gleich im eingang, aber auch an
andern orten (…) zeigt die darstellung frische und leben.’69 Voigt had er daarentegen geen goed woord voor over: ‘Niemand wird im dem kleineren Gedicht
die Armuth des Sprachschatzes, die Geist- und Farblosigkeit der Darstellung,
die jedes schönen Zusammenhangs, jeder inneren Stetigkeit ermangelt, überall abgerissen, klaffend, Lappen auf Lappen flickt, den Mangel der Periodik,
den meist stümperhaften, zur Zweisätzigkeit neigenden Versbau, sowie prosodische Abweichungen… verkennen.’ 70 Knapp spreekt van een deels vrije bewerking, deels slaafse overname, niet zonder misverstanden en tegenstrijdigheden, terwijl Van Acker het een weinig origineel werk noemt.71 Een en ander
nodigt niet bepaald uit om aandacht te schenken aan deze tekst. Het heeft me
er echter niet van kunnen weerhouden om dit onbekende, kleine broertje van
de Ysengrimus toch voor het voetlicht te halen zodat hij voor zichzelf kan spreken en we hem beter kunnen leren kennen.
Om het verhaal te verduidelijken heb ik meer dan eens voor een expliciterende vertaling gekozen; de Nederlandse tekst leest daarom over het algemeen
soepeler dan het soms nogal stroeve Latijn van de abbreviatus. Ik dank Henk
Brouwer voor de oplossingen die hij voorstelde bij enkele lastige passages.
Aantekeningen
1 De zon (Phoebus) bereikt in het sterrenbeeld Kreeft (juni/juli) zijn hoogste punt, dan is
het dus het warmst.
2 Vrede: een vrijgeleide voor reizigers, die daarmee onder bescherming stonden van de koning of graaf; cf. Mann 1987, p. 101-104.
3 Manpertuus: Reynaerts hol; zie nawoord.
4 De harde deuren verwijzen naar een passage in het verhaal over de bedevaart in de Ysengrimus (IV 495-736), waar wordt verteld dat de ezel Carcofas de wolf vastklemt tussen de
deur. Vervolgens wordt de wolf dan vreselijk door de andere dieren toegetakeld; zie nawoord.
5 Ik heb hier de lezing ‘regem’ uit B vertaald (‘koning’) i.p.v. ‘cattum’ (‘kater’) uit A; met een
kater weet ik me geen raad in deze context.
6 Salerno, een stad in Zuid-Italië, had in de middeleeuwen een beroemde medische faculteit; cf. Mann 1987, p. 319.
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7 Hippocrates (460-370 v. C.) wordt wel beschouwd als de grondlegger van de geneeskunde;
zijn geschriften werden in de middeleeuwen volop bestudeerd.
8 Cf. Horatius, Epistulae I 7, 14-19, over een gastheer uit Calabrië (een streek in Zuid-Italië)
die schijnbaar gul zijn gast met peren overlaadt; wanneer de gast duidelijk maakt dat hij genoeg heeft, krijgt hij te horen dat de rest van de peren voor de varkens bestemd is.
9 Atrecht (Arras) was destijds een welvarende stad. In Aken werden de Duitse koningen
gekroond. Zie ook het nawoord voor deze regels.
10 Het sterrenbeeld Leeuw (juli/augustus), na de Kreeft (zie noot 1), want het is inmiddels
augustus.
11 Latijn: ‘Scurdarmus’ (‘Scheurdarm’); zie nawoord.
12 Purper, een uit zeeslakken gewonnen kleurstof, zou voor het eerst zijn gebruikt om stoffen te verven in Tyrus, een havenstad op de Libanese kust.
13 Zie nawoord.
14 Zie nawoord.
15 Een parodie, overgenomen uit de Ysengrimus (IV 86), op Aeneis IV 690-691, waar Vergilius de doodsstrijd van koningin Dido beschrijft.
16 Middeleeuwse geneesheren onderscheidden vier soorten koortsen, afhankelijk van wanneer het kritieke moment aanbrak: op de derde (of vierde) dag, de zevende, veertiende of
eenentwintigste dag; cf. Voigt 1884, p. 120, en Mann 1987, p. 307.
17 De vertaling is gebaseerd op de editie van Van Acker. De Ysengrimus citeer ik naar de
editie van Mann, de Roman de Renart naar Dufournet en Méline. Voor Van den vos Reynaerde
verwijs ik naar de editie van Janssens e.a., voor Reynardus vulpes naar Huygens.
18 Grimm 1834, p. LVII ff. (Isengrimus), p. LXX ff. (Reinardus).
19 Voigt 1884, p. CXXX; ms. A: Voigt 1884, p. CXX-CXXI; Van Acker 1966, p. 924.
20 Grimm 1834, p. LXIX.
21 Voigt 1884, p. CXXXIX.
22 Willems 1895, p. 167; Van Acker 1966, p. 915.
23 Willems 1895, p. 166. Van Acker heeft hier zo zijn twijfels over (Van Acker 1966, p. 916917). Zie ook Jozef van Mierlo, Het vroegste dierenepos in de Letterkunde der Nederlanden. Isengrimus van Magister Nivardus, Antwerpen etc., 1943, p. 105-106.
24 Van Acker 1966, p. 916-921. Scur-, van het Middelnederlandse schoren of schuren; cf. Middelnederlandsch Woordenboek, geraadpleegd via internet (schoren (http://gtb.inl.nl/iWDB/
search?actie=article&wdb=MNW&id=50118&lemmodern=scheuren) en schuren (http://
gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=50695&lemmodern=scheuren).
25 Knapp 1979, p. 91-92.
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26 Knapp 1979, p. 92
27 Knapp 1979, p. 91.
28 Knapp 1979, p. 92; Van Acker 1966, p. 920; cf. Voigt 1884, p. CXXXIX.
29 Voigt 1884, p. CXXI-CXXII; Van Acker 1966, p. 921-922.
30 Nieuwenhuis 1997, p. 63-126.
31 Bijvoorbeeld v. 8-10 (= Y III 40-42) en v. 579-584 (= Y IV 81-86). Van Acker vermeldt
in zijn editie welke verzen geheel of gedeeltelijk zijn overgenomen.
32 Knapp 1979, p. 91.
33 Knapp 1979, p. 90-91.
34 Voigt 1884, p. CXXXVI-CXXXVII.
35 Van Acker 1966, p. 917.
36 Y III 1-30. Verderop in het nawoord zal ik terugkomen op het weglaten van de Fortunapassage.
37 Het komt al voor in Aegrum fama fuit, een gedicht uit ca. 900; cf. Nieuwenhuis, 2009,
p. 319-322 (De zieke koning).
38 Van Acker 1966, p. 917-918. In branche X, v. 15 ff., is sprake van edelen (‘nobles’).
39 Knapp 1979, p. 91.
40 Voigt 1884, p. CXXXIV; Van Acker 1966, p. 918.
41 Van Acker 1966, p. 919. Het citaat komt uit de volgende verzen: ‘Rex, prodente lupo quia
iussum spreveris aule / Te statuit dempta condicione reum’ (‘Je bent aangeklaagd door de wolf
omdat je het bevel van het hof naast je hebt neergelegd, en daarom heeft de koning je schuldig
verklaard wegens plichtsverzuim’), v. 119-120.
42 Voigt 1884, p. CXXXIV.
43 Nieuwenhuis 1997, p. 72.
44 Van Acker 1966, p. 919; hij verwijst ook nog naar Reinhart Fuchs v. 1474 ff.
45 Van Acker 1966, p. 919.
46 Van Acker 1966, p. 919; Voigt 1884, p. CXXXVII. Voigt verwijst naar v. 443 en 459
i.p.v. naar v. 447 en 463 omdat hij de regelnummering van de editie van Grimm aanhoudt.
47 Van Acker 1966, p. 919.
48 Dufournet en Méline 1985, p. 64.
49 Y III 275-282; Nieuwenhuis 1997, p. 71.
50 De abbreviatus heeft in v. 45 ‘tamen’ i.p.v. ‘rudis’ in Y III 105.
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51 Voigt 1884, p. CXXXVII.
52 Van Acker 1966, p. 918.
53 In v. 33, 95, 477, 688 en 1594.
54 Manpertu(u)s: A 512, 514, 519, 1064, 1359, 1377, 1427, 3073; Malcroys: A 273.
55 Van Acker 1966, p. 919; Knapp 1979, p. 91.
56 Van Acker 1966, p. 919-920.
57 Voigt 1884, p. CXXIX.
58 Lulofs noemt Isidorus van Sevilla, bestiaria en Maerlants Naturen Bloeme (Lulofs 1983,
p. 266).
59 Van Acker 1966, p. 920.
60 Huygens 1968, p. 120-121.
61 Lulofs 1983, p. 271-272; Bouwman 1991, p. 289.
62 Van Acker 1966, p. 920.
63 Huygens 1968, p. 25-28.
64 Huygens 1968, p. 8, p. 25.
65 Cf. (o.a.) Paul W.M. Wackers, De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts
historie, Utrecht, 1986, p. 54-90, en Janssens 1991, p. 155-171.
66 Voigt 1884, p. III-IV.
67 Overigens dateren ook de manuscripten B, C en D uit de veertiende eeuw.
68 Zie noot 23.
69 Grimm 1834, p. LXIV.
70 Voigt 1884, p. CXXIX; Knapp 1979, p. 91.
71 Knapp 1979, p. 90; Van Acker 1966, p. 913, p. 916.
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Garcia’s relaas van de translatie van
de relieken van de heilige Albinus en
Rufinus
Tractatus Garsiae
Mark Nieuwenhuis

In de tijd toen Urbanus, de gierigste paus van de Roomse kerk, de in Franse
kerken bijeengebrachte lichamen van de hoogst zalige martelaren, te weten Albinus en Rufinus,1 naar Rome overbracht en ze eigenhandig, als een godvruchtig man, op de meest schitterende wijze begroef in met goud bestikte beurzen,
ontdekte Grimoardus, aartsbisschop van Toledo, bij toeval enkele relieken van
voornoemde martelaren en nam voortvarend het besluit om ze over te brengen
naar de offerkist van de heilige Avaritia.2 In de wetenschap dat hij er de bisschop
van Rome een plezier mee zou doen (hij kende namelijk de deemoedigheid van
de man) stak hij ze bij zich en vertrok naar Rome. De aartsbisschop van Toledo
was namelijk uit op het legaat van Aquitanië dat het aartsbisdom Toledo, in
overeenstemming met oude privileges, op gezag van de zalige Gregorius had
verkregen.3 Vandaar dat het als een lafhartige, schandelijke daad zou overkomen als iemand die zo gewichtig, zo vadsig, zo kogelrond, zo’n lekkerbek was,
beroofd zou worden van de waardigheid van zijn voorgangers.
Hoewel hij voorts volle bokalen kon legen (hij was namelijk een kei in het
drinken van wijn), hoewel hij dag en nacht snurkte (hij kon namelijk niet wakker blijven), hoewel hij een pontificale pens had (zijn uitpuilende buik was namelijk flink opgezwollen omdat hij er bij vrijwel elke maaltijd een hele zalm in
begroef), hoewel hij het tot zijn godsdienstige verplichtingen rekende onschuldigen in de ban te doen, rechtvaardigen te vervolgen, armen uit te zuigen en
wezen met geweld van hun erfdeel te beroven, hoewel hij elke gelegenheid aangreep om te liegen (omdat hij meer dan eens reden had om zich te schamen voor
de waarheid), hoewel hij, zeg ik, uitblonk in genoemde deugden en in andere,
die vandaag de dag moddervette bisschoppen hogerop brengen, toch maakte hij
geen schijn van kans legaat van de Roomse kerk te worden, tenzij hij de bisschop
van Rome kostbare relieken van bovengenoemde heiligen zou aanbieden.
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Hiermee gewapend, dat leek immers noodzakelijk, kwam hij aan in de stad
Rome. Eerst ging hij bidden in de kerk van Sint-Pieter, voornaamste van de
apostelen, daarna ging hij op weg naar Urbanus. Toen hij zich bij de deur gemeld had, kreeg hij dit antwoord van de deurwachter: ‘Wie op bezoek wil komen bij de paus krijgt vrije toegang als hij Albinus meebrengt.’
Een Spanjaard, Garcia genaamd, die daar samen met de aartsbisschop van
Toledo was aangekomen, hoorde dat. ‘Waarom is deze boodschap dan niet op
de bovendorpels en op de deurposten van het huis geschreven?’ sprak hij grijnzend.4 ‘Dan kunnen buitenlandse bezoekers van de paus gelovigen in verre landen bekend maken met dit schriftelijk vastgelegde Romeinse gebruik.’
Toen de aartsbisschop van Toledo eindelijk was toegelaten tot de paus (hij
had hem Albinus namelijk reeds beloofd) zag hij hem zitten in een marmeren
vertrek, gekleed in kostbaar purper, omringd door moddervette kardinalen.
Vier van de kardinalen droegen eigenhandig een loodzware, gouden bokaal vol voortreffelijke wijn waarmee de Romeinse bisschop voortdurend zijn
verzengende dorst bluste; zijn ingewanden werden hevig geschroeid door een
overvloed aan allerlei gekruide spijzen, want hij zat barstensvol specerijen. De
kardinalen moedigden hem aan om flink te drinken, en toen hij een hele pint
voor het heil van de wereld, voor de verlossing van de zielen, voor de zieken en
gevangenen, voor de vruchten van de aarde, voor vrede, voor reizigers, voor
zeelieden, voor de positie van de Roomse kerk volledig had opgeslokt en zijn
bolle pens niet nog meer kon verzwelgen, moedigden de kardinalen hem nogmaals aan het tenminste te proberen, met de belofte dat zij na hem een poging
zouden wagen, en dat deden ze ook om niet van bedrog te worden beschuldigd; de woorden van een priester zijn immers ofwel waar ofwel godslasterlijk.
Toen de moddervette paus schijnbaar noodgedwongen drie of vier slokken
had genomen, leegden de kardinalen de bokaal, en Teuzo leek niet minder
deemoedigheid te hebben gehad. Daarna werd Bacchus opnieuw in goud gegoten.5
De hoogst zalige Urbanus werd door Teuzo hevig opgejut, vermaand en
voortdurend aangemoedigd, waarbij de kardinaal telkens weer spreuken van
Horatius herhaalde: ‘Wijs zou je zijn als je de wijn filtert’6 en ‘Wanneer je dood
bent, dobbel je niet om het koningschap van Bacchus’ 7 en ‘God maakt alles moeilijk
voor een mens die nuchter is.’8
Daarop nam de goede Gregorius van Pavia, die aan de voeten van zijn heer,
de paus, zat, het boek ter hand dat wij de Anticanon of Exterminator hebben
horen noemen.9 Hij las de volgende preek voor, waar de bisschop van Rome
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een oplettend oor aan leende. Ook de kardinalen luisterden er aandachtig en
goedkeurend naar. Deze preek ging zo:
‘O, hoe kostbaar zijn de martelaren Albinus en Rufinus, o, hoe zeer onze
voorspraak waardig, o, hoe prijzenswaardig! Zondaars die hun relieken bezitten zullen onmiddellijk worden vrijgesproken, van aards hemels worden, van
goddelozen veranderd in onschuldigen. Wij hebben simonistische bisschoppen, heiligschenners en verkwisters van hun eigen kerkelijke goederen naar de
paus zien komen en dankzij de relieken van voornoemde martelaren gereinigd
door de apostolische zegen, in geen enkele misdaad meer verstrikt en volledig
vrij van hun oude zonden als nieuw en herboren naar huis zien terugkeren.
Wie dus besmet is met de zonde van overspel, wie beschuldigd wordt van
moord, wie bezoedeld is met zondige ontucht, wie bleek ziet van ziekelijke afgunst, wie de kwalijke reputatie van meineed aankleeft, kortom alle heiligschenners, lasteraars, dronkelappen, dieven, vrekken, stijfkoppen, woestelingen, verraders, ruziezoekers, aanklagers, snoodaards, leugenaars, onruststokers – wat
nog meer? – allen die vervloekt zijn, vogelvrij verklaard, gesmaad, aangeklaagd,
verbannen, in de ban gedaan, kortom allen die met hun hand, tong of mond gezondigd hebben voor God moeten niet aarzelen om naar hun heer, de paus, te
komen en relieken van de kostbare martelaren mee te brengen, dan wordt hen
alles vergeven. Zonder deze relieken zal hun verzoek vergeefs zijn.
Kom, kom, simonistische aartsbisschoppen, aartsdiakens, abten, dekens en
priors, en bied de bisschop van Rome de twee martelaren aan die toegang geven tot de Roomse kerk. Kijk, hij staat met open armen bij de deur! Kijk, hij
roept allen, moedigt allen aan, nodigt allen uit en wijst niemand af die Albinus
aanbiedt!
Vraag daarom met Albinus en je zult ontvangen, zoek met Rufinus en je zult
vinden. Klop met een van beide martelaren en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt met Albinus ontvangt, en wie zoekt met Rufinus vindt
en voor wie klopt met een van beide martelaren zal worden opengedaan.10 Ren
daarom naar de bisschop van Rome en win met deze martelaren.11 Dit is de weg
die regelrecht naar de paus leidt.12 Want hij wordt niet gelauwerd als hij zich niet
aan de regels houdt.13 Werkelijk, dit is de goede strijd strijden,14 dit is wettig, dit
is redelijk, dit is canoniek, dit is Rooms, dit is hemels, dit is katholiek: waar
Albinus slaags raakt en Rufinus vecht en strijdt.
Deze martelaren wacht altijd een duurzame overwinning. Wie valt aan waar
Albinus tussenbeide komt? Wie ontkent waar Albinus spreekt? Wie weigert
wanneer Rufinus beveelt? Dit zijn de twee martelaren die koningen, keizers,

~ 328 ~

Tiecelijn 23

hertogen, regenten, prinsen en andere machthebbers in deze wereld moedig
overwinnen. Dit zijn de twee martelaren die bisschoppen, kardinalen, aartsbisschoppen, abten, dekens, priors, levieten, priesters, diakens, subdiakens en
– laat ik weinigen vrijpleiten – zelfs de bisschop van Rome triomfantelijk hebben overmeesterd.
Dit zijn de twee tijdens concilies oppermachtige martelaren, gehoorzaamd
in synagogen, overwinnaars in theaters. Dit zijn de kostbare martelaren met
wie de bisschop van Rome Guibert velde, Hendrik overmeesterde, de senaat
bedwong, de republiek in zijn macht kreeg.15 Dit zijn de kostbare martelaren
met wie de bisschop van Rome het huis van de Crescenti moedig binnendrong,
de Tarpeïsche burcht krachtig openbrak, het Capitool besteeg, de kerk van
Sint-Pieter zelfverzekerd heropende.16 Dit zijn de twee kostbare martelaren
die Rome in het bijzonder vereert, Latium bij voorkeur omhelst en Italië buitengewoon welgezind is.
Deze twee kostbare martelaren spreken goddelozen vrij, verlossen schuldigen, bevrijden misdadigers. Dit zijn kostbare martelaren, machthebbers op
aarde, heersers over de wereld, dit zijn kostbare martelaren die sluiten en niemand opent, die openen en niemand sluit.17 Want ze hebben de macht om te
binden en te ontbinden,18 en wel vooral in de dagen van paus Urbanus. Want
al lezen we dat andere leiders van de Roomse kerk gezwoegd hebben voor genoemde martelaren, toch behoeft het nauwelijks betoog dat de hoogst zalige
Urbanus zich uiterst daadkrachtig voor hen heeft ingezet, hen bijzonder heeft
vereerd, met heel zijn hart omhelsd, smachtend heeft gezocht en volledig heeft
opgehemeld. Wie verliet de stad Rome immers als een balling, wie werd in ballingschap gestuurd?19 Urbanus toch? Urbanus zeg ik, de meest godvruchtige
paus, een ware paus omdat hij, toen hij de bewonderenswaardige gestalte van
paus in Rome had, er afstand van deed en de gestalte van een pelgrim aannam.20
Want ontbrand in verlangen en liefde voor de kostbaarste martelaren Albinus
en Rufinus, gaf hij zijn eigen lichaam over aan het martelaarschap, stelde het
bloot aan ontberingen, onderwierp het aan alle mogelijke rampen, leverde het
over aan ellende, verachtte het. Hij trok namelijk rond in koninklijk purper,
in kostbare bontpelzen, met sterke en uitstekende wijn, Falerner en Massiër,
met onvermengde en onversneden Thraciër, pittig gepeperd, heet gekruid, in
lijdenskelken, met zaligmakende verslapping, regelmatige baden, met zijden
kussens, met stapvoets gaande paarden, in een gouden wagen, met reukwerk,
sieraden, met pracht en praal en verheven trots, in triomftochten, met halskettingen, met een verzadigde buik, met uiterlijk vertoon, met roem. De bisschop
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van Rome werd dus met dit soort stenen gestenigd, met dit soort zwaarden
doorkliefd, door dit soort kwaadaardige demonen op de proef gesteld, door
dit soort wonden omgebracht, bedreigd door lampreien, bedreigd door zalmen,
bedreigd door karpers, bedreigd door verzadiging, bedreigd door dronkenschap,
en dan laat ik buiten beschouwing wat de inwendige mens achtervolgt: de druk van
alle begeertes waaronder de paus in Rome dagelijks staat.21
Dwazen menen dan wel dat hij dood is (dat was hij namelijk ook – dodelijk
dronken), ook al ziet iedereen zijn lot als een straf, hij koestert de hoop op zijn
hebzucht omdat de duivel hem op de proef heeft gesteld en waardig gekeurd om bij
hem te zijn.22 Deze pijnen, deze beproevingen, deze ondraaglijke smarten, deze
slagen, deze martelingen onderging de bisschop van Rome dus tijdens zijn bezoek aan de Franse kerken, smachtend naar Albinus, brandend van verlangen
naar Rufinus. En toen bisschoppen, bevracht en beladen, en abten, bepakt en
bezakt, zich naar hem toe haastten uit allerlei landen, uit ver verwijderde streken, om hem de relieken van voornoemde martelaren aan te bieden, ontving
Urbanus hen persoonlijk met een woord van dank, grote devotie van zijn hart
en deemoed van zijn ziel.
Overigens had hij de hoop gekoesterd dat ze hem nog meer zouden aanbieden, want de Taag en de Pactolus met hun woelend goudzand zouden hem
nog niet genoeg zijn.23 Zelfs toen hij zijn geldkisten had gevuld, zijn kas had
gespekt en zijn geldbuidels had volgestouwd, leek het toch nog alsof hem niets
was aangeboden; zo vurig en begerig smachtte hij naar de kostbare relieken
van de twee martelaren. Daarom moedigde hij brengers van geschenken als
volgt aan: “Welaan, welaan nu, zonen van de Roomse kerk, vlees en bloed van
Sint-Pieter, het ware Israël, treed naderbij voor een offergave. Welaan, vervul
uw offergave in één keer en zeg amen. Als iemand in het bezit is van relieken
van de twee martelaren kan hij veilig naar voren treden en offeren. Wie ze niet
hebben: wegwezen! Want er staat geschreven: Eer Urbanus met al je rijkdom,
met het beste van de oogst.24 En op een andere plaats: Ik heb jullie opgedragen om
op weg te gaan en jullie vruchten, te weten Albinus en Rufinus, te dragen naar
Urbanus.”25
Na het aanbieden van hun offergave voegde hij hen bij het weggaan toe: “Welaan, welaan, mijn kinderen, zolang Albinus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik
telkens weer barensweeën om u.26 Ga heen, ga heen zeg ik u, in vrede, en als er
nog iets rest van Albinus’ organen, Rufinus’ ingewanden, van hun buik, maag,
lendenen, nagels, schouders, hart, ribben, nek, scheenbenen, armen, hals – wat
is er nog meer? – van alle lichaamsdelen van de twee martelaren, bied dat ons
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dan voortvarend aan, wetend wat geschreven staat: Verschijn niet met lege handen voor de paus van Rome.27 En ergens anders: Urbanus heeft lief wie blijmoedig
geeft.28 Hieraan kan ik immers zien dat jullie mijn zonen zijn,29 als jullie kostbare
relieken komen brengen. Als jullie nog meer relieken hebben, bied ze dan volledig aan en houd niets achter, want als iemand de hele wet onderhoudt maar op
een punt struikelt, blijft hij ten aanzien van alle geboden in gebreke.”30S
O, nooit zorgvuldig genoeg gezochte, nooit volledig gevonden martelaren, van
wie Roomse deemoedigheid nooit verzadigd zal worden! Hoe meer Rome deze
martelaren immers achtervolgt, hen omhelst, in hen zwelgt, des te meer hapt
ze ernaar, des te meer dorst ze ernaar, des te meer begeert zij ze.
O, kostbare martelaren, voor en door wie de bisschop van Rome veilig door
de drie Frankrijken gereisd heeft!31 Toen gemeld werd dat Guibert, smachtend
naar Rooms bloed, aan de voet van de bergen met zijn strijdkrachten in een
hinderlaag lag, en Hendrik, gesteund door Duitse troepen, hen in de rug met
de dood bedreigde, riep de zalige Urbanus, vertrouwend op zijn martelaren,
immers moedig: “Met Albinus aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen
mensen mij doen? Beter te schuilen bij Rufinus dan te vertrouwen op mensen.”32
Zo sprak de bisschop van Rome en trok onverschrokken en ongedeerd tussen
de legerscharen van de vijand door. Eenmaal ontkomen riep hij uit: “Albinus
overwint, Rufinus heerst!” En alle kardinalen antwoordden: “Rufinus beveelt!
O, wonderbaarlijke standvastigheid van de bisschop van Rome! O, groot en
gedenkwaardig wonder van de kostbare martelaren Albinus en Rufinus! Tot in
eeuwigheid hebben zij macht en roem in de dagen van paus Urbanus!”’
Nauwelijks had Gregorius deze preek tot een goed einde gebracht of hij
haastte zich met zijn uitgeputte keel, verdorde tong en volkomen uitgedroogde
mond naar de kelk. Maar de aartsbisschop van Toledo riep zijn drinken een
halt toe; zijn preek had zijn goedkeuring volledig weggedragen en daarom liep
hij onder het galmen van de volgende woorden vol vertrouwen op Urbanus toe:
‘Heilige Albinus, bid voor ons! Heilige Rufinus, bid voor ons!’
De bisschop van Rome hoorde deze bede aan en sprak: ‘Hij maakte een goed
begin bij zijn aankomst!’33
‘Het beste!’ sprak Teuzo.
‘Hij is werkelijk een zoon van de Roomse kerk!’34 riep de kardinaal van Pisa uit.
‘Christus is werkelijk in zijn mond!’ zei Ranger.
‘Laten we voor hem opstaan, broeders,’ sprak de paus. ‘Laten we voor hem
opstaan om hem eer te bewijzen omdat hij Albinus aanbiedt en omdat hij zo
mooi zingt.’
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De kardinalen stonden op en ontvingen hem eervol. Ook de paus zelf stond
op en kuste hem.35 Nadat hij hem kort gevraagd had naar zijn gezondheid en de
toestand van de Spaanse kerk kwam hij ten slotte ter zake: ‘Broeder, heb jij niet
een paar relieken gevonden van de heilige martelaren Albinus en Rufinus, voor
wie Rome ijvert?’
Daarop bood de aartsbisschop hem een immens gewicht aan relieken aan, te
weten: Albinus’ ingewanden en Rufinus’ ribben, hart, armen en linkerschouder.
De bisschop van Rome bracht ze over naar de offerkist van de heilige Cupiditas,
naast de kapel van haar zuster, de heilige Avidissima, niet ver van de basiliek
van hun moeder, de heilige Avaritia,36 waar hij ze eigenhandig luisterrijk bijzette, in de heerlijkste geur van goede wil en de balsem van devotie, razendsnel,
op de eerste dag van mei. De kardinalen, in hun witte alben, waren aanwezig bij
de ontvangst van de heilige martelaren en riepen ‘Gelukkig, gelukkig!’
Daarna sprak de zalige Urbanus, terwijl hij de relieken van de heilige martelaren in met goud bestikte beurzen opborg, aanstampte, samenperste en verborg:
‘Deze berg rijst even hoog op als de Gargano!37 Met deze stapel relieken zullen
we Guibert een kopje kleiner maken, Hendrik verslaan en de senaat paaien! Ja,
met deze zwaarden zullen wij strijden, met deze speren onze vijanden aanvallen, met deze lans vechten, met deze dolk tirannen doorsteken, met dit soort
geschut hoge torens verslaan, met deze ijzeren stormrammen hoge muren
slechten! Gezondheid en een lang leven voor wie de Roomse kerk beschermen
met deze wapens, verdedigen met deze bolwerken! Wees sterk, wees sterk, mijn
gelukkige kardinalen, werkelijk gelukkig omdat jullie vele drinkgelagen hebben
doorstaan vanwege de gerechtigheid!38 Wees sterk, zeg ik, en houd moed, allen
die uw hoop vestigt op Rufinus!39 Troost, troost, mijn volk,40 zie, Albinus komt,
zie, de kerk van Toledo schenkt ons Rufinus! Zie, de drie Frankrijken bieden
ons hen aan! Zie Engeland, waar Albinus’ organen liggen begraven, komt tot
ons! Zie Vlaanderen, rijke boezem waar de botten van de heilige martelaren
rusten, dicht opeen begraven, lacht Urbanus toe! Zie, de kerk van Apulië, waar
het hart van Albinus naar verluidt op eervolle wijze wordt bewaard, dient ons!
Wat valt er nog meer te zeggen? In kerken, in raadsvergaderingen, in synagogen, in theaters, in koninkrijken, in steden, op het platteland, in paleizen,
in kastelen, aan land en op zee, in al deze plaatsen triomferen wij, regeren,
bevelen, paaien, plunderen, stelen, slepen weg, grijpen, misleiden, bedriegen en
belazeren!
Wens mij geluk, mijn kardinalen en legaten van de Roomse kerk, wens mij
geluk zeg ik u, en applaudisseer voor mij! Zie, Urbanus zit in zijn majesteit
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op zijn troon!41 Zie, hij verheerlijkt zijn troon!42 Zie, hij plaatst zijn troon in het
noorden!43 Zie, hij zal zich boven alles verheffen wat44 canoniek, hemels, katholiek, wettig is! Zie, Urbanus maakt licht tot duisternis! Zie, hij verandert goed in
kwaad!45 Zie, hij maakt kraaien wit!46 Zie, hij verandert zwanen in zwarten!47
Zie, hij noemt dood leven! Zie, hij verandert alsem in honing!48
Er was, er was ooit een dag van gramschap, bitterheid, storm en verdriet toen
wij ons aan rouw overgaven, toen de zetel van Rome aan Urbanus onthouden
werd, toen de senaat niet op onze hand was, toen wij als ballingen voor Hendrik
vluchtten, toen de fortuinlijke ketter Guibert op de stoel van de heilige Petrus
troonde. Maar dankzij de genade van de heilige martelaren Albinus en Rufinus
bereiken wij nu na schipbreuk de haven, wij zijn uit ballingschap naar het vaderland teruggekeerd. Wat zeggen jullie daarop, mijn kardinalen? Laten wij, aangezien alles goed is verlopen, deze dag bestemmen voor vreugde, genot en glorie.49
Welaan, mijn kardinalen, we komen in ondiep water,50 we varen de haven binnen,51 de hele wereld lacht ons toe. Daarom moet er nu gedronken worden,52 nu
moeten vleselijke geneugten nagejaagd worden, nu moeten we aan de slag gaan
met vlees en bloed, lekkernijen, heerlijke geuren, eetfestijnen, bloemen, kostbare kleding, specerijen, baden, drinkgelagen, huidverzorging, nagelschoonmaak,
alles tenslotte, voor de rest van ons leven, wat het lichaam goed doet.53
Wat nog meer? Laten we voor onze maag zorgen en onze eetlust bevredigen! Er is immers geschreven: Als je weer naar Urbanus wilt luisteren, zal het
beste van het land je ten deel vallen.54 Verslind daarom, mijn kardinalen, zalmen,
eet karpers, verzwelg baarzen, slok dolfijnen op, verteer tarbotten, rijt harders
open, been palingen uit, lijf lampreien in. Wat nog meer? Lucht, zee, aarde,
rivieren, bronnen, moerassen, meren, beken, sleep alles aan, eet het op, slik het
door, verslind het, drink, drink, mijn gezegende kardinalen, werkelijk gelukkig, want jullie begrijpen Albinus en Rufinus! Drink, zeg ik u, gekruide wijn,
Massiër, Falerner, gekleurde wijn, onvermengde wijn, hysop, Aluntianer, wat
meer? Vul uzelf met alle honingzoete dranken en overheerlijke sappen. Laat
overal overdaad zijn, laat de duivel een arme donder zijn, laat Urbanus gezien
worden als de man die hij is. Laat zien of de bisschop van Rome een keel heeft,
of hij hooi om zijn hoorns heeft.55 En daarom, mijn kardinalen, moet de geest van
uw vlees voortdurend vernieuwd worden, vernieuwd worden zeg ik u, en u moet
de oude nuchterheid met al haar handelingen uittrekken en Urbanus, de nieuwe
mens, aantrekken.56 Zie, zie, alles maak ik nieuw!’57
Nadat de bisschop van Rome aldus gesproken had en de relieken van de heilige martelaren had opgeborgen, nam hij na deze preek plaats op de apostoli-
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sche troon en riep de aartsbisschop van Toledo bij zich. Hij benoemde hem tot
vertrouweling van de Roomse Stoel en sprak tot hem: ‘Mijn zoon, neem plaats
aan mijn rechterhand,58 want jij hebt de kerk van Rome bezocht te midden van
grote vervolgingen.’
‘Heer!’ riep Garcia grijnzend. ‘Zie, mijn heer uit Toledo zit dankzij de genade van de heilige martelaren Albinus en Rufinus aan uw rechterhand. Zie,
hij staat bij u. Zie, hij is een vertrouweling van de apostolische Stoel geworden.
Zie, hij is uw enige zoon en van uw eigen vlees en bloed.’
‘Broeder Garcia,’ sprak de paus, ‘zo pleegt Urbanus zijn vrienden te zegenen.59
Waarachtig, ik verzeker je: ieder die mijn wil doet, is mijn broeder en zuster en
moeder.’60
‘Heer, wie zijn uw vrienden en doen uw wil?’
‘Zij die mij kostbare relieken aanbieden zijn mijn vrienden; zij zijn het die
mijn wil doen.’
‘Heer, u heeft de geest van deze wereld.’ En bij zichzelf: ‘Nooit kom ik tot u
of ik ga armer weg.’61
‘Wat zei je daar, broeder Garcia?’
‘Heer, ik zei dat Catabathmon Egypte van Afrika scheidt.’62
‘Broeder Garcia,’ zei de paus opnieuw, ‘ik ben de goede herder.’63
‘Ja,’ sprak Garcia, ‘de goede herder.’ En bij zichzelf: ‘Omdat u uw vraatzucht
goed bevredigt.’
‘Wat zei je daar?’
‘Ik zei dat Cadmus vier dochters had: Ino, Agave, Autonoë en Semele.’64
‘Broeder Garcia, ik ken mijn schapen.’65
‘Zeker kent u ze,’ en bij zichzelf: ‘Want u laat niets in hun beurzen achter.’
‘Wat zei je daar?’
‘Heer, ik zei dat de Rhône en de Saône in zee uitmonden.’
‘En mijn schapen kennen mij, broeder Garcia.’66
‘Zij kennen u, dat zeg ik,’ sprak Garcia, en bij zichzelf: ‘Als een afzetter en
grote dief van hun goede geld.’
‘Wat zei je daar? Ik heb je niet goed verstaan.’
‘Ik zei dat Zetes en Calaïs zonen waren van Boreas.’67
‘Waar slaat dat op?’
‘Nergens op.’
‘Waarom heb je het dan over hen?’
‘Heer, ik heb geslapen, in beestenvellen, op de berg Parnassus, waar ik drinkend uit de bron van de Helicon de Muzen heb ingedronken. Sindsdien loop
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ik over van poëtische zoetigheid en zit ik vol pittige verhalen.’68
‘Ik zie dat je vol grappen zit.’69
‘Zo is het, heer. Ik loop over van van alles en nog wat.’ 70
Ondertussen keek Johannes van Gaeta naar de aartsbisschop van Toledo en
zag dat hij vadsig was, wel doorvoed, deftig, kogelrond, massief, zwaar, ernstig, stram, gigantisch, reusachtig, breedgeschouderd, diepbuikig, breed in de
heupen, dat zijn ogen wijd uiteen stonden, dat hij een laag voorhoofd had, een
vreeswekkend gelaat, een ernstige blik, een ruige bos haar en een speknek.
Hij stond op voor de ogen van de paus en de kardinalen en riep uit: ‘Die Toledaan verdient drie kelken.’ En ze brachten hem drie kelken, waarvan hij de
eerste zelf in één klap achterover sloeg en tot aan de droesem leegdronk.
Odo, bisschop van Ostia, stond erbij en riep luid: ‘Kijk, er is vrede over de
eerste kelk gekomen.’
‘Zo is het,’ sprak Ranger.
Op soortgelijke wijze viel hij op de tweede kelk aan en dronk deze volledig
leeg.
‘Ook deze heeft zijn bestemming gevonden!’ riep de kardinaal van Pisa.
‘Waarom niet?’ sprak Bruno.
Tenslotte greep hij de derde, sloeg deze in één klap achterover en slokte hem
helemaal leeg tot op de bodem toe.
‘Het blijkt dat hij een mens is,’ sprak Teuzo.
‘Dat is het einde van de derde,’ aldus Johannes van Gaeta.
‘Zoveel is zeker,’ zei Gregorius.
‘Broeder, probeer maar,’ zo moedigde Albert de aartsbisschop van Toledo
aan. ‘Proef nog wat meer en geneer je niet; het is immers warm en je reis was
lang. Je bent samengesteld uit droge elementen, je kunt je niet van drank onthouden; wijn zal je goed doen. Volg het Roomse gebruik en toon ons je kracht.
Laat zien wat voor man je bent. Laat ons zien dat je het legaat van Aquitanië
verdient. Welaan broeder, drink, slok op, sla achterover, neem in, verslind,
slurp. Zalig zijn zij die goed kunnen drinken, die zich de wijn goed laten smaken, want God heeft voor onthouders allerlei ellende voorbeschikt.71 Nuchterheid
past de pauselijke macht niet.’
Zo moedigde Albert de aartsbisschop van Toledo aan toen Gregorius hem
als volgt toesprak: ‘Kom, kom, Albert, draag hout naar het bos,72 giet gif in
een slang,73 giet olie op het vuur.74 Als hij niet uit zichzelf gek wordt, maak jij
hem dat.75 Hij heeft heus niemand nodig om hem aan te moedigen.76 Hij heeft
immers zonder dat hem dat is opgedragen al drie bekers geleegd en nu zoekt
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hij een vierde omdat zijn keel nog steeds uitgedroogd is. Geef hem dus nog een
vierde met je welnemen.’
‘Drommels!’ sprak Bertrand. ‘Die barbaar, die zojuist met stoffige voeten is
aangekomen,77 heeft al drie kelken verzwolgen en smacht nog naar een vierde
terwijl wij, kardinalen en legaten van de kerk van Rome, die het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden,78 oververhit raken en onze keel verdroogt van de dorst.’
‘Ik weet niet,’ sprak Gregorius, ‘hoe het met de anderen staat, maar ik zou wel
een slok lusten.’
Johannes van Gaeta: ‘Jij drinken? Ja, jij zou een kruik wijn beslist in één klap
en met genoegen achteroverslaan.’
Ranger: ‘Tiresias’ woorden zijn niet dichter bij de waarheid.’ 79
Bruno: ‘Je spreekt heel verstandig voor een jongeman!’80
Teuzo: ‘Uitstekend!’
De kardinaal van Pisa: ‘Broeder Gregorius, je hebt de ziel van een drinker.’
Gregorius: ‘Gelukkig ben je, broeder uit Pisa, want dit is je door mensen van
vlees en bloed geopenbaard.’81
De kardinaal van Pisa: ‘Broeder Gregorius, ben je echt zo’n wijnslurper als
ze zeggen?’
Gregorius: ‘Wanneer ik dorst heb, drink ik graag.’
De kardinaal van Pisa: ‘Wat?’
Gregorius: ‘Wat? De beste wijn!’
Pisa: ‘Je bent een brave borst.’
Johannes van Gaeta: ‘Hij is niet één van die mensen die ongevoelig is voor
slaap.’
Terwijl ze dit zeiden – kijk! – werd de Toledaan een fles wijn aangeboden.
Hoewel hij hem nauwelijks met twee handen kon optillen, sloeg hij de wijn in
één teug achterover en sprak: ‘Het is warm!’
Ranger: ‘Warm?’
Albert: ‘Dat blijkt duidelijk uit de fles.’
De kardinaal van Pisa, die zag dat de fles wijn met droesem en al was gesnoten, keek naar Garcia en zei glimlachend: ‘Geef Garcia de fles van zijn meester,
dan kan hij de rest van de wijn bijeenvegen en oplikken.’
‘Ik wil niet drinken,’ zei Garcia, want hij wist dat er niets meer in de fles zat.
De kardinaal van Pisa: ‘Probeer het, goede man, want de fles is nog maar half
leeg.’
Garcia: ‘Ik weet het, maar ik verdien het niet. U bent kardinaal, drinkt u maar.’
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De kardinaal van Pisa: ‘Kardinalen zijn dol op volle kelken, maar deze fles is
niet vol.’
Garcia: ‘Zo is het.’
Teuzo: ‘Je hebt hem goed te pakken, Garcia.’
Na dit gesprek ging Gregorius voor de paus staan en sprak: ‘Heer, kijk toch
eens wat een drinker hij is!’
‘God zij dank,’ antwoordde de paus, ‘want er is geschreven: Mijn huis moet een
drinkhuis zijn.’82
‘Heer, hij heeft de fles helemaal leeg gedronken.’
‘Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen.’83
‘Heer, er is niets meer over.’
‘Hij is een Romein. Waarachtig, ik zeg je dat men het legaat van Aquitanië
verkrijgt door veel te drinken.’
‘Heer,’ vroeg Garcia, ‘wordt mijn meester legaat van Aquitanië?’
‘Dat wordt hij.’
‘Hij verdient het zeker,’ sprak Garcia. En bij zichzelf: ‘Mijn meester gaat niet
binnen door de deur. Hij is een dief of een rover,84 want hij koopt het legaat zelf.’
‘Wat zei je daar?’ vroeg de paus.
‘Uitstekend gedaan.’
Ondertussen raakte Gregorius volledig oververhit. De kardinalen gaven hem
een kruik wijn, die hij in één teug achteroversloeg. ‘Dit is goede wijn,’ sprak hij.
‘Ik geloof je,’ zei de paus.
De kardinaal van Pisa, die zag dat de kruik helemaal leeg was gedronken, riep
uit: ‘Onze broeder Gregorius had dorst.’
Johannes: ‘Dat blijkt uit de kelk.’
Bruno: ‘Er is niets over.’
Teuzo: ‘Hij is gezuiverd.’
Johannes: ‘Geen wonder, onze broeder Gregorius is de hele dag in touw geweest.’85
Albert: ‘Hij heeft de hele dag geschreeuwd.’
Teuzo: ‘Een Rooms gesprek heeft de man uitgeput.’
Johannes: ‘Zoals een Rooms gesprek Gregorius heeft uitgeput, zo heeft Gregorius de kruik uitgeput.’
De kardinaal van Pisa: ‘Wij allen, kardinalen en legaten van de Roomse kerk,
hebben dit gebruik gemeen met de zalige paus, dat wij graag drinken.’
De paus: ‘Apollo’s orakel spreekt niet meer waarheid.’86
Johannes: ‘Drinken is menselijk.’
Teuzo: ‘Wij zijn tenslotte maar mensen.’
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Nawoord
Anno 2010 zijn de katholieke clerus en het Vaticaan onverminderd in staat
om schandalen te ontketenen en toe te dekken. In de middeleeuwen was dat
al niet anders, getuige talloze gedichten en prozawerken waarin geestelijken
worden voorgesteld als smulpapen, dronkenlappen en schuinsmarcheerders.
Binnen de Latijnse literatuur van de middeleeuwen zijn bijvoorbeeld in de Carmina Burana heel wat gedichten te vinden waarin de zonden van de Roomse
curie, met name geldzucht en simonie, worden gehekeld. Zoals veel middeleeuwse literatuur zijn ook deze antipauselijke, satirische gedichten veelal
anoniem overgeleverd, maar in een aantal gevallen weten we wel iets over de
auteurs ervan. Een bekende vertegenwoordiger van deze vaak als vaganten of
goliarden aangeduide dichters is Walter van Châtillon, die onder meer gedichten als Utar contra vitia en Propter Sion non tacebo, beide opgenomen in de Carmina Burana, op zijn naam heeft staan. Walter, geboren in Rijsel, was bepaald
geen zwartgallige vagebond, zoals de vaganten nogal eens worden getypeerd;
hij had een prebende als kanunnik en verkeerde in de omgeving van de aartsbisschop van Reims, aan wie hij omstreeks 1180 zijn beroemde Alexanderepos
(de Alexandreis) opdroeg. Een andere, vroege vertegenwoordiger van deze poëzie in Vlaanderen is Petrus Pictor (Pieter de schilder), kanunnik van de kathedraal van Sint-Omaars, die omstreeks 1100 zijn verzen dichtte. Ook in proza
werd de Roomse geldzucht onder vuur genomen; een bekend voorbeeld is het
Evangelium secundum Marcam argenti (Het evangelie volgens Marcus Zilverling),
eveneens te vinden in de Carmina Burana. Om de bekendheid van het thema te
illustreren verwijs ik ook nog even naar het verhaal van de wraak van de haan
uit de Speculum stultorum (Spiegel voor dwazen) van Nigel van Longchamp (zie
elders in dit jaarboek).
Volgens Thomson, de bezorger van de meest recente editie van de in deze
bijdrage vertaalde tekst, is het Tractatus Garsiae de vroegste, uitvoerigste en
wellicht grappigste antipauselijke satire van de twaalfde eeuw. In deze Latijnse
prozatekst, een cento van Bijbelse, liturgische en klassieke citaten, is het thema
van de hebzucht van de paus en de pauselijke curie uitvoerig en op komische
wijze uitgewerkt. Garcia’s werk is in diverse manuscripten bewaard gebleven;
twee vroege handschriften (A en B) worden bewaard in de bibliotheek van het
Vaticaan – het hol van de leeuw. Toch gaat het waarschijnlijk niet om subversieve literatuur van ontevreden zwartkijkers, maar om amusement, een soort
gezelschapsspel vol intertekstuele verwijzingen door en voor geestelijken.
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In twee manuscripten wordt de tekst toegeschreven aan Garcia, in één daarvan wordt vermeld dat hij een kanunnik uit Toledo was. Het is evenwel mogelijk dat deze toeschrijving gedistilleerd is uit gegevens over de persona van de
auteur in de tekst, zoals wel vaker het geval is met biografische informatie over
middeleeuwse auteurs. Anderzijds is het niet onredelijk om te veronderstellen
dat de auteur een Spanjaard was en banden had met de kathedraal van Toledo,
aangezien een bezoek van de aartsbisschop van Toledo aan de paus in Rome
centraal staat in deze tekst. Waarschijnlijk gaat het om iemand uit de entourage van aartsbisschop Bernardus, de ware naam van Grimoardus.
Bernardus van Agen, uit Frankrijk afkomstig, was monnik en abt van de cluniacenzerabdij van Sahagun in Noord-Spanje. Na de inname door christelijke
legers van Toledo, de oude hoofdstad van het Visgotische koninkrijk dat in de
achtste eeuw door de Moren werd veroverd, werd Bernardus in 1088 door paus
Urbanus II (1088-1099), die evenals Bernardus uit Frankrijk afkomstig was en
tot de orde van Cluny behoorde, tot aartsbisschop van Toledo benoemd.
Bernardus’ reis naar Rome en het verlenen van het legaat zijn historisch aanwijsbaar, evenals de genoemde bisschoppen en kardinalen. Bernardus was in
mei 1099 in Rome, maar hij had zijn bevoegdheden als pauselijk legaat van
Spanje en Narbonne reeds in 1092 verkregen; ze werden echter opnieuw bevestigd tijdens het bezoek van 1099.
De tekst dateert waarschijnlijk uit de zomer van 1099; kort na het bezoek van
Bernardus, in mei van dat jaar, stierf Urbanus II (in juli). In het verhaal wordt
met geen woord gerept over de dood van de paus, zodat de tekst waarschijnlijk
nog tijdens Urbanus’ pontificaat is voltooid.
Satire
In de tekst kunnen vijf delen worden onderscheiden. Het verhaal begint met
de komst van aartsbisschop Grimoardus naar Rome, waar hij de paus relieken
aanbiedt van de heilige Albinus en Rufinus. Na dit narratieve deel volgt een
spotsermoen op deze heilige martelaren. In het derde, narratieve, deel worden
de relieken bijgezet. Vervolgens spreekt de paus een spotsermoen uit op de
deugden van de beide heiligen en roept hij het gezelschap op om het er eens
flink van te nemen. Het laatste deel bestaat uit een komische woordenwisseling tussen de paus, de kardinalen en Garcia, met vele verwijzingen naar
Terentius.
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Zoals in veel middeleeuwse satire staat ook hier het beeld van de omgekeerde
wereld centraal: Rome is het centrum van de hebzucht en Mammon is god;
voor de smulpapen in de pauselijke curie is vreten en zuipen een deugd, matigheid, nuchterheid en versterving heiligschennis. Ze zien in Gods schepping
enkel voedsel (Lucht, zee, aarde, rivieren, bronnen, moerassen, meren, beken, sleep
alles aan, eet het op, slik het door, verslind het) en de paus met zijn alles verslindende vraatzucht lijkt op de hel en de duivel (Laat zien of de bisschop van Rome
een keel heeft, of hij hooi om zijn hoorns heeft). De paus en zijn kardinalenkliek
drinken niet uit de bittere kelk van het lijden die Christus dronk, maar uit een
die gevuld is met uitstekende wijnen en geleegd wordt om van te genieten. Ze
richten zich niet op het hemelse en spirituele; hun honger en dorst gaat enkel
uit naar het aardse en lichamelijk genot.
Het Tractatus Garsiae vertoont op tal van punten overeenkomsten met de
satire in de Ysengrimus, het grote Gentse dierenepos: motieven als simonie en
de hebzucht van de paus en andere hoge geestelijken, hun dranklust en vraatzucht, speels gebruik van Bijbelteksten en het beeld van de omgekeerde wereld.87 Ik geef enkele voorbeelden. In De vos en de haan, de episode waarin
Reynaert afgetroefd wordt door de sluwe haan Sprotien (de vos laat zich door
de haan opjutten om zijn afkomst te verdedigen en doet dan zijn bek open),
scheldt de vos woedend zijn tanden uit die de haan lieten glippen. Hij barst uit
in een tirade over geldzucht en omkoperij die de kerk hebben aangetast, en niet
alleen de bisschoppen, maar
ook de paus in eigen persoon. De visser Kefas en de leraar Paulus
zouden hetzelfde hebben gedaan, maar hadden er geen verstand van.
Deze hemelse visser (de paus, MN) werpt zijn netten uit om ontelbare geldstukken op te halen, maar weinig zielen. Hij bekommert
zich er niet om mensen naar hun verdiensten te beoordelen, maar
naar hun geld en wie meer geeft, krijgt van hem een betere plaats
in de hemel. Achteloos slaat hij de woorden van de apostelen in de
wind en scheert zijn schapen met het scheermes van de aartsbedrieger Simon. 88

Niet alleen de paus krijgt ervanlangs, ook monniken die zich tot bisschop
laten benoemen moeten het ontgelden, wolfsmonniken in de omgekeerde wereld van het Gentse dierenepos. In Isegrim in het klooster lezen we hoe de wolf
zich in de wijnkelder van de Sint-Pietersabdij te buiten gaat aan de wijn van
de monniken. Als verklaring vertelt hij de woedende broeders dan dat de orde
waar hij toe behoort, die van de wolfsmonniken, op grond van mateloze hebzucht uitstekende bisschoppen levert:
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Uit het gezelschap van onze orde moet de meerderheid der bisschoppen, wier levenswandel alom gewaardeerd wordt, gekozen worden.
Zij zullen laten zien hoe vroom ze hun schapen hoeden en van welke
eenvoud het geloof is waarin ze God vrezen. Zij zullen bepalen dat
ze alles wat in het bezit is van het volk, de clerus en de kloosters naar
eigen believen en ten eigen bate mogen ontvreemden door middel
van geweld, gebeden, processen, mooipraterij, bedrog, dreigementen
en alle andere middelen die orde, moraal en matigheid vreemd zijn.
Deze regel is slechts gedeeltelijk bekend bij de bisschoppen die uit de
clerus gekozen worden en zij houden zich er, zoals ze geleerd hebben, slechts gedeeltelijk aan. Zij slurpen niet alles op, maar drinken mondjesmaat. Misleid door wat ze gepakt hebben, laten ze toe
dat nog meer achterblijft. Daarom moet het verstandige deel van de
clerus heilige kloosterlingen uitkiezen die als principe hebben dat
ze niets laten liggen en die eerst grijpen, dan schrapen en tenslotte
likken. Heus, heel de regel der deugden is voor hen een open boek.
Omdat ik op grond van dezelfde goede manieren bisschop hoop te
worden, demonstreer ik van tevoren publiekelijk mijn ijver: ik verslind, plunder en slok op. Door alle vaten te legen en de wijn te laten
stromen, heb ik met één voortreffelijke daad ontelbare dagen bespaard. Daarom wilde ik, uit verlangen mijn gulzigheid in één klap
bekend te maken, een schitterende daad stellen zodat men op mij als
een geschikte kandidaat een beroep zal doen in geval er een bisschop
verjaagd is omdat hij te spaarzaam plundert.89

Beide teksten staan in dezelfde traditie van antiroomse satire, die in de elfde
eeuw zichtbaar wordt en in de twaalfde eeuw een geweldige bloei beleeft. Zoals
in de Ysengrimus te zien is, en ook in de al eerder genoemde Speculum stultorum
(Spiegel voor dwazen) van Nigel van Longchamp, werd deze satire ook graag
verwerkt in het dierenepos. En dan is de wolf, voor middeleeuwers het vraatzuchtige roofdier bij uitstek, natuurlijk een prachtige verpersoonlijking van de
herder die zich niet om zijn schapen bekommert maar enkel om zijn buik: een
wolf in schaapskleren.
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Verantwoording
Ik heb de tekst vertaald naar de editie van Thomson (Tractatus Garsiae or The translation of the relics of SS. Gold and Silver, edited with introduction, text, translation and
notes by Rodney M. Thomson, Leiden, 1973). Bij het schrijven van het nawoord en
de aantekeningen heb ik gebruik gemaakt van Thomsons editie, María Rosa Lida de
Malkiel, Estudios de Literatura Española y comparada, Buenos Aires, 1966, p. 1-13,
en Martha Bayless, Parody in the Middle Ages. The Latin Tradition, Ann Arbor, 1996,
p. 145-153. Bijbelcitaten zijn overgenomen uit De Bijbel. De nieuwe Bijbelvertaling,
’s-Hertogenbosch/Leuven, 2004.

Aantekeningen
1 Urbanus verbleef van juli 1095 tot augustus 1096 in Frankrijk. Albinus is zilver (van albus,
wit), Rufinus is goud (van rufus, rossig).
2 Cf. Lucas, 21:1. Citaten uit de Bijbel staan cursief. Avaritia is hebzucht.
3 Paus Gregorius VII (1073-1085).
4 Cf. Exodus, 12:7.
5 Cf. Ovidius, Metamorphoses VI 488. Bacchus staat voor wijn.
6 Horatius, Carmina I 11, 6.
7 Idem, I 4, 17.
8 Idem, I 18, 3.
9 Het middeleeuwse, kerkelijke recht heet canoniek recht, van canon (Grieks voor regel,
richtsnoer). Een anticanon voorspelt dus niet veel goeds, zoals ook blijkt uit de andere titel,
Exterminator (verjager, verbanner).
10 Cf. Matteüs, 7:7-8.
11 Cf. 1 Korintiërs, 9:24.
12 Cf. Matteüs, 7:14.
13 Cf. 2 Timoteüs, 2:5.
14 Cf. 2 Timoteüs, 4:7
15 De bisschop van Rome is paus Urbanus II. Guibert is Guibert van Ravenna, door de
Duitse koning Hendrik IV naar voren geschoven als tegenpaus Clemens III. Clemens is
meermalen verdreven, door aanhangers van Urbanus II in 1091, en werd uiteindelijk definitief afgezet in 1099. Met ‘de senaat bedwong, de republiek in zijn macht kreeg’ wordt bedoeld
dat Urbanus II zijn macht in Rome vestigde.
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16 Het huis van de Crescenti is de Engelenburcht in Rome, nabij het Vaticaan, in augustus
1098 heroverd op Guiberts mannen. De Tarpeïsche burcht is de burcht van Rome op het
Capitool.
17 Cf. Openbaring, 3:7.
18 Cf. Matteüs, 16:19.
19 Met Urbanus’ ballingschap wordt zijn reis door Frankrijk bedoeld (zie noot 1).
20 Cf. Filippenzen, 2:6-7.
21 Cf. 2 Korintiërs, 2:26-28.
22 Cf. Wijsheid, 3:2, 4-5.
23 Zowel de Taag als de Pactolus, een rivier in Lydië (tegenwoordig West-Turkije), golden
in de oudheid als goudhoudend; cf. Juvenalis XIV 299.
24 Cf. Spreuken, 3:9.
25 Cf. Johannes, 15:16.
26 Cf. Galaten, 4:19.
27 Cf. Sirach, 35:6.
28 Cf. 2 Korintiërs, 9:7.
29 Cf. Johannes, 13:35.
30 Cf. Jakobus, 2:10.
31 Drie Frankrijken: de Romeinen onderscheidden verschillende delen van Gallië; hier worden Gallia Aquitanensis, Gallia Lugdunensis, Gallia Belgica bedoeld, grof gezegd Zuid-, Midden- en Noord-Frankrijk.
32 Cf. Psalmen, 118: 6, 8.
33 Cf. Terentius, Eunuchus 458.
34 Cf. Matteüs, 27:54.
35 Cf. Matteüs, 26:49.
36 Cf. Lucas, 21:1; Cupiditas is begeerte, avidissima betekent zeer hebzuchtig, avaritia is
hebzucht.
37 Gargano: een gebergte aan de Adriatische kust van Italië.
38 Cf. Matteüs, 5:10.
39 Cf. Psalmen, 30:25.
40 Cf. Jesaja, 40:1.
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41 Cf. Matteüs, 19:28
42 Cf. Obadja, 3.
43 Cf. 2 Kronieken, 16:4.
44 Cf. 2 Tessalonicenzen, 2:4.
45 Cf. Jesaja, 5:21.
46 Cf. Ovidius, Metamorphoses II 531 e.v.
47 Cf. Juvenalis VIII 32-33.
48 Cf. Quintilianus III 1.
49 Cf. Terentius, Adelphoe 287.
50 Cf. Terentius, Andria 845.
51 Cf. Terentius, Andria 480.
52 Cf. Horatius, Carmina I 37.1.
53 Cf. Terentius, Hecyra 207.
54 Cf. Jesaja, 1:19.
55 Cf. Horatius, Satiren I 4, 34.
56 Cf. Efeziërs, 4:22-24.
57 Cf. Openbaring, 21:5.
58 Cf. Hebreeën, 1:13.
59 Cf. Terentius, Eunuchus 279.
60 Cf. Matteüs, 12:50.
61 Cf. Terentius, Eunuchus 791.
62 Catabathmon: een streek in Noord-Afrika.
63 Cf. Johannes, 10:14.
64 Cadmus: legendarische stichter van de Griekse stad Thebe.
65 Cf. Johannes, 10:14.
66 Cf. Johannes, 10:14.
67 Boreas, de god van de noordenwind, verwekte bij Oreithuia de tweeling Zetes en Calaïs,
cf. Ovidius, Metamorphoses VI 711-716.
68 De Parnassus is een aan Apollo, Dionysus en de Muzen gewijde berg bij Delphi, de Helicon is een aan de Muzen gewijd gebergte in Boeotië.
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69 Cf. Terentius, Eunuchus 105.
70 Cf. Terentius, Eunuchus 105.
71 Cf. Horatius, Carmina I 18.3.
72 Cf. Horatius, Carmina I 10.34.
73 Cf. Ovidius, Ars amatoria III 7.
74 Cf. Horatius, Satiren II 3, 321.
75 Cf. Terentius, Andria 698.
76 Cf. Terentius, Heauton Timorumenos 171.
77 Cf. Juvenalis I 111.
78 Cf. Matteüs, 20:12.
79 Cf. Terentius, Andria 698. Tiresias: een bekende waarzegger in de Griekse mythologie.
80 Cf. Terentius, Andria 466.
81 Cf. Matteüs, 16:17.
82 Cf. Matteüs, 21:13.
83 Cf. Lucas, 6:44.
84 Cf. Johannes, 10:1.
85 Cf. Terentius, Hecyra 544.
86 Cf. Terentius, Andria 698.
87 Cf. Ysengrimus, text with translation, commentary and introduction by Jill Mann, Leiden etc., 1987, p. 127-130.
88 V 100-108; cf. Ysengrimus, uit het Latijn vertaald door Mark Nieuwenhuis, Amsterdam,
1997, p. 137.
89 V 997-1022; cf. Ysengrimus, uit het Latijn vertaald door Mark Nieuwenhuis, p. 168-169.
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Een spiegel voor dwazen
Twee verhalen uit de Speculum stultorum van Nigel van Longchamp
Mark Nieuwenhuis

De wraak van de haan
Ten tijde van Willem, de grootvader van onze vorst, speelde zich in Apulië
een geschiedenis af die het waard is om op te tekenen en bekend te worden.1
Een priester uit de stad was verhuisd naar een plaats daar ver vandaan en had
zijn intrek genomen in een boerenhoeve. Omdat hij in alle seizoenen zijn landerijen goed bewerkte, haalde hij telkens weer een rijke oogst binnen. Ook had
hij zonen gekregen bij zijn eigen vrouw – als je vrijuit over de vrouw van een
priester mag spreken.
Op een dag was één van die zonen, Gundulf – ik heb hem zelf gezien toen hij
nog een jongen was – thuis. Als bewaker van de oogst van zijn vader hield hij
toezicht op de schuurdeur, waarbij hij altijd een stok bij de hand had. Welnu,
op een keer liep Coppa samen met haar kuikens de schuur in om graantjes te
pikken. De hongerige kuikens volgden hun moeder en duwden brutaal tegen
de deur. De jongen had de euvele moed om uit te halen met de stok die hij daar
bij zich had, hen af te ranselen en naar buiten te jagen. Omdat hij door het
dolle heen was gaf hij hen er erger van langs dan ze verdienden en wist met zijn
woorden en slagen geen maat te houden.
Woede lijkt maar weinig te verschillen van gematigde razernij wanneer deze
in hevigheid te ver gaat. Wanneer woede niet meer ziet wat juist is, loopt ze
heel hard van stapel en doet talloze uitgaven.2 Blijvende schade is vaak het gevolg van een gering verlies en dierbaar eigendom gaat in een oogwenk verloren.
Omdat de jongen in zijn woede de stok te hardhandig had gehanteerd, brak
hij pardoes de poot van een kuiken. De gebroken poot was voor het kuiken en
voor zijn moeder geruime tijd een bron van diepe droefheid. Verdriet enerzijds
en schaamte anderzijds wekten bij het kuiken woede en daarmee het verlangen
om het de jongen betaald te zetten.
Met het verstrijken van de tijd was het vlees weer hecht aaneengegroeid en
een nieuwe laag vel had de wonden bedekt. De gebroken botten waren het leed
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al lang weer vergeten, maar het gekwetste hart bleef getekend door de wond.
Uitwendig heeft een litteken een wond afdoende bedekt, maar inwendig houden rauwe wonden het hart in hun greep. De vogelvrij verklaarde poot was al
lang weer thuisgekomen, maar de geest bleef denken aan wat er was gebeurd en
leefde in ballingschap. De voet loopt recht, het dijbeen is ongedeerd, de heup
voelt geen breuk, de gezonde poot stapt mee, maar de ziel hinkt, de borst, niet
gewond, voelt zich toch niet goed, het hart klaagt, de geest is in de greep van een
zware ontsteking. Uitgestelde wraak – zonder wraak kent een gekwetste geest
geen rust – wacht waakzaam voor de deur. Een gekwetste geest vindt geen rust
of troost zolang aan het kwaad evenredige wraak uitblijft. Een gekwetste geest
put geen troost uit het voorbijgaan van de tijd; enkel wraak beurt een gekwetst
hart op. Niet liever ziet een duikeend een plas, een wolf een vluchtend lam,
een meute honden een haas of een wild dier dat gevangen is een vluchtweg,
niet liever ziet een vis het water, een sperwer een leeuwerik dan een gekrenkte
geest snelle wraak ziet. Zo wilde ook het kuiken wraak nemen op de gemene
Gundulf, als hij de kans zou krijgen.
In zijn zesde levensjaar was het kuiken uitgegroeid tot een haan en bekleedde
het ereambt van zijn overleden vader. Gundulf was ook een hele grote jongen
geworden en stond al klaar om de plaats van zijn vader in te nemen. Niets stond
hem in de weg, het ontbrak hem aan niets, behalve de priesterwijding die hij
spoedig hoopte te ontvangen. De bisschop, die gezwicht was voor zijn smeekbeden en de goede werken van de heilige Rufinus,3 meende dat Gundulfs wensen
rechtsgeldig waren en stelde een dag en een plaats vast waarop deze belangrijke
wijding overeenkomstig gewoonte en gebruik moest plaatsvinden. De week voor
Kerstmis werd vastgesteld als tijd voor het feest, de stad Carabella als plaats.4
Gundulfs ouders zagen er vol vreugde naar uit dat hun zoon hogerop zou
komen en troffen al voorbereidingen voor gepaste feestelijkheden. Voor deze
hoogtijdag kwamen verwanten bijeen om samen een familiefeest te vieren. Allen waren welkom in de feestzaal, tafels stonden afgeladen vol met voedsel en
ze gingen zich te buiten aan drank en eten. Uitgeschonken in gouden kelken
was Bacchus op het feest om de mensen op te vrolijken en de plaats te zegenen.
Het was de nacht voor de ochtend waarop Gundulf vroeg naar de stad zou
gaan om daar gewijd te worden. Bij het eerste hanengekraai wilden ze vertrekken, want hun woonplaats was daar ver vandaan. Aan de knechten werd het
tijdstip meegedeeld en het uur waarop hij ’s ochtends vroeg gewekt moest worden voor zijn vertrek; ze moesten namelijk hun best doen om het eerste gekraai
dat de haan als heraut voor het aanbreken van de dag ten beste zou geven te
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horen. Als hij dan zou opstaan, zou het vroeg genoeg zijn, want de nacht was
heel erg lang en de tocht niet zwaar.
Met zijn waakzame oren ving de haan deze woorden op en juichte in zijn hart
van vreugde, maar zijn stem zweeg. Zo groot was de vreugde hierover in zijn
hart dat hij zijn snavel er nauwelijks van kon weerhouden een loflied te zingen;
hij stond te popelen om met een uitbarsting van stemgeluid te bespoedigen wat
hij door te zwijgen lang wilde uitstellen. Vreugde wil haar stem laten horen
terwijl verdriet daar op tegen is; de een roept op om te zingen, de ander gebiedt
te zwijgen. Hij hield het midden tussen beide, stemde in met geen van beide;
door beide wordt hij overwonnen en overwint toch, terwijl zijn stem zwijgt.
De nacht was al bijna volledig heengegaan met drinken toen ze zich zat van
de drank te bed begaven. De uren van de nacht, onopgemerkt en niet goed bijgehouden toen ze stevig zaten te drinken, waren snel verstreken. De traagheid
van de drinkers kon de nacht niet vertragen noch voorkomen dat die hen met
haar vaste wet bond. Ondertussen was het moment om te kraaien aangebroken, maar de zanger hield zijn mond. De nacht zweeg, evenals de zanger en de
knechten die de drank hadden opgediend; bekers, nacht en slaap stonden niet
toe dat ze wakker bleven.
Verbaasd over het langdurige zwijgen van de haan en zijn plichtsverzuim
kwam een hen bij haar gemaal en fluisterde in zijn oor dat zowel de tijd als het
uur al voorbij waren. ‘Laat me met rust!’ antwoordde hij. ‘Stil toch! Wat ben
je toch altijd een domoor! Ga alsjeblieft weg, dom wicht! Wee de man die met
huwelijksbanden vastzit aan een domme gezellin! Verdriet blijft zijn bed niet
bespaard.’
Niet met minder maar juist met meer gezeur drong zij er bij haar echtgenoot
op aan om de vaste uren van de nacht af te kondigen. Hij probeerde daarentegen haar gekwebbel te stuiten, nam nu eens zijn toevlucht tot smeekbeden en
bulderde daarna weer dreigementen. Als hij de ijselijke stilte niet zou verbreken, zo bezwoer ze hem, dan zou zij wel kraaien en het huis doen schudden.
En omdat ze niet langer kon wachten bracht ze rauwe kreten uit en kraaide zo
goed en zo kwaad als ze kon.
Iemand hoorde het en antwoordde: ‘Coppa, hou alsjeblieft op, want je bereikt
helemaal niets. Al kraait een hen ’s nachts, dan nog komt het daglicht niet sneller tevoorschijn.’
Ondertussen raasde de nacht voorbij. Het hele huis lag begraven in diepe
dronkenschap en zelfs de wacht sliep.5 Slome slaap lag over alles uitgespreid;
ook Gundulf sliep en droomde zoete dromen in zijn slaap. Hij dacht dat hij de

~ 348 ~

Tiecelijn 23

wijding al had ontvangen, al weer thuis was gekomen en gekleed in een priestergewaad de mis ging vieren. Ook zag hij dat een haan in een wit gewaad de
plaats van de zanger had ingenomen en het koor leidde. Het introïtus van de
mis, dat de haan tegen ieders wil met helder stemgeluid uitbracht, luidde als
volgt: ‘Het is duidelijk, Heer, dat alles wat U voor ons gedaan lijkt te hebben
op grond van een rechtvaardig oordeel is gedaan.’6 En toen er een grote kelk vol
wijn verscheen dronk hij deze tot op de bodem toe helemaal leeg. Toen de kelk
was leeggedronken werkte hij alle andere onderdelen in de juiste volgorde af.
Maar op het moment dat de zanger aan het eind van de mis ‘Ga heen’ moest
zeggen, zweeg de haan en gaf geen enkel teken.
Ontzet door wat hij in zijn dromen had gezien schreeuwde Gundulf luidkeels
met schrille kreten: ‘Is het, is het al dag?’ ‘Blijf nog maar even liggen,’ antwoordden de knechten toen hij wilde opstaan. ‘De haan heeft nog niet gekraaid dat je
tijd is gekomen; hij kent de uren van de nacht en duidt ze een voor een aan met
zijn stemgeluid. Zelfs als we uren zouden willen stelen, zou de haan die tegen
onze wil aanduiden. Hij kent immers beter dan wij de delen van de nacht,
hoeveel er al voorbij zijn gegaan, hoeveel er nog te gaan zijn. Laat het tijdstip
om ’s nachts op te staan maar aan hem over; laat de haan, die niet slaapt, je
nachtwaker zijn. De nacht duurt nog heel lang, het grootste deel ligt nog voor
ons. Draai je nog maar eens om, ga maar slapen; je hebt nog wel even. Een
winternacht lijkt immers even lang als drie dagen en kan niet in een oogwenk
voorbijvliegen. Wij worden wel gewekt door onze trouwe haan die niet stil kan
blijven, zelfs al zou hij dat willen.’
Daarop fluisterde de haan in het oor van de hen: ‘Ik ga niet borg voor jullie
staan en beloof jullie niets; kome wat kome, wat de dobbelsteen zegt is wet.
Wie ligt drinkt maar, wie drinkt krijgt er maar berouw van.’
Ondertussen drong het ochtendgloren al door de vensters naar binnen en
helder licht stroomde door de kieren. De zon had zijn stralen al over de hele
wereld uitgestort, de ploeger had zijn ossen al ingespannen en keerde de grond.
Gundulf stond op en sloeg met zijn handen op zijn borst. ‘Ach!’ zei hij. ‘Ach,
ik zou nu liever dood willen zijn!’ In zijn haast liet hij zijn broek op bed liggen en holde meteen naar de stal om zijn paard op te zadelen. De teugels en
het zadel lagen niet op de gewone plaats, want de ossendrijvers hadden ze die
nacht meegenomen. Toch steeg hij op, nadat hij de teugels door een halster had
vervangen, en ging niet terug naar zijn vader voor zijn zegen.
Toen hij in vliegende vaart naar de stad reed werd hij hardhandig van zijn
paard geworpen en viel op de grond. Zijn paard was een heel eind doorgelopen

~ 349 ~

Tiecelijn 23

en daarom ging hij te voet verder, maar bij aankomst in de stad was het al te
laat; de wijding was al voorbij. Na afloop van alle plechtigheden was de bisschop weggegaan bij het altaar; de plek was verlaten, het moment voorbij. De
lezing was helemaal gelezen, de lezer had Tu autem gezegd en de stem van de
misdienaar had ‘amen’ laten klinken.7
Wat moest Gundulf nu doen? Teruggaan naar huis was de enig overgebleven remedie tegen zijn verdriet en daarom ging hij maar snel weer naar huis,
bedroefd, volkomen van slag door schaamte, met heel wat tranen en zuchten.
Vandaar dat vader en moeder met al hun kinderen en verwanten Gundulf beklaagden in hun hart, met woorden en met handgebaren. De familieleden die
gekomen waren gingen teleurgesteld weer naar huis terug, want ze zagen dat
vreugde in verdriet was omgeslagen. De een beschuldigde de nachtwacht, een
ander klaagde de drinkers aan, een derde gaf de haan de schuld, weer een ander
vervloekte de wijn.
De hen, die dat allemaal had gehoord, verliet haar nest, liep naar buiten en
sprak deze woorden tegen de haan: ‘Onze Gundulf is onverrichter zake teruggekomen uit de stad; bedroefd en een en al tranen maakt hij zich op om weg te
gaan. Zijn ongelukkige vader, moeder, broers en zusters zijn in tranen; overal
heerst rouw. Als Gundulf in een strop was gesneefd, zouden ze niet meer verdriet hebben om zijn dood. En ze geven jou de schuld van deze rampzalige
toestand, alsof jij de oorzaak en bron van alle ellende bent.’
‘Ik denk niet dat het onrechtvaardig is, maar juist welverdiend om iemand een
streek betaald te zetten,’ antwoordde de haan. ‘Toen ik nog een kuiken was,
sloeg Gundulf mij en brak mijn poot. Ik weet dat nog heel goed. Hij begon, hij
was de bron en oorzaak van mijn leed; mijn gebroken poot is het bewijs. Hij
lachte als eerste toen mijn wonden pijn deden, nu lach ik met evenveel recht
hem uit. Zo veranderlijk is het lot, zo maakt vreugde plaats voor verdriet, zo
komt wat hoog was ten val. Ook al komt een zoet middel tegen smart waar
men lang op heeft gehoopt pas laat, het is altijd welkom. Een middel tegen
een pijnlijke kwaal komt nooit te laat, zolang het maar genezing brengt. Nog
zoeter is wraak voor een misdrijf die zonder moeite, zonder enige voorafgaande
inspanning komt. Verheugd triomfeer ik zonder bloedvergieten als overwinnaar over mijn vijand; mijn ziel heeft wraak genomen terwijl mijn mond bleef
zwijgen. Oorlog en vechten is voor anderen, stilte voor mij; laat hun stemmen
en klaroenen maar luid klinken, ik zwijg liever. Hoe makkelijker wij in de strijd
zegevieren, hoe groter de roem van de zege. Wapens zijn niet nodig wanneer je
wint door niet te spreken; wie goed kan veinzen en zwijgen is wijs. Laat mijn
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vijanden dus maar baden in tranen in plaats van in bloed; laat woede en pijn de
plaats van wonden innemen. Leed is immers een wond in het hart en steekt inwendig erger dan een zwaard uitwendig kerft. Uitwendige pijn geneest immers
spoedig, maar een gewond hart herstelt nauwelijks of nooit. Een gekwetste ziel
laat troost later toe dan gewonde ledematen helende handen.’
De haan was nog niet goed en wel uitgesproken of Gundulfs vader en moeder
lieten tegelijk het leven. Kort na de dood van zijn vader werd Gundulf uit zijn
ouderlijk huis gezet en ging de hele woonstee over in vreemde handen. Gundulf, een stakker, arme drommel, bedelaar die het zonder enige hulp moest
stellen, bleef ver van de stad vandaan. Toch bleef bij velen de herinnering bewaard aan deze geschiedenis, die vaders hun zonen vaak vertellen zodat zij
zich, denkend aan wat er is gebeurd, altijd beheersen om te voorkomen dat ze
achteraf berouw krijgen.

Bernard en de dankbare dieren
Wanneer mensen verhalen telkens weer vertellen, bezorgen ze deze een hoge
leeftijd, zodat de geschiedenis mettertijd niet vervaagt. Wanneer mensen verhalen telkens weer vertellen wekken ze het verleden weer tot leven en maken
het oude nieuw. Verhalen telkens weer vertellen herstelt door ouderdom veroorzaakte verliezen en tot sterven gedoemde tijden door ons te wijzen op gebeurtenissen in het verleden.
Bernard, een arme man, moest voorzien in het levensonderhoud van zijn zonen, drie in getal, als vierde zijn vrouw en als vijfde een ezeltje dat in zijn eentje
alle bestaansmiddelen van het huishouden en van zijn meester vormde, ook al
was het maar klein en weinig waard. Door hout naar de markt en het huis van
zijn meester te zeulen voorzag hij met zijn werk in zijn eentje in het levensonderhoud van hen vijven.
Welnu, toen Bernard en zijn metgezel op een dag vanuit de stad naar het
woud waren vertrokken, hoorden ze een menselijke stem, die uit een hol leek
te komen, schreeuwen en om hulp roepen. Eerst bleef Bernard stomverbaasd
staan en daarna sloeg hij op zijn voorhoofd het heilige teken van het kruis. Hij
herkende een soort geschreeuw en de klank van een stem en begreep dat het een
menselijk geluid was. Hij bepaalde de plaats waar de door de wind verwaaide
stem het duidelijkst hoorbaar was en liep in die richting. Zo geven stemgeluid en
woordklank tenslotte aan wat de uitgebrachte woorden duidelijk willen maken.
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Het was Dryaan, een machtige, voorname en steenrijke edelman uit de stad
Cremona die van de jacht op wild hield en vaak met zijn honden op pad ging,
maar op een keer per ongeluk in een gat was gevallen. Bovenaan was het hol smal,
maar onderin breed, heel erg diep en duister. Er waren ook een leeuw, een aap en
een slang in gevallen; met Dryaan erbij waren ze met z’n vieren. Die drie waren
eerder al in de kuil gevallen toen hij er zelf in viel en – tegen zijn wil – hun gast
en metgezel werd. Ieder van hen vreesde voor zijn leven en zweeg, door angst gedwongen, behalve degene wiens stem door angst versterkt werd. Vergeefs had
hij al vier dagen lang met jammerlijke kreten om hulp geroepen.
Bernard kwam dus op het hulpgeroep af en vroeg hem te vertellen wie hij was
en waar hij vandaan kwam. ‘Ik, Dryaan, ben hier,’ antwoordde hij, ‘een deerniswekkende stakker maar tot voor kort de voornaamste man in mijn stad. Kom
hier, wie je ook bent, en help me; heb medelijden en haal een ongelukkig man
hieruit, dan zul je zeker een grote beloning krijgen. Alles wat ik aan menselijke
bezittingen heb zal ik uit dankbaarheid met je delen. Dat zweer ik je bij heilige
godenmacht, dan kun je er nog meer op vertrouwen.’
Toen de simpele ziel dat hoorde, liep hij gedreven door hoop op gewin naar
het hol en kwam hem snel te hulp. Hij liet een van wilgentenen gevlochten touw
zakken, maar de aap greep het, klom eruit en maakte zich snel uit de voeten.
‘Aaaah!’ zei Bernard, die meende dat hij voor de gek gehouden was door een
duivelse spookverschijning. ‘Wat doe ik, dwaas? Kijk wat ik eruit gehaald heb!
Het had Dryaan moeten zijn, maar het was een aap – de duivel heeft me een
loer gedraaid! Het is hier niet pluis, de stem van de duivel en zwarte kunst hebben mij flink in de war gemaakt en misleid. Laat ik maar naar huis teruggaan
en een kruis slaan, dan voorkom ik dat het mij slecht vergaat.’
Luid schreeuwend riep Dryaan om hulp toen hij de man dat hoorde zeggen.
Hij vermenigvuldigde zijn smeekbeden en beloftes, en om te voorkomen dat de
man zou geloven dat hij door een drogbeeld misleid was, riep hij heiligen aan
en sprak heilige woorden. Om niet de beloning die hem te wachten stond mis te
lopen, verzocht hij Bernard het touw opnieuw neer te laten in het hol.
Liefde voor gewin won en Bernard liet het touw weer in de diepte zakken,
maar vergeefs, zijn hoop werd de bodem ingeslagen: zodra het touw was neergelaten kwam er een afzichtelijke slang uit het hol en verdween snel uit het
zicht.
‘Ik sla je geschenken af, Dryaan!’ zei Bernard toen hij dat beest zag. ‘Hou al
je spullen maar en blijf uit mijn buurt! Het stikt hier van de duivels, de aarde
haalt spookwezens tevoorschijn uit haar schoot en brengt onvoorstelbare gru-
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welbeesten ter wereld.’ En hij zou zijn weggelopen en zonder aan terugkomen
te denken op de vlucht zijn geslagen als hoop op gewin hem daar niet van weerhouden had. Hoop en begeerte naar gewin maakten zich meester van de hebzuchtige man, terwijl Dryaan met een stortvloed van smeekbeden zijn beloftes
kracht bijzette.
Net als de vorige keer bleef de arme Dryaan achter toen het touw werd neergelaten en kwam de leeuw eruit voor Dryaan het touw kon zien of snel beetpakken.
Bij het zien van de leeuwenkop werd Bernard lijkbleek en ijskoude angst rilde
door zijn hele lichaam. Hij meende dat het niet veilig was om te blijven noch
om met stemgeluid zijn angst te uiten noch om snel op de vlucht te slaan. Als
hij vluchtte – let maar op! – zou de uitgehongerde leeuw, door langdurige honger gedreven, hem luid brullend de pas afsnijden. Als hij zou blijven, zou er aan
het eind van de dag een vreeswekkende nacht aanbreken omdat dat vervloekte
oord vergeven was van duivels. Bernards kracht verdween, angst overmeesterde zijn verstand en zijn ledematen begaven het omdat hun meester het begaf.
Zijn angst werd nog versterkt door de akelige en diep trieste kreten van de luid
schreeuwende man in het hol. Dryaan beloofde rijkdommen en landerijen, hij
beloofde paleizen met torens, alles wat hij maar kon beloven met zijn hart of
met zijn mond. En hij had al zoveel smeekbeden aan zijn beloftes toegevoegd
dat hij geen stem en lucht meer had.
Als Bernards aangeboren hebzucht, eerder dan naastenliefde, hem niet tot
een daad van naastenliefde had aangezet, zouden je stem en je leven, ja alles,
tegelijk Tu autem en ‘een laatst vaarwel’ tegen jou, Dryaan, hebben gezegd.8
Maar hebzucht, die immers tot alles in staat is en gevaren overwint, gaf de verlangens en de weg van de hebzuchtige man een andere richting. Verzengende
dorst brandt en hebzuchtige honger grijpt, hoger opgelaaid, om zich heen wanneer hoop inspanning doet vergeten. Uiteindelijk liet Bernard het touw zakken
en hees de droeve last uit de diepste diepte van de huiveringwekkende kerker
omhoog.
Omdat allerlei gebeurtenissen doorgaans op allerlei onvoorziene en meestal
vervelende manieren eindigen, brak het touw juist op het moment dat Dryaan
uit de put tevoorschijn kwam en zijn voet opgelucht op de grond zette. De arme
drommel zou opnieuw naar beneden zijn gevallen als Bernards rechterhand niet
snel hulp had geboden: hij greep de plotseling vallende man beet en hield hem
vast, trok hem verder omhoog en gaf hem terug aan de zijnen. Zo kreeg Dryaan
zijn vaderland, huis en bezit terug en ontsnapte hij aan verlies, gevaar en dood.
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Na deze gebeurtenissen zocht Bernard Dryaan op en vroeg hem zich aan
de afspraak te houden die hij met een plechtige eed had bekrachtigd. Omdat
Bernard zag dat Dryaans gezicht betrok, herinnerde hij hem aan wat hij voor
hem had gedaan en drong er op aan dat hij zijn deel van de afspraak zou nakomen, en als hij de overeenkomst niet volledig kon nakomen, hem dan in ieder
geval een deel van de afgesproken beloning te geven. Maar Dryaan loochende
hun overeenkomst, beweerde dat Bernard geschift was en joeg hem met zijn
honden weg bij zijn huis. En hij bracht de arme Bernard nog overtuigender tot
zwijgen door te dreigen dat hij hem van het bezit van zijn hoofd zou beroven.
Verbijsterd door dit dreigement liep Bernard snel de zaal uit en sloot zijn
mond met een vinger. Omdat hij nu wel had begrepen dat macht gevreesd dient
te worden en dat bij rijke mensen woede en razernij elkaar afwisselen, dacht
hij dat het veiliger was om zijn mond te houden dan Dryaan aan zijn belofte
te herinneren. Wie immers, zelfs wanneer hij zwijgt, argwanend wordt bezien,
wekt nog meer argwaan wanneer hij spreekt. Het is gevaarlijk om rijken tegen
je in het harnas te jagen; ze zijn zelden te vertrouwen en je moet beducht zijn
voor hun genegenheid.
Vier dagen later ging Bernard weer naar het bos terwijl Bruintje gewoontegetrouw zijn meester volgde. Kijk nou! De leeuw had zijn gebruikelijke woestheid afgelegd en wees hem met zijn snuit en zijn poot op wild dat hij hem
aanbood. Zo betaalde hij hem terug voor zijn goede daden, bedankte hem en
hielp hem op alle mogelijke manieren, greep uit de roedel de herten, die in zijn
ogen het vetst waren, en bracht die naar zijn heer.
De leeuw was nog niet verdwenen of de aap verscheen, met gebogen hoofd
en hout op zijn rug. Hij zette een stapel gedroogd hout voor hem neer bij wijze
van beloning. Dat hij het had verzameld zodat Bernard het mee kon nemen,
maakte de dienstvaardige aap duidelijk door te knikken en te gebaren. Beide
dieren hadden besloten dit niet een of twee keer te doen, maar elke dag waarop
Bernard kwam. Elke dag waarop hij naar het bos kwam kreeg hij deze twee
gaven, vlees en hout, die daar voor hem klaar lagen. Maar ook voor de slang had
hij zich niet vergeefs ingespannen, want die gaf in ruil voor een geringe gunst
het grootste geschenk.
Op een dag kwam hij namelijk deemoedig naar Bernard toe alsof hij – als
hij dat had gekund – zijn dank wilde uitspreken. Hij liet een edelsteen, die hij
tussen zijn kaken had opgeborgen, uit zijn bek vallen en legde die in Bernards
geopende hand. Om te voorkomen dat hij door te blijven de waarde en de prijs
van het geschenk dat hij had meegebracht zou verlagen – mensen zijn immers
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bang voor slangen – vergrootte hij door er meteen vandoor te gaan Bernards
welgezindheid jegens gift en gever, en dankzij deze schijnbeweging wekte zijn
vlucht vreugde. Geschenken, laat staan woorden, van iemand die je liever niet
wilt zien, worden immers niet erg gewaardeerd.
Bernard bezag en beoordeelde het denken en het doen van deze wilde dieren
eerst met verbazing, daarna met waardering. Het vlees, het hout en de edelsteen die de leeuw, de aap en de slang hem gaven, lieten duidelijk blijken dat
goede manieren wilde dieren niet vreemd zijn. Beesten die goede daden met
een welverdiende beloning vergelden, laken ondankbare lieden die hun weldoeners vergeten. Bernard bewees dat hij dit goed begreep terwijl Dryaan grote
weldaden slecht beloonde.
Rijk voorzien van zo’n grote beloning repte Bernard zich naar de stad – blijdschap deed hem namelijk harder lopen – en benieuwd naar de waarde van zijn
steen deed hij navraag bij gemmensnijders. Omdat het echter om een onbekende steen ging die nooit eerder in die stad was gezien, zeiden ze dat ze de gift
die hij bij zich had niet kenden.
Omdat hij geld nodig had verkocht hij hem uiteindelijk toch en deed hem van
de hand voor drie keer het gewicht in goud. Op de terugweg naar huis wilde hij
zijn geld tellen, geld dat hij liever wilde houden dan tellen. In zijn beurs vond
hij de steen die hij zojuist had verkocht en waarvoor hij geld had gebeurd. Hij
wilde hem wel houden maar was bang omdat een eunuch van de vorst, een man
die hij goed kende, hem had gekocht. Daarom ging hij snel weer terug en deed
het voorkomen alsof hij de steen per ongeluk had gehouden; uit angst gaf zijn
betrouwbare hand hem terug aan de koper.
Bernard was nog maar net thuisgekomen of – kijk! – de steen zat weer in zijn
beurs. Hij gaf hem nogmaals terug aan de eunuch zoals hiervoor verteld, maar
telkens wanneer hij weer thuis kwam was de steen er ook weer.
De steen was al zo vaak weer teruggekomen en zo vaak weer weggebracht
en was op allerlei manieren heen en weer gegaan dat verhalen, die de mensen
elkaar vertelden en geruchten over een steen die vanzelf weer terugkwam, de
koning ter ore kwamen. Naar aanleiding van deze vreemde gang van zaken
gebood hij dat niet alleen de steen maar ook die man en die mensen voor hem
moesten verschijnen.
Van heinde en verre opgeroepen kwamen arm en rijk dooreen gemengd binnen en vulden, eenmaal binnen, de grote zaal. Op straffe van verlies van leven,
positie en burgerrecht, bij het geloof in Christus dat hen samenbond, gelastte
de koning dat wie de feiten en het verloop van de gebeurtenissen kende, moest
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zeggen, zonder voor straf te hoeven vrezen, welke geheime kracht de steen
heeft, om welke reden niets de steen kan tegenhouden al wordt hij nog zo vaak
weggebracht, waar hij vandaan kwam, in welke streek hij was gevonden, hoe hij
heet en welke onbekende reputatie hij heeft.
Na deze uitspraak stond Bernard als enige op, vroeg om stilte en viel neer
voor de voeten van de koning. Meteen stond hij weer op – zijn angst had hij
laten varen en zijn uitgeputte krachten herwonnen – en ontsloot zijn mond:
‘Vier waren er onlangs in een diepe put gevallen; één van hen was een mens,
drie waren dieren. Ze hadden geen enkele mogelijkheid om eruit te komen en
elk van hen zou daar aan zijn eind zijn gekomen als ik me er niet mee had bemoeid. De put lag namelijk zo dat diepe duisternis het licht verborg en dat iemand die er eenmaal in gevallen was daar altijd zou moeten blijven als iemand
anders hem er niet uit zou hijsen.
Toen ik, enkel in gezelschap van mijn ezeltje, door het bos liep klonk een deerniswekkende stem in mijn oren. In groot gevaar ging ik zoeken tot ik de stem
tenslotte vond en vroeg toen wie hij was en waar hij vandaan kwam. De stem
antwoordde mij dat hij Dryaan was die daar al vier dagen lang zat. In de put
waren een leeuw, een slang en een aap gevallen; zelf was hij als vierde vreemdeling bij hen drieën gekomen. Maar dat verzweeg hij, om te voorkomen dat hij
mij, door hen te noemen, zou afschrikken en ik op de vlucht zou slaan. Maar
hoe de vork aan de steel zat bleek uit de afloop en werd dankzij mijn beklagenswaardige inspanningen meer dan duidelijk. Hevig van slag en gedreven door
doodsangst beloofde hij rijkdom en vroeg om hulp. Hij zwoer mij bij de hoogste
godenmacht, bij zijn doop, bij het hoofd en de voeten van Christus, bij de heilige Jacobus, bij Thomas van Canterbury – hij beloofde zelfs dat hij barrevoets
naar hen op bedevaart zou gaan – dat hij zijn bezit en rijkdom, maar dan ook
alles, met mij zou delen als ik erin zou slagen om hem eruit te hijsen.9 Hoop en
liefde voor gewin hadden veel overtuigingskracht, en daarbij vermenigvuldigde
Dryaan zijn smeekbeden om mijn medelijden te wekken. Maar mijn mededogen en zijn verdriet en smartelijke kreten – God zij mijn getuige – trokken mij
uiteindelijke eerder over de streep dan zijn geschenken; mijn mededogen samen
met zijn tranen door mij tegelijkertijd over te halen en hard te raken. Dankzij mijn vaardigheden en de grote inspanningen die daar bij kwamen spreken
de feiten nog steeds over wat er is gebeurd. Dat de leeuw, de slang en de aap
niet zijn omgekomen, daarvan was niet ik, Bernard, de oorzaak maar hij. Door
welke smeekbede, voor welke beloning, waarom zou ik me anders hebben uitgesloofd als het niet om hem ging? De rest van het gezelschap was immers voor
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mij verborgen. Ik heb er vier uitgehaald, hij was de laatste en hij wilde ook al
niet de eerste plaats bij hen hebben. Als laatste kwam Dryaan eruit, maar moeizaam en langzaam – niet omdat ik traag maar omdat hij zwaar was. Zwaar heb
ik gezegd, en ik zou wensen dat hij toen nog veel zwaarwichtiger was dan de eed
waarmee hij zich aan mij had gebonden. Waren alle schakels van mijn ketting
maar plotseling gebroken en hadden mijn hulpvaardigheid en inzet me maar in
de steek gelaten! Als het touw was gebroken had de put een gemene kerel opgesloten en had een duistere nacht zijn hoofd bedekt.
Wilde dieren bewezen mij zorgvuldig evenredige wederdiensten en gaven mij
geschenken die mijn inspanningen overtroffen. De leeuw bezorgt mij namelijk
elke dag weer vlees van wild dat hij heeft gedood en komt voor ik kom. De aap
sprokkelt hout, dat hij op een vaste, veilige opslagplaats opstapelt en voor me
klaar legt. Ik neem er even vaak en veel van mee als ik maar wil, als een vaste
vergoeding voor mijn goede daden. Ook deze steen, de aanleiding tot het instellen van dit onderzoek, heb ik gekregen – uit de bek van een slang! Of er een
of andere kracht in schuilt die het behouden ervan onmogelijk maakt, weet ik
niet – God zij mijn getuige.
Zo is het gegaan, mijn heer, en ik denk niet, koning, dat uw dienaar iets anders heeft gezegd. Zelf zou ik graag willen dat u zonder dat ik erbij aanwezig
ben, laat navragen en onderzoeken wat de ware toedracht is en of het echt zo
gegaan is. Als ik de waarheid spreek, geef mij dan een beloning; als ik heb gelogen, straf mij dan met het zwaard of het kruis.’
Toen de koning zijn woorden had aangehoord, gaf hij Dryaan bevel om voor
hem te verschijnen. Op ´s konings bevel kwam hij meteen opdagen en ontkende Bernards hulp. Maar omdat het voor de koning een uitgemaakte zaak
was, die ook nog eens door drie getuigen was bevestigd, wees hij het volgende
vonnis: Dryaan moest ermee instemmen om zijn rijkdom met Bernard te delen
of hij moest drie dagen lang in de hem welbekende put doorbrengen in gezelschap van de drie dieren waarmee hij eerst samen was geweest.
Het vonnis van de koning oogstte bij iedereen aan het hof bijval en Bernard
zelf was dik tevreden nu de zaak zo was afgehandeld. Dryaan wilde liever zijn
bezit delen en zich aan zijn ooit gegeven erewoord houden dan te riskeren dat
hij, door niet te delen, alles zou kwijtraken. Dryaan deelde dus al zijn bezit en
gaf bedroefd en met tegenzin de helft aan Bernard. Zijn handelwijze bracht
hem evenwel toch de reputatie en het blijvende stigma dat hij ondankbaar was.
Sindsdien was Bernard rijk, terwijl Dryaan diep bedroefd weende omdat hij
zoveel had verloren.10
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Nawoord
Nigel van Longchamp (ca. 1130-1200) leefde in de benedictijnerpriorij Christ
Church in Canterbury, waar hij ten tijde van Hendrik II en Richard I (Richard Leeuwenhart) zijn werken schreef.11 Naar eigen zeggen kende hij Thomas Becket, aartsbisschop van Canterbury en kanselier van Engeland, die in
1170 in de kathedraal van Canterbury werd vermoord, persoonlijk. Omstreeks
1180 schreef Nigel zijn bekendste werk, de Speculum stultorum (Spiegel voor
dwazen), waar de hierboven vertaalde verhalen uit afkomstig zijn. In het begin
van de jaren 90 schreef hij, in proza, zijn Tractatus contra curiales et officiales
clericos (Geschrift tegen geestelijken die functies aan het hof en in de kanselarij vervullen), waarin hij de pijlen van zijn kritiek vooral richtte op te hoog gestelde
ambities, zucht naar wereldse kennis en schijnheiligheid van hooggeplaatste
geestelijken. Zowel de Speculum stultorum als zijn Tractatus contra curiales et
officiales clericos droeg hij op aan Willem van Longchamps, bisschop van Ely
(1189-1197), kanselier van koning Richard Leeuwenhart en pauselijk legaat;
het type geestelijke dus waar hij het in zijn geschriften op gemunt heeft. Naast
de beide aan Willem van Longchamp opgedragen werken heeft Nigel nog een
hagiografische tekst (Passio Sancti Laurentii) en een aantal kortere gedichten
op zijn naam staan.
De Speculum stultorum is in 40 handschriften bewaard gebleven, met name
uit de veertiende en vijftiende eeuw, en heeft in de Engelse literatuur uit deze
tijd ook weerklank gevonden. Zo verwijst Chaucer naar de Speculum stultorum als Daun Burnel the asse in zijn Canterbury Tales, in de Nonnes Preestes
Tale (v. 3312-3316), wanneer de vos de haan Chanticleer vertelt dat hij in een
boek gelezen heeft hoe een haan wraak nam op de jonge zoon van een priester:
In ´t dicht van de Ezel Heer Burnellus staat
´n Historieken te lezen van een haan
Die aan het éne been was pijn gedaan
Door ´s papen zoon, nog jong en onbedacht,
En hem uit wraak om zijn provende bracht.12

Inhoud van de Speculum stultorum
In de brief aan Willem van Longchamp, die de inleiding vormt, legt Nigel uit
wat de titel Spiegel voor dwazen betekent. Dwazen kunnen namelijk in een spie-
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gel hun dwaasheid zien en dan hun gedrag verbeteren. Wijzen kunnen naar
aanleiding van de dwaasheid van anderen die ze in de spiegel zien bij zichzelf te
rade gaan of hun gedrag ook nog voor verbetering vatbaar is. De ezel Brunellus
(of Burnellus, i.e. Bruintje), een dom dier, staat voor monniken dan wel geestelijken die niet tevreden zijn met de hen opgelegde beperkingen, zoals de ezel
niet tevreden is met de lengte van zijn staart. Tot zover de inleiding.
Brunellus, een ezel met hele lange oren, wil een staart hebben die net zo lang
is als zijn oren. Hij vraagt daarom de arts Galienus om hulp. Deze wijst zijn
verzoek af en roept de ezel op om niet te minachten wat God en de natuur hem
hebben gegeven. Galienus illustreert zijn vermaning met een verhaal over twee
koeien, Brunetta (Bruintje) en Bicornis (Tweehoorn). Op een dag vriezen hun
staarten vast in de modder. Brunetta wacht geduldig tot het ijs gesmolten is
en ze weg kan lopen, maar Bicornis rukt zich los en verliest zo haar staart. De
volgende zomer komt Bicornis ellendig aan haar einde omdat ze zich zonder
haar staart niet tegen steekvliegen kan verweren.
Omdat de ezel voet bij stuk houdt adviseert Galienus om dan maar naar
Salerno te gaan en daar medicijnen aan te schaffen, zoals ganzenmelk, die de
groei van zijn staart zullen bevorderen. De ezel kan in Salerno de begeerde
medicijnen niet bemachtigen, tot een zwendelaar uit Londen hem tegen een
hoge prijs tien flessen vol rommel aansmeert. Onderweg naar huis wordt hij
nabij Lyon aangevallen door de honden van de cisterciënzermonnik Fromund.
Daarbij verliest de ezel de helft van zijn staart en vallen zijn glazen potten aan
scherven. De ezel, die zich dan voordoet als een gezant van de paus, dreigt hem
bij de paus aan te klagen. Fromund doet alsof hij zich met de ezel wil verzoenen, maar wil hem om het leven brengen. De ezel heeft hem door en gooit Fromund in de Rhône zodat de monnik verdrinkt. Brunellus beseft dan dat hij een
dwaas is en vreest dat hij thuis zal worden uitgelachen nu zijn staart verminkt
is. Daarop besluit hij naar Parijs te gaan om daar de vrije kunsten te studeren,
vervolgens verder te trekken naar Bologna om rechten te studeren en theologie.
Onderweg naar Parijs ontmoet hij een Siciliaan, Arnold, die hetzelfde reisdoel
heeft. Brunellus vertelt hem over zijn lotgevallen. Daarop vertelt Arnold het
hierboven vertaalde verhaal over de wraak van de haan.
In Parijs sluit de ezel zich aan bij de Engelse studentengemeenschap omdat
hij de voorliefde van de Engelsen voor lol, drank en vrouwen deelt, maar zeven
jaar later heeft hij nog niets geleerd en is ‘ia’ alles wat hij kan zeggen; meer dan
wat de natuur hem gegeven heeft kan hij immers niet leren. Weer beklaagt de
ezel zijn dwaasheid. ´s Nachts droomt hij dat zijn ouders om zijn thuiskomst
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bidden. Brunellus weet niet wat zijn lot is en overweegt om bisschop te worden,
daar zal hij zijn familie vast gelukkig mee maken, in tegenstelling tot de burgemeester van zijn woonplaats. De ezel heeft deze man ooit van de galg gered,
maar ondank is zijn loon. Dan verlaat hij Parijs, maar wanneer hij vanaf een
heuvel omkijkt naar de stad is hij de naam al vergeten van de plaats waar hij
zeven jaar heeft doorgebracht.
Uit vrees voor de dood besluit de ezel boete te doen voor zijn zonden en in
een religieuze orde in te treden, maar hij weet niet goed welke omdat er zo veel
zijn. Dan volgt er een satirisch overzicht van allerlei ordes, zoals de hospitaalridders, cisterciënzers, benedictijnen, kartuizers en nog vele meer. Tenslotte
besluit Brunellus dat hij een nieuwe orde gaat oprichten die het beste van alle
bestaande ordes zal verenigen. Hij kiest uiteraard die voorschriften die hem
het best bevallen, zoals vlees eten, veel praten en weinig missen vieren.
Omdat hij voor het oprichten van een nieuwe orde de goedkeuring van de
paus nodig heeft besluit hij naar Rome te gaan. Onderweg komt hij Galienus
weer tegen. Hij beklaagt zijn lot en vaart uit tegen Rome, haar bloeddorst en
geldzucht. Vervolgens krijgen koningen, bisschoppen en andere geestelijken
onder uit de zak. Daarna vertelt hij een verhaal over hoe hij op een zomerse dag
onder een grote eik vogels (een raaf, een haan en een valk) met elkaar hoorde
spreken. In dit gesprek wordt benadrukt dat het wijs is om te zwijgen.
De ezel neemt zich nogmaals voor een godvruchtig leven te leiden en roept
ook Galienus daartoe op. Als illustratie vertelt hij een verhaal over de drie
schikgodinnen die op zoek gaan naar iemand die door de natuur niet rijk bedeeld is en dit gebrek willen vergoeden door rijkdom en voorspoed te schenken.
De gelukkige is een boerenmeisje dat ze aan de kant van de weg zien hurken en
haar behoefte doen.
Midden in een uitweiding over deugdzaamheid die niet gewaardeerd wordt,
krijgt Brunellus opeens een bloedneus. Hij ziet dat als een slecht voorteken en
terecht, want zijn vroegere meester Bernard staat opeens voor hem, legt hem
een halster om en voert hem mee naar Cremona. Bernard geeft zijn ezel een
pak slaag en snijdt zijn oren af, zodat hij nu niet alleen zijn staart maar ook zijn
oren kwijt is.
Het laatste verhaal is de geschiedenis van Bernard die Dryaan en de drie
dieren uit de put redt. Ook dit verhaal is een aanklacht tegen ondankbaarheid.
Het gedicht eindigt met de boodschap dat niemand meer kan bereiken dan
wat de (onveranderlijke) natuur en het lot hem hebben toebedeeld.
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Verantwoording
De vertaling is gebaseerd op de editie van Mozley en Raymo (Nigel de Longchamps, Speculum stultorum, ed. John H. Mozley and Robert R. Raymo, Berkeley/
Los Angeles, 1960). Nigels Dwazenspiegel, gedicht in elegische disticha, telt 3800
regels. Daarvan zijn er in deze bijdrage 552 vertaald, namelijk v. 1255-1502 (De
wraak van de haan) en v. 3561-3866 (Bernard en de dankbare dieren). Recente, bruikbare bijdragen die ik heb geraadpleegd zijn: Fritz Peter Knapp, ‘Antworte dem Narren nach seiner Narrheit!’ Das Speculum Stultorum des Nigellus von Canterbury, in:
Reinardus, 3 (1990), p. 45-68, en Jill Mann, From Aesop to Reynard: Beast Literature
in Medieval Britain, Oxford, 2009, p. 98-148. Wie zich verder wil verdiepen in de
Speculum Stultorum kan via deze publicaties meer literatuur vinden.

Noten
1 Willem de Slechte (1154-1166); ‘onze vorst’ is Willem II (1166-1189), koning van Sicilië.
2 Cf. Disticha Catonis, II 4.2. Deze tekst werd in het middeleeuwse onderwijs veel gebruikt.
3 De goede werken van de heilige Rufinus: omkoping. Zie mijn vertaling van Garcia’s relaas
van de translatie van de relieken van de Heilige Albinus en Rufinus, Tractatus Garciae elders in
dit jaarboek.
4 Carabella ligt in de provincie Foggia in het zuiden van Italië.
5 Cf. Vergilius, Aeneis II 250, 265-266. In deze passage wordt de nachtelijke aanval van de
Grieken op Troje beschreven; zat van de wijn worden de nietsvermoedende Trojanen overrompeld.
6 Cf. Daniël, 3:31.
7 Met het gebed Tu autem, Domine, miserere nobis (U echter, Heer, erbarm U over ons) wordt
de schriftlezing afgesloten; de dichter geeft hiermee aan dat de lezingen zijn afgelopen.
8 Zie noot 7.
9 De heilige Jacobus werd vereerd in Santiago de Compostella, een van de bekendste bedevaartsoorden in de middeleeuwen; het graf van Thomas Becket, de in 1170 vermoorde aartsbisschop van Canterbury, trok eveneens talloze pelgrims. Dit bedevaartsoord is het reisdoel
van de pelgrims in Chaucers Canterbury Tales.
10 Dit verhaal is een bewerking van een verhaal uit een Oosterse fabelcollectie, Kalila wa
Dimna (een bewerking van de Panchatantra uit India), die via de Arabische vertaling van
Abdallah Ibn al’Muqaffa uit de achtste eeuw en een vertaling naar het Latijn (wellicht via het
Grieks) in het Normandische koninkrijk Sicilië het Westen heeft bereikt. In deze smeltkroes
van culturen kwamen de Arabische, Griekse en Latijnse literatuur met elkaar in contact.
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Dankzij de nauwe banden tussen het Anglo-Normandische rijk en het Italo-Normandische
rijk heeft het verhaal Canterbury bereikt.
11 Nigel van Longchamp wordt ook wel aangeduid als Nigel Wireker of Nigel van Canterbury. Ik volg hier Mann 2009, p. 100. Voor de informatie in dit nawoord baseer ik me op
Knapp 1990 en Mann 2009 (zie Verantwoording).
12 Geoffrey Chaucer, De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg, vertaald door A.J. Barnouw, Utrecht/Antwerpen, 1968, p. 469.
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Alexander Baneman

Song van de rode heelmeester
mijn muts was gemaakt van oude haren
mijn torso hulde zich met een vloerkleed
van het door nagels gescheurde vossenvel
mijn voeten laafden zich aan de pennen
die zich doopten in een hete inkt
zij dacht dat mijn wimpers waren verzegeld
mijn stem vervlogen de zerken toe te spelen
in een wazige wind van wortelkruid zogen
o rennen door het huis van viskuit en bogen
ik snakte naar een tweede gezicht van
de door wolken uitgekotste uitdragerij
van het winkeltje waar men shopt naar
ontmoetingen met de parfum en kerfstokken
zij ving mij in de netten van stille ogen
zij dacht dat mijn wimpers waren verzegeld
mijn stem vervlogen de zerken toe te spelen
in een wazige wind van wortelkruid zogen
o rennen door het huis van viskuit en bogen
maar vossen beten in het vlees dat
van zijde was door eigen handen klaar
ik propte mij in het boek en likte aan
de gloeiende inkt tot de zon droop in
een spijtig neerbuigen naar actaeons hond
zij dacht dat mijn wimpers waren verzegeld
mijn stem vervlogen de zerken toe te spelen
in een wazige wind van wortelkruid zogen
o rennen door het huis van viskuit en bogen
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‘Bi Belsele onder eenen boom’
Van den vos Reynaerde in het werk van Bert Peeters (1910-2002)
Robert de Bock

De listige vuurgeest uit het noorden belaagt op deze mooie voorjaarsdag
het luchtruim.1 Enkel de vogels mogen nog vliegen. Maar hun gekwetter
is opgehouden. Er hangt een stilte over het landschap en die voelt onwennig aan. Deze leegte is ongewoon, onheilspellend zelfs. Geen zuchtje
wind beroert de bomen tussen Puivelde en Belsele. Eenzame landwegen
en bossen zijn er in de voorbije decennia omgetoverd tot residentiële parken. Gesnoeide hagen, geometrische buxusstruiken en indrukwekkende
oprijlanen omkaderen de villa’s. Maar het uitgestrekt terrein dat aan de
Puiveldewegel grenst geeft een desolate indruk. Wat ooit een idyllische
plek was, is grondig aangepakt, door zware werktuigen omgewoeld en
bouwrijp gemaakt.

Het vossenhol van kunstenaar Bert Peeters is uitgerookt. Kaalslag noemt
men dat, alles is met de grond gelijk gemaakt: de donkere toegangsweg, de mysterieuze tunnel van lover, de sculpturen van Tijl en Nele die als een sfinx elke
bezoeker fixeerden, het Mastenhof dat Bert heeft gebouwd, de kamer met de
kachel waar hij urenlang met zijn kunstvrienden heeft samengezworen.2 Zelfs
het verborgen boshuisje is verdwenen. Geen spoor meer van de bijenkorven en
honingraten, de moestuin en de rapen. Weg zijn de schildersezel en het palet,
de blokken lindehout en houten hamer, de steekbeitels en gutsen, de potloden,
borstels en penselen waarmee de kunstenaar met vaardige hand zijn geliefde
dieren Reynaert, Bruun, Isegrim, Cantecleer en al die andere wonderbaarlijke
wezens uit het rijk van koning Nobel tot leven heeft gebracht.
‘Het huis en de tuin waren magische terreinen,’ herinnert kleindochter
Heidi Peeters zich. ‘Buiten kon je op jacht tussen de hoge bomen en varens, de
bessenstruiken, een moestuin, een verborgen serre en een klein huisje dat van
peperkoek leek. Binnen ging er een wondere wereld schuil achter elk kader dat
aan de muur prijkte. Natuurtaferelen zomaar op een doek getoverd, mensen die
me aankeken vanuit hun kader, mythische figuren die door de lucht zweefden,
jagers op steigerende paarden. Ik dwaalde rond in een magisch universum.’
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Als kind is Bert Peeters geboeid door de magie van het circus, als scout beleeft hij de schoonheid en de mythische krachten van de natuur, als kunstenaar
bouwt hij zijn eigen bucolische wereld op, diep verscholen in de bossen. ‘De
ultieme incarnatie van beide thema’s, het landelijke en het mythologische, vinden we terug in Berts favoriete fabeldier Reynaert de vos, net als hij een speelse
levensgenieter en een bloemrijk fantast.’3
Bert Peeters is geboren in Stekene (1910) en gestorven in Puivelde (2002).
Hij brengt zijn leven grotendeels door in het landelijke gebied, hartje Land
van Waas tussen Belsele en Boudelo. Hij observeert er de mensen met hun
volksverhalen, zegswijzen, superstitie en gebruiken. Maar hij is er ook getuige
van hoe Reynaert tijdens zijn leven wordt opgevoerd als een populaire held
ten behoeve van culturele, toeristische en commerciële activiteiten. Hoe Reynaert steeds meer geclaimd wordt door verenigingen en gemeentebesturen uit
de streek waar hijzelf ook hartstochtelijk van houdt. Toch blijft Peeters, zoals
andere natuurliefhebbers en eigenzinnige kunstenaars, aangetrokken door de
verregaande vereenzelviging van de Waaslanders met hun beroemde vos, deze
sluwe literaire held. Zo kijkt hij met verwondering naar de ontmoeting van
Reynaert met de wolf Isegrim ‘bi Belsele onder eenen boom’, een zeer herkenbare ruimte, vlak bij zijn voordeur als het ware. Even gretig luistert hij naar
het verhaal van Reynaert als die vertelt hoe Bruun de beer zijn eigen vader
ontmoet zou hebben: ‘Ende quam in Waes, int soete lant / Daer hi minen
vader vant’. ‘Begrijpelijk dus dat Waaslanders het kroonjuweel van de Middelnederlandse epiek beschouwen als een gewas van eigen bodem,’ schrijft Yvan de
Maesschalck.4 Inmiddels blijft de wetenschap antwoorden zoeken op talloze
vragen betreffende de auteur van het verhaal en de mogelijke verwijzingen naar
historische plaatsen, personages en feiten.
Reynaertbeelden
Op het kleine kerkhof van Puivelde bevindt zich het graf van Bert Peeters en
zijn literair begaafde echtgenote Denise Pilaet. De zwarte grafsteen zakt een
beetje weg en torst een klein beeld van Reynaert in pelgrimspij, getooid met
een zware paternoster en een groot kruis. Het is door Bert gebeiteld in Franse
steen (afb. 1). Weer en wind doen hun werk, erosie en korstmossen tasten het
oppervlak sterk aan. ‘Bert wilde dat we het grafbeeld niet zouden schoonmaken. Het moet het patina van de ouderdom krijgen, eroderen, verkleuren en
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aftakelen. Vergankelijkheid, daar gaat het om,’ zegt Boudewijn Peeters, zoon
van de kunstenaar.
Als beeldhouwer is Bert Peeters een autodidact. Hij heeft een sterke visie en
een grote verbeelding. Hij is handig en durft het aan het ruwe materiaal met
kracht en gevoel te bewerken. Hij geeft de voorkeur aan hout. Hij onderzoekt
het levend materiaal, de harde en zachte plekken, de verkleuringen en de tekening van de nerven. Hij geniet van zijn scheppende arbeid. De hand van de
beeldhouwer is voelbaar in de oppervlaktestructuur. Meestal beitelt en ‘snijdt’
hij zijn Reynaertbeelden in lindehout dat hij opschuurt, bruin saust, en boent
met was. De scènes uit het Reynaertverhaal zijn goed herkenbaar. De compositie is ordelijk en evenwichtig. De kunstenaar verliest zich niet in details wat
de expressie van houding en gebaren ten goede komt. Van een experimentele
benaderingswijze is evenwel geen sprake. Het verhalende en het anekdotische
primeren in deze kleinere houtsculpturen.
In 1984 verwerft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een groter Reynaertbeeld in lindehout. Het stelt de ontmoeting van Reynaert en de wolf Isegrim voor. Het draagt op de achterzijde het opschrift: ‘Daerna quam ic / an
Isegrime / Bi Belsele onder / eenen boom’. Ook hier primeert het verhalende
op de psychologische diepgang (afb. 2). Een voorbereidende schets die Peeters
voor dit beeld maakt is even boeiend als origineel en toont ten volle de artistieke kwaliteiten van een kunstenaar die bij de opbouw van zijn beelden weinig
aan het toeval overlaat (afb. 10).
Het (niet-afgebeelde) bas-reliëf Nobel en Reynaert is verhelderend wat betreft de uitvoering en compositie. Het werkstuk is didactisch interessant en
bijzonder expressief omdat het zich in een onafgewerkt stadium bevindt. De
steekbeitel is als het ware zopas terzijde gelegd.
Reynaertschilderijen
De schilderijen die Bert Peeters gewijd heeft aan Reynaert vormen maar
een beperkt deel van een omvangrijk oeuvre dat bestaat uit portretten, landschappen en stillevens. Hij heeft een degelijke opleiding genoten als schilder
en tekenaar aan de academie van Sint-Niklaas (1924-1929) en in het atelier
van Jules de Bruycker in Gent (1930-1931). In 1932 wordt hij toegelaten aan
het Hoger Instituut te Antwerpen en volgt er portret- en figuurtekenen bij
baron Isidoor Opsomer.5 ‘Van Opsomer leerde hij zich vrij te maken van het
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academisch keurslijf en te werken volgens zijn eigen temperament,’ schrijft Richard Weemaes.6 Maar de bekende leermeester Opsomer brengt hem vooral
de kunst van het portretteren bij. Ook de invloed van zijn vriend en kunstenaar
René de Lannoy zal later, vooral in de jaren zestig, een positieve invloed hebben op de artistieke kwaliteit van zijn werk. ‘Schrijf maar dat René de Lannoy
de grootste was van ons allemaal,’ zegt de 90-jarige Bert Peeters in een gesprek
met auteur en dichter Willem Persoon.7
Het schilderij Reynaert aan het hof van koning Nobel is geschilderd midden
jaren 50 (afb. 3a). De kunstenaar voelt zich niet zo thuis in het schilderen van
stedelijke landschappen. De natuur ligt hem beter. Het tafereel speelt zich af
in een groen bos met een mysterieuze achtergrond van blauwe schaduwen. De
dieren uit het epos zijn geschaard in een grote kring rond Reynaert en bevinden zich zowel op de grond als in de takken van de bomen. Reynaert staat
centraal op een goed belichte plek. Hij staat rechtop en kijkt onbeschaamd
Bruun de beer en koning Nobel aan, recht in de ogen. De drie koppen bevinden zich op een diagonaal. Sommige dieren volgen aandachtig de belangrijke
ontmoeting, andere zijn ongeïnteresseerd en wenden hun kop af. De gehele
scène is theatraal opgebouwd. De compositie is even eenvoudig als duidelijk:
de kring van dieren, de grote boom in het midden, waardoor het schilderij verticaal verdeeld wordt in twee helften, en de diagonaal met de hoofdrolspelers.
De figuren zijn afgebakend met donkere omtreklijnen, de toets is krachtig en
de kleuren zijn helder. De oranjerode pels van de vos die rechtop staat, trekt de
aandacht van de kijker naar het centrum. Een opvallende plaats is toebedeeld
aan Botsaert de aap, rechts op het doek. Hieruit blijkt dat de kunstenaar het
verhaal interpreteert op een eigenzinnige wijze. Deze ‘artistieke vrijheid’ heeft
bovendien tot gevolg dat niet alle uitgebeelde dieren voorkomen in Van den vos
Reynaerde. Sommige dieren zijn geplukt uit de Reynaerttraditie (Boudewijn de
ezel, Lampreel het konijn) of uit andere verhalen (het paard uit de Ysengrimus).
Andere dieren zijn gewoon toegevoegd volgens de verbeelding van de kunstenaar (afb. 3b).
Bert Peeters heeft ter voorbereiding van het schilderij Reynaert verschijnt
voor koning Nobel een gouache gemaakt (afb. 4). Ook hier zijn de kleuren helder, maar minder transparant dan bij een aquarel. De lijnvoering is bijzonder
spontaan. De kunstenaar beleeft duidelijk plezier aan het onderwerp. In de
naoorlogse periode voelt hij zich goed in het kleine paradijs dat hij voor zichzelf
en zijn gezin heeft geschapen. Midden in de natuur kan hij ongestoord werken,
de verbeelding krijgt er alle kansen.
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Later wordt hetzelfde thema uitgewerkt op een groter doek. De rode vos
buigt ‘nederig’ het hoofd voor koning Nobel (afb. 5). De leeuw draagt nu een
kroon en lijkt erg goed op de… Leo Belgicus!8 Ook hier weer dat theatrale, niet
alleen door de opstelling van de figuren maar ook door de belichting. Reynaert
staat ‘in het spotlicht’ op het toneel, zijn schaduw is onrealistisch, een stevig lijf
en een vervaarlijke kop, de tanden klaar om te bijten.
In de jaren 60 gaat Peeters meer tot geometrische stilering over. Het schilderij Cantecleer is daar een voorbeeld van (afb. 6). Zijn baan als ontwerper in
de tapijtweverij van Meert in Sint-Niklaas, waarbij hij ‘mise-en-cartes’ moest
bedenken heeft ongetwijfeld zijn schilder- en tekenkunst beïnvloed. Maar nog
belangrijker is de invloed van René de Lannoy. Diens experimentele aanpak,
de expressieve stilering van bloemen en portretten vaak met surrealistische inslag, heeft ontgetwijfeld zijn sporen nagelaten in het werk van Bert Peeters. De
kleurschakeringen in Cantecleer zijn verfijnd en verheffen dit kleine werk naar
een hoog niveau.
Grote en heldere kleurvlakken gebruikt Peeters in het olieverfschilderij Koning Nobel en Reynaert (afb. 7). De leeuw overheerst met zijn groot lijf de hele
scène in het bos. Zijn kop is goed belicht en Reynaert kijkt (met twee koppen)
verschillende richtingen uit. De dieren en planten zijn eveneens sterk gestileerd. Het geheel oogt minder spontaan, dit schilderij zou model kunnen staan
voor een tapijt of glasraam.
In 1950 maakt Bert Peeters een groot olieverfschilderij op doek onder de titel
Van superstitie en legenden in Waas, int soete lant (afb. 8). Het is een groots panorama geschilderd in de stijl van Brueghel, gebruik makend van een soort vogelperspectief dat uitzicht biedt op een druk bevolkt landschap zich uitstrekkend van de Schelde tot de bossen van Puivelde. De ‘Vliegende Hollander’, het
‘zwarte schaap’, vele andere legenden en zegswijzen passeren de revue. Het is
geen zuiver Reynaertschilderij maar interessant in deze context is de ontmoeting van Reynaert met de wolf Isegrim ‘Bi Belsele onder eenen boom’. De kerk
van Belsele, de spotnaam ‘kloklappers’,9 de boom en de beide fabeldieren zijn
rechtsonder op het doek afgebeeld (afb. 9). Dit schilderij is niet zozeer een curiosum als wel de uitdrukking van een diepere levensfilosofie.
‘De hoogdravende idealen – die door de oorlog uit elkaar waren gespat – waren niet de zijne; wel de kleine waarden dicht bij de mens: eenvoud en eerlijkheid, het anekdotische. Bert was zijn levensvreugde en talent niet kwijtgespeeld
in krijgsgevangenschap en kon nu in alle vrijheid de kunst bedrijven… Een
klein stukje natuur wordt op doek vastgelegd als baken van eenvoud, met rudi-
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mentaire kleuren en ruwe penseeltrekken. Bert spoorde aan om naar de basis
te gaan en vrede te vinden in het kleine eenvoudige genot van de eigen familie,
de eigen tuin. Tegelijkertijd zijn z’n werken uit die tijd bijzonder expressief en
vinden we er een energiek en krachtdadig pleidooi in voor het leven zelf… Later keerde zijn oog binnenwaarts niet meer naar de verschijningsvormen, maar
naar haast Platonische ideeën, naar de universalia van de menselijke natuur.
Bert was heel zijn leven immers een feilloos en spitsvondig observator geweest
en als rustige denker brachten de jaren hem inzicht in de eeuwige drijfveren
van mens en natuur, in archetypen en mythes die steeds terugkeren.’10
Reynaerttekeningen, monotypes en grafiek
Over het belang van tekenen is veel gediscussieerd. De impressionisten miskenden het tekenen, de snelle opkomst van de fotografie heeft de rest gedaan
en zo is er een tweedeling opgetreden: de illusie van de werkelijkheid tegenover
de waarde van de lijn op zich. Peeters’ tekentaal heeft er meer diepgang door
gekregen, bevrijd van onnodige ballast.
Ter voorbereiding van het Reynaertbeeld in het provinciehuis van OostVlaanderen maakt de kunstenaar een tekening van Reynaert die vanuit de
boom op Isegrim neerkijkt (afb. 10). De wolf kijkt omhoog en laat zijn grimmige tanden zien. De sluwe Reynaert blijft kalm en kijkt de wolf onbewogen
aan. Beide figuren en de boom zijn zoals op een toneel van onderuit belicht en
projecteren hun schaduw op de ‘wand’ achter hen. Het tafereel is getekend op
een grote, reeds gebruikte en bedrukte enveloppe, gevlekt en licht beige van
kleur. In grote bruine en roze designletters staan de woorden ‘fantastic club’
gedrukt, aangevuld met zakelijke informatie. We hebben hier te maken met
twee werelden die in scherp contrast staan met elkaar: deze van de gladde commercie en reclame tegenover de wereld van de tekening, het handschrift, de
fabeldieren. Of is dit contrast maar schijn? Zijn misleiding en zelfbedrog, de
hang naar roem en rijkdom niet van alle tijden? Het werkje is – misschien ongewild – een compositie in Popartstijl en komt daardoor fris en actueel over.
De kunstenaar maakt bij het tekenen gebruik van verschillende hulpmiddelen die hem ter beschikking staan: inkt, potlood, houtskool, conté11 en viltstift. Of een combinatie ervan. De meeste schetsen of tekeningen waarin Reynaert, Isegrim of Nobel voorkomen zijn vervaardigd op klein formaat (afb. 11
en 12).
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De kunstenaar kan er op een vlotte manier zijn persoonlijkheid in leggen; of
hij kan aan de oppervlakte blijven en een vluchtige schets maken, of alles concentreren in één lijn, klemtonen leggen, zichzelf beheersen, of alles losgooien.
Los van alle academische vormelijkheid zijn eigen concept neerzetten op de
meest directe wijze. Tekenen is het fundament van Peeters’ beeldend werk.
In de jaren 60 heeft Bert Peeters geëxperimenteerd met monotypes. De
portretten van Reynaert (met een kroontje) (afb. 13), koning Nobel (afb. 14),
Isegrim de wolf (afb. 15), Bruun de beer (afb. 16) en het hondje Courtois (afb.
17) zijn er het resultaat van. Op dezelfde manier is Reynaert op pelgrimstocht
uitgebeeld (afb. 18). Deze werken zijn stuk voor stuk de eigenzinnige interpretaties van een traditioneel gegeven. De kop van de dieren wordt frontaal
geportretteerd. De geometrische stilering is ver doorgedreven. Ornamenten
en accessoires zijn overdadig met een exotische toets maar zij blijven ondergeschikt aan het geheel. Mogelijk verwijst de kunstenaar, die beroepshalve tapijtontwerper is, naar de motieven van Oosterse tapijten. Belangrijker wellicht
is ook hier de invloed van zijn vriend René de Lannoy die het experiment niet
schuwde. De ‘defiguratie’ in deze werken grenst soms aan het abstracte (afb. 18).
Toch blijven de portretten karaktervol en herkenbaar, meer nog, de aandachtige beschouwer kan doordringen tot de psyche van de figuren, al geven die zich
niet gemakkelijk bloot.
Deze monotypes zijn vervaardigd volgens een drukprocédé waarbij het ontwerp eerst met inkt of verf aangebracht wordt op een glasplaat. Lijnen en motieven in alle densiteiten, kleuren en vormen zijn mogelijk. Eens dit werk klaar
legt de kunstenaar een blad absorberend papier over de gehele glasplaat die
bedekt is met de nog natte verf. Manueel of met de rol drukt hij het papier
harder of zachter tegen de glasplaat aan. Slechts één afdruk is mogelijk, vandaar de benaming ‘monotype’. Achteraf kan de kunstenaar de afbeelding nog
bijwerken en aanvullen met details. Peeters heeft dit gedaan met gouache. Met
het penseel brengt hij verschillende gradaties van blauw aan, aangevuld met
toetsen van wit en licht beige12 Deze Reynaertwerken zijn verfijnd van kleur en
genuanceerd van lijnvoering. Later zal Peeters met deze techniek volledig abstracte werken maken, wonderbaarlijke kleurvlakken en vreemde vormen die
zich associatief laten interpreteren als vlekken van een Rorschachtest.
Zoals sommige, zelfs vermaarde dichters niet te beroerd zijn om gelegenheidsgedichten te schrijven, zo is Bert Peeters niet verlegen om ‘gelegenheidsgrafiek’ voor het grote publiek te maken, liefst met Reynaert als centrale figuur.
Hij snijdt lino’s, drukt ze af op meerdere exemplaren en kleurt ze soms in met
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de hand (afb. 19 en 20). Dikwijls zijn deze prenten of wenskaarten humoristisch van inslag. Zo is op de omslag van een brochure een afbeelding afgedrukt
waarbij de vos zelf, gekleed in pelgrimspij, het portret van de kunstenaar schildert (afb. 21). Noem het een vorm van toegankelijke kleinkunst die zich probleemloos inschrijft in het levensverhaal van een bescheiden man.
Weliswaar is het Mastenhof aan de Puiveldewegel verdwenen maar Peeters’
kunstwerken die het dierenpos Van den vos Reynaerde tot thema hebben, zijn
dankzij de interesse en zorg van zijn kunstminnende kinderen niet verloren
gegaan. Hopelijk blijft de collectie goed bewaard en bereikbaar voor de volgende generaties. Want al is Bert Peeters een lokaal kunstenaar uit het Land
van Waas, de magie van zijn kunst is universeel. Deze vos verdient zijn plekje
onder de zon in het rijk van koning Nobel.13

Noten
1 Hier wordt gesuggereerd dat de uitbarsting van de Eyjafjallajökul op IJsland en de beruchte aswolk veroorzaakt zijn door Loki, de vuurgeest uit het noorden. Deze reuzenzoon is
een onruststoker die vertoeft onder de Germaanse goden. Hij is een onverbeterlijke oplichter
en gulzigaard zoals Reynaert. Zie: C. Olsson, Loki, de Scandinavische trickster, in: Tiecelijn,
22 (2009), p. 35.
2 Bert Peeters vormde met de kunstenaars Jacques Belpaire, Frans Bossaert, Marc Claus,
René de Lannoy en Teddy Verwilghen, de zgn. ‘school van Belsele’. Zie: R. Weemaes, Retrospectieve Bert Peeters. Cipierage Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana, nr. W 30.374, SintNiklaas, 1990, p. 21-22. Onuitgegeven brochure met bijdragen van Frans Bossaert, Alfons
de Belie, Georges de Mey, Roger Geerts, Richard Weemaes en Lode Verbeke. Dit document
bevindt zich eveneens in het archief van het SteM (Stedelijke Musea Sint-Niklaas). Ingrid
Peeters, dochter van de kunstenaar, heeft de teksten in deze brochure gebundeld.
3 H. Peeters, Kunstkring Waasmunster. Het plastische verhaal van Bert Peeters. Inleiding bij
de retrospectieve tentoonstelling van Bert Peeters 1910-2002, onuitgegeven document, archief
Ingrid Peeters, Sinaai. Heidi Peeters is dochter van Diederik Peeters en kleindochter van
Bert Peeters. Zij behaalde het doctoraat in de Germaanse talen.
4 Y. de Maesschalck, Van den vos Reynaerde, 1000 jaar Land van Waas, de Waaslanders en
hun kunstenaars, in: Waar is de tijd, Waanders-Diogenes, Zwolle, 2000, dl. 8, p. 180-182.
5 W. & G. Pas, Biografisch Lexicon. Plastische kunst in België. Schilders, beeldhouwers, grafici
1830-2000, Arto, De Gulden Roos, Antwerpen, 2000, p. 208. P. Piron, De Belgische beeldende
kunstenaars in de 19de en 20ste eeuw, Art in Belgium, Brussel, 1999, p. 1049.
6 R. Weemaes, Retrospectieve Bert Peeters. Cipierage Sint-Niklaas, Bibliotheca Wasiana,
nr. W 30.374, Sint-Niklaas, 1990, p. 18.
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7 W. Persoon, Bert Peeters 90 jaar. Een man van vele seizoenen, in: Infomagazine van de Koninklijke Wase Kunstkring, Sint-Niklaas, 2000, 4, p. 26-32.
8 Leo Belgicus is de Latijnse naam voor de cartografische conventie om de Nederlanden in
de vorm van een leeuw uit te beelden. De meest bekende uitbeelding is gemaakt door Claes
Jansz Visscher in 1609.
9 De inwoners van Belsele heten ‘kloklappers’. Ooit was er te Belsele een klok gebarsten. Op
zekere dag kwam er een ketellapper in het dorp, die beweerde de klok te kunnen maken. Men
vroeg hem wat hij daarvoor nodig had en hij antwoordde: ‘Klokspijs van goud en zilver en ge
zult nooit een schonere klank gehoord hebben’. Al spoedig werd hem al het goud en zilver gebracht dat er in het dorp voorhanden was. Maar ’s anderdaags was de ketellapper uit het dorp
verdwenen. Toen kregen de inwoners van Belsele de spotnaam ‘kloklappers’, later veranderde
de naam in ‘ketellappers’. De plaats ontbreekt hier evenwel om een verklaring te geven van alle
legenden en zegswijzen die Bert Peeters op dit grote doek heeft uitgebeeld.
10 H. Peeters, ibidem.
11 Conté is een soort tekenkrijt, harder en zwarter dan houtskool. Er bestaan varianten in
wit, sanguine, sepia en verschillende grijzen.
12 De informatie m.b.t. de techniek van deze vorm van monotype is verstrekt door Boudewijn en Ingrid Peeters.
13 De meeste Reynaertwerken zijn gesigneerd ‘Peeters’. Vrijwel alle werken behoren tot de
collectie van de familie Peeters. De andere collecties worden expliciet vermeld. De kunstenaar maakt zelden gewag van een datum of titel. Oorspronkelijke titels zijn schuin gedrukt, al
de overige titels zijn werktitels. De foto’s zijn gemaakt door Robert de Bock met toestemming
van de familie Peeters.
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Afbeeldingen
Af b.1. Bert Peeters, Reynaert op pelgrimstocht, Franse steen in geërodeerde toestand, 48 x 15 x 27 cm, graf beeld voor Denise Pilaet
en Bert Peeters op de begraafplaats van Puivelde, Sint-Niklaas.

Afb. 2 Bert Peeters, Daerna quam ic an
Isengrime. Bi Belsele onder eenen boom,
lindehout, 100 x 70 x 60 cm, verzameling
provincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1984.
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Afb. 3a. Bert Peeters, Reynaert aan het hof van koning Nobel, olieverf op paneel, 50 x 65 cm, verzameling familie De
Bock, Sint-Niklaas, ca. 1955.

Af b. 3b. De dieren volgens Bert Peeters in het schilderij Reynaert aan het hof van koning Nobel (af b. 3a) en in de gouache
met hetzelfde tafereel (af b. 8): 1. Reynaert de vos; 2. Nobel
de leeuw; 3. Bruun de beer; 4. het paard*; 5. de geit*; 6. de
uil*; 7. Rosseel de eekhoorn*; 8. Botsaert de aap; 9. Pancer
de bever; 10. Lampreel het konijn* of Grimbeert de das; 11.
Cuwaert de haas; 12. de gans*; 13. Cantecleer de haan; 14.
een vogel*; 15. Pinte of Sproete de kip; 16. Courtois de hond;
17. Belijn de ram; 18. Boudewijn de ezel*; 19. Tibeert de kater; 20. Isegrim de wolf; 21. Tiecelijn de raaf; 22. de specht*;
23. de duif* (* dier dat niet voorkomt in het oorspronkelijk
verhaal maar wel in de Reynaerttraditie, in andere verhalen
of in de verbeelding van de kunstenaar).
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Af b. 4. Bert Peeters, Reynaert aan het hof van Nobel, gouache, 28 x 38 cm, ca. 1955.

Af b. 5. Bert Peeters, Reynaert ontmoet de gekroonde koning Nobel, olieverf op doek,
80 x 120 cm, ca. 1955.
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Af b. 6. Bert Peeters, Cantecleer, olieverf op
doek, gekleefd op paneel, 40 x 30 cm, ca.
1965.

Af b. 7. Bert Peeters, Koning Nobel en
Reynaert, olieverf op doek, 50 x 60 cm.
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Af b. 8. Bert Peeters, Van superstitie en legenden in Waas, int soete lant, olieverf op doek, 200 x 75 cm,
1950.

Af b. 9. Bert Peeters, Van superstitie en legenden in Waas, int soete
lant, detail.
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Af b. 10. Bert Peeters, Reynaert en Isegrim,
tekening in gemengde techniek op bedrukt
omslagpapier, ca. 1984.

Af b. 12. Bert Peeters, Nobel, schets met viltstift
op papier (boven);
Reynaert, tekening in combinatietechniek op gekleurd papier (onderaan).

Af b. 11. Bert Peeters, Reynaert en Isegrim,
tekening op papier.
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Af b. 13. Bert Peeters, Portret van Reynaert, monotype op papier, 60 x 40 cm,
ca. 1965.

Af b. 15. Bert Peeters, Portret van Isegrim de wolf, monotype op papier, 60 x
40 cm.

Af b. 14. Bert Peeters, Portret van koning Nobel, monotype op papier, 60 x
40 cm.

Af b. 16. Bert Peeters, Portret van
Bruun de beer, monotype op papier,
60 x 40 cm.
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Af b. 17. Bert Peeters, Portret van Courtois de
hond, monotype op papier, 60 x 40 cm.

Af b. 18. Bert Peeters, Reynaert op pelgrimstocht, monotype op papier, 60 x 40 cm.

Af b. 19. Bert Peeters, Reynaert lokt Bruun in de val, linografie.
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Af b. 20. Bert Peeters, Reynaert met Coppe,
wenskaart, ingekleurde linografie, gelegenheidsgrafiek.

Af b. 21. Bert Peeters, Portret van de kunstenaar geschilderd door Reynaert, omslagillustratie.
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Met Hugo Besard kijken naar
wolven en vossen
Willy Feliers

De kunst van Hugo Besard omarmt de aarde en al wat op die planeet
leeft, van de wriemelende insecten tot de nobelste zoogdieren, van
mossen tot meteorieten, van het ei tot de heilige vogel van Afrodite.
Besard’s kunst geeft ook uiting aan toorn om het leed van onze planeet, een woede die zich pijnlijk bewust is van haar machteloosheid,
omdat wij als mensheid onszelf dat lijden berokkenen.
Zijn technische volmaaktheid stelt de graficus Besard ten dienste
van de ecologische boodschap die hij uitdraagt: spaar de aarde, eerbiedig het landschap en zijn bewoners als heilig en onvervangbaar.
(Frans Boenders, op www.hugobesard.be)

Hugo Besard werd op 24 februari 1955 te Etterbeek (Brussel) geboren. Hij
groeide op in een artistiek gezin. Zijn vader Robert Besard was naast onderwijzer ook een avant-gardefotograaf met internationale bekendheid. Robert Besard was een natuurfotograaf die met twee Duitse rolleiflexcamera’s rivierbeddingen, uitgespoelde boomwortels, stenen en kleine kruipdieren (onder andere
kevers) artistiek fotografeerde. Hugo ging graag mee en trok zo als kind vele
uren de vrije natuur in. Wat hij daar observeerde en nadien thuis op de foto’s
bekeek, heeft hij goed in zijn geheugen opgeslagen. We zien er nu herhaaldelijk
elementen van terug in zijn etswerk. Zijn passionele liefde voor de natuur is aan
de hand van zijn vader gegroeid.
Om de wens van zijn ouders te volgen is Hugo na zijn zes jaar middelbare studies biologie gaan studeren aan de Vrije Universiteit Brussel (vub). Daarnaast
volgde hij ook de lessen tekenen en steendruk aan de academie van Etterbeek
(Rhok). Hugo voelde vlug dat zijn roeping niet die van bioloog was, maar van
beeldend kunstenaar. Hij wilde de natuur niet alleen bestuderen maar vooral
in beeld brengen. Hij koos voor een opleiding aan de befaamde Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Nadien werd hij na vier jaar
aanvullende opleiding laureaat aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone
Kunsten (nhisk). Na het beëindigen van zijn opleidingen werd hij in 1984
benoemd tot artistiek docent etskunst aan de Artesis Hogeschool Antwerpen.
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Hugo Besard maakte veel buitenlandse studiereizen. Zijn contacten met
Tsjechische en Slowaakse kunstenaars (toen nog één land) en zijn bezoeken
aan de befaamde drukateliers van Bratislava en Praag toonden hem het grote
belang van de technische kennis en vaardigheid. Tevens volgde hij stages in de
beste drukateliers van Milaan en Parijs. Een volwaardige technische kennis
van het grafische vak is onmisbaar voor het maken van artistiek hoogstaande
etsen en voor het perfect afdrukken van de etsplaat. Besard drukt immers zijn
etsen zelf af. Dat geeft voor de gedreven verzamelaar een meerwaarde aan de
bladen. Doordat de kunstenaar de etsplaat met de hand afslaat en zelf het papier op de pers legt is er een fysiek contact en loopt het artistieke fluïdum van
de kunstenaar als het ware in de prent.
Vooral de Slowaakse grafisch kunstenaar Albin Brunovsky was voor Besard
het lichtende voorbeeld. Naast Brunovsky was hij ook bevriend met de andere
grote Tsjechische grafisch kunstenaar Oldrich Kulhanek. Voor hen smokkelde
Besard papier en koperplaten voorbij het IJzeren Gordijn en hij verkocht hun
werk in het Westen. De voorbeelden van Brunovsky en Kulhanek en de stages
in de drukateliers van Bratislava, Milaan en Parijs hebben Besard als kunstenaar gebracht waar hij nu staat. Hij maakt technisch zeer gave prenten en de
afdrukken die hij zelf in zijn atelier drukt, zijn van een superieure kwaliteit.
In de beeldende kunsten en bijzonder in de grafiek is het de kunst om objecten, wezens, mensen en dieren neer te zetten die intrigeren en een eigen wereld
oproepen. Besard slaagt daar volledig in. Zijn successen in binnen- en buitenland – hij won 30 nationale en internationale prijzen en onderscheidingen –
zijn een beloning voor zijn jarenlange inzet om zijn ets- en druktechniek op een
hoger niveau te brengen. Gelukkig heeft hij ook de gave meegekregen om deze
technische begaafdheid om te toveren tot kunst.
Hugo Besard werkt een door hem gekozen thema dikwijls uit in een serie
etsen; in de grafische wereld spreekt men graag van suites. Op zijn website
kan men de suites Terra sacra, Spiegels en vleugels, Fertilitas, Eros & thanatos,
Ecologie, Mythologie, Totems & iconen, Planeet aarde, Oorlog en vrede, Babel,
Miniprints, Stabat Mater en Reynaert de vos vinden.
Gezien zijn thema’s dieren en ecologie en zijn voorliefde voor series was hij
de aangewezen grafisch kunstenaar om voor de Sint-Niklase vzw Kunst in de
Stad in 2009 een reeks gesigneerde en genummerde etsen over Reynaert de vos
te maken. Besard etste een suite van drie Reynaertprenten. En in 2010 vroeg
de vereniging hem een tweede suite van evenveel prenten met hetzelfde thema
te maken als ‘premieprenten’.

~ 383 ~

Tiecelijn 23

Besard is compositorisch, figuratief en technisch zeer sterk. Hij kan dieren
levensecht en dynamisch uitbeelden. Over zijn prenten hangt een sfeer die de
kijker aangrijpt. Als je op een tentoonstelling met zijn werk rondloopt, word
je volledig in zijn wereld opgenomen. In de suite ecologie (bestaande uit vijf
bladen) komt de wolf herhaaldelijk voor. Het zijn geen Reynaertthema’s, maar
iedere reynaerdofiel ziet een dier dat zo belangrijk is in de Reynaert ook graag
in een andere narratieve context figureren.
Hugo Besard en de wolven
Om de wolf te beschermen werd in Portugal in 1985 het steunfonds Grupo
Lobo opgericht. Besard werd als dierenvriend en natuurbeschermer vlug lid
van die stichting. Door zijn vele bezoeken aan het Portugese natuurpark Peneda Geres, op de grens van Noord-Portugal en Galicië, geraakte de kunstenaar
gefascineerd door dit – voor niet-wolvenkenners – geheimzinnige dier. Peneda
Geres is een uitgestrekt natuurgebied met de oudste bossen van Europa, bossen met een grote diversiteit aan bomen en vegetatie. Het is een stiltegebied
dat nog een natuurlijke biotoop voor de wolf is. De reizen inspireerden Besard
tot het maken van verscheidene etsen waarin de wolf een dominante rol speelt.
De wolf heeft met Reynaert de vos gemeen dat hij een slechte reputatie heeft.
De Franse wolvenkenner Gérard Menatory stelt dat de mythe van de boze wolf
voor een deel in Frankrijk ontstond, doordat in de strenge winter van 1421
roedels uitgehongerde wolven Parijs binnenslopen en er lelijk huishielden. Het
was de tijd dat de pest en de cholera vele slachtoffers maakten in de Franse
hoofdstad en de wolven stervende kinderen op straat vonden en meesleurden
naar hun legers in de omringende bossen. De felle ogen die in het donker oplichtten en de grote kracht die de wolven uitstraalden maakten de mensen
bang. Wolven die ’s nachts met hun vervaarlijk gehuil rond eenzame huizen
slopen, voedden de angst voor de wolf nog meer.
Besard vertelde in een kranteninterview aan journalist Jan van Hemeledonck
dat het gehuil van de wolven een soort communicatiemiddel is waarmee de
roedels met elkaar contact houden of een signaal naar het nest zenden. Zo
kunnen ze ook een afgedwaalde wolf naar de roedel terugroepen. Op veel van
zijn prenten vinden we zo één of meer huilende wolven terug.
Voor de prent Brother wolf (ets, 45 x 81 cm, afb. 1) was Besards kennismaking
met de wolven en hun levenswijze in Peneda Geres de bron van inspiratie. Deze
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prent bestaat uit vier harmonisch in het totaalbeeld geïntegreerde taferelen. Ze
wordt gedomineerd door twee meesterlijk geëtste wolvenkoppen. De grootste
wolf met dreigende imposante kop en priemende ogen stelt het wolvenvrouwtje
naast hem in de schaduw. De grote kracht van deze ets is de levensechtheid.
Besard heeft de magic touch in de hand die zijn sterke grafische techniek verheft
tot kunst en de uitgebeelde scènes tot leven brengt.
Onderaan brengt de kunstenaar een landelijke woning met drie ooievaarsnesten in beeld. Deze ooievaars en de relatief grote eieren kunnen we interpreteren als de bron van het leven. De zuiverheid van dit natuurtafereel evoceert
de noodzaak tot behoud en bescherming van de natuur en de natuurlijke biotoop van de dieren. Dit tafereel wordt omsloten door twee huilende wolven.
De Amerikaanse wolvenkenner John Stanwell-Fletcher meent dat wolven die
huilen, met de kop omhoog en hun ogen naar de sterren gericht, niemand onberoerd kunnen laten. Hij noemt dat huilen de schreeuw van de eeuwig vervolgde, die zijn droevig lot wil afwerpen.
Hugo Besard zegt: ‘De wolf is een sociaal beest en geen eenzame vagebond,
zoals hij vaak wordt afgeschilderd. Hij houdt van gezelschap en weet instinctief dat eendracht macht maakt.’ In een wereld waar de natuur in snel tempo
wordt vernietigd, in een wereld vol oorlog, onderdrukking en geweld, is er alleen nog de eeuwige onschuld van de dieren.

Af b. 1

Af b. 2
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De prent Legende van een winterwolf (ets, 67 x 90 cm, afb. 2) is de grafische
vertelling van een Amerikaanse legende. De legende beschrijft de avonturen
van een veertienjarig meisje, Callie, dat een eenzame wolf ontdekt die nabij
haar ranch leeft. Ze gaat op zoek naar een wolvenspecialist die haar alles leert
over het gedrag van wolven. Ook haar grootmoeder vertelt haar vele, op volksoverleveringen berustende verhalen over deze geheimzinnige dieren en hun
reeds eeuwenlange verblijf in de Amerikaanse natuur.
Zoals bij de Vlaamse primitieven en de Reynaertillustraties van Gustave van
de Woestijne (in Streuvels’ Reynaertbewerkingen vanaf 1909), is de winterwolfets verdeeld in afzonderlijke taferelen. Niet zo uitgesproken lineair en diagonaal als bij Van de Woestijne, maar we zien wel verschillende taferelen van
de vertelling in gescheiden vlakken. De prent is lineair verdeeld in een bovenen een ondervlak, hoewel een tafereel van het ene vlak in het andere kan doorlopen. Besard realiseert die verbinding met een soort gaaspatroon dat hier de
brug maakt over de middenscheiding. De kunstenaar kan dat effect bereiken
door bij het afdrukken een hydrofiel gaasdoek op de etsplaat te leggen. Boven
de witte scheidingslijn, bijna in 3D, stapt de wolf vanuit het struikgewas in het
verhaal. De wolf is zo dynamisch in beeld gebracht dat hij als het ware uit de
prent kan springen.
Iedere interpretatie van een prent is subjectief. Wat je als toeschouwer ziet in
een prent, is niet noodzakelijk wat de kunstenaar bedoelde. Vrij naar wat Lessing in zijn Laocoön schrijft kunnen we stellen: hoe meer de kijker kan aanvullen, hoe belangrijker het werk. Dit middentafereel wordt afgezoomd door een
grillige lijn waarboven weer een verdeling is in boogvorm. Die boog lijkt wel de
aarde voor te stellen met daarboven het heelal. ‘Spaar de aarde, eerbiedig het
landschap,’ schrijft Frans Boenders. In de ruige ongerepte biotoop van het middelste tafereel, met ook een spel van licht en donker dat soms een dierenkopje
suggereert, zien we de hoop van de kunstenaar om de natuur ongeschonden
te bewaren. Onderaan laat de wolf zijn sporen na in zijn strooptocht naar de
afgebeelde prooidieren.
Hugo Besard en de vossen: eerste serie Reynaertprenten
De eerste suite Reynaertprenten1 bestaat uit drie bladen. De eerste ets, “Kiekens zonder kop...” (Cantecleers tranen…) (10 x 25 cm, afb. 3) geeft de kijker
een wervelend beeld van de gevolgen van de aanslag van de vos op Cantecleers
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Af b. 3

kroost. Het totaalbeeld van de prent is dreigend. Er zijn weinig Reynaertprenten met zo een levensechte en grafisch prachtige vossenkop. Als kijker schrik je
wel van de priemende ogen en de kwijlende, open bek. Dit is een zeer originele
Coppeprent. Op de meeste prenten over de moord op Coppe wordt de baar
begeleid door haar kaarsdragende broeders Cantaert en Crayant en ligt de onthoofde Coppe op de baar. De invalshoek van Besard is nieuw en surrealistisch,
maar trouw aan zijn titel. Op de baar ligt niet Coppe, maar zit Cantecleer, die
met een dodelijk dreigende blik en een snavel als een dolk niet alleen Reynaert
beschuldigt, maar ook zijn tranen laat vloeien. De baar wordt wel gedragen
door Coppes zusters Pinte en Sproete, maar ook zij zijn de kop al afgebeten.
Het bloed spat uit hun krop in het rond tot op de snorharen van de vos. Door
de sterke compositie krijgen we een vloeiend en harmonisch beeld. De klacht
van Cantecleer wordt als een sterk dramatisch aanvoelende scène voor de toeschouwer gebracht. Voorts ziet de kijker bovenaan in een kleine ets de veren
wegstuiven.
In de kleine ets onderaan het blad zien we in het ei de eerste levensfase van
Coppe. De sluipsporen van Reynaert rond de embryonale Coppe zijn een voorafbeelding van wat staat te gebeuren. Coppes bloeddruppels laten de kijker
geen enkele hoop.
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Af b. 4

“Met een wortel in ’t zak gezet…” / “Angsthaas Cuwaert…” (ets, 10 x 29 cm,
afb. 4) is chronologisch de tweede prent van deze eerste Reynaertsuite. Het
blad bestaat uit een kleine en een grote ets. Op de grote ets bovenaan is de
grote rode wortel de eerste blikvanger. Cuwaert denkt dat zijn einde nadert en
zijn laatste gedachte gaat naar zijn laatste avondmaal met heerlijke wortelen,
dat hij zal missen. Of heeft Reynaert hem een zak wortels beloofd als hij met
hem het credo zingt en hem ‘met een wortel in ’t zak gezet’? Als men in het
credo zingen een homoseksuele toespeling ziet, dan kan de wortel ook een dubbelzinnige betekenis hebben. Het felle rood is ook een voorafspiegeling van wat
later zal gebeuren en wat de kunstenaar suggereert in de kleinere ets onderaan.
In de benedenhoek kijkt Cuwaert vol schrik naar de toeschouwer. Zijn angstige lichaamstaal is expressief in de prent gegoten. Reynaert kwijlt van de goesting. We zien de druppels uit zijn bek vallen. Gelukkig voor Cuwaert wordt hij
betrapt door Pancer de bever en kan Reynaert niet toehappen. Pancer brengt
zijn klacht in een beeldende taal voor de koning en tracht Nobel zo te overtuigen van Reynaerts slechte bedoelingen:
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… En ja hoor, Reinaert
speelde weer met valse schijnaard,
ondanks woorden van bekering
dreef hij weer zijn oude nering,
want de tanden van de ruwaard
stonden op de keel van Cuwaert
en hij had vast toegehapt
als ik hem niet had betrapt.
(Ernst van Altena, p. 9)

In de kleinere ets onderaan het blad zien we Belijn (knap ingelijst met een
blinddruk) op weg naar het hof. Wat bovenaan is mislukt is nu voltooid. De
kop van Cuwaert zit in de tas en sarcastisch toont de kunstenaar twee ganzenveren om het verhaal van de brief echt te doen lijken.
“’s Werelds hebzucht…” (ets, 10 x 27 cm, af b. 5) is de laatste prent in deze
suite. Reynaert domineert de prent. Het prachtige vossenkopje is de blikvanger. Nobel en Gente, in het goud gekroond, zijn grafisch reeds verslagen.

Af b. 5
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Af b. 6

Af b. 7

’s Werelds hebzucht heeft hen in de greep. De kroon van Gente is al omgevormd tot een gouden mark. De gouden marken rollen van de wereldbol die
als steun dient voor de koning en de koningin. De grijns van Tibeert roept zijn
nederlaag op. Goud gaat boven rechtvaardigheid. Op de originele prent is dit
nog levensechter dan op de gedrukte versie. Door de indruk van de etsplaat
zijn de goudschijfjes, in reliëf afgebeeld, als het ware van het blad te plukken.
Mooier vossenkopje kan je in de Reynaerticonografie niet vinden.
Hugo Besard en de vossen: tweede serie Reynaertprenten
De eerste prent uit deze tweede serie is ”’s Werelds vraatzucht…” (“Tibeerts
muizenval…”) (ets, 13 x 27 cm, afb. 6). Op de prent zien we bovenaan een wantrouwig kijkende Tibeert en onderaan een nieuwsgierige, met gespitste oren
luisterende Reynaert. Hij wacht op het gejammer van Tibeert als de strik rond
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zijn katerkrop wordt vastgesnoerd. Op de originele prent kan je zien hoe er een
blinddruklijn loopt van de kop van de vos naar de krop van Tibeerts hals. De
kunstenaar evoceert met deze gebogen blinddruk de bijna onzichtbare lange
draad van de strik die pastoorszoon Martinet voor het gat had gezet. In het
middentafereel toont de kunstenaar ons het spel van de elkaar verdringende en
onrustig loerende muizen. Een nieuwsgierige muis komt zelfs door het gat loeren. Reynaert had enkele dagen tevoren handig dit gat weten te maken en kon
zo met een vette haan van de pastoor wegvluchten. Het bestaande gat moet Tibeert meer vertrouwen geven in Reynaerts listige verhaal, zodat hij de sprong
durft wagen. Bekijk de details en het totaalbeeld van de prent en geniet van de
knappe grafische prestatie.
De volgende prent uit de tweede suite, “’s Werelds wraaklust…” (“Barbertje
moet hangen…”) (ets, 10 x 27 cm, afb.7), is compositorisch knap opgebouwd.
De kijker voelt aan dat ieder dier op de juiste plaats is afgebeeld en niet verdwijnt in het totaalbeeld, maar een individu blijft. Bovenaan zien we Tiecelijn
die, na het doodvonnis uitgesproken door Nobel, met open snavel naar de galg
wijst die er al stond. Tiecelijn volgt hier Isegrims raad. De wolf is beducht dat
Reynaert zal ontsnappen als de galg niet is opgericht en het vonnis voltrokken
voor het duister van de nacht invalt.
‘Eer men nu ghereeden can
Eene galghe, so eist nacht.’
Ysingrijn was wel bedacht
Ende sprac: ‘Hier es een galghe bi.’
(v. 1913-1916)

Voorafgaand riep Nobel bij Ernst van Altena (p. 44):
‘Bruin, Isegrim,
maak toch voort, de vos is slim,
’t is al haast zonsondergang en
daarna mag men niet meer hangen!
Geef je Rein één nacht respijt,
dan ben je hem zeker kwijt,
(…) voordat in deze grond
nu een galg staat, is het nacht.’
Isegrim zei, slim bedacht:
‘Heer, er staat een galg dichtbij.’
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De prachtig geëtste Tibeert wijst Isegrim erop dat aan deze galg Reynaert
zijn broeders ‘Rumen ende Wijdelancken’ (v. 1924) deed hangen. Waarop Isegrim blaft tegen Tibeert:
‘Ons ontbreekt alleen een strop,
anders wist zijn vossekop
toch allang hoe zwaar zijn kont is!’
(Ernst van Altena, p. 45)

Hier hebben we weer de originele prent nodig. Want de kunstenaar heeft goed
naar Isegrim geluisterd en in blinddruk onderaan de ets voor een stevige strop
gezorgd. Bruun staat het dichtst bij de galg en luistert naar Reynaert, die sarcastisch zegt dat hij de strop rond zijn hals mag leggen: ‘Ende ghi, Brune, dat
ghi sult dooden / Reynaert huwen neve, den fellen roden!’ (v. 1942-1943).
Reynaert vult dominant het volledige onderdeel van de prent. Hij oogt droef
en tranen druppelen uit zijn ogen. Achter zijn geheimzinnige blik en lichaamstaal broeit toch al zijn schatverhaal.
Op de laatste prent gunt de kunstenaar ons een beeldende kijk op “’s Werelds
machtshonger…” (“De schat van Kriekeput…”) (ets, 10 x 27 cm, afb. 8). Centraal
op het blad zien we een goudkleurige blikvanger die de zogenaamde Ermelincschat in Kriekeputte ten zuidwesten van Hulsterloe oproept. De goudkleur

Af b. 8
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wordt sterk benadrukt door de overgang van de witte opening naar de zwarte
ondergrond van Kriekeputte. De naamsymboliek die de kunstenaar met zijn
wervelende krieken oproept, geeft een dynamisch aspect aan de prent. Deze levensechtheid wordt nog versterkt doordat de krieken, zoals van een kriekelaar,
vanuit het blad op de grond vallen. We zien ze vallen. Wie de originele ets ter
beschikking heeft kan door de meesterlijke druktechniek, de rode vruchten zo
maar van het blad plukken.
Bovenaan, met zijn kop deels in de schatput, zien we een brullende Nobel.
Deze prachtige, expressieve leeuwenkop kan al een voorafbeelding zijn van de
oerschreeuw van Nobel in de slotverzen van de Reynaert.
Die coninc stont in drouven zinne
Ende slouch zijn hoeft neder.
Over lanc hief hijt weder
Up ende begonste werpen huut
Een dat vreeselicste gheluut

Dat noint van diere ghehoort waert.
(v. 3383–3388)
Koning Nobel liet zijn kin
zakken op zijn borst; zijn kop
hief hij eerst na lang weer op
en toen slaakte hij een schreeuw
die geen dier, nee zelfs geen leeuw
ooit gehoord had.
(Ernst van Altena, p. 73-74)

Onderaan oogt de vos ondoorgrondelijk. De toeschouwer wordt door zijn blik
gevangen, maar kan zijn geheimzinnige lichaamstaal niet doorgronden. Grimbeert de das, die een volle neef van Reynaert was en die hem in het begin van het
verhaal sterk verdedigde, mag naast hem de Kriekeputteprent afsluiten.
Besluit
Hugo Besard is een van de belangrijkste Vlaamse grafische kunstenaars.
Vooral de laatste jaren kent hij een opvallende doorbraak in het buitenland.
Begin dit jaar won hij nog de Honorable Mention Award op de veertiende International Print Biennial Taiwan 2010, een van de belangrijkste grafiekbiënnales
van Azië en een van de grootste ter wereld. Zeker nu de figuratieve beeldende
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kunst weer in opgang is, zal een kunstenaar met zijn visie en meesterlijke techniek meer en meer op de voorgrond treden. Terecht wijst Besard op het grote
belang van de technische vaardigheid voor een grafisch kunstenaar. Hij bewijst
die stelling zelf met zijn prachtige, technisch sterke en inhoudelijk rijke etsen.
Door zijn compositorische visie legt hij in het totaalbeeld van zijn prenten een
structurele schoonheid en een perfect evenwicht. Door zijn werk draagt hij
zijn inzet en pleidooi voor het behoud van de flora en fauna beeldend de wereld
rond. In een wereld die op vele plaatsen nog vol oorlog, armoede en onderdrukking is, is er alleen nog de eeuwige onschuld van de dieren en de rust van het
sporadisch nog aanwezig oerlandschap. In een moderne zienswijze zou men
zelfs kunnen stellen dat Willem in zijn Reynaert de dieren metaforisch misbruikt. Maar Willem was een kind van zijn tijd en in de middeleeuwen was het
gebruikelijk om de wandaden van de mensen via de dieren in dierenverhalen te
hekelen. Het is een verrijking voor de Reynaerticonografie dat een kunstenaar
van Besards niveau met twee suites etsen de Reynaert vanuit zijn eigen visie in
beeld heeft gebracht.
Noot
1 Voor de beide Reynaertseries kies ik een andere volgorde dan op de folder en in de verzamelmap van de vzw Kunst in de Stad en plaats ik de prenten in de chronologische volgorde
van het verhaal. Verder gebruik ik de exacte titels/onderschriften van de kunstenaar.
Bronnen
• André Bouwman en Bart Besamusca, Reynaert in tweevoud, deel I, Van den Vos Reynaerde,
Amsterdam, Bert Bakker, 2002.
• Jan Dockx, ‘Hugo Besard, telg uit een dynastie van kunstenaars’, in: Boekmerk, tijdschrift
voor ex-libriskunst, nr. 27, 2008.
• Gotthold Ephraim Lessing, Laocoön. Over de grenzen van de schilderkunst en de poëzie,
Rotterdam, Historische Uitgeverij, 2010.
• Gerard Menatory, Das Leben der Wölfe, Keulen, Bastei Lübbe, 1992.
• Stijn Streuvels, Reinaert de Vos, Uyt het middelnederlandsch herschreven, Amsterdam,
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• Ernst van Altena, Reinaert de vos, Amsterdam, Ploegsma, 1979.
• www.hugobesard.be
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Demonische vossen en andere
viervoeters
Reynaert herleeft als antichrist in een ambitieuze graphic novel
Charlotte Pylyser

Het beeldverhaal Reynaert de vos – het geesteskind van Reynaertonderzoeker René Broens en stripauteur Marc Legendre (de maker van het gesmaakte
graphic novel drieluik Finisterre, Verder en Wachten op een eiland) – is één van
de meest opvallende recente Reynaertvertalingen. Een Reynaertstripverhaal
was er al,1 maar een literaire ‘ver-woording’ en ‘ver-beelding’ van het verhaal
met de doorwrochtheid die Broens en Legendre vooropstelden, was nieuw. Het
ontbreekt Reynaert de vos in ieder geval niet aan ambitie. De beelden, gemaakt
in een geüpdatete versie van Legendres typische stijl, mengen bewerkte foto’s
en mixed media tot een schilderachtig en unheimlich geheel. Samen met de
tekst in jambische tetrameters van Broens vormen ze een complexe en unieke
adaptatie van het Reynaertverhaal. Reynaert de vos biedt zijn lezers veel, heel
veel. Naast tekst en beeld en de interactie tussen beide is ook Broens’ achtergrond als academicus prominent aanwezig. Net zoals dat in zijn aangekondigd
proefschrift het geval zal zijn, stelt Broens ons een Reynaert voor die als een
antichrist fungeert. Een gedetailleerd nawoord poogt ons in te wijden in de
vele betekenisvelden die zich doorheen het boek weven. Zo wordt meegegeven
dat verschillende grote werken uit de (schilder)kunst verwerkt zijn in de platen
om Reynaerts positie als antichrist te benadrukken (afb. 1). Een epigraaf van
filosoof en literatuurtheoreticus Mikhail Bakhtin verbindt Reynaert op zijn
beurt met het tricksterarchetype. Stof genoeg dus om de vos te laten herrijzen
binnen het ‘up-and-coming’ genre van het beeldverhaal of de graphic novel zo
u wilt.
Met Reynaert de vos is het in het begin een beetje zwemmen of verzuipen.
Broens’ jambische viervoeters zouden volgens de achterflap ‘het stuwende
ritme van de voordracht van toen’ moeten laten herleven. Om de tekeningen
en de tekst beter met elkaar te laten interageren werd geopteerd om de versregels in prozavorm weer te geven. Het resultaat van dit experiment is echter
dat Broens’ viervoeters nooit zo dartel over de pagina’s bewegen als Legendres
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Af b. 2

versies. Zeker de beginpagina’s lopen wat stroef en maken het de lezer – die
op dat moment ook nog niet gewend is aan Broens’ stijl – niet gemakkelijk.
Constructies zoals
Nu schiet het mij hier in de zin dat ik bid in dit
begin zowel de doven als de blinden, mochten die
zich ooit bevinden waar ze deze regels horen, die
van geen nut zijn voor hun oren, die te besparen
hun geschaaf.

schrikken af. Vooral de tekstblokken van de verteller zijn soms erg cryptisch.
De dialogen op hun beurt vinden makkelijker toenadering tot de tekeningen
en zijn beter te plaatsen. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend de originele
Reynaerttekst integraal (maar wel vertaald dus) in te passen in een beeldverhaal. De coördinatie tussen tekst en beeld zorgt soms voor overvolle pagina’s
die niet meer complex en uitdagend, maar simpelweg verwarrend zijn (afb. 2).
Soms is de wisselwerking tussen grafiek en woord wel een heel geslaagde pa-
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ringsdans, met de tekening die expliciet uitdaagt en de tekst die fatsoenlijk
giechelend even vrank terugspreekt tussen de regels, zoals in het geval van de
verkrachting van de haas Cuwaert. Ook de grafische representatie van de tekst
is een tweeslachtig gegeven. Waar het kleine lettertype de leeservaring vertraagt, benadrukken de plaatsing en het gebruik van de tekstballonnen vaak de
continuïteit en stuwen ze de lezer vooruit (afb. 3).
Legendres tekeningen voor Reynaert de vos zijn vaak een lust voor het oog,
al vragen ook zij een aanpassing van de modellen waarmee we gewoonlijk de
beeld-tekstcombinatie lezen. De tekenaar heeft voor een erg donker en dreigend kleurenpalet gekozen en laat zijn beelden zowel vormelijk als inhoudelijk
een ingewikkeld netwerk door en over het boek heen vormen. Motieven zoals
de verbinding tussen vraatzucht en promiscuïteit worden subtiel uitgewerkt
en herhaald. In de versie van Broens en Legendre hoopt een likkebaardende
Bruun dan ook honing te vinden in een boomstronk die tegelijk een vrouwenlichaam voorstelt (afb. 2). Legendres eigenzinnige gebruik van sequentie en kaders is machtig. Pagina’s lopen in elkaar over, kleurverloop wordt
symbolisch aangewend, wisselende kaderranden brengen structuur aan in het
verhaal – zo krijgen we bloedrode penseeltrekken voor Reynaerts misdaden
(afb. 4) – en visueel opgetrokken spanningsbogen zoeken zich een weg naar
het brein van de lezer. Net zoals bij de tekst kan bij Legendres tekeningen de
opmerking gemaakt worden dat ze erg druk zijn en veel van de lezer vragen.
Ook kan men zich afvragen of de illustraties van hun kant wel altijd even vlot
de verbinding met de tekst tot stand kunnen brengen. De tekeningen slagen
er echter op een meesterlijke manier in om het middeleeuwse dierdicht een
nieuw gezicht te geven. Ze werken zowel verdiepend als verbredend, gaan
terug in de geschiedenis en nestelen zich dan in het heden. Ze verwijzen constant in het rond en zitten vol dubbele bodems. Ze getuigen van een grotere
vrijheid dan de tekst die – en misschien komt hier het verschil tussen de academicus Broens en de kunstenaar Legendre naar boven – sneller overwerkt
overkomt en zich moeilijker losweekt van zijn vele keurslijven (originele tekst,
vertaling, jambische viervoeters en omschakeling naar prozavorm).
Het geheel van het boek is in één woord overweldigend. En ook wat zondig.
De makers hebben zich laten bekoren door de mateloosheid die Willem in
zijn verzen aan de kaak wilde stellen. Het resultaat is een boek waarin tekst en
illustratie elkaar soms in de weg lopen. Reynaert de vos overtuigt jammer genoeg niet altijd als geheel. Zowel de tekst als de beelden vragen aandacht – en
dan is er ook nog de informatie die we meekrijgen in het nawoord. Er zit heel
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veel in het verhaal, maar een onevenwichtige constructie verhindert dat het
er helemaal uitkomt. Echt stuwend vooruit gaat het dan ook niet – Reynaert
de vos is absoluut geen boek dat in een sneltempo gelezen kan worden. Het is
een tricksterboek dat met horten en stoten vooruitgaat. Men moet twee keer
lezen, twee keer kijken en dan genieten van de ambiguïteit die rest. Zoals de
vos speelt het boek vuil spel en laat het ons nooit onmiddellijk het achterste van
zijn tong zien. In die zin is het dan weer een erg geslaagd postmodern artefact
geworden, een fossiel voor later zoals de binnenkant van de achterflap en de
cover suggereert.
De ‘750ste verjaardag’ van het Reynaertverhaal wordt met Reynaert de vos
wel degelijk eer gedaan. Het boek gaat diep, de beeldverhaalvorm is verfrissend
en het geheel levert een nieuwe benadering van de religieuze parodie op. Enkel verliezen de makers daarbij soms de concrete vereisten van een uitgebalanceerde leeservaring uit het oog, wat van het werk een beter project maakt dan
een boek. Hebt u echter een hart voor Reynaert en een gezonde dosis doorzettingsvermogen, dan zult u in Reynaert de vos naast uzelf ook een beklijvende
ervaring tegenkomen.
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Noot
1 Kris de Roover en Marcel Ryssen, Reynaert de vos, Sint-Niklaas, Intergemeentelijk project
Het Land van Reynaert, 1999.

Marc Legendre & René Broens, Reynaert de vos, Amsterdam/Antwerpen, Uitgeverij
Atlas, 2010. ISBN 978 90 450 5940 2.
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Reinardus, volume 21
marcel ryssen

De titelpagina van de nieuwste Reinardus kan de lezer op het verkeerde been
zetten omdat zowel de naam van het jaarboek, van de vereniging als de omslagillustratie – een detail van een tekening van W. Heskes in de hertaling
door P. Oosterhoffs Reynaertbewerking uit 1922 – eerder doen vermoeden
dat het hier vooral over de vos zal gaan. Trouwe lezers van Reinardus (en van
Tiecelijn) weten natuurlijk beter en zijn niet verrast dat slechts enkele bijdragen
over de ‘felle’ vos in deze bundel terug te vinden zijn, wat niet betekent dat hij
sporadisch niet in andere artikels zijn pientere snuit uit het venster steekt. De
omslagtekening is een betekenisvolle weergave van hoe Reynaert Cuwaert het
credo leert zingen. De wat biedermeierachtige vos met geleerdenbrilletje en
in gestreept kostuum kijkt streng naar haas Cuwaert, die bang en braaf op de
rand van een bankje zit, met het vingertje aan de onderkin, wat er duidelijk
op wijst dat hij zich niet erg comfortabel voelt. Hij staart naar een schoolbord
met daarop de voor zichzelf sprekende woorden: ‘hap’, ‘Bout’, en ‘Hazenpeper’,
in driekwartsmaat, beginnend met de do. De eindfase is dus duidelijk: de volgende do wordt fataal voor haas Cuwaert.
Reinardus 21 telt vijftien bijdragen waarvan er twee de vos centraal stellen en
twee waarbij Renart maar even op het podium verschijnt. Laat ik beginnen met
een klein signalement van de laatste categorie. Een eerste vossenbijdrage gaat
in op het bekende thema van de maan die op het watervlak weerspiegelt als een
smakelijke kaas (in Le jugement de Renart). Die ‘bedrieglijke’ maan verschijnt
later in heel wat andere branches, fabels (Marie de France, Jean de la Fontaine)
en exempels (Aurélie Barre & Olivier Leplatre, Branches, fables, exempla, échantillons de lune mangée, p. 1-15). Een tweede bijdrage gaat in op een ander thema:
nu geen kaas/maan in de bek, maar een paling, een van Reynaerts geliefkoosde
delicatessen (vgl. de vertaling van Reynaert en de alen door Paul van Keymeulen in Tiecelijn, 15 (2002), p. 211-219). Cécile Le Cornec gaat na hoe palingen
beschreven worden in middeleeuwse wetenschappelijke en literaire teksten
(p. 98-114).
Meer ‘vos’ vindt wie de Italiaanse taal machtig is in het artikel Renard e il suo
Autore. Temi e testi in Renart le Contrefait van Margherita Lecco (p. 84-97).

~ 402 ~

Tiecelijn 23

Het accent ligt op de auteur, de verteller en het hoofdpersonage van deze epigoon van de Roman de Renart. De auteur bedient zich van Renart om zaken
aan de kaak te stellen waarvoor hij geen vergelding vrezen moet. Hij zet het
Reynaertmasker op om bedekt uit te drukken wat hij open en bloot niet durft
te zeggen.
Een tweede uitvoerige vossenstudie, Le ‘Roman de Renart’ et la fable de l’Aigle
et du Serpent, van de hand van Anna Slerca (p. 173-181), gaat in op de Esopische fabel van de arend en de slang. De fabel verwijst naar de legende van Etana
(een Mesopotamische fabel uit de zeventiende eeuw voor Christus) waarin een
slang zich met de hulp van de zonnegod wreekt op een arend omdat die een
vriendschapsverdrag verbroken heeft. De in de val gelopen arend zal met goddelijke hulp zichzelf kunnen bevrijden. Een vergelijkende studie leert dat de
oude fabel en de Roman de Renart dezelfde elementen bevatten die niet in de
Esopische fabel voorkomen. In de Roman de Renart gaat het om de vos en de
bedrogen wolf die ook een beroep doet op de autoriteiten. Hij weet met de hulp
van de hond Roonel de vos in een hinderlaag te lokken.
Verder vragen wij aandacht voor de bijdrage van Giorgo Puttero: Le loup a
l’âme bonne, ou quand le lupus revêt la peau du ‘lepus’. Le cas d’une fable de François Le Moine (1656) (p. 144-157) en verwijzen wij graag ook naar de bijdrage
van Armand Berteloot waarin hij Maerlants ‘vissenboek’ in Der naturen bloeme vergelijkt met de brontekst, Thomas van Cantimprés Liber de natura rerum
(p. 16-30). Maerlant verkortte zijn bron met ongeveer een derde en hechtte
vooral belang aan het nut, de bereiding en de smaak van diverse vissoorten.
Reinardus 21 besluit (p. 218-220) met de bespreking van het huldeboek voor
de bekende Japanse ‘renardist’ Noboru Harano, emeritus van de universiteit
van Hiroshima, door Baudouin van den Abeele, met name: Etudes de langue
et de littérature françaises de l’Université de Hiroshima, nummer 24 uit 2005. In
dat huldeboek verscheen een tekst van Paul Wackers, die in 2009 in het vorige
jaarboek van het Reynaertgenootschap in het Nederlands werd opgenomen –
Reynaert als analfabeet (p. 314-318).
Baudouin van den Abeele & Paul Wackers (red.), Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society / Annuaire de la Société Internationale renardienne, vol. 21, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2009.
ISBN 978 90 272 4050 7.
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Historische speculaties
N.a.v. Rudi Malfliet, Van den Vos Reynaerde. De feiten
Jef Janssens

Geschiedenis en literatuurgeschiedenis
Men zal mij niet kunnen verwijten dat ik niet herhaaldelijk heb gepleit om
historici te betrekken bij literatuurhistorisch onderzoek. Toen het mecenaatonderzoek in het slop raakte, bleef ik pleiten voor de studie van ‘literatuur in
context’ in de traditie van het grensverleggende Leidse onderzoeksprogramma
‘Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen’ (nlcm) onder leiding
van Frits van Oostrom.1 Ook met betrekking tot Van den vos Reynaerde heb ik
dergelijke verzuchtingen laten horen, onlangs nog naar aanleiding van de interpretatie van de slotepisode van het Vlaamse dierenepos.2 Ik was (en ben) er
mij wel van bewust dat de interdisciplinaire dialoog geen gemakkelijk gesprek
is. Literatuurhistorici gingen er al te gemakkelijk van uit dat men op grond
van dialectkenmerken of politieke knipoogjes in de tekst een functioneringsmilieu kon bepalen, zodat men bijvoorbeeld de Roman van Ferguut nu eens in
Oudenaarde, dan weer in Brabant of ergens op een literair geïsoleerd eiland in
Vlaanderen kon situeren.3 Historici gingen er dan weer vaak van uit dat literaire teksten talige documenten zijn als alle andere, dat ze geen eigen wetmatigheden bezitten en dat bijvoorbeeld de middeleeuwse lyriek autobiografische
informatie bevat, waaruit de emotionele situatie van de dichter kan worden
afgeleid.4 En zo zijn er nog wel meer methodische conflicten en wrijvingetjes
allerhande. Grensoverschrijding wordt in een dergelijk klimaat doorgaans met
veel argwaan bekeken. Toch moeten we wederzijdse toenadering blijven zoeken en proberen de twee zienswijzen te verzoenen tot een synthetisch beeld
waarin zowel de historische dimensie als het literaire spel volop tot hun recht
komen.
De publicatie van een studie over Van den vos Reynaerde die het werk expliciet onder een geschiedkundige onderzoekslens plaatst, is dan in principe ook
toe te juichen. Rudi Malfliet, een internationaal gerenommeerde kernfysicus
(universiteit van Groningen), heeft van zijn pensioen gebruik gemaakt om in
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Gent geschiedenis te studeren; hij schreef een scriptie over de politieke rol van
de Vlaamse cisterciënzerkloosters in de twaalfde en dertiende eeuw en verrast ons thans met zijn boek, Van den Vos Reynaerde. De feiten, uitgegeven bij
Garant.
Van robotfoto naar een gedetailleerd portret
Malfliet wil niet zozeer een nieuwe, literaire karakterisering van het dierenepos formuleren. Hij wil niet de tekst uit de tekst begrijpen, zoals (volgens
hem) de literatuurwetenschap dat doet, maar wel de historische mentaliteit van
Willem zelf, zijn publiek en zijn tijd (p. 11). Daartoe schetst hij uitvoerig het
tijdsklimaat van de dertiende eeuw en onderzoekt hij grondig de toponiemen
in het werk en alle ambtelijke documenten die van ver of nabij met het werk te
maken hebben. Op die manier bevestigt hij het onderzoek van Rik van Daele,
die de Reynaertauteur meent te kunnen identificeren als de cisterciënzer lekenbroeder Willem van Boudelo († 1261).5 Deze Willem was als gravenklerk
dicht genoeg bij onderhandelingen, transacties en rechtstoestanden betrokken
om de juridische achtergronden van een proces dichterlijk te kunnen weergeven. Hij was met het Gentse stadspatriciaat verbonden via zijn zuster, die in de
stad voor een refugium van de abdij van Boudelo zorgde. Bovendien moet hij
zowel in zijn persoonlijk leven als in zijn kloostergemeenschap te Stekene een
bewogen tijd hebben gekend. Zijn grondtransacties maakten dat hij ook met
minder belangrijke plaatsen als Absdale en Hulsterlo vertrouwd kon zijn. Qua
profiel zou dit een robotfoto van de dichter van Van den vos Reynaerde kunnen
zijn.
Maar Malfliet gaat veel verder en is beslister dan de voorzichtige Van Daele.
Willem van Boudelo was volgens Malfliet Willem Corthals, de zoon van een
rijke Gentse poorter – ook al een Willem – met grond in Stekene en in Hulst
en gezegend met een aanzienlijk nageslacht. Toch moet vader Willem wel
eens een scheve schaats hebben gereden (met een vrouwelijk lid uit de familie
Utenhove of De Curia?), want alles wijst erop dat de latere Reynaertdichter een
bastaard was. Willem die Madock maecte vervoegt dus het lijstje van mogelijke
literaire bastaarden: Boccaccio, Jacob van Maerlant, Jan van Ruusbroec,
Suster Bertken… Mogelijk als een troostprijs waartoe een rijke vader zich
jegens de natuurlijke moeder verplicht voelde, genoot Willem een verzorgde,
klerikale opleiding in Gent (of in Brugge?). Hij moet zijn opgevallen tussen
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vele andere clerici, want toen de abt van Ten Duinen, Amilius, in 1226 orde op
zaken moest stellen in de abdij van Boudelo, deed hij dat met behulp van vijf
lekenbroeders onder wie Willem (Utenhove, naar de naam van zijn moeder?)
Corthals, die voortaan broeder Willem van Boudelo zou worden genoemd.
Hij verbleef in de abdij van 1227 tot 1238. Op voorspraak van de machtige
Gentse kanunnik Volker Utenhove werd hij als clericus tewerkgesteld in
het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Rijsel (1238-1244), kwam hij in contact
met de gravinnen Johanna en Margareta van Vlaanderen en werd hij hun
gemandateerde klerk. Hij zou de Renartverhalen te Rijsel opgepikt hebben en
schreef zijn eigen dierenepos extra muros in de goliardische traditie van satire
en cynisme. Hij deed dat omdat ‘eene, / Die in groeter hovescheden / Gherne
keert hare saken…’ (v. 27-29) hem dat had gevraagd, wellicht Ermentrudis
Utenhove. Dit impliceert dat het werk zou geschreven zijn vóór of omstreeks
1240, want deze hoogstaande dame overleed in 1242. Hijzelf stierf omstreeks
1261.
Malfliet is zich bewust van het speculatieve van deze levensschets (p. 269,
285). Er worden inderdaad nogal wat verbanden gesuggereerd die we in de
voorwaardelijke wijs moeten formuleren (zou, mogelijk, wellicht, misschien);
de titel ‘de feiten’ wordt daardoor toch behoorlijk onderuit gehaald. Helemaal
verwarrend wordt het wanneer de auteur zijn eigen hypotheses ondergraaft.
Op het generaal kapittel van de cisterciënzers wordt Broeder Willem in 1252
als bron van ergernis en steen des aanstoots gekapitteld. Malfliet houdt het
voor mogelijk dat de aanleiding tot de klacht Willems meesterwerk is, ‘waar
zeker voldoende elementen en schandelijkheden in voorkomen voor klachten
uit de georganiseerde geestelijke of feodale hoek’ (p. 271). Hij roept het gezag
van Van Oostrom in (Stemmen op schrift, 2006) en geeft zelf ook nog een aantal
argumenten voor deze stelling. Maar plots zwenkt de redenering: ‘Toch lijkt
het niet erg waarschijnlijk dat Willem op grond van zijn auteurschap van Van
den vos Reynaerde een terechtwijzing van het generaal kapittel kreeg’ (p. 272).
Zo’n terechtwijzing kwam immers toe aan de abt van het klooster, enzovoort.
Begrijpe wie begrijpen kan.
Is het auteurschap van Van den vos Reynaerde door Malfliet definitief beslist? Misschien, want hij kan een aantal merkwaardige vondsten voorleggen
(zie verder). Maar auteursattributie en daaraan verbonden biografische schetsen blijven voor de middeleeuwen hachelijke ondernemingen. Ik denk hierbij
aan de wisselende, wetenschappelijke golfbeweging rond de dichter van Het
leven van Sinte-Lutgard, een tijdgenoot van de Reynaertdichter en ook al een
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naamgenoot; een paar doctorale dissertaties verder beseffen we dat Willem
van Affligem niet de man blijkt te zijn die we dachten.6 En ook hier is het laatste woord niet gesproken.
Het verborgen discours
Malfliet wijst op een oorkonde uit 1280, in het Frans gesteld, waarin graaf
Gwijde van Dampierre de aankoop bezegelt van land door de cisterciënzerabdij
van Cambron. Daarin is sprake van een ‘freres Williaumes Corthals de Boudelo’. Hij verbindt deze vermelding met een zinsnede uit het cijns- en renteboek
van de abdij Boudelo uit 1261-1263, waar sprake is van diens zuster Lebburgis:
‘soror fratris Willelmi, conversi nostri’ (de zuster van broeder Willem, onze
lekenbroeder) (p. 251-252). Willem van Boudelo is dus Willem Corthals. En
tenslotte is er een oorkonde uit 1267 waarin gravin Margareta en Gwijde van
Dampierre het grondbezit van de abdij van Cambron bevestigen en wijzen op
een huis dat een zekere Willem, clericus, bezat vlakbij Westhuse (p. 97). Dit
Westhuse, waarvan de locatie nochtans niet exact bekend is, zou de oude curtis van Cambron zijn, gelegen vlakbij het huidige Absdale. En in de bedoelde
oorkonde van 1280 wacht ons een ongelooflijke verassing (p. 255 – sic!). De
vermelde transactie betreft een grond, gelegen te Westhuse, die door broeder
Willem Corthals van Boudelo verpacht was. Met andere woorden, de klerk
Willem wiens huis genoemd wordt in 1267 is niemand minder dan Willem
Corthals, de dichter van onze Van den vos Reynaerde. De expliciete vernoeming
van Absdale in de karikaturale opsomming van de boeren (v. 798-802), die de
beer Bruun dodelijk belagen, is Willems gepersonaliseerde wegwijzer naar zijn
identiteit (p. 256). Voor Malfliet is het immers essentieel dat de plaatsnaam
door de verteller zelf naar voren wordt gebracht (p. 95 en 256); het is de enige
keer dat dit gebeurt, zo stelt hij. Is dat zo? En Manpertuus? En Pollane (tot
twee keer toe)? En Scoude? En de ‘pryoreit van zwarten nonnen’ (wel onder de
rubriek ‘plaatsnamen’, p. 113, niet in tabel III). Malfliet had dit nochtans zelf
ook al (gedeeltelijk) opgemerkt op p. 142.7
Malfliet heeft tientallen oorkonden en ambtelijke stukken onderzocht en
op een ingenieuze manier met elkaar in verband gebracht. Daarin ligt zijn
verdienste. Maar wat doet hij met deze puzzelstukjes? Hij beschouwt de
plaats- en eigennamen als historische signalen: het publiek zal deze knipoogjes
wel hebben begrepen als satire op allerlei mistoestanden ‘int oesthende van
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Vlaendren’, als afrekening ook met plaatselijke potentaten en geestelijken die
het verkeerde pad opgaan, als satirisch manifest tegen het gezag. Dit is het
verborgen discours van Willem. Het heeft in tegenstelling met de literaire oppervlakte van het verhaal een concrete historische en sociale achtergrond en
een subversieve bedoeling (p. 18). Explosieve materie dus! Nu zal ik de laatste
zijn om de meergelaagdheid van Willems meesterwerk te ontkennen (wie doet
dat wel? Is dat niet de eigenheid zelf van ieder literair werk?), maar of de eigennamen de ‘triggers’ zijn om een betekenislaag van historische anekdotiek met
satirische inslag te ontraadselen, is maar zeer de vraag. En als dat al het geval
zou zijn, is die dimensie nauwelijks te achterhalen via de schaars overgebleven
documenten. Of moeten we Van den vos Reynaerde interpreteren als een soort
allegorie, te vergelijken met de Divina Commedia van Dante, waar achter het
letterlijke reisverhaal (sensus litteralis) niet enkel een diepere morele betekenislaag (sensus moralis) schuilgaat, maar ook een autobiografisch-politieke?
Dat is zeker stof voor verder onderzoek. Malfliet lijkt de Danteske weg in te
slaan als hij het geleerde profiel van de Reynaertdichter schetst:8 we vinden
bij hem verwijzingen naar diverse werken van Abélard, naar Quintillianus,
naar Peter van Blois, Alanus van Rijsel, Johannes van Salisbury, Honorius van
Autun, Nigellus Wireker en vele anderen, allemaal topauteurs uit de geleerde
Latinitas (p. 299). Ik ben absoluut niet overtuigd. Maar ik betwijfel ten stelligste Malfliets uitspraak: ‘Maar of hij (Willem) ook op de hoogte was van de
hoofse literatuur of er gebruik van heeft gemaakt blijkt nergens uit.’ (p. 281)
Dat is vooringenomen. Is Bruuns uitspraak ‘Mate es tallen spele goet’ (v. 672)
geen overduidelijke verwijzing naar de conclusie van het Boec van Seden, het
dertiende-eeuwse handboek over hoofsheid? Ik wil over deze kwestie niet verder polemiseren, maar toch nog dit. Als Willem zo sterk verankerd zat in
het Gentse elitemilieu als Malfliet betoogt, hoe kon hij dan niet op de hoogte
zijn van de hoofse literatuur, waar zijn tijdgenoot Maerlant dat duidelijk wél
was? Maar ja, waar de veronderstelde populariteit van de hoofse ridderroman
op zou zijn gebaseerd, is Malfliet onduidelijk (p. 280). Heeft hij dan nooit
gehoord van de verschillende (ook vroege) Vlaamse vertalingen/bewerkingen
van de Lancelot-en-prose, van de vertalingen van de Conte du Graal en de voortzettingen daarvan, van de Walewein-doopnamen in het Gentse? Om nog te
zwijgen van de overvloedige Franse literatuur in dat bewuste genre binnen het
gebied waar we Willems activiteit kunnen situeren (Vlaanderen, Henegouwen, cf. de abdij van Cambron) op het einde van de twaalfde en het begin van
de dertiende eeuw.
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Tunnelvisie
Op p. 220 stelt Malfliet: ‘Men kan in de eerste partie van de Middelnederlandse tekst een aantal passages aangeven die, als ze weggelaten zouden worden, op geen enkele wijze de logische samenhang van het verhaal aantasten of
de literaire ruimte drastisch inperken. Men kan deze beschouwen als mogelijke ‘interpolaties’, toevoegingen, van Willem. Ook zijn het juist passages waar
namen en historische toespelingen in vervat zijn en die daarenboven afwijken
van de Franse bronversie.’ Het is duidelijk: deze passages zijn toegevoegd om
het verborgen historische discours te ontwikkelen. Malfliet somt de passages
op. Hoe de tweede passage, de klacht van Cortoys, in dit patroon past, maakt
Malfliet niet duidelijk, maar het zal wel te maken hebben met de eigennaam van
het hondje. Maar er zijn toch meer ‘interpolaties’ t.o.v. het Frans? Ik denk bijvoorbeeld aan de klacht van Pancer de bever, maar daar rept Malfliet niet over.
Omdat het hier niet in zijn redenering past? Een dergelijke tunnelvisie treffen
we vaker aan in zijn monografie. Zo vindt hij ook dat de vos in het tweede deel
van Willems werk sympathieker wordt voorgesteld: Reynaert de volksheld, te
vergelijken met de goede bandiet Robin Hood (p. 211)!? Daarvoor moet men
toch wel enkele dingen met een brede mantel der liefde bedekken. Reynaert beschuldigt zijn vader niet enkel van hoogverraad en zelfmoord, zowat de zwaarst
denkbare misdaden, en dat in een tijd waarin de (clan-)familiestructuur als veel
fundamenteler werd ervaren dan nu. Ook de hem welwillende Grimbeert beticht hij van verraad. Reynaert vermoordt bovendien Cuwaert en martelt op een
sadistische wijze zijn vroeger lief. Wat een vreemde volksheld is me dat!?
Om zijn betoog te onderbouwen, is Malfliet bij wijle niet enkel selectief blind.
Hij gebruikt ook allerlei technieken waarbij men kritisch vragen kan stellen.
In de schat van Ermelinc ziet hij een historische verwijzing naar het losgeld dat
Eleonora van Aquitanië moest betalen om haar zoon Richard Leeuwenhart
vrij te kopen uit de gevangenis van keizer Hendrik VI. ‘En de naam van de
Duitse keizer, Hendrik, leunt heel dicht aan bij de diverse schrijfwijzen van
koning Ermelinc in de handschriften’ (p. 117). Van Hendrik naar Ermelinc:
geen probleem. Wat men allemaal al niet kan oplossen met kopiistenfouten!
Ook geen probleem met de verschuivingen die te wijten zijn aan verschrijving: Arnoldus (Aernout) – Arnulfus (p. 225). En van Vlaming naar Vannins (p. 255): ook al geen probleem en zo past de naam uit de oorkonde in het
Corthals-verhaal. En ook de suggestie Marion = Marianne is welkom in het
betoog rond Robin Hood (p. 211).
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Ik was eerlijk gezegd wat verbaasd wanneer Malfliet in de inleiding met nadruk stelt: ‘We volgen consequent de schrijfwijze met kleine letter m van madocke, zoals die voorkomt in de diplomatische editie van Hellinga, Van den
vos Reynaerde.’ (p. 13, noot 2, ook p. 233) Ik dacht: so what? Het gaat hier
toch gewoon om de conventie van een diplomatische transcriptie, waar eigennamen niet met een hoofdletter worden weergegeven als dat ook niet in het
handschrift het geval is. Later werd evenwel duidelijk waarom Malfliet dit zo
stellig naar voren schuift: Madoc is voor hem – op het niveau van het verborgen discours – geen titel van een verloren gegaan werk, maar de verschrijving
van maledoctus, in de betekenis van middelmatige intellectueel een ironische
kwalificatie bij Willem (p. 286). Ik vrees dat er dan toch nog wat meer moet
gecorrigeerd worden, want wat betekent in godsnaam: Willem die maledoctus maecte? Maar er is gelukkig nog een andere mogelijkheid, een oplossing
die beter past bij een lekenbroeder, die actief is in ziekenhuizen. Met allerlei
kunstgrepen wil Malfliet aannemelijk maken dat ma-docke een therapeutisch
kruidendrankje zou zijn. Misschien maakte Willem van Boudelo wel drankjes en zalfjes voor zieken (p. 287)? Madoc is bijgevolg het zoveelste verborgen
spoor naar de dichter van Van den vos Reynaerde. De Da Vinci Code van Dan
Brown zinkt erbij in het niets.
Helaas wordt de studie verder nog ontluisterd door een heleboel kleinere
onnauwkeurigheden, onzorgvuldigheden, ongenuanceerde stellingen en regelrechte fouten. Ik vermeld enkel diegene die te weerleggen zijn zonder een
omstandig betoog. Malfliet spreekt in het meervoud over Branche II-Va (p. 13)
en beseft blijkbaar niet dat deze nummering een filologische constructie is en
het maar over één tekst gaat. Hij spreekt van een latere compilatie als Willems
inspiratiebron (p. 13), maar heeft niet door dat dit iets anders is dan het Oudfrans verzamelhandschrift waar Bouwman over spreekt. ‘De functie van kanselier stond niet open voor de gevestigde adel’ (p. 28): was Jan van Vlaanderen,
de Adressat van de Reynardus vulpes én derde kind van Gwijde van Dampierre,
als proost van Sint-Donaas in Brugge geen kanselier van Vlaanderen? Malfliet
spreekt trouwens zelf over de kanselarijschool als hij het over Sint-Donaas in
Brugge heeft (p. 283). ‘De aanzienlijke legers te Bouvines, met in totaal 80.000
soldaten en ruiters’ (p. 31): is dat niet wat overdreven? Waarom de ene keer
John van Salisbury, wat later Jan (p. 38)? En heeft die als magister in Parijs gedoceerd (hij studeerde er wel, maar kan daarom toch nog geen Parijse meester
worden genoemd)? ‘De clericus uit de vroege middeleeuwen had grotendeels
een mondelinge opleiding genoten’ (p. 45)? Dat is een grove veralgemening. ‘De
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eerste generatie branches van de Roman de Renart waren enkel bedoeld om als
‘bonnes histoires’ het publiek te amuseren’ (p. 59). Dat is betwistbaar, maar
bedenkelijk is dat hier verwezen wordt naar het achterhaalde schoolboek uit
de literaire reeks van Lagarde & Michard van 1963. Alsof de mediëvistiek in
Frankrijk is blijven stilstaan? ‘De taal van alle Reinaerthandschriften is OostVlaams’ (p. 65): ik dacht dat bijvoorbeeld handschrift E – ook voor Gysseling – veeleer oostelijk was gekleurd? En hoe verhoudt dit zich tot Malfliets
informatie op p. 90? Dat Van Oostrom concludeert dat het ontstaan van de
Middelnederlandse literatuur ondermeer te danken is aan vrouwelijke kloosterlingen en begijnen (p. 73), is een ongenuanceerde interpretatie van diens mening. Willem van Saint-Thierry (p. 77) is nooit bisschop van Chartres geweest.
Moet ik uit noot 120 op p. 86 concluderen dat Marie de France Franse profane
literatuur schreef in opdracht van Vlaamse of Brabantse adel? Dat is – voor
zover wij weten – niet het geval. Het klopt ook niet dat Marie de France de
dochter is van Eleonora van Aquitanië; Malfliet verwart haar hier met Marie
de Champagne. ‘De dode kip heeft in de Franse Renart geen naam’ (p. 146):
heette ze daar niet Coupée (v. 399)? De zoon van keizer Frederik II heette
inderdaad Hendrik (p. 150), maar is hem nooit opgevolgd als Hendrik VII;
hij overleed vóór zijn vader. De Historia Albigensis is niet van Jacques de Vitry
(p. 159), maar van Pierre de Vaux-de-Cernay, zoals Malfliet op p. 182 zelf vermeldt. ‘Zelfs werken van de mysticus Jan van Ruusbroec waren in de abdij van
Ter Doest alleen in Latijnse versie beschikbaar’ (p. 171). Dat is maar een deel
van het verhaal: de monniken hadden een exemplaar van de Geestelike Brulocht
gevraagd en gekregen, maar ze verstonden het Brusselse dialect onvoldoende,
zodat Groenendaal een Latijnse vertaling leverde. De verwijzing in noot 124
(p. 172) is me totaal onduidelijk. ‘Het eerder zeer harmonieuze hof van koning
Nobel’ (p. 187); die uitspraak negeert toch de ruzie tussen kat en hond én
de afwezigheid van de vos bij zo’n belangrijke hofdag? ‘Het niet nader aangeduidde (sic) dier Bruneel’ (p. 189). Dat klopt niet. In de opsomming wordt
bij iedere naam een kwalificatie gegeven: bij Bruneel is dat ‘dat watervar’, de
roerdomp.9 ‘Reynaerde als volksheld’ (p. 208): waarom hier een verbogen vorm
voor een onderwerp, dus nominatief? In noot 235 bedoelt Malfliet ‘proloog’ in
plaats van ‘epiloog’ (p. 209). Romantische liefdespoëzie maakt geen deel uit
van het ‘goliardisch’ repertorium (p. 213)? Dat betwijfel ik als men de collectie
van het Beuerse handschrift erop naslaat, waar meer dan 130 liefdesliederen
in te vinden zijn, met heel gevoelige teksten zoals Tempus est iocundum, Ave
formosissima of Swaz hie gat umbe, om slechts die te noemen. ‘Er zijn geen
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aanwijzingen dat de goliardische teksten in liedvorm verspreid of gebruikt
zouden zijn’ (p. 213)? Bevat het handschrift van de Carmina Burana dan geen
muziekannotatie? In n. 1 op p. 219 stelt Malfliet een betere lezing voor van de
eerste regels van Li Plaid; ik begrijp niet waarin deze lezing verschilt van die
van Bouwman, behalve in een aantal dialectische verschillen.
Het doelpubliek
Voor wie is deze monografie bedoeld? Men zou denken: voor een breed publiek, voor de geïnteresseerde cultuurliefhebber. Daarop wijst de breedvoerige,
inleidende schets van de historische wereld in de eerste helft van de dertiende
eeuw. Maar de werkelijkheid is anders. Op p. 26 heeft Malfliet het over de
‘banale revolutie’ en ‘het recht tot bannum’, zonder enige uitleg, alsof iedereen
weet wat dit betekent. Men moet naar het (schitterende) werk van Blockmans
en Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids (2004), teruggrijpen om te begrijpen wat hier wordt bedoeld. En kan de doorsnee-lezer overweg met termen
als regesten, privilegium fori, officialiteiten bij de bisdommen, enzovoort. De
meeste Latijnse woorden of citaten worden overigens niet vertaald.
De uitgeverij Garant heeft het boek mooi verpakt, met foto’s van de oorkonde
van Willem van Boudelo uit 1260, een kaart van de Vier Ambachten uit 1644
en de zegels van Willem van Boudelo. Ze hebben evenwel verzuimd om een
redacteur aan te stellen. Er verschijnen nog tientallen splitsings- en spellingsfouten (genre: verassing) en grammaticale blunders. Bovendien wemelt het van
zinnen die of onbegrijpelijk of stuntelig zijn. Het boek is daardoor eigenlijk een
gemiste kans. En dat is bijzonder spijtig.

Noten
1 Zie onder meer mijn inleidende bijdrage in de Leidse themabundel over epiek: Jozef
D. Janssens, Subtiel vertellen, in: Jozef D. Janssens e.a., Op avontuur. Middeleeuwse epiek in
de Lage Landen, (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen, 18), Amsterdam,
1998, p. 28-34. Zie ook: J. Janssens, Een kwarteeuw Middelneerlandistiek: weifelen tussen Algemene Literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis. Een subjectieve geschiedenis, in: M. de Clercq,
D. de Vin, J. Janssens en C. Matheeussen (red.), Verzoenende veelzijdigheid. Huldealbum opgedragen aan Prof. Dr. H. van Gorp, Brussel, 2000, p. 109-126.
2 J. Janssens, Dolen door het land van Reynaert, in: Jaarboek I van het Reynaertgenootschap
Tiecelijn 2008, p. 84-86.
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3 Zie onder meer J. Janssens, Van Mierlo of Van Oostrom? Literaire netwerken in de Middeleeuwen, in: Jozef D. Janssens e.a., Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen, p. 268-271.
4 Dat veronderstelt E. van Mingroot in zijn typologie van middeleeuwse bronnen, zie
J.D. Janssens, De Brabantse literatuur in de 13de eeuw: oude problemen en nieuwe mogelijkheden,
in: De Brabantse Folklore, 253 (1978), p. 71-73 (nog maar eens een pleidooi tot samenwerking
tussen historici en literatuurwetenschappers). Een ander misverstand is dat de proloog
van een literair werk zonder meer betrouwbare informatie bevat. Of dat de verteller altijd
een objectief standpunt zou innemen. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van An Faems, Hier
namaels seldijt bat verstaen. Vertellerscommentaar in de Middelnederlandse ridderepiek, Gent,
2006.
5 Rik van Daele, De robotfoto van de Reynaert-dichter, in: Remco Sleiderink, Veerle Uyttersprot, Bart Besamusca (red.), Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de epiek van de Lage
Landen. Studies voor Jozef D. Janssens, Leuven/Amsterdam, 2005, p. 193-215; een langere
versie van dit artikel verscheen in Tiecelijn 18 (2005).
6 Zie Erwin Mantingh, Een monnik met een rol. Willem van Affligem, het Kopenhaagse Leven
van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing, Hilversum, 2000. (Middeleeuwse studies en bronnen, 73.)
7 Hij bedoelt dus: de enige lokaliseerbare plaatsnaam, aangebracht door de verteller.
8 Zie bijvoorbeeld ook p. 195-196.
9 Ik ben het dus ook niet eens met de interpretatie van André Bouwman en Bart Besamusca,
Reynaert in tweevoud. Deel I. Van den vos Reynaerde, Amsterdam, 2002, p. 259. Als Bruneel
op een ezel zou slaan, dan krijgt de roerdomp als enige in de opsomming geen eigennaam.

Rudi Malfliet, Van den Vos Reynaerde. De feiten, Garant, Antwerpen/Apeldoorn 2010,
351 p., ISBN 078-90-441-2569-6, 32 EUR.
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Van den vos Reynaerde vertaald voor
‘non Dutch readers’
Een letterlijke vertaling in het Engels van de Comburgse tekst
Hans Rijns

Reynaert de vos wereldliteratuur?
Wie een van de internationale congressen van de International Reynard
Society (IRS / la Société Internationale Renardienne) heeft bezocht, moet
het opgevallen zijn dat aan onze Reynaert op internationaal niveau weinig tot
geen aandacht wordt besteed, terwijl wij toch menen mee te kunnen tellen met
onze vos, als het gaat om wereldliteratuur.1 De taal, het Middelnederlands,
vormt voor niet-Nederlands sprekende wetenschappers een onoverkomelijke
barrière. Wie zich in de Reynaert wil verdiepen, zonder het Middelnederlands
te beheersen, is aangewezen op vertalingen. Engels, een van de voertalen op de
congressen van het IRS, kan een hulpmiddel zijn om deze tekst te ontsluiten.
Dit moet André Bouwman en Bart Besamusca min of meer voor ogen hebben
gestaan toen zij halverwege de jaren negentig het plan opvatten om de Reynaert
te vertalen.2 Dat het tot 2004 duurde voordat zij aan dit project begonnen,
wijten de bezorgers in hun voorwoord aan tijdgebrek.
Al eerder had de Nederlander Adriaan Barnouw (1877-1968) zich gewaagd
aan een vertaling van de Reynaert. Barnouw was o.a. professor in de Nederlandse geschiedenis, taal en literatuur aan de Columbia University in New
York. Zijn vertaling werd opgenomen in een verzameling van middeleeuwse
Nederlandse volksliteratuur waarin ook Karel ende Elegast, een fragment uit
de Walewein, het abele spel Lanseloet van Denemerken en de klucht Nu noch te
vinden zijn.3 Barnouw maakte een berijmde vertaling, een ware prestatie. Hier
volgt als voorbeeld de opening van het verhaal.
Willem, who laboured to indite		Willem, die vele bouke maecte,
Madoc in many a wakeful night,		Daer hi dicken omme waecte,
Willem took it much to heart		Hem vernoyde so haerde
That one adventure of Reynard		Dat die avonture van Reynaerde
In Dutch remained as yet untold		In Dietsche onghemaket bleve
Which had not been writ of by Arnold.4 		Die Willem niet hevet vulscreven5
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Er zijn twee opmerkelijke aanpassingen in zijn vertaling van de opening van
de proloog. Barnouw vervangt vele bouke door Madoc en Willem door Arnold.
Beide aanpassingen komen uit het Dyckse handschrift (F).6 Barnouw verantwoordt deze emendaties niet. Wel schrijft hij in zijn inleiding: ‘One manuscript of Willem’s beast epic makes him say in the proloque that he continued
the work of another man called Arnout.’ Barnouw gebruikte bij zijn vertaling
de editie van J.W. Muller uit 1914.7 Deze aanpassingen van Muller worden
ook overgenomen in de editie van Lulofs en in deel I van Reynaert in tweevoud:
Van den vos Reynaerde. De bezorgers van beide edities beargumenteren deze
emendaties afdoende.8 Het zij Barnouw vergeven. Zijn vertaling is goed om
kennis te maken met de Reynaert. Voor het Reynaertonderzoek echter is zij
ongeschikt. Te veel moet Barnouw de Engelse verzen aanpassen om én dicht
bij de tekst te blijven én om de versregels te laten rijmen. Het is daarom goed
dat nu een Engelse vertaling beschikbaar is gekomen die men direct met de
brontekst kan vergelijken. Maar daarover later meer.
Inleiding
Bouwman en Besamusca openen de inleiding met de vraag of lezers van de
Times Literary Supplement wel Van den vos Reynaerde zouden noemen als aan
hen gevraagd zou worden wat men tot de meesterwerken van de middeleeuwse literatuur rekent.9 De bezorgers vrezen dat dan de Reynaert niet genoemd
wordt. Het Middelnederlandse dierenepos is in de Nederlandstalige gewesten en onder neerlandici zeer bekend, maar buiten Nederland en Vlaanderen
nauwelijks. Zij wijten dit aan de taalbarrière en hopen dat hun editie ertoe
bijdraagt dat de Reynaert grotere bekendheid zal krijgen onder de lezers die het
Nederlands niet machtig zijn.
Na deze verzuchting gaan zij in op de literaire traditie van de middeleeuwse
dierenliteratuur in West-Europa, eerst in het Latijn en later in de volkstaal.
In vogelvlucht komen de voorlopers van de Reynaert voorbij. Hieronder bevinden zich de fabels van Esopus, de Ysengrimus en de Roman de Renart. Ook
De naturis rerum van Thomas van Cantimpré en Der naturen bloeme van Jacob
van Maerlant passeren, bij wijze van inbedding, summier de revue. Voetnoten
verwijzen naar Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse secundaire literatuur.
Aan de auteur wordt een apart hoofdstuk gewijd. Veel nieuws is daarin niet
te vinden, maar als inleiding voor een Engelstalig publiek mogen natuurlijk
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de diverse hypothesen niet worden vergeten. Behandeld worden de nog steeds
geheimzinnige verwijzing naar Madocke, de discussie over het al dan niet dubbele auteurschap (Willem en Arnout) en de vraag of de cisterciënzer lekenbroeder Willem van Boudelo de auteur was, met een verwijzing naar Rik van
Daele.10 Ook komen de verschillende opties over de periode waarin de Reynaert
geschreven is, in deze paragraaf aan de orde. De laatste alinea maakt duidelijk
dat de Reynaert, gezien de plaatsnamen rond Gent, in Oost-Vlaanderen gesitueerd moet worden.
Om de lezer op weg te helpen wordt in vijf paragrafen inzicht verschaft in
de opbouw van de tekst, maar ook hoe de tekst geduid kan worden. Allereerst
komt de proloog aan bod. Er wordt een vergelijking gemaakt met de proloog in
de veertiende-eeuwse Esopet, waarin het publiek er ook op wordt gewezen dat
het verhaal bedoeld is voor de goede verstaander: het is niet zo maar een vertelling. In The Plot wordt met behulp van de indeling in zes episoden, bekend uit
Reynaert in tweevoud deel I, het verhaal kort samengevat. De wijze waarop Reynaert de situaties steeds naar zijn hand weet te zetten, wordt in de paragraaf
Words and deeds met behulp van de beknopt behandelde liststructuur, ontleend aan Jauss en Arendt, uit de doeken gedaan.11 Ook het begrip dramatische
ironie, de door de vos gebezigde scone tale en de hervertelling door Reynaert
van een gebeurtenis, waardoor een komisch effect ontstaat, worden toegelicht.
Een interessante uiteenzetting voor een lezerspubliek dat voor het eerst kennis maakt met de Reynaert. De gebruikmaking door Willem van lokale toponiemen, maar ook van plaatsnamen als Parijs en Aken, wordt toegelicht in de
paragraaf Literary space. De bekende tegenstelling tussen het landschap rond
het hof en Malpertuus, the park and wilderness landscape, met daaraan gekoppeld de positieve en negatieve connotaties, wordt summier uitgewerkt. In de
laatste paragraaf komen de juridische aspecten in de Reynaert uitgebreid aan
bod. Ook hier betreft het een samenvatting van de verschillende benaderingen
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het juridische en het morele gelijk.
De vos wordt, ondanks zijn misdaden, voorgesteld als ontmaskeraar van de
hypocrisie van zijn tegenstanders.
Kort wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de verschillende hypothesen voor wie
de Reynaert geschreven is. Op grond van de plaatsnamen, die in de Reynaert
voorkomen, nemen de bezorgers aan dat het publiek, dat immers die plaatsen
moet kennen, gelokaliseerd moet worden in Oost-Vlaanderen. In de discussie
of de Reynaert voor de burgerij, de hoge aristocratie of het hof bedoeld was,
nemen Bouwman en Besamusca een standpunt in. Het publiek moet bekend
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zijn geweest met dierenverhalen uit andere teksten als de Roman de Renart en
de Ysengrimus. Als voorbeeld wordt genoemd dat Isegrim in de Reynaert aan
het woord komt, zonder dat aan het publiek bekend wordt gemaakt dat het
een wolf is. Dat blijkt pas later in het verhaal. Een ander voorbeeld is dat in de
Reynaert gezinspeeld wordt op Isegrims visvangst – regelrecht ontleend aan de
Ysengrimus – zonder dat de toedracht wordt uiteengezet. Ook de verkrachting
van Hersinde door Reynaert, bekend uit de Roman de Renart, wordt niet nader
uitgewerkt. Dat koning Nobel een leeuw is, wordt pas veel later duidelijk en
dat het hofhondje Courtois in het Frans zijn beklag doet, is voor Bouwman en
Besamusca aanleiding om aan te nemen dat de Reynaert geschreven is voor een
tweetalig, bemiddeld publiek, dat zijn ‘klassieken’ kent. Volgens hen komt het
patriciaat van Gent daarvoor in aanmerking, een hypothese die zij al eerder in
Reynaert in tweevoud naar voren brachten.12
Het is te stellig om te beweren dat het publiek, als het gaat om de introductie
van Isegrim in Van den vos Reynaerde, van de inhoud van de Latijnse bronnen
op de hoogte was. Dat veronderstelt immers dat het publiek het Latijn beheerste. Het is helemaal niet zeker dat het publiek de verhalen van de Roman
de Renart kende – en al helemaal niet de verhalen uit de Ysengrimus. Waarom
zou het publiek deze verhalen niet gekend hebben uit Dietse versies? Dat Isegrim een wolf is hoeft dus niet per se terug te gaan op een Franse of Latijnse
bron. Die ‘Dietse versies’ hoeven niet per se geschreven bronnen zijn geweest.
De Reynaert en zijn voorlopers zijn ontstaan in een tijd waarin de mondelinge
en schriftelijke traditie een tijd lang naast elkaar bestonden.13
In het laatste hoofdstuk van de inleiding worden de overlevering en de receptie uiteengezet. Alle bekende handschriften en fragmenten van Van den
vos Reynaerde, maar ook zijn opvolgers Reynardus vulpes, Reynaerts historie en
de verdere overlevering via de incunabelen, de Plantiniana en de volksboeken,
worden voorgesteld in korte beschrijvingen. Ook de Europese overlevering
krijgt de aandacht, o.a. Reynke de vos (1498), The history of reynaerd the fox
(1481, Caxton) en Reineke Fuchs, In zwölf Gesängen (1794, Goethe). Ook dit
hoofdstuk levert geen nieuwe inzichten op, maar is, zoals eerder werd aangegeven in deze recensie, onontbeerlijk in een editie die de Reynaert wil exporteren
naar het buitenland.
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Tekst, vertaling en noten
De tekst bestaat uit de Middelnederlandse tekst op de linkerpagina en de Engelse vertaling op de rechterpagina. De vertaling is van de hand van de angliste
Thea Summerfield.14 Om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk te kunnen maken hebben Bouwman en Besamusca speciaal voor deze editie een Nederlandse prozavertaling gemaakt. De tekst, die dus aan de basis stond van de Engelse
vertaling, is door hen in 2007 in Tiecelijn gepubliceerd.15 In een korte inleiding
geeft zij aan dat de tekst zo letterlijk mogelijk vanuit het Middelnederlands in
het Engels is vertaald. Er wordt dus geen rijm gebruikt, hetgeen de duidelijkheid van de Middelnederlandse verzen ten goede komt. De Middelnederlandse
tekst is gebaseerd op het Comburgse handschrift. Bij de transcriptie is gebruik
gemaakt van de facsimile-uitgave uitgegeven door het Davidsfonds. De editie
van Bouwman en Besamusca is een kritische editie. Emendaties worden in de
Middelnederlandse tekst cursief aangegeven. In het hoofdstuk Editorial principles, dat volgt op de teksten, kan men terugvinden wat geëmendeerd is en welke
bronnen daarbij gebruikt zijn. Zowel A, F, L, B en P zijn daarvoor geraadpleegd. De Middelnederlandse tekst komt overeen met de editie van Bouwman
en Besamusca uit 2002. De directe vertaling vanuit het Middelnederlands naar
het Engels maakte een uitgebreide annotatie overbodig. In de editie worden in
de voetnoten de belangrijkste aantekeningen uit Reynaert in tweevoud overgenomen. Vanwege de soms afwijkende grammatica van het Middelnederlands
en het Engels was soms een letterlijke vertaling per versregel niet mogelijk.
Daarom is het handig dat in beide teksten een regelnummering is aangebracht.
Dit vereenvoudigt het vinden van corresponderende regels.
De Engelse vertaling geeft onverbloemd de obscene en scabreuze passages
weer. Cuwaert wordt door Reynaert beloofd ‘to teach him chaplain.’ en hij
‘made him sit / tightly between his legs.’ Tibeert ‘ jumped up between the
priest’s legs, / at the purse that has no seam, / with which the bells are rung’,
om de twee bekendste dubbelzinnige passages maar te noemen. Als Reynaert
aan Cuwaert het credo belooft te leren, wordt in een voetnoot aangegeven
dat het hier wellicht om ‘scabrous allusions to masturbation and sexual intercourse’ gaat. Daarbij wordt verwezen naar het artikel van Martine Meuwese
waarin zij verslag doet van haar vondst in een Latijns getijdenboekje uit ca.
1300 van een angstige haas met een ‘bloodied bottom’. Maar, net zoals in Reynaert in tweevoud, wordt hier een slag om de arm gehouden. In dezelfde voetnoot wordt aangegeven dat ‘If this is correct, Reynaert en Cuwaert committed
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the sin that should not be named in the Middle Ages (the crimen nefandum):
homosexual love.’16 De scène, waarin Tibeert de paap zo deerlijk toetakelt,
laat blijkbaar niets aan duidelijkheid over; een toelichting in een voetnoot ontbreekt.
Verantwoording van de editie
In de verantwoording vinden we de gebruikelijk opsomming van de ingrepen in de tekst terug. Zo zijn afkortingen stilzwijgend opgelost en is de interpunctie, die ontbreekt in het handschrift, toegevoegd volgens de moderne
maatstaven. Ook worden de aaneenschrijvingen en het los van elkaar schrijven
van samenstellingen (bijvoorbeeld: om dat > omdat, cloester bier > cloesterbier) toegelicht, waarbij gebruik is gemaakt van het Middelnederlandsch handwoordenboek van Verdam (1932). Waar de tekst onduidelijk was of waar tegenstrijdigheden in het Comburgse handschrift staan, is de tekst verbeterd. Deze
tekstverbeteringen worden, zoals we hierboven zagen, in cursief weergegeven.
Dit kan een enkel woord zijn, maar ook één of meer versregels. In totaal zijn
22 regels toegevoegd. Alle emendaties, die zijn verantwoord per versregel, zijn
overgenomen uit de editie van Hellinga (1952).
Beknopte introductie op het Middelnederlands
Matthias Hüning en Ulrike Vogl, beiden verbonden aan de Vrije Universiteit van Berlijn, geven een korte inleiding op het Middelnederlands.17 Ze
behandelen het begrip Dietsch of Duutsch, waarmee mensen in de dertiende
eeuw de taal van het volk bedoelden ter onderscheid van het Latijn of Frans.
Ook komt de verscheidenheid van het Middelnederlands met zijn vijf grote
dialectgroepen: Vlaams, Brabants, Hollands, Limburgs en Oost-Nederlands
en de verschillen tussen de dialecten ter sprake. Met name de h aan het begin
van een woord (hute, haex i.p.v. ute, aex) die in het Vlaams wel en in de overige
dialecten niet wordt geschreven, krijgt de aandacht. De spelling, de uitspraak,
de grammaticale structuren, de morfologie en de syntaxis,18 alles wordt keurig
uitgelegd compleet met de verbuiging van zelfstandig naamwoorden en de vervoeging van werkwoorden. Daarbij worden veel voorbeelden uit de Reynaert
gehaald.
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Verder lezen
In het zesde hoofdstuk, Further reading, wordt, naast de bekende handschriften en fragmenten, een aantal bekende edities opgesomd. Hieronder bevinden zich natuurlijk de editie van Hellinga (1952), maar ook die van Buitenrust
Hettema en Muller (1903), Buitenrust Hettema en Degering (1921) en de kritische edities van Jonckbloet (1856), Martin (1874), Van Dis (1972), Lulofs
(1983) en Bouwman en Besamusca (2002). Naast andere wordt vooral de kritische editie met het exegetisch commentaar van Muller 1917 en 1944 genoemd.
Ook de laatste moderne vertalingen in het Engels, Frans, en Duits, maar ook
de Nederlandse vertalingen van o.a. Van Altena (1979), Eykman (2008) en
Posthuma (2008) zijn in de opsomming opgenomen.
In de paragraaf Research wordt het onderzoek van de Reynaert in de afgelopen
twee eeuwen kort samengevat. Omdat het onmogelijk was om alle secundaire
literatuur in deze editie te behandelen, beperken de bezorgers zich tot de laatste decennia. Genoemd worden het onderzoek van de ruimtelijke ordening in
de Reynaert van Arendt (1965) en van Van Daele (1994) en het onderzoek
naar de cultureelhistorische invalshoek van Lulofs (1975 en 1983). Het onderzoek over de relatie tussen de Roman de Renart en Van den vos Reynaerde, te
beginnen bij Willems (1836), Jonckbloet (1856) en Van Mierlo (1927) om te
eindigen bij Heeroma (1970) en Bouwman (1991), krijgt ook aandacht. Voor
het onderzoek naar het karakter van de vos, niet onbelangrijk bij de interpretatie van het verhaal, wordt verwezen naar de studies van Van Oostrom (1983),
Wackers (1986), maar ook van Bouwman (1991), Van Daele (1994) en Reynaert (1996). De paragraaf wordt afgesloten met een opsomming van enkele
Engelse publicaties over de Reynaert, waarbij de Engelstalige lezer, die wellicht
door deze editie de smaak te pakken heeft gekregen in meer Middelnederlandse teksten, verwezen wordt naar de editie van E. Kooper, waarin studies in
de middeleeuwse literatuur zijn gebundeld.19
De paragraaf eindigt met een korte samenvatting door Hüning en Vogl over
het Middelnederlands. Verwezen wordt naar studies en boeken waarin het
Middelnederlands behandeld wordt. Ook worden de cursus Middelnederlands
van Maaike Hogenhout-Mulder uit 1985 (eerste druk 1983) en de cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands van Mooijaart & Van der Wal uit
2008 niet vergeten. Helaas voor Engelstaligen is al dit materiaal in het Nederlands. Wel kunnen ze gebruik maken van een geschiedenisboek over de Nederlandse taal in het Duits van Vekeman en Ecke uit 1992. Meer profijt hebben
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ze van een aantal Engelse teksten die handelen over het Nederlands en het
Middelnederlands in het bijzonder. Ook hier volgt een kleine opsomming van
aanbevolen literatuur. Hetzelfde geldt voor een opsomming van boeken over
de syntaxis, de fonologie en de morfologie van het Middelnederlands. Hierbij
wordt de opmerking gemaakt dat deze studies niet eenvoudig zijn.
De paragraaf eindigt met de opsomming van een aantal woordenboeken dat
men kan raadplegen. Genoemd worden het Middelnederlandsch woordenboek
(MNW), het Middelnederlandsch handwoordenboek (MNHW), het Retrograad
woordenboek van het Middelnederlands en het Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW). Ook de laatste ontwikkelingen van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), dat historische Nederlandse woordenboeken on line
ter beschikking stelt, worden in deze opsomming meegenomen
(http://gtb.inl.nl/).20
Index van de meest voorkomende namen
In een lijst worden de meest voorkomende namen van de dieren, personen
en plaatsen alfabetisch opgesomd en toegelicht. De varianten worden tussen
haakjes weergegeven. De vindplaatsen worden met versregels aangegeven. Dit
geldt overigens niet voor Reynaert de vos. Wel worden zijn naamsvarianten
vermeld, maar niet de vindplaatsen. Daar was natuurlijk geen beginnen aan.
Glossarium
In de uitputtende verklarende woordenlijst worden alle woordvormen uit
de tekst toegelicht. Alle woorden zijn in alfabetische volgorde opgenomen. De
lemma’s zijn vet en in hoofdletters weergegeven. Varianten zijn vet en in kleine
letters afgedrukt en verwijzen door middel van hoofdletters naar het lemma
waarvan ze een variant zijn. Bijvoorbeeld: afghebeten | afbiten. Bij het lemma
afbiten vindt men dan de woordverklaring: ‘bite off, cut off ’. Ook treft men
in het lemma aan of het een sterk dan wel een zwak werkwoord betreft, al dan
niet transitief, en soms het voltooid deelwoord als dit afwijkt van de gangbare
vervoeging. Een lijst van afkortingen, die veelvuldig voorkomen in de woordenlijst, gaat aan de woordenlijst vooraf. De woordenlijst beslaat maar liefst 62
pagina’s; dat is 16 % van het in totaal 368 pagina’s tellende boek.
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Woordindex (semantische velden)
Alsof de letterlijke vertaling, de voetnoten en de uitgebreide woordenlijst
nog niet genoeg zijn, volgt nog een lijst van woorden die semantisch met elkaar
overeenkomen. Van Dale geeft als voorbeeld het semantische veld van slim.21
Woorden die met slim overeenkomen, zijn: schrander, pienter, verstandig, wijs,
etc. Deze zogenoemde semantische velden zijn bijeengebracht volgens het systeem dat L. Brouwers in Het juiste woord heeft toegepast.22 De ongeveer tweeduizend lemma’s uit de woordenlijst zijn gerangschikt in semantische velden.
Niet alle betekenissen van een lemma zijn opgenomen, alleen betekenissen
die in de Reynaert voorkomen. De lemma’s zijn ondergebracht in een tiental
rubrieken. De rubrieken zijn op hun beurt weer onderverdeeld in deelrubrieken. Als voorbeeld hier de tweede rubriek: The Material World. Deze rubriek
is onderverdeeld in dertien deelrubrieken. Ik geef ze in een vertaling weer.
Schepping, kosmos, onbezielde materie (metalen, steensoorten, textiel, houten producten), planten, dieren, mensen, lichaamsdelen, functioneren van het
lichaam, voedsel en drinken, lichamelijk gezondheid, maten, de vier elementen
en de zintuigen. Voorafgaand aan de lemma’s staat eerst het Engelse equivalent
waarna de Middelnederlandse lemma’s volgen. Bijvoorbeeld: 2.2.4 Animals –
Animal: dier. Fish: pladijs. etc.
De samenstellers geven aan dat met het opnemen van de lemma’s in semantische velden de verschillende betekenissen van de Middelnederlandse woorden
voor Engelssprekende lezers verduidelijkt worden, in de hoop dat nieuwe inzichten worden verschaft in de taal die Willem heeft gebruikt.
Bibliografie
Het boek sluit af met een uitgebreide literatuurlijst. Alleen de boeken waarnaar in de editie wordt verwezen, zijn in de lijst opgenomen. In de inleiding
van de woordenlijst wordt verwezen naar de bibliografieën van o.a. Petit en
Teirlinck voor de negentiende eeuw en Muller, Zemel, Geeraedts, Bouwman
en Van Daele voor de twintigste eeuw. Een aparte vermelding krijgen Tiecelijn
– ‘from 2008 as a Yearbook’ – en Reinardus. De literatuurlijst is up-to-date,
dat wil zeggen: ook publicaties uit 2008 zijn opgenomen. Het boek verscheen
in de zomer van 2009.
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Indrukwekkend staaltje van vakmanschap
De editie is een indrukwekkend staaltje van vakmanschap en samenwerking
tussen een aantal gerenommeerde specialisten. De kwaliteit spat er aan alle
kanten vanaf. Voor de Engelstalige lezers is dit een zeer goede en degelijke
inleiding op de Reynaert. Voor Nederlandstaligen, die het Engels beheersen, is
deze editie een handig naslagwerk. Ik betrapte mijzelf erop dat ik, toen ik een
Middelnederlands woord niet zo snel begreep, even naar de Engelse vertaling
keek en dat mij de betekenis meteen volkomen duidelijk was. Op de beknopte
cursus Middelnederlands na, bevat deze editie voor Reynaertdeskundigen geen
nieuws. Veel, zo niet alles, is terug te vinden in Reynaert in tweevoud (2002).
Vergelijking met deze editie en Reynaert in tweevoud toont aan dat Bouwman
en Besamusca veel materiaal, zij het in afgeslankte vorm, hebben overgenomen
uit hun editie uit 2002. Voor een eerste serieuze kennismaking met de Reynaert voor ‘non Dutch readers’ is dit natuurlijk geen enkel bezwaar. Je kunt je
afvragen of de minicursus Middelnederlands niet een beetje overdone is. Zou
een Engelstalige lezer zich verdiepen in deze materie als hij de Reynaert wil
begrijpen? Het zou interessant zijn als een ‘not Dutch speaker’ daarover zijn
mening zou geven. Het gebruikte materiaal van Bouwman en Besamusca, de
nauwkeurige vertaling door Thea Summerfield en de uitgebreide behandeling
van het Middelnederlands door Matthias Hüning en Ulrike Vogl maken deze
editie tot een degelijk werk. Hopelijk nodigt deze vertaling veel Engelstalige
lezers, waaronder ook wetenschappers, tot in lengte van jaren uit om zich nog
meer in ‘onze’ Reynaert te verdiepen dan tot nu toe het geval was.
Noten
1 Met de Reynaert wordt in deze recensie de tekst uit het Comburgse handschrift bedoeld,
ook wel aangeduid als handschrift A.
2 André Bouwman is als conservator Westerse handschriften verbonden aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Bart Besamusca is als universitair hoofddocent Middelnederlandse
letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht.
3 E. Colledge en A.J. Barnouw, Reynard the Fox and Other Medieval Netherlands Secular
Literature, Bibliotheca Neerlandica, Leiden/Londen/New York, Sythoff/Heinemann/Londen House and Maxwell, 1967. ‘Reynard the Fox’ werd vertaald door Barnouw. De overige
teksten door Colledge.
4 Barnouw 1967, p. 55.

~ 423 ~

Tiecelijn 23

5 Jozef Janssens, Rik van Daele, Veerle Uyttersprot, Jo de Vos, Van den vos Reynaerde. Het
Comburgse handschrift, Davidsfonds, Leuven 19912 , p. 56. Opmerkelijk is dat Barnouw de
eerste zin overneemt uit handschrift F. Zie W.Gs Hellinga, Van den vos Reynaerde. I teksten.
Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500, Zwolle, 1952, p. 2.
6 A = Comburgse handschrift Van den vos Reynaerde, ca. 1400; F = Dyckse handschrift
Van den vos Reynaerde, ca. 1375; B = Reynaerts historie, ca. 1470; L = incunabel Reynardus
vulpes, 1473-1474; P = Die hystorie van Reynaert die vos, Gheraert Leeu 1479. Bron: Hubertus
Menke, Bibliotheca Reinardiana, Teil I Die europaïschen Reineke-Fuchs-Drucke bis zum Jahre
1800, Stuttgart, 1992, p. 108-111.
7 Barnouw 1967, p. 162. J.W. Muller, Van den vos Reinaerde: naar de thans bekende handschriften en bewerkingen, critisch uitgegeven met eene inleiding door J.W. Muller, Gent, 1914.
8 Barnouw 1967, p. 51. F. Lulofs, Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch uitgegeven, met
woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen met een ten geleide van dr. W.P.
Gerritsen, Groningen, 19852 , p. 69 en p. 198-200. André Bouwman en Bart Besamusca, Reynaert in tweevoud. Deel I Van den vos Reynaerde, Amsterdam, 2002, p. 11 en p. 240.
9 The TLS verscheen in 1902 als een bijlage van de in Engeland uitgegeven The Times. Sinds
1914 verschijnt de bijlage wekelijks als een zelfstandig blad.
10 Rik van Daele, ‘De robotfoto van de Reynaertdichter’, in: Tiecelijn, 18 (2005), p. 179205.
11 H.R. Jauss, Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung, Tübingen, 1959. Arendt,
G.H., Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos „Van den vos Reynaerde“, dissertatie, Keulen, 1964. Zie ook Hans Rijns, ‚Reynaert es een trekere‘, in: Tiecelijn. Jaarboek 1
van het Reynaertgenootschap, 2009, p. 59-77.
12 Bouwman en Besamusca 2002, p. 188-193.
13 Met dank aan Mark Nieuwenhuis. Zie ook het artikel van Robine Bausch-Bronsing
elders in dit jaarboek. Zij behandelt o.a. het bedoelde publiek van de Roman de Renart en de
mondelinge en schriftelijke traditie in de twaalfde en dertiende eeuw van zowel de Roman de
Renart als van Van den vos Reynaerde.
14 Thea Summerfield was tot januari 2007 docent Oud- en Middelengelse literatuur aan de
Universiteit Utrecht. Tegenwoordig houdt zij zich bezig met middeleeuws literatuuronderzoek en vertalingen.
15 Bouwman en Besamusca, ‘Over de vos Reynaert. Een prozavertaling van Van den vos
Reynaerde, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 106-141.
16 Martine Meuwese, ‘The Secret History of the Fox and the Hare in Trinity B.11.22’, in:
G.H.M. Claasens and W. Verbeke (editeurs), Medieval Manuscripts in Transition. Tradition
and Creative Recycling. Leuven, 2006, p. 179-195. Bouwman en Besamusca, Of Reynaert the
Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde, Amsterdam, 2009, p. 50-51.
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17 Matthias Hüning is professor van de afdeling Niederländische Sprachwissenschaft,
Vrije Universiteit Berlijn. Ulrike Vogl doet postdoctoraal onderzoek bij de afdeling Niederländische Sprachwissenschaft en is eveneens werkzaam aan de Vrije Universiteit Berlijn.
18 Morfologie is de leer van de wijze waarop in een taal (afgeleide en samengestelde) woorden gevormd worden en van de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal. Syntaxis
is de leer van het gebruik van de redekundige ontleding, van de woordvervoeging en van de
zinsbouw en van de verbuigings- en vervoegingsvormen van een taal.
19 E. Kooper (ed.), Medieval Dutch Literature in Its European Context, Cambridge, 1994.
(Cambridge Studies in Medieval Literature, 21.)
20 Op de website van het INL kan men tegelijkertijd het Oudnederlands Woordenboek, het
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, het Middelnederlandsch Woordenboek en het Woordenboek der Nederlandsche Taal raadplegen.
21 Cd Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, nr. 14, s.v. ‘semantisch’.
22 L. Brouwers, Het juiste woord. Standaard betekeniswoordenboek der Nederlandse taal. Gebruikt is de elfde editie uit 1991, samengesteld door F. Claes, Antwerpen, 1991.

André Bouwman en Bart Besamusca, Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation
of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde, Amsterdam, 2009.
ISBN 978 90 8964 024 6, 368 p., paperback, 26,25 EUR.
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Renardo Vulpo
De sluwe roodbaard Reynaert de vos in het Esperanto
Gerrit Berveling

De titelpagina verbaast mij een beetje: het gaat immers niet om een oorspronkelijk werk van Piet Jan Doumen, maar over een vertaling-bewerking van
het beroemde dierenepos uit de Middelnederlandse literatuur, Van den Vos
Reynaerde. Pieter Jan Doumen was leraar Engels en Frans aan een middelbare
school. Als esperantist is hij vooral actief in de Limburgse Esperantovereniging. Dit is zijn eerste grote vertaling.
Waarom een ‘vertaling-bewerking’? Omdat het enerzijds inhoudelijk wel een
vertaling is, maar anderzijds, wat de vorm betreft, niet zomaar een vertaling:
de Middelnederlandse literatuur gebruikt vaak een vorm die men in het Esperanto niet zonder meer kan weergeven. In de middeleeuwen gebruikte men
rijmende verzen van ongelijke lengte met een min of meer gelijk aantal beklemtoonde lettergrepen tussen talrijke onbeklemtoonde. Rekening houdend met
de literaire traditie van het Esperanto tot op vandaag, zou een imitatie van
deze vorm een echt chaotisch resultaat opleveren. Toen ik zelf Beatrijs, een
klein middeleeuws mariaal epos, in het Esperanto vertaalde, koos ik principieel
voor dezelfde oplossing als Pieter Jan Doumen: verzen zonder rijm, maar van
gelijke lengte. Naar mijn mening dus een heel goede oplossing voor wat het
vormaspect betreft!
Het werk zelf is een echte troef van de Middelnederlandse literatuur: na het
Latijnse epos over hetzelfde thema en de branches van de Roman de Renard,
is Van den vos Reynaerde het eerste werk over de sluwe vos in het Diets, dat
nadien in vele talen werd nagevolgd en vertaald. Goethe probeerde ermee te
rivaliseren met zijn versie in Duitse hexameters!
Hoe dan ook: Renardo Vulpo is een lezenswaardig verhaal over een geslepen
vos die zich schuldig maakt aan vele moorden – een vos eet immers graag kippen – maar die zich niet gemakkelijk laat klissen. Koning Nobel, de koning
van de dieren, stuurt verscheidene belangrijke gezanten naar de vos om hem
voor zijn rechtbank te dagen, waar men over hem wil oordelen. Bekend is bijvoorbeeld de manier waarop hij Bruun de beer weet beet te nemen: Reynaert
laat hem geloven dat er in een gespleten boomstam zuivere honing zit. Wan-
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neer de beer eraan ruikt, trekt de vos de wiggen uit de spleet. De gespleten
boomstam slaat dicht, en de snuit van het beklagenswaardige dier zit klem.
De vos bedenkt een hele reeks sluwheden om zichzelf en zijn gezin te redden.
In het algemeen is de vertaling vrij goed, ofschoon ik betreur dat de vertaling
iets langer is dan het origineel. Nochtans ben ik zeer verbaasd over een detail in
de tekst: op p. 64 wordt het oorspronkelijke des papen son[s] ([van] de zoon van
de pastoor) vertaald als de zoon van de kerkelijke dienaar. Het gaat bladzijden
lang om een avontuur bij de woning van die pastoor, die – zoals vele pastoors in
die tijd –, probleemloos een echtgenote en ook kinderen had.1 Maar verbazend
voor mij verandert die pastoor – pape – in de vertaling in een kerkelijk dienaar,
een koster (p. 64, 66 en 67). Tot grote spijt van zijn echtgenote verliest hij bij
een aanval door de in het nauw gedreven kater zijn ‘beiaard’. Na verscheidene
avonturen besluit onze Reynaert tenslotte een pelgrimstocht te ondernemen.
Maar lees het hele werk – het is werkelijk boeiend! Natuurlijk heeft het, zoals
Christian Declerck in zijn Aanbeveling terecht opmerkt, een inleiding en verklarende nota’s nodig. En die geeft de vertaler wel niet zeer talrijk, maar ze zijn
toch rijk aan informatie.
Pieter Jan Doumen zij van harte gefeliciteerd. Misschien – wat ik zeer welkom zou heten! – voelt hij in zich de drang om op de ingeslagen weg verder te
gaan, en daarvoor zou ik hem graag Karel en de Elegast willen aanbevelen…
Noot
1 Ondanks verscheidene plaatselijke en diocesane regels en verdicten werd het celibaat pas
werkelijk verplicht voor de hele kerk van Rome na het concilie van Trente (1545-1563).

Renardo Vulpo, middeleeuws dierenepos. Vertaald en bewerkt in het Esperanto uit het
Middelnederlands door Pieter Jan Doumen, Rotterdam, Esperanto-Wereldvereniging
(EWV), 2009. 15 EUR. Info: pieter-jan.doumen@telenet.be.
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De ‘snaaksche grollen’ van
Reintje de vos
Opvattingen over het bewerken van kinder-klassieken 1850-1950
Hans Rijns

‘De vertelling is een machtig middel ter zedelijke opvoeding.’ Dit schreven
H. Hinse en J. Stamperius in het voorwoord van de verhalenbundel ‘t Verteluurtje. Een vertelsel boek voor het huisgezin, de bewaarschool en de lagere school
(Amsterdam, 1895). Het is een van de talloze citaten die Sanne Parlevliet aanhaalt in de publiekseditie van haar proefschrift Meesterwerken met ezelsoren.
Zij promoveerde op 26 november 2009 aan de Rijksuniversiteit Groningen
op de bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen in de periode 18501950. Onder ‘kinder-klassiekers’ verstaat Parlevliet bewerkingen van niet-contemporaine en oorspronkelijk niet specifiek voor kinderen geschreven literatuur uit de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, zoals Tijl Uilenspiegel en
Robinson Crusoe. Tot één van die ‘klassiekers’ behoort ook onze Reynaert. Natuurlijk was ik, namens u, nieuwsgierig hoe zij de bewerkingen van Reynaert
behandelde, welke edities zij daarbij gebruikte en wat haar bevindingen waren.
Sanne Parlevliet (1977) werd geboren in Groningen. Zij groeide op in Zeist
waar zij haar gymnasiumdiploma haalde. Daarna volgde zij de propedeuse ‘docent drama’ aan de theaterschool van de Hoge school voor de Kunsten in Arnhem. Later volgde zij de propedeuse ‘regieopleiding’ aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Amsterdam. Parlevliet is een kenner op het gebied van kinderliteratuur. Zij studeerde Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen en werkte in
het Kinderboekenmuseum in Den Haag. In 2006/2007 werkte zij, dankzij een
Marie Curie-beurs, enige maanden aan het University College te Londen in
het National Centre for Research in Children’s Literature van de Roehampton
University. Haar eerste jeugdboek Zus kwam in 2008 uit.
Klassieken voor kinderen
In acht hoofdstukken behandelt Parlevliet zes kinder-klassieken. Naast de
reeds genoemde Tijl Uilenspiegel, Robinson Crusoe en Reynaert komen ook
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de literaire helden Don Quichot, Gulliver en Baron von Münchhausen aan
bod. Parlevliet beperkt zich tot werken uit de wereldliteratuur die oorspronkelijk voor volwassenen zijn geschreven. Zij laat volkssprookjes, sagen, legenden,
de sprookjes van de gebroeders Grimm of van Hans Christian Andersen en
andere kinderboeken voor wat ze zijn. De verhaalstof van de klassieken wordt
door volwassenen aangepast aan hun idee van wat kinderen kunnen, willen of
moeten lezen. Het gaat nadrukkelijk in dit boek over de opvattingen van volwassenen. ‘Het definiëren van een prototype kindlezer is namelijk onmogelijk,
zelfs in de huidige tijd, waarin inmiddels veel meer bekend is over de lees- en
verwerkingscapaciteiten van kinderen en jongeren’, zo laat Parlevliet ons op
pagina 127 weten. Het doel van haar onderzoek is de aard en de functie van de
bewerkingen tot jeugdliteratuur te achterhalen.
Voordat Parlevliet aan deze vragen toekomt, geeft zij in hoofdstuk 1 uitleg over een aantal begrippen, zoals: bewerken, adapteren (hier: afstemmen
op de doelgroep) en vertalen. Vervolgens komt de karakterisering van het afgebakende tijdvak aan bod en de aard van de bewerkingen, om ten slotte uit
te komen bij een voorstel om de bewerkingen als een vorm van ‘schriftelijke
folklore’ te benaderen. Begrippen als semiotisch systeem en intralinguale, interlinguale en intersemiotische vertalingen/bewerkingen, maar ook hoge en lage mate
van equivalentie van een vertaling/bewerking worden in het eerste hoofdstuk
nader uitgewerkt. De keuze voor de periode 1850-1950 deed zij omdat in de
negentiende eeuw steeds meer schrijvers zich gingen richten op kinderboeken.
Dit hing samen met de ‘tweede ontdekking van het kind’. De eerste ontdekking
stamt uit de achttiende eeuw toen pedagogen propageerden dat kinderen ontzien moesten worden en niet met schokkende volwassen situaties in aanraking
moesten komen. Het kind werd in de negentiende eeuw gezien als een blauwdruk van de volwassene waartoe het moest uitgroeien. Aangepaste literatuur
zou het kind daarbij helpen.
Vervolgens bespreekt Parlevliet de verschillende opvattingen over het kind in
de negentiende en twintigste eeuw. Aan de orde komen het verlichte kindbeeld
(kinderen zijn de hoop op een betere toekomst), het romantische kindbeeld
(terug naar de natuurlijke onschuld) en het burgerlijke kindbeeld (opvoeding
tot goede burgers). Daarnaast besteedt Parlevliet ook aandacht aan de verzuiling in Nederland. Kinderboeken werden door ouders en onderwijzers in bepaalde kringen geweerd of juist aangemoedigd, afhankelijk of men van protestants-christelijke, katholieke, socialistische dan wel liberale huize was. Bij het
zoeken naar de onderliggende ideologieën in de kinderboeken haalt Parlevliet
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een artikel van Peter Hollindale uit 1988 aan. Hij onderscheidt daarin drie
soorten ideologieën. De eerste bestaat uit expliciete politieke, maatschappelijke of morele opvattingen, bewust door de auteur verwerkt in zijn verhaal.
De tweede ideologie bestaat uit de onbewuste opvattingen van de auteur. Het
verschil met de eerste ideologie is dat de schrijver de denkbeelden als vanzelfsprekend beschouwt, terwijl ook deze opvattingen aanvechtbaar zijn. De derde
vorm van ideologie zijn de opvattingen, die in een bepaalde periode door iedereen gedeeld worden. Parlevliet acht het een illusie om in de hoofden van
de kinderboekenschrijvers te kijken. Zij gaat op zoek naar de wijzen waarop
denkbeelden expliciet dan wel impliciet verondersteld worden.
Deze denkbeelden zijn terug te vinden in het voor- of nawoord van een boek,
waarin de auteur zich vaak richt tot de volwassenen, die al dan niet tot de aanschaf van het boek moeten overgaan. Maar ook door vergelijkingen te maken
met de bewerkte tekst en het oorspronkelijke verhaal, kan men opvattingen op
het spoor komen die aangepast zijn. Genoemd worden o.a. de koloniale dimensie van de relatie van Robinson Crusoe met de inboorling Vrijdag of het pedagogisch onverantwoord liegen en bedriegen van Reynaert en Tijl Uilenspiegel.
Censuur, weglatingen, toevoegingen, redundantie (dezelfde boodschap
wordt vaak op verschillende manieren uitgewerkt om er zeker van te zijn dat
de boodschap bij de lezer doordringt), veranderingen van betekeniselementen,
verplaatsingen: het zijn allemaal bewerkingsstrategieën om een bepaalde ideologie te propaganderen. Parlevliet geeft hiervan talrijke voorbeelden uit de zes
geselecteerde kinder-klassieken. Stuk voor stuk de moeite waard, maar te omvangrijk om hier te presenteren.
Schriftelijke folklore
Het kernbegrip dat als een rode draad door haar studie heen loopt, is ‘schriftelijke folklore’. Dit begrip ontleent zij aan Aleida Assmann. Assmann op haar
beurt ging te rade bij andere literatuurwetenschappers. Zo maakt Roman Jakobson (1896-1982) onderscheid tussen mondelinge en schriftelijke folklore.
De eerste vorm komt in mondelinge culturen, de tweede in schriftculturen
voor. Hans-Heino Ewers brengt schriftelijke folklore voor het eerst in verband
met jeugdliteratuur.1 Naast allerlei kinderliedjes, rijmpjes en versjes uit ‘de
oude doos’ rekent hij ook verhalen die taal- en cultuurgrenzen overschrijden
en waarvan de oerversie vaak onbekend is. Volgens hem zitten de bewerkin-
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gen van klassieke werken tot kinderboeken tussen literatuur en schriftelijke
folklore in. Emer O’Sullivan ziet een onderscheid tussen ‘literair vertalen’ en
‘schriftelijke folklore’. Bij een literaire vertaling wordt geprobeerd de oorspronkelijke tekst weer te geven. Schriftelijke folklore bestaat uit ‘compilaties van
teksten, of delen van teksten, aangepast aan de tijd en het publiek, waardoor ze
het karakter van gebruiksteksten krijgen, functioneel slechts voor een bepaald
publiek in een bepaalde periode.’2 Assmann onderscheidt vijf kenmerken van
schriftelijke folklore: openheid van het werk, de variabele vorm, de status van
de auteur, de wijze waarop het werk wordt overgedragen en het gebruikskarakter.
Na deze theoretische inleiding – het is even doorbijten – gaat Parlevliet aan
de slag. In hoofdstuk 2 worden de opvattingen die tussen 1850 en 1950 heersten over het lezen door en bewerken voor kinderen van klassieken behandeld.
Veel contemporaine beschouwingen over jeugdliteratuur passeren hierbij de
revue. Hoofdstuk 3 handelt over twee kenmerken van Assmann: de status van
de auteur en de wijze waarop het werk wordt overgedragen. Bij literair vertalen
is er sprake van een werk van één of meerdere auteurs dat steeds zo getrouw
mogelijk moet worden vertaald door één of meerdere vertalers. In de schriftelijke folklore volgen verschillende versies van hetzelfde werk elkaar op, waarbij
elke nieuwe versie de voorafgaande vervangt. Bij de schriftelijke folklore zijn
er meerdere ‘scheppers’ die elk op hun eigen manier een tekst bewerken. In
hoofdstuk 4 komen de kenmerken ‘openheid van de tekst’ en ‘de variabele vorm’
aan bod. Ook hier maakt Parlevliet weer onderscheid tussen literair vertalen
en schriftelijke folklore. Bij literair vertalen staat de vorm vast. Dit is niet het
geval bij schriftelijke folklore. Bij elke bewerking maakt de bewerker keuzes
uit de oorspronkelijke verhaalstof, soms aangevuld met nieuwe episodes. Aan
bod komen in dit hoofdstuk bewerkingsstrategieën, die aangewend worden om
het verhaal bevattelijk te maken voor kinderen. Zij gebruikt hierbij begrippen
uit de verhaalanalyse als: plot, motieven, thema en vertelsituatie. Hiernaast
gebruikt zij ook begrippen uit de taalwetenschap. Bewerkingsstrategieën als
exotiseren, neutraliseren en naturaliseren worden ingezet om de bewerkingen
te lijf te gaan.
In de hoofdstukken 5, 6 en 7 gaat Parlevliet op zoek naar de wisselwerking tussen de bewerkingen en de verschillende maatschappelijke discussies.
In hoofdstuk 5 komen de opvattingen over de karaktervorming van kinderen
aan bod. Zo werden bijvoorbeeld personages als Tijl Uilenspiegel en Reynaert
problematischer gevonden dan Robinson Crusoe of Gulliver. In hoofdstuk 6 is
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het onderwerp de representatie van het gezin in de bewerkingen. In dit hoofdstuk krijgt het gezin van Reynaert ruime aandacht. Hoofdstuk 7 gaat over de
omgang met dieren in de verhalen. In het laatste hoofdstuk voert Parlevliet het
begrip ‘affiliatie’ op. Zij omschrijft dit begrip als het aanpassen van boeken van
volwassenen aan populaire oorspronkelijke kinderboeken. De meest sprekende
voorbeelden hiervan zijn Tijl Uilenspiegel en Van den vos Reynaerde die worden
bewerkt tot kwajongensverhalen in de trant van Dik Trom en later Pietje Bell.3
Bijlagen
Na de acht hoofdstukken volgen vijf bijlagen. In de eerste bijlage beschrijft
Parlevliet alle bewerkingen van de geselecteerde bronteksten die tussen circa
1850 en 1950 in het Nederlandse taalgebied zijn uitgekomen. Aan bod komen
de bewerkingen van Van den vos Reynaerde/Reynaerts historie, De vier Heemskinderen, Tijl Uilenspiegel, Don Quichot, Het journaal van Bontekoe, Robinson
Crusoe, Gullivers travels en Baron von Münchhausen. In bijlage 2 worden de
uitgevers opgesomd die drie of meer bewerkingen hebben uitgegeven. Series
met bewerkingen van kinder-klassieken worden in bijlage 3 vermeld. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Algemene kinderboekenseries, die bewerkingen hadden opgenomen’, ‘Bewerkingsseries’ en ‘Overige series’, een zevental series waarover Parlevliet geen informatie heeft gevonden. In bijlage 4 treffen we ‘meest populaire’ bewerkingen van kinder-klassieken aan. Het aantal
drukken, de looptijd (het aantal jaren tussen de eerste en de laatste druk) en
de literatuurlijsten zijn bepalend voor opname in deze bijlage. Reinaert de vos
van Abraham Hans is voor wat betreft de Reynaertbewerkingen koploper met
negen drukken en een looptijd van maar liefst 50 jaar (eerste druk Antwerpen
1926). Dan volgt in bijlage 5 een overzicht van de geselecteerde bewerkingen.
In twee literatuuropgaven worden de gebruikte werken alfabetisch opgegeven. In de eerste staan alle gebruikte bewerkingen met auteur en titelbeschrijving, plaats, uitgever en jaartal. Er volgt een zeer uitgebreide literatuurlijst
van meer dan twaalf pagina’s van de gebruikte secundaire literatuur. Het 392
pagina’s tellende boek sluit af met een Engelse samenvatting en een persoonsregister.
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Enkele voorbeelden van opvallende bewerkingen in de Reynaert
Om de klassieken kindvriendelijk te maken, moesten de bewerkers zich in
allerlei bochten wringen. Sommigen probeerden dicht bij de brontekst te blijven. Anderen daarentegen gingen wel heel erg op hun hurken zitten om een
tekst geschikt te maken als kinderboek. Hieronder volgen enkele opmerkelijke
staaltjes van bewerken.
De antirevolutionaire mol
Een held die liegt, moordt, verkracht en daar ongestraft mee weg komt, was
voor veel bewerkers te gortig. De positieve karaktereigenschappen van Reynaert worden benadrukt; bijvoorbeeld zijn verlangen naar vrijheid, zijn slimheid en zijn goede zorgen voor vrouw en kinderen.
De ongehoorzaamheid en ontrouw van Reynaert aan Nobel wordt in de
bewerking van Louwerse (1897) zo aangepast dat het allemaal toch nog goed
komt.4 Hij voert in het voor- en het naspel Wroeter de Mol op. Nobel verordonneert dat ieder, die de titel ‘dier’ draagt, niet door een ander mag worden
opgegeten. Dieren kleiner dan een bunzing worden gerekend tot de planten.
Vegetarisme in Nobels rijk. Als Wroeter, hij is kleiner dan een bunzing, komt
klagen over Reynaert, wordt hij door Nobel uit het rijk verbannen. Ondanks
de verbanning blijft Wroeter Nobel trouw. Wroeter keert aan het eind van het
verhaal terug naar het hof als Reynaert benoemd is tot Groot-Hertog. Het lukt
hem om Reynaert als bedrieger en leugenaar te ontmaskeren. Deze wel heel
drastische bewerking past in de tijd dat de Antirevolutionaire Partij (18791980) opkwam in Nederland.5 Een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen een bewerking en maatschappelijke ontwikkelingen. De antirevolutionaire
mol heeft tegen de verdrukking in Nobels rijk gered.
Reynaert als ideale huisvader
In het zesde hoofdstuk ‘Kip op de plank’ wordt de vossenfamilie als toonbeeld van huiselijk geluk opgevoerd. Met de inwerkingtreding van de Kinderwetten in 1905 in Nederland zou Reynaert, ‘wegens gevaar voor de ‘zedelijke
ondergang’ van zijn kinderen,’ uit het ouderlijk gezag zijn gezet (p. 235). Dien-
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tengevolge verandert Reynaert van een moordende, verkrachtende en liegende
pater familias in een gezellige liefhebbende huisvader. In veel bewerkingen in
de eerste helft van de twintigste eeuw zijn de huiselijke scènes, die reeds in Van
den vos Reynaerde voorkomen, uitgebreid en ingevoegd. Hermeline wordt een
allerbraafste huisvrouw en zorgzame moeder. Reynaert een verantwoordelijke
kostwinnaar. De burgerlijke normen en waarden vinden we terug in het vossengezin. Deze positieve kant van Reynaert is ook in de brontekst reeds aanwezig. Als bijvoorbeeld Grimbeert Reynaert komt ophalen om naar het hof te
gaan, neemt hij ontroerend afscheid van zijn gezin.
In de editie van Oosterhoff uit 1922 zien we op een illustratie, gemaakt door
W. Heskes, Reynaert te midden van zijn vossengezin. Al pijprokend leest hij
het ‘Woudnieuws’, terwijl zijn vrouw de thee inschenkt en drie vossenkindertjes om hem heen ravotten. Aan de muur hangt een bordje met de tekst ‘Wie
niet sterk is, moet slim zijn.’ Naast het portret van de vader van Reynaert hangen een dode kip en een dode eend (p. 260).6 Parlevliet ziet hierin een staaltje
van visuele ironie, die meer voor de volwassen meelezer dan voor het kind dat
het boek leest, bedoeld is. De dialoog tussen het oude verhaal en de bewerking
wordt hier, volgens haar, op meerdere niveaus gevoerd.
Nooit zal ik het wagen de dieren te plagen7
In de achttiende en negentiende eeuw was het plagen van dieren een veel
voorkomend thema. De opkomst van de verenigingen voor natuur- en dierenbescherming droeg bij aan de populariteit van het onderwerp. Tot de morele
opvoeding wordt ook het bevorderen van dierenliefde gerekend. Kinderen die
goed zijn voor dieren, zo was de redenering, zouden later ook zorgzame huisvaders en huismoeders worden. De dieronvriendelijkheid van Reynaert, maar
ook van Robison Crusoe, Gulliver en Tijl Uilenspiegel in de oorspronkelijke
verhalen, werd daarom ongeschikt geacht voor de tere kinderziel. Deze passages werden geschrapt of aangepast.
Wat de Reynaert betreft werden alleen de passages verwijderd of aangepast
waarin kinderen dieren folteren. De passages waarin de dieren elkaar aftuigen,
bleven gehandhaafd. Een voorbeeld is het martelen van Isegrim de wolf door
dorpskinderen, nadat hij dankzij Reynaert gepakt was door de paap, toen hij
diens spek wilde stelen. Veel bewerkers hebben deze passage aangepast. Het
worden zes gewapende mannen en andere ‘menschen uit het dorp’, of ‘alle boe-
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ren van het dorp’. Een ‘lelijke boer en zijne knechts’ of zeer algemeen ‘het volk’
(p. 262). Jan Mens laat tenslotte in 1950 de burgemeester, die in zijn bewerking
de plaats van de paap inneemt, de kinderen tot de orde roepen, wanneer zij de
wolf willen bekogelen met stenen: ‘Vort jullie! [...] Kruip onder de wol. Het is
geen kinderspel!’.8
Enige steekjes...
Tijdens het omvangrijke werk laat Parlevliet enige steekjes vallen. Dit kan
niet anders gezien de hoeveelheid bewerkingen en secundaire literatuur die zij
heeft gebruikt. Bij de voorbeelden hoe verhalen voor kinderen aantrekkelijk
worden gemaakt door de spanning op te voeren, haalt Parlevliet Streuvels aan
(p. 147). Volgens haar voegt Streuvels een onheilspellende vooruitwijzing toe,
maar het betreft hier geen toevoeging maar een vertaling. Als Bruun Reynaert
moet gaan indagen, brengt Streuvels de lezer op de hoogte dat het verkeerd
met hem gaat aflopen. Bruun heeft zojuist afscheid genomen van de koning,
‘maar ’t valt zeer te vrezen of hij zoo verheugd en wel te moede van de reis zal
terug keeren?’’9 Streuvels vertaalt hier echter wat in de bron staat: ‘Nu neemt hi
orlof ende hi sal naken / Daer hi zeere sal mesraken’ (waardoor hij zich ernstig
in het ongeluk zal storten. hr).10 Willem paste, als alwetende verteller, al deze
vooruitwijzing toe. Het voorbeeld dat Parlevliet hier aanhaalt, is ongeschikt.
Bij de bespreking van het begrip ‘neutraliseren’ komen natuurlijk ook de bekende bespottingen van de kerk en de geestelijkheid door Reynaert voor. De
gecastreerde paap wordt koster, het ‘Placebo Domino’ voor Coppe een ‘lijkzang’ en de belofte door Reynaert aan de koningin om in Rome voor haar te
bidden, wordt vervangen door ‘beloften en vleierijen’, om maar enkele voorbeelden te noemen. Niet alleen Reynaert, maar ook Tijl Uilenspiegel spot met
de vertegenwoordigers van de kerk, wat hem in de zestiende eeuw een plaats
op de index opleverde. Parlevliet vergeet te vermelden dat dit ook Reynaert is
overkomen (p. 169).
Wat de Reynaertbewerkingen betreft komt Parlevliet slechts tot 45 (p. 321325). Een vergelijking met het Bibliografisch nummer van Tiecelijn (september
2004) toont aan dat in de periode 1850-1950 maar liefst 97 Nederlandstalige
bewerkingen zijn uitgebracht. Eerlijkheidshalve moet worden vermeld dat Parlevliet drie bewerkingen opvoert, die niet in het Bibliografisch nummer terug
zijn te vinden.11
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In bijlage 5 somt Parlevliet elf geselecteerde bewerkingen op die zij gebruikt
bij haar onderzoek (p. 361-262). Een wat merkwaardige bijlage omdat zij, naast
de vermelde titels, ook citeert uit bewerkingen die niet in deze bijlage zijn opgenomen. Ik tel er zeker acht die niet terug te vinden zijn in deze bijlage.
Van de geselecteerde bewerkingen zijn die van Louwerse (ca. 1897), Slempkes
(1929) en Kuhfush (1931) de meest aangehaalde. Dat Parlevliet Slempkes veelvuldig aanhaalt, is opmerkelijk, want zij geeft zelf aan dat Jan Goossens deze
uitgave niet als een bewerking voor kinderen beschouwt (p. 167). Slempkes
neemt in zijn ‘navertelling’ van Van den vos Reynaerde o.a. Middelnederlandse
citaten op, maar ook schroomt hij niet om bloederige passages extra aan te zetten. Als voorbeeld citeert Parlevliet Tibeerts wanhoopsdaad. Tibeert zet zijn
klauwen en tanden tot bloedens toe in de kuit van de koster, ‘De lappen hingen
er bij’, ware horror.
Jammer is dat er, naast het zeer bruikbare persoonsregister, een zakenregister
ontbreekt. Wie bijvoorbeeld, zoals in mijn geval, de aanpassingen in de Reynaertbewerkingen wil opzoeken, moet het hele boek doorspitten.
De soms pittige wetenschappelijke theorieën worden doorspekt met vele voorbeelden uit de zes geselecteerde kinder-klassieken en andere kinderboeken.
Dit verduidelijkt vaak de abstracte theorieën wat het boek leesbaar maakt, ook
voor de geïnteresseerde leek. Maar het is opvallend dat Parlevliet een duidelijke
voorkeur heeft voor de bewerkingen van Robinson Crusoe. In alle hoofdstukken wordt hij het vaakst aangehaald. Hoewel ook de uitgaven van Reynaert en
Tijl Uilenspiegel regelmatig worden gebruikt om de theorieën te onderstrepen,
dreigt door het veelvuldig aanhalen van de bewerkingen van Robinson Crusoe
soms een te eenzijdige benadering van haar onderzoek. De bespreking van de
adaptaties van Gullivers reizen is goed voor een vierde plaats. Don Quichot en
de Baron van Münchhausen komen slechts sporadisch ter sprake.
Een aanrader?
Voor de doorgewinterde Reynaertvorsers en Reynaerdofielen biedt deze studie weinig nieuws. De conclusies over de adaptaties in de Reynaert zijn ook
terug te vinden in artikels, scripties en secundaire literatuur. In de jaargangen
van Tiecelijn trof ik alleen al drie artikelen over dit onderwerp aan.12 Wel is
het interessant om de adaptaties in de Reynaertbewerkingen te vergelijken met
de overige vijf kinder-klassieken. De overeenkomsten van de aanpassingen in
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de bewerkingen van Tijl Uilenspiegel bijvoorbeeld zijn frappant. Maar ook de
aanpassingen in Robinson Crusoe en in Gullivers reizen zijn zeer de moeite
waard om kennis van te nemen.
Wie grondig de Reynaertbewerkingen van de laatste 150 jaar wil onderzoeken, vindt in deze publiekseditie een stevige theoretische basis om de bewerkingen te lijf te gaan. De zeer uitgebreide lijst van gebruikte literatuur zal
daarbij goed van pas komen. Het boek is bovendien zeer geschikt voor wie in
het onderwijs werkt of anderszins, hetzij beroepsmatig, hetzij als ouder, met
kinderen te maken heeft. Veel, inmiddels achterhaalde, opvattingen over wat
een goed kinderboek is, komen aan bod. Zoals het een objectief wetenschapper betaamt, onthoudt Parlevliet zich van een uitspraak waaraan een goede
bewerking van een klassieker moet voldoen. Zelf genoot ik van de beschrijvingen van de bewerkingen. De behandelde boeken heb ik in mijn jeugd stuk voor
stuk gelezen. Behorend tot de eerste generatie babyboomers, heb ik nog de
kinder-klassieken in gekuiste (katholieke) versies gelezen. Bij de voorbereiding
van deze recensie heb ik menig nostalgisch uurtje doorgebracht, dankzij de
vele voorbeelden die Parlevliet met zichtbaar plezier en gedoseerd aandraagt.
Beslist een aanrader.
Noten
1 Hans-Heino Ewers, Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einfürung, München, 2000.
2 Emer O’Sullivan, Kinderliterarische Komparastistiek, Heidelberg, 2000, p. 420.
3 Dik Trom: C. Joh. Kieviet, zes delen van 1891 tot 1931. Pietje Bell: Chris van Abkoude,
acht delen tussen 1914 en 1936.
4 Pieter Louwerse, Het leven van ‘Reintje de vos’. Oude en nieuwe vossenverhalen, Zutphen,
1897.
5 De ARP kwam in 1879 voort uit een politieke stroming, die streefde naar een christelijke
natie onder leiding van het Huis van Oranje, en die zich keerde tegen de tijdens de Franse
Revolutie geformuleerde gedachte van volkssoevereiniteit.
6 P.A.E. Oosterhoff, Reinaert de vos, Bussum, 1922, p. 5.
7 P.W.M. Trap, Gedichtjes voor kinderen uit behoeftigen stand, Amsterdam, 18583 (eerste
druk 1850), p. 5.
8 Jan Mens, De vermakelijke historie van Reinaert de vos, Amsterdam, ca. 1950, p. 65.
9 Stijn Streuvels, Reinaert de Vos voor de vierschaar van koning Nobel de Leeuw, Maldegem,
1909, p. 33.
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10 W.Gs Hellinga, Van den vos Reynaerde. I teksten. Diplomatisch uitgegeven naar de bronnen
vóór het jaar 1500. Zwolle, 1952, p. 32, A v. 495-496.
11 Tussen 1850 en 1950 verschenen volgens De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden (R. van Daele, P. Everaers, W. Devreese en E. Verzandvoort,
2004) in de periode 1850-1950, 97 bewerkingen. Hiervan zijn er acht anoniem en zonder
jaartal. Volgens de bijlage van Parlevliet verschenen er tussen 1850 en 1950 slechts 45 waarvan drie anoniem en zonder jaartal. Parlevliet noemt drie bewerkingen die niet in de bibliografie van Tiecelijn voorkomen. Het betreft de bewerking van P.A.M. Brink, Jakkalsstreke,
Amsterdam/Kaapstad, Bussy, 1920; Nellie, Reinaert de vos, Amsterdam, H. Meulenhof, z.j.,
in de reeks ‘Ons Schemeruurtje’ en de bewerking van N. van Hichtum, Reintje de vos en andere verhalen, Alkmaar, Kluitman, 1925.
12 Rein Kwast, ‘Reynaerts achterneefjes. Beschouwingen over 20ste-eeuwse
Reynaertbewerkingen voor de jeugd’, in: Tiecelijn, (1995), p. 12-19. Paul Wackers, ‘Van
Reynaert is een groot zaet ghebleven’. Het Reynaertverhaal als kinderboek’, in: Tiecelijn,
1995, nr. 3, p. 92-105. Paul Wackers, ‘Alleen maar voor kinderen?’, in: Tiecelijn, 1998, nr. 2/3,
p. 72-84. In dit artikel toont Wackers overigens aan dat de Reynaert oorspronkelijk niet als
kinderboek bedoeld is. De oorspronkelijke tekst, ook al is deze vertaald, stelt o.a. door het
dubbelzinnig taalgebruik en de intertekstuele verwijzingen eisen aan het publiek, eisen die
voor een kind te hoog gegrepen zijn. Paul Wackers, ‘Dutch and Flemish ‘Reynaert’ adaptations
for children’, in: Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society, 8 (1995), p. 165-179.
Hans Rijns, Of hi den credo niet wel en las. Obscene en scabreuze dubbelzinnigheden in ‘Van den
vos Reynaerde’, Utrecht, 1999. In deze doctoraalscriptie worden ook enkele kinderboeken
onderzocht op adaptaties van obscene en scabreuze dubbelzinnigheden in de Reynaert.

Sanne Parlevliet, Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen van literaire klassiekers voor
kinderen 1850-1950, Hilversum, Uitgeverij Verloren, 2009.
ISBN 978-90-8704-12-2. 39 EUR.
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Over de duim van Alva, de drost van
Muiden, het theater van de angst,
Dikke Lea met de Drie Borsten en
zoveel meer
Yvan de maesschalck

Het valt niet te ontkennen dat lezers, en in het bijzonder critici, een groot
deel van hun ‘huidige’ leesplezier ontlenen aan wat ze lang of kort daarvoor
hebben gelezen. In verscherpte mate treedt dat verschijnsel op de voorgrond
wanneer schrijvers zich herkennen in gelijkgezinde tijdgenoten of voorgangers.
Een heuse ‘schok der herkenning’ heeft zich bijvoorbeeld voorgedaan toen
Charles Baudelaire zich verdiepte in het werk van Edgar Allan Poe. Het is aan
de vertaalarbeid en bemoeienis van de Franse symbolist te danken dat de Amerikaanse romanticus nog in de negentiende eeuw in Europa werd verspreid en
gelezen. Hoe die herkenning zich precies heeft voltrokken, wordt uitvoerig
nagevlooid in een indringend essay van Hans Gomperts.1 Van dat proces zijn
vele sprekende voorbeelden te geven, in positieve en negatieve zin. Bijvoorbeeld
hoe Wazenaar (Amandus de Vos) zich herkende in zijn idool Multatuli, hoe
Pol Hoste nadrukkelijk maar eigenzinnig de voetsporen drukt van Louis Paul
Boon en hoe Marcel Proust zijn eigen stem onder meer vond door zich levenslang af te keren van de gevierde criticus Sainte-Beuve.2 Een voorbeeld van een
andere orde is dat van de zeventiende-eeuwse Nederlandse renaissancistische
dichter, dramaturg en historicus P.C. Hooft (1581-1647), die zich gedurende
meer dan tien jaar oefende in het imiteren van Tacitus’ onnavolgbare stijl. Het
geslaagde literaire resultaat van die onverdroten arbeid is na te lezen in zijn
monumentale Nederlandsche Historiën, aan de verplichte lectuur waarvan ik
nog altijd gemengde gevoelens overhoud.3
Ik ervoer allicht geen schok der herkenning, maar toch een soort rilling
van verbazing,4 toen ik in Kisling & Verhuycks (verder aangeduid als K&V)
nieuwe roman een aantal verwijzingen naar P.C. Hooft aantrof (de eerste op
p. 134). Cornelius Reyziger, een journalist van Nederlandse afkomst (geboren in Den Briel), en Sylvie Verron, die onderzoek verricht naar de eventuele
invloed van hertog Alva’s voormalige dwangburcht op het Antwerpse Zuid,
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zijn in een gesprek verwikkeld over het reusachtige beeld van Alva dat in die
burcht moet hebben gestaan en waarvan een bronzen duim in het bezit van de
drost moet zijn gekomen. Een prikkelend detail is dat een bronzen ‘duim van
Alva’ zich ‘in het rariteitenkabinet van Dikke Lea’ bevindt en nog prikkelender is de vraag of juist die duim ooit aan Hooft toebehoorde. De verbinding
van Alva’s dwingelandij met de plaatselijke Sinksenfoor maakt van De duim
van Alva een onvervalste Antwerpse roman, waarin het zestiende-eeuwse woelige verleden op het door vermeende agressie omgewoelde heden betekenisvol
wordt aangesloten. Er zijn overigens nog andere verhaalelementen die de lezer
ertoe uitnodigen bruggen te slaan naar gelijkaardige of verwante teksten. Ik
zou hierbij een onderscheid willen maken tussen narratieve verbindingen van
intertekstuele (of tekstexterne) en die van intratekstuele (of tekstinterne) aard.
Voor de gelegenheid stel ik voor het (voorlopige) oeuvre van K&V als één geheel of tekst te beschouwen.
Het meest voor de hand liggende verband is dat tussen de Sinksenfoor (de
Antwerpse kermis die al eeuwenlang rond de pinksterdagen in de Scheldestad
plaatsvindt) en het moment waarop Nobel zijn hofdag houdt in een niet nader
genoemde bosrijke omgeving: ‘ in eenen tsinxen daghe / Dat beede bosch ende
haghe / Met groenen loveren waren bevaen’ (v. 41-43).5 Van dat bottend groen
is in een stedelijke omgeving uiteraard geen sprake, maar het moment waarop
beide verhalen aanvangen, is onmiskenbaar hetzelfde. In Vlaanderen en Brabant (en wellicht ook elders) staat Pinksteren niet alleen voor het feest van het
Licht, maar ook voor lol en vertier op allerhande kermissen. De beroemdste
is de weken aanslepende Antwerpse Foor, waarvan vooral het al genoemde
museum van Dikke Lea, het gruweltheater (Grand-Guignol) van Daan en co,
het doolhof van Ponelli en het luidruchtige molenrad ‘The Mighty Maiden’
in beeld komen. De Sinksenfoor doet niet alleen denken aan de aanvangsregels van de Reynaert, maar krijgt in deze roman ook een toegevoegde betekenis omdat, zoals Sylvie weet te vertellen (p. 184), uitgerekend op die dag de
verzetshelden Egmont en Hoorne op last van Alva’s ‘Bloedraad’ (Raad van
Beroerten) zijn terechtgesteld.6 Sinksen staat blijkbaar niet alleen voor Licht
of Vurige Tongen, maar rijmt ook aardig met officieel gelegitimeerde misdaad
en doodslag. Op de complexe betekenis van Pinksteren kom ik overigens nog
terug.
In de roman wordt de Sinksenfoor door verschillende (belangen)groepen
op verschillende manieren geassocieerd met toenemende gewelddadigheid. De
meest partijdige groep is die van de ohaz, de ‘Ongeruste Huiseigenaren Ant-
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werpen-Zuid’, die het land hebben aan de kermis, omdat hun eigendommen
en ontwikkelingsprojecten eronder zouden lijden. Onder het voorzitterschap
van Constant Vaal (what’s in a name) vormt zich een vijfkoppige harde kern,
waarvan de leden zich algauw de ‘Kaaimannen’ noemen, die er alles aan doen
de latente agressie eigenhandig op te poken om de vermaledijde kermis in een
nog slechter daglicht te plaatsen. Eveneens overtuigd van de kermis als katalysator van zinloos geweld is Sylvie Verron, maar haar onderzoek vertrekt van
historische gegevens: ze tracht aan te tonen dat de negatieve krachten die van
Alva’s burcht uitgaan nog altijd doorwerken in die buurt. Overigens is er een
persoonlijke band in het spel: één van haar vroege voorzaten is het slachtoffer
geworden van Alva’s repressie op de plek waar nu de molen zijn helse krachten
ontbindt, recht tegenover het op een boegspriet gelijkende, megalomane pand
van de voorzitter. Een ander groepje wordt bemand door verontruste vrouwen (o.a. Vaals echtgenote), die elke avond in wisselende opstelling de wacht
betrekken om mogelijke aanslagen te voorkomen. Tussen al die tegenstrijdige
krachten in bevinden zich de fooreigenaars en Hetta Cox, echtgenote van Cornelius en wanhopig op zoek naar evenwicht, wat haar uiteindelijk in de armen
drijft van Koeno, een malafide opportunist die handelt in ‘Space Clearing’ en
haar spirituele hulp belooft, maar in wezen haar lichtgelovigheid in alle opzichten misbruikt.
Het omineuze feestgedruis, waar voorzitter Vaal eigenhandig een eind aan
maakt door de metalen spil van de molen te overgieten met koningswater (zie
p. 158-159), herinnert als vanzelf aan verhalen waarin de stedelijke bedding
en/of jaarlijkse vieringen de perfecte dekmantel vormen voor delicten van allerlei slag. Bij lectuur van De duim dacht ik spontaan aan de Antwerpse misdaadroman Gevallen stad (1998) van het duo Weduwe Oppermans. Ook dat
boek thematiseert het gezwel van de onderhuidse agressie die door xenofobe,
welgestelde, maar bange blanken wordt uitgebuit. Wat de ohaz is bij K&V, is
de vvo (Vlaanderen Voor Ons) bij Oppermans. Terwijl De duim het spookbeeld oproept van Alva’s terreur, waarschuwt Gevallen stad voor de terreur van
politieke kortzichtigheid en racisme, zoals Los (2005), de opgemerkte en intussen verfilmde Antwerpse debuutroman van Tom Nagels dat ook doet. Terwijl
K&V een eigentijdse zedenroman aanreiken die literair wortelt in de zestiende
eeuw (via Hooft, het Wilhelmus, Boons Geuzenboek en het vaak geciteerde
jeugdboek De schatten van Alva7) ontleent Weduwe Oppermans haar literaire
en structurele adelbrieven aan het typografisch expressionisme van Paul van
Ostaijens dichtbundel Bezette Stad (1921). Van een vergelijkbaar niveau en
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literair nog sterker verankerd in de Vlaamse literaire traditie is hun eerdere
Gentse roman Feestelijk vermoord (1990): ook hier vormen wekenlange feesten
de ideale achtergrond voor een mysterieuze moord. Verder lijkt Lea’s rariteitenkabinet het gefossiliseerde overblijfsel van de menselijke abnormaliteiten
die als attracties werden geserveerd op de kermis oude stijl. Een kort overzicht
daarvan komt voor in hoofdstuk vier, waar Lea, Ponelli en Daan de teloorgang
van de echte kermis betreuren. ‘Neem maar van mij aan dat de kermis naar de
kloten is’, aldus Ponelli (p. 23). De échte kermis en de onmenselijke wreedheid
ervan treft de lezer aan in Erik Vlamincks doortimmerde, aandoenlijke roman
Suikerspin (2008), die het lot van een Siamese tweeling gedetailleerd napluist.
Toch denk ik dat De duim van Alva, gewild of ongewild, vooral de hand
reikt aan Hubert Lampo, in wiens uitvoerige oeuvre Antwerpen in allerlei
toonaarden wordt gefêteerd.8 Antwerpen krijgt in De duim concreet gestalte
omdat vooral Cornelius en Sylvie een bestaand stratenplan betreden dat kan
worden nagewandeld door wie er zin in heeft (zoals intussen ook een uitvoerig
gecommentarieerde Elsschotwandeling kan worden gemaakt op basis van Het
Dwaallicht en ‘de route die Bloom aflegt door Dublin’ in Joyce’ Ulysses ‘de vorm
van een enorm vraagteken (blijkt) te hebben’ (p. 80)). Op een vergelijkbare manier komen de Kloosterstraat, Hoogstraat, Grote Markt, Groenplaats etc. in
beeld in De komst van Joachim Stiller (1960) en in vele andere romans (Terugkeer naar Atlantis, Een geur van sandelhout, De eerste sneeuw van het jaar) van
Lampo. Bovendien lijkt die auteur als geen ander gefascineerd door carnavals
en kermissen, die hem de gelegenheid of het alibi bieden op zoek te gaan naar
een ‘surreële’, platonische wereld die zich achter de zichtbare werkelijkheid zou
verbergen en wortelen in het collectieve onderbewuste. (Deze jungiaanse opvatting van de realiteit is overigens niet zo heel ver verwijderd van Sylvie Verrons overtuiging dat kwade aardstralen uit het verre verleden de Sinksenfoor
doordringen en perverteren. Maar dit ter zijde.) In Lampo’s latere roman Wijlen Sarah Silbermann (1980) komt een journalist voor die onderzoek verricht
naar het plaatselijke carnaval in Zoetelede en er heel persoonlijk in verwikkeld
raakt, net zoals journalist Cornelius onderzoek doet naar de oorsprong en neveneffecten van de Sinksenfoor en er heel persoonlijk door getroffen wordt.
Wellicht een detail, maar daarom niet zonder betekenis, is de parallelle functie
die de Apostel in De duim en de doofstomme Siegfried in De komst vervullen.
Terwijl de Apostel apocalyptische teksten slaakt en daarmee wellicht de dramatische wending van de Foor voorspelt, kondigt de artistiek begaafde Siegfried de komst van Stiller aan.
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Deze en ongetwijfeld andere verbanden met buitentekstuele gegevens,
verhinderen niet dat De duim op zich een klein netwerk vormt waarvan de
verschillende lijnen stevig met elkaar zijn verknoopt. Ik beperk me tot een
drietal sprekende voorbeelden. Zo spiegelen diverse formaties van welgeteld vijf delen/facetten/leden zich herhaaldelijk in elkaar. Daarom bestaat
de splintergroep de ‘Kaaimannen’ uit welgeteld vijf leden (Vaal, Barteljauw,
Markens, Jorissen en Holting) en dat aantal lijkt te corresponderen met de
vijf bolwerken die de hoeken vormden van Alva’s in 1577 al deels gesloopte
citadel. In hoofdstuk vijftien (p. 75-79) leidt Sylvie Cornelius langs de plekken waar ze eertijds stonden en waarvan de namen even welluidend zijn als
die van de hertog zelf: Duque, Alva, Paciotto, Toledo en Fernando.9 Architect Barteljauw heeft bovendien een ‘grootschalig bouwproject’ bedacht dat
aan de ‘buitenrand van Antwerpen-Zuid’ moet worden ingeplant. Blijkens
de korte beschrijving aan het begin van hoofdstuk 43 gaat het om ‘een complex van dure appartementen rond een ruim bemeten binnenplein. Het ging
om vijf langwerpige blokken, onderling verbonden door dikke, ronde torens’
(p. 207). Kortom, een geheel waar hertog Alva zich mee had kunnen verzoenen en dat kan worden opgevat als een architectonische hulde aan de gehate
hertog, al zal de bijtende ironie ervan Barteljauw en co wellicht zijn ontgaan.
Dat de gekapseisde molen, ‘de inzittenden van de gondel niet meegerekend’,
‘vijf doden’ maakt, kan niet verbazen (p. 224), en nog wel kort nadat Constant Vaal naar de wafelkraam is gelopen en op vraag van de stroopwafelman
‘vijf minuten’ geduld moet oefenen (p. 217). Binnen die vijf minuten voltrekt
zich het drama waaraan hij zelf schuldig is maar als ‘bij mirakel’ toch ontkomt (p. 224).
Een andere opmerkelijke draad die heden en verleden verbindt, is het teruggevonden contact tussen Rianne, de verloren gewaande dochter van Greet en
Constant Vaal, en haar vader, die er de kracht uit put om de dingen positiever
te zien. Ze belt hem onverwacht op vanuit Toledo, en ondanks de afstand,
‘klonk (dat) vreemd genoeg dichterbij dan Utrecht of Amsterdam’ (p. 211). Dat
kan natuurlijk kloppen, want de plaats waar zijn protserige flat oprijst, is die
waar hertog Fernando Alvarez de Toledo zijn burcht overheen bouwde en die
nu geldt als het epicentrum van het nachtelijke geweld. Wanneer Sylvie eerst
ten overstaan van Holting en later van Cornelius constateert dat er ‘een lijn in
die/de waanzin’ zit (zie p. 129 en p. 205), is dat niet alleen een knipoog naar
Hamlet10 maar evenzeer een verwijzing naar een onzichtbare historische lijn
die in deze roman toch zichtbaar wordt.
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De derde lijn waar ik even op wil wijzen, is meteen cirkelvormig. De eerste
twee zinnen van het eerste hoofdstuk en die van het laatste hoofdstuk zijn
identiek. Alleen daarmee wordt aangegeven dat het einde aansluit op het
begin, dat in zekere zin alleen een rondje is gemaakt en van voortgang geen
sprake is, maar ook dat fictie en werkelijkheid naadloos in elkaar overgaan.
‘De volle maan, zichtbaar door een hoog venster, overgiet de kamer met een
melkachtig licht. Alleen de diepste hoeken blijven in het duister gehuld’ (zie
p. 9 en p. 234). Zo beginnen beide hoofdstukken, maar daarmee houdt de gelijkenis niet op. Zowel in de openingsscène als in het slothoofdstuk komt een
gruwelijke moord voor en valt vrij snel het ‘doek’ (in kapitalen). Alleen wordt
de lezer aan het begin vergast op een stukje grandguignol vol wraak, gruwel en
bloeddorst. Wat hij leest, is niet echt, maar een vertoning. In het slothoofdstuk
daarentegen zijn de hoofdrolspelers oude bekenden: het gaat om Cornelius,
die aan tafel zit en aan wie Sylvie komt melden dat zich een ‘verschrikkelijke
ramp’ heeft voorgedaan. Cornelius, die de deur op slot doet, beaamt het slechte
nieuws. Wanneer ze haar ogen naar de bank wendt, ontwaart ze twee schoenen
en ‘een steeds groter wordende bloedvlek’ (p. 234). ‘‘Mijn god’, zegt ze. ‘Hij’’
(p. 235). Het persoonlijk voornaamwoord verwijst naar (de titel van) een theaterstukje dat Sylvie heeft bijgewoond en dat gebaseerd is op psychologische
horror. Sylvie beseft dat bij Cornelius mogelijk de stoppen zijn doorgeslagen
en dat hij in praktijk brengt wat zij ooit op de scène heeft gezien en aan hem
gerapporteerd. Ze herinnert zich wellicht ook haar eigen woorden: ‘De spanning stijgt naarmate zij begint te beseffen met wie ze opgesloten zit. Hij is de
moordenaar! Wat gaat Hij doen? Zal Hij haar ook vermoorden?’ (zie p. 77). Of
Hetta daar nog op kan antwoorden, is maar de vraag, zeker als men rekening
houdt met hoofdstuk zestien, waarin een nare wens- of wurgdroom (?) van
haar wordt opgeroepen die als een voorafschaduwing van haar latere lot kan
worden gelezen (zie p. 81-83).
Met De duim van Alva hebben Kisling en Verhuyck bovendien een drieluik
voltooid, waarvan elk deel volkomen op zichzelf staat en toch opmerkelijke
kruisverbindingen met de andere boeken te zien geeft. Zonder ook maar enige
volledigheid na te streven, wijs ik op een paar aspecten. Zo struint in elke roman een schimmige figuur rond, die sociaal volkomen marginaal is te noemen,
maar in wisselende mate bijdraagt aan de geheimzinnigheid, sfeer en spanning
van de verhalen. In dat opzicht is de Simpelman in Het leugenverhaal (2007)
wellicht het minst prominent, maar zowel Pharaïldis in Kwelgeest (2009) als de
Apostel eisen een wezenlijke rol op binnen het debiet van de centrale verhaal-
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lijn. Bij de dood van die laatste bedenkt de (hier) met Sylvie samenvallende
verteller het volgende: ‘Het was alsof met hem de ziel van het Zuid gestorven
was, alsof er een vriendelijke ster was gedoofd die haar pad zo nu en dan had
beschenen’ (p. 225).
Een tweede parallel is uiteraard dat het telkens gaat om belangrijk cultureel
erfgoed waarvan een behoorlijk deel bekend is, maar waaraan ook cruciale gegevens ontbreken, waar dan toch weer restanten of ‘vingerwijzingen’ (zie Het
leugenverhaal, p. 300 e.v.) van opduiken. In de eerste roman gaat het om de
interpretatie van Reynaerts leugenverhaal en meer bepaald om wat onder de
legendarische schat van Ermenric (of Ermenrike) moet worden verstaan. In
Kwelgeest worden snippers van een verloren gewaand manuscript teruggevonden dat de Ulenspiegelfilologie en -mythologie een radicale ommezwaai bezorgt. In De duim van Alva gaat het o.m. om het (nooit verscheepte?) tweede
beeld van Alva, waar behalve in bepaalde geschriften, geen spoor van is overgebleven, op een reusachtige duim na, die, zoals gezegd, eerst bij Hooft en daarna
bij Dikke Lea zou zijn terechtgekomen. Misschien bevindt het beeld zich in
(onder) de krater die de explosie van de Mighty Maiden in het Zuid geslagen
heeft? Daarnaast gaat het ook over de betekenis van de inscriptie op het beeld
dat door een zekere Jacob Jonghelinck, die ook muntsnijder en metaalgieter
was, is gemaakt. Het opschrift ex aere captivo betekent volgens Sylvie niet
alleen dat het om een bronzen beeld (uit brons gemaakt) gaat, maar ook dat
het brons wel eens afkomstig zou kunnen zijn van de Tiende Penning, de door
Alva geheven, maar nooit echt geïnde belasting om de hoogoplopende kosten
in de Lage Landen te kunnen dragen. In vrije vertaling betekent de Latijnse
tekst zoiets als ‘van gestolen geld’ (zie hoofdstuk 39, p. 194-196).
Nauw verweven met bovenstaand aspect is het statuut van de hoofdpersonages die op zoektocht (queeste) gaan om de ontbrekende schakels of kennis alsnog op te snorren. Telkens weer gaat het om weinig dominante, zachtaardige
intellectuelen die een sterke band onderhouden met wetenschap en cultuur. In
Het leugenverhaal treedt Lucas Mingus aan: een kleine uitgever die niet zwicht
voor commerciële belangen en moreel onkreukbaar blijkt. Hetzelfde geldt voor
Job Deerlijk in Kwelgeest, die als wetenschappelijk onderzoeker zo eerlijk is
dat anderen vaak met de eer gaan lopen. Ook Cornelius Reyziger en Sylvie
Verron, die op een of andere manier afsplitsingen lijken van Paul Verhuyck en
Corine Kisling zelf, hebben alleen eerbare bedoelingen en willen de waarheid
over de Sinksenfoor opspitten, zonder ook maar te denken aan eigenbelang of
persoonlijk gewin. Kisling en Verhuyck kiezen bewust voor antihelden die niet
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over lijken gaan, al is dat in het geval van Cornelius wellicht een beetje twijfelachtig. Toch wordt ook hij neergezet als ‘het type van de loser, de sukkel die
door het lot te grazen wordt genomen’ (p. 176).
Hoe men over de drie romans ook oordeelt en tot welk genre ze ook worden
gerekend,11 ze hebben in ieder geval een volgehouden ‘lichte toets’, een bestudeerde maar heldere compositie en een feilloze (literair-)historische of filologische feitenkennis met elkaar gemeen. Kisling en Verhuyck slagen erin de lezer
te amuseren, ‘le plaisir du texte’ hoog in het vaandel te hijsen zonder daarbij
te vervallen in triviale plotwendingen of banale dialogen. Op het einde van elk
boek blijft er voldoende van het opgeroepen raadsel overeind om te verlangen
naar een heerlijk nieuw verhaal.
Om af te sluiten wil ik nog even stilstaan bij de rol die Pinksteren hier toebedeeld krijgt. Als de knipoog naar de beginverzen van de Reynaert even ernstig
wordt genomen, dan wordt de lentetopos in zijn volle dubieuze potentie ingevoerd.12 De dramatische gebeurtenissen tijdens de pinksterdagen in Antwerpen laten een lange schaduw vallen over het Lichtfeest. Wat belofte, euforie
en verwondering zou moeten genereren, eindigt in volslagen disharmonie: het
hart zelf van de kermis is op drift gegaan en het oorverdovende gedaas ruimt
baan voor algehele aporie en verbijstering. Niemand weet ‘waar men het eerst
(moet) beginnen, noch wat er precies gedaan (moet) worden’, behalve ‘de vijf
jonge mensen van de Grand-Guignol, die niet eens met elkaar hoefden te overleggen om de meest professionele hulp te bieden’ (p. 222). Aan het einde van
het verhaal heeft het licht plaats gemaakt voor chaos en angst. Van een goddelijke wind, die op Pinksteren over de mensen vaardig wordt, valt hier geen
zucht op te vangen.13 De ‘locus amoenus’ die de Pinksterfoor zou/had moeten
zijn, is omgezet in een ‘locus terribilis’, een gebroken spiegelpaleis, waarover
het doek is gevallen en waarvan alleen splinters overblijven.
Met dank aan Willy Feliers voor de mij bezorgde documenten en internetverwijzingen.
Noten
1 Zie H.A. Gomperts, ‘Baudelaire en Poe’, in: De schok der herkenning. Acht causerieën
over de invloed van invloed in de literatuur, Amsterdam, Meulenhoff, (1959), vijfde druk
van 1981, p. 32-58. Deze tekst is ook te raadplegen op: http://www.dbnl.org/tekst/gomp002scho01_01/gomp002scho01_01_0004.php. Over de verwantschap tussen Delacroix,
Baudelaire en Poe schrijft ook Mario Praz in: Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek (vertaling van La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, 1988), Am-
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sterdam, Agon, 1992, tweede druk (‘Toen Baudelaire Poe ontdekte, was dat voor hem als het
ware een ontdekking van zijn onderaardse ik’, p. 135).
2 Marcel Proust heeft zijn bewondering voor een aantal auteurs (Stendhal, Baudelaire,
De Nerval, Balzac) en zijn afkeer voor de kritische methode van Sainte-Beuve gebundeld
in het heerlijke boek Contre Sainte-Beuve, dat postuum is verschenen bij Gallimard in 1954.
Over de (biografische, intentionalistische) methode van Sainte-Beuve schrijft hij onder meer:
‘cette méthode méconnaît ce qu’une fréquentation un peu profonde avec nous-mêmes nous
apprend : qu’un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous manifestons dans nos
habitudes, dans la société, dans nos vices’ (p. 127).
3 Wie een idee wil krijgen van P.C. Hoofts taalvirtuositeit, kan terecht in de facsimile
herdruk van P.C. Hooft, Nederlandse historiën in het kort, samengesteld en ingeleid door
M. Nijhoff, Bibliotheek der Nederlandse Letteren, Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1978. De
volledige tekst is te vinden op: http://www.dbnl.org/tekst/hoof001nede01_01/.
4 Vergelijkbaar met de ‘schok’ die Sylvie krijgt bij het zien ‘van Lea’s welvende, wiebelende
vormen’ (…) ‘alsof Lea met haar drie borsten honderdvijftig procent goedheid was, honderdvijftig procent mens, honderdvijftig procent oermoeder’ (p. 185)
5 Verzen geciteerd naar de editie van Janssens e.a., Van den vos Reynaerde. Het Comburgse
handschrift, Leuven, Davidsfonds, 1992, p. 56.
6 Egmont en Hoorne werden inderdaad terechtgesteld op 5 juni 1568. P.C. Hooft verwijst
naar Pinksteren als volgt: ‘Midlertijd was in ’t midde der Markt, een schavot toegesteld, en
met zwart laken overtrokken. ’t Welk des morgens, den vijfden van Zomermaand, zijnde
Pinksteravond, met negentien vendelen Spanjaards, omringd werd’ (zie Nederlandse Historiën in het kort, p. 82)
7 Vergelijk met de beschrijving van de burcht in H. Bertrand, De schatten van Alva: ‘Een
oogenblik later kan men achter de Esplanade of het Paradeplein, dat de Citadel van de stad
scheidt, de flikkerende lichten zien van twee rivierbastions der uitgestrekte versterking, door
Alva gebouwd, niet om deze groote handelsstad, die in zijn macht is, te beschermen, maar om
haar te overheerschen en te onderdrukken.’ En verder: ‘Hier landt de boot, geheel beschut
voor den wind, achter de hooge muren van deze machtige Spaansche vesting, aan een kleine
uitvalpoort, gelegen op een kunstmatig eilandje in het midden van de gracht en verbonden
door een lichte, beweegbare brug met het hoofdgebouw tusschen de reusachtige bastions van
Alva en Paciotto, het laatste genoemd naar den grooten ingenieur, die dezen omvangrijken,
dreigenden vijfhoek met zijn vijf geduchte redoutes ontwierp en bouwde, – de sterkste vesting
uit dien tijd.’ (zie tekst op: http://gutenberg.polytechnic.edu.na/2/2/6/8/22686/22686-8.txt)
8 Ik haast me eraan toe te voegen dat ook Paul Verhuycks Antorfse roman De doodbieren
(1991), bekroond met de Anton Wachterprijs en Vlaamse debuutprijs 1992, een ode is aan
Antwerpen.
9 Alleen Paciotto hoort niet bij Alva, maar is de naam van de Italiaanse architect van de
burcht, die volgens Sylvie een week na Den Briel in Vlissingen zou zijn omgekomen. Zie De
duim van Alva, p. 78.
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10 Er wordt verwezen naar de woorden van minister Polonius, met wiens dochter Ophelia
Hamlet alsnog verloofd is. Wanneer Polonius aan Hamlet vraagt wat hij aan het lezen is,
geeft Hamlet een schijnbaar onzinnig/verward antwoord, waarop Polonius beseft: ‘Though
this be madness, there’s some method in’t’ (Hamlet, Cambridge University Press, 1972, tweede bedrijf, tweede scène, regel 206).
11 Zie bijvoorbeeld Pieter Steinz, ‘De geschiedenis der mensheid is erger dan een grandguignol’, in: NRC Handelblad van vrijdag 20 juli 2010, p. 9 (‘De duim van Alva is geen bibliothriller zoals de twee voorgangers. ‘Spookhuisthriller’ zou een betere benaming zijn, al was
het alleen maar omdat de plot is geweven rondom de grote pinksterkermis van Antwerpen,
de Sinksenfoor’).
12 Voor de morele implicatie van de openingsverzen (v. 41-43) en de Kriekputtewildernis
volg ik volledig de interpretatie van Rik van Daele in: Ruimte en naamgeving in Van den vos
Reynaerde, Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1994, p. 471
en p. 493-494.
13 Ik verwijs in dit verband graag naar de bijdrage van René Broens, ‘De onbarmhartige
Reynaert’, in: Tiecelijn 23. Jaarboek 3, 2010, p. 259-278.

Kisling & Verhuyck, De duim van Alva, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2010, 239 p., ISBN 978 90 295 7301 6.
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Het venijn zit in de staart. Over een
pijnlijke poging tot menswording in
Apenland
Yvan de Maesschalck

De tijd dat de Nederlandse literatuur uit de achttiende eeuw werd afgedaan
als saai en inspiratieloos ligt intussen al een paar decennia achter ons. Dat
blijkt niet alleen uit het groeiend aantal publicaties over die ooit geminachte
(tussen)periode,1 maar ook uit het feit dat de literaire teksten zelf opnieuw toegankelijk worden gemaakt voor een groter publiek. De in 1993 gepubliceerde
biografie over de weliswaar in het Frans schrijvende, vooruitstrevende Belle van
Zuylen (1740-1805) kan gelden als een opmaat van belang.2 Maar ook de pas
verschenen heruitgave van J.A. Schasz’ Reize door het Aapenland, eerst verschenen in 1788, past heel mooi in het plaatje.3 Het gaat om een herdruk van de
derde editie (2007), een zogenaamde ‘leeseditie’ waarin ‘evidente drukfouten
zijn verbeterd’ (zie p. 123). Ze bevat, behalve een merkwaardig reisverslag
(p. 11-90), een aanstekelijk voorwoord van Gerrit Komrij en een uitvoerig,
deskundig en wervend nawoord van editeur Peter Altena, gevolgd door een
omvangrijke lijst van de ‘gebruikte literatuur’.
Het verhaal zelf is vrij rechtlijnig opgebouwd en voert een ik-figuur ten tonele
die voor de moeilijke keuze geplaatst wordt zijn vrouw, dienstmaagd, paard en
hond van een gewisse verdrinkingsdood te redden. Omdat hij maar één van
hen de hand kan reiken, leidt zijn besluiteloosheid tot hun aller dood. Hoewel
hij wellicht voor zijn vrouw had kunnen kiezen, pleit hij onschuldig: ‘Ik riep
al de Heiligen tot getuigen van mijn onschuld, en betoogde, dat mijn delibereeren, welk een wreedheid men daar ook van maaken wilde, loutere menschlievenheid geweest ware’ (p. 20). Wanneer hem echter ter ore komt hoe zijn
oorspronkelijke misdaad algauw buiten proportie wordt uitvergroot, verlaat hij
met bekwame spoed zijn vaderland en slaat de weg in ‘naar ’t Aapenland’, in de
hoop dat ‘aaplievenheid goedkoper weezen (zal)’ (p. 25).
Het kan niet verbazen dat hij net als Dante in een ‘onguur groot Woud’
terechtkomt, waar hij niettemin ‘ongemeen lekkere vrugten van allerlei soort’
vindt ‘aan den boord van een ruischend beekje’ (p. 26).4 Hij wordt er gastvrij
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ontvangen en is er getuige van hoe een verhitte politieke discussie ontstaat over
de manier waarop het apendom zou kunnen opklimmen tot het mensdom. De
apen (bavianen), die geen namen maar nummers dragen, geraken hoogst verdeeld over de vraag of het afhakken van de staart niet het middel bij uitstek
zou zijn om het begeerde doel te bereiken. De ‘Nommerééniaanen’ (aanhangers van aap Eén) zijn voor het behoud, ja zelfs voor de eventuele toevoeging
van nog een staart, terwijl de ‘Vijfiaanen’ de ‘afkapping’ voorstaan. Gesteund
door de ‘Afkappiaanen’ (zie p. 77) en mede verleid door een ‘mekel heere’ apinnen, wordt ‘overeenkomstig de propositie van Nommer Vijf ’ (p. 75) uiteindelijk overgegaan tot de ‘generale afkapping’ van alle apenstaarten, op die van de
tegenstanders na.
Hoofdstuk 32, ‘de vrijwillige afzetting’, beschouw ik als het absolute hoogtepunt van deze korte roman. Hoe de apen in om elkaar heen sluitende kringen
opgesteld worden, voorzien van bijl en kapblok, en onder het welwillend oog
van de zon5 elkaar met één collectieve houw een staart kleiner maken, in willoze gehoorzaamheid aan de apenleiders die het sein tot de ‘afkapping’ geven,
behoort tot het allerbeste dat ik ooit in een satirisch geschrift heb gelezen.
Het zou deel moeten uitmaken van de leeslijst waarmee ieder jong mens na gedane middelbare studiën het volle leven wordt ingestuurd. Als waarschuwing
tegen het gevaar van volksverlakkerij, politiek opportunisme en kuddegeest,
is het wat mij betreft, echt onovertroffen en hilarisch. Het laat zich denken
dat er tussen de verlichte eeuw van Schasz en de prille eenentwintigste eeuw
nauwelijks tijd vergleden is: wat geldt voor toen, geldt onverkort voor vandaag.
Een gevolgtrekking waar contemporaine schrijvers als Pol Hoste en Will Self
zich helemaal in zouden kunnen vinden en die de actualiteit van de achttiende
eeuw in het juiste daglicht plaatst.6 De fysieke en mentale gevolgen zijn niet te
overzien en zijn bovendien onheelbaar: voor de ‘ontstaarte’ apen resten alleen
bloed, ellende en ondraaglijke fantoompijn. Ze beseffen nu pas bedrogen te zijn
door de ‘vervloekte’ Nommervijfiaanen: ‘Eindelijk, door verlies van bloed en
hevigheid van pijn, stortede het gansche Aapendom, dat, helaas niet meer dan
uit vel en beenen bestond, in onmagt daar heenen’ (p. 87).
Dat de verdwaalde ik-figuur deze gemeenschappelijke verminking moet meemaken, is nauwelijks aan te zien. ‘Ik zat op een hoogen boom en beschouwde
de zieltoogende Aapennatie met weenende oogen!’ (p. 89). Gelukkig voor hem
komt er een einde aan zijn plaatsvervangend leed. In het laatste hoofdstuk
blijkt hij ontwaakt te zijn uit een bange droom. ‘Ik keek naar de rimpels en het
geele vel van mijn Vrouw; naar den dikken buik van mijn Dienstmaagd, en viel
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andermaal in een raazernij, die nog erger was’ (p. 90). Aldus de slotwoorden
van een verhaal dat in alle vezels de kenmerken van de achttiende-eeuwse literatuur in zich draagt en die tegelijk in aanzienlijke mate overstijgt. In wat volgt
zou ik op dat ene punt nader willen ingaan, in het besef dat kwesties over het
auteurschap, de politieke relevantie en humanistische toonzetting door andere
auteurs afdoende zijn behandeld.7
Een eerste – en misschien wel het wezenlijkste – aspect betreft de al genoemde satirische inslag van het verhaal. Het kan geen lezer ontgaan dat het zogeheten apendom waarin de naamloze verteller verzeild geraakt, het sluitende
alibi biedt om het mensdom onderuit te halen, in de flank te treffen, voor schut
te zetten. Het gekuip, de filisterij, het als altruïsme vermomde eigenbelang,
de laaghartigheid, de zucht naar intriges, de politieke kortzichtigheid die des
mensen zijn, blijken onverminderd ook des apen. Wie ‘mijne apen’ zegt, zegt
tegelijk ‘mijne heren’ en omgekeerd. Er heerst, volgens de voorstelling van doctor medicus Schasz, een (bijna) volstrekt isomorfisme tussen de apenwereld en
mensenwereld. Het verlangen van de apen op te stijgen naar het stadium van
de mensen is dan ook volkomen denkbeeldig en lachwekkend, omdat de apen
in ieder geval na hun ontstaarting de morele degeneratie van de mensensoort
deelachtig zouden zijn en er vooral hun staart zouden bij inschieten.
Het procedé van zich in elkaar spiegelende werelden om de vele zwakheden
van het mensdom aan de kaak te stellen, is in aanleg onmiskenbaar achttiendeeeuws.8 De tegenwereld of mundus inversus onthult een niet graag gehoorde,
eventueel zelfs verdrongen waarheid over de werkelijke wereld. Het meest geciteerde voorbeeld in dit verband is uiteraard Jonathan Swifts Gulliver’s Travels
(1726), waarin de mensheid zich tot vier keer toe in de spiegel aankijkt. Hoewel de Franstalige (Voltaire, Montesquieu, Diderot) en Engelstalige literatuur
(Swift, Pope, Arbuthnot) in dat opzicht exemplarisch zijn, heeft ook de Nederlandse literatuur een (pamflettaire of satirische) traditie opgebouwd die in
het verlengde ligt van Schasz’ Reize. Ik denk hierbij terloops aan het werk van
Lodewijk van Deyssel, Willem Frederik Hermans, Gerrit Komrij, Geerten
Meijsing en Arnon Grunberg.
Nauw verbonden met het vorige is het feit dat de verteller zich over heel de
lijn laat kennen als een zo objectief mogelijke verslaggever wiens achtergrond
of adelbrieven onnaspeurbaar blijven. Zo betuigt hij in Reize ongeveer halfweg: ‘Ik, (volmaakt onzijdig in dit geval, dewijl ik geen staart had, die men
begeerde aftekappen) kon niet naarlaten mij ten uittersten te verbaazen, over
dit onbegrijpelijk Enthusiasmus der Aapen’ (p. 70). Het feit dat een in beginsel
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niet betrokken buitenstaander verslag doet, is niet alleen een narratieve stijlfiguur maar ook een noodzakelijk middel om dat verslag mogelijk te maken. De
meest voor de hand liggende parallel geldt alweer het werk van Jonathan Swift,
maar ook elders/later komt een observerend verteller of outsider herhaaldelijk
voor. Een prachtig voorbeeld is de rol van de niet blind geworden echtgenote
van de blinde oogarts in José Saramago’s De stad der blinden (1995). Zij is het
onmisbare oog van het verhaal, waarvan de verteller zich ‘bedient’ om over de
toestand en evolutie van de blinden te rapporteren. Een vergelijkbare functie
vervult de naamloze ik-verteller, die 27 jaar na de moord op Santiago Nasar,
‘de talloze verspreid liggende splinters van de kapotte spiegel van de herinnering weer aan elkaar’ komt lijmen in Gabriel García Márquez’ Kroniek van een
aangekondigde dood (1981).
Zoals de titel laat vermoeden, is Schasz’ boek het verslag van een imaginaire
reis,9 met de uitdrukkelijke bedoeling te verhinderen dat de satire, hekeling
of spiegeling op een welbepaald land zou worden geprojecteerd. Wat Schasz
op dat gebied presteert, sluit naadloos aan bij de vele gefingeerde reizen die
in de achttiende eeuw zijn ‘gemaakt’. Ik herinner in dat verband aan (alweer)
Jonathan Swifts Travels into Remote Nations of the World in Four Parts by Lemuel Gulliver, first a Surgeon, and then a Captain of Several Ships (1726), Montesquieus grandioze reis- en brievenboek Lettres persanes (1758), Gerrit Paapes
De Knorrepot en de Menschenvriend (1797) en het weergaloze onafgewerkte A
Sentimental Journey through France and Italy by Mr. Yorick (1768) van Laurence
Sterne, waarvan overigens tien jaar voor Schasz zijn apenverhaal publiceerde
al een Nederlandse vertaling bestond.10 Tussen die weliswaar illustere voorbeelden houdt Schasz’ boek zich niet onaardig staande. Bovendien vormt het
een schakel in de fictionele wereldreisliteratuur die ook na de verlichting is tot
stand gekomen. Het volstaat hierbij te denken aan Reis om de dag in tachtig
werelden (Nederlandse vertaling in 1980) van Julio Cortázar, A History of the
World in 10 ½ Chapters (1989) van Julian Barnes en De wonderbaarlijke reis
(vertaling van El asombroso viaje de Pomponio Flato, 2008) van Eduardo Mendoza.
Het zal duidelijk zijn dat ik de lectuur van Schasz’ boek warm aanbeveel, niet
alleen omdat het op allerlei manieren een plaats verdient tussen verwante teksten, maar ook omdat het een uitstekend geschreven en keurig gecomponeerd
werk is. Het blijft van kop tot staart lichtvoetig en tintelend van toon, wordt op
geen enkel moment vulgair of scabreus en dat ondanks de onvermijdelijke fallische connotatie die de af te hakken apenstaart heeft of hebben kan. Het feit
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dat de reis naar Apenland een gedroomd karakter heeft en ingebed zit in een
ruimer verhaal, maakt van Reize door het Aapenland ook een raamvertelling die
bescheiden vooruitwijst naar Multatuli’s Max Havelaar (1860). Dat het boek
‘geen slot’ zou hebben ‘dat het geheel naar een hoger niveau tilt’, is voor mij niet
bewezen.11 Integendeel, in het slothoofdstuk wordt een lus gesloten en een groteske zoektocht afgerond die elke rechtgeaarde lezer ertoe zal aanzetten zijn
leesreis meteen over te doen.
Noten
1 Zie daarover de uitvoerige beschouwing van André Hanou, Nederlandse literatuur van de
Verlichting (1670-1830), Uitgeverij Vantilt, 2002, p. 20-21 (‘Het beeld van cultuur en literatuur in de Nederlandse Verlichting is, hoe dan ook, de laatste decennia niet alleen bijgesteld,
maar grondig veranderd’). Zie verder het baanbrekende werk van Peter Altena, B.J. Buijnsters, Johanna Stouten, Jozef Smeyers e.a. over deze periode. In 2012 wordt ook het vierde
deel verwacht van de Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, gewijd aan de achttiende
eeuw en geschreven door Joost Kloek.
2 Het gaat om het boek van Pierre H. Dubois & Simone Dubois, Zonder vaandel. Belle van
Zuylen 1740-1805, Confrontatie met het leven, Een biografie, Amsterdam, 1993. Dat Van Zuylen wel degelijk tot de Nederlandse literatuur gerekend wordt, moge blijken uit het aan haar
werk gewijde stuk van Johanna Stouten in M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, Groningen, Martinus Nijhoff Uitgevers, 1993, p. 366-371.
3 Uitgerekend in dat jaar vertolkte Johannes Kinker zijn onvrede met de toestand van de
Nederlandse letteren in de vorm van een kaart die hij publiceerde in de Post van den Helicon
(1788). Wie zich er een idee van wil vormen, kan terecht in: René van Stipriaan, Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (circa 1550-1800), Amsterdam,
Prometheus, 2002, p. 307. Dezelfde kaart is ook opgenomen in het al geciteerde overzicht
Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (p. 372).
4 In een voetnoot wordt eraan toegevoegd dat het ‘landschap kenmerken vertoont van de
locus amoenus, een uit de oudere literatuur bekende topos van een plaats in de natuur die
uitnodigt tot het beleven en bedrijven van de liefde’ (zie p. 26). Deze bedenking klinkt de
Reynaertlezer wellicht als muziek in de oren.
5 De topos van de goedkeurend toekijkende zon doet me onwillekeurig denken aan de
zonnemetafoor in Bredero’s beroemde liefdessonnet met de volgende beginverzen: ‘Vroegh
in den dageraet, de schoone gaet ontbinden / Den Gouden blonden tros, Citroenich van
coleur’.
6 Over de onverminderde actualiteit van de achttiende eeuw, zie o.a. Pol Hoste, Brieven aan
Mozart (1991), p. 30 en Foto’s met de aap (1997), p. 95-97.
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7 Deze en andere kwesties worden uitvoerig behandeld door Peter Altena in het nawoord
bij de hier besproken editie (p. 93-122). Voor de auteur lijkt het vast te staan dat achter het
pseudoniem de van andere geschriften bekende Gerrit Paape (1752-1803) schuilgaat.
8 De satire is uiteraard geen vondst van de verlichting, maar is toen wel tot volle ontplooiing gekomen. In onze cultuur is ze ontstaan in de Romeinse oudheid (Horatius e.a.) en heeft
sindsdien hoge toppen gescheerd (cf. o.m. de Reynaertverhalen, De Byencorf der H. Roomsche
Kercke (1569) van Marnix van Sint-Aldegonde, het werk van Rabelais, enzovoort).
9 Zie André Hanou, Nederlandse literatuur van de Verlichting, p. 220-221.
10 Johanna Stouten, ‘1778: Laurence Sterne, A Sentimental Journey in het Nederlands vertaald; alleen voor gevoelige zielen’, in: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, p. 345-351.
11 Zie André Hanou, Nederlandse literatuur van de Verlichting, p. 214-215.

J.A. Schasz M.D., Reize door het Aapenland. Voorwoord Gerrit Komrij. Editie Peter
Altena, Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2010, vierde druk, 128 p. ISBN 9789077503614.
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Tiecelijn opgenomen in de DBNL
Een interview met René van Stipriaan
Hans Rijns

Op een winterse zonovergoten zaterdagmiddag leverde Rik van Daele bij mij
thuis in Leiden een doos met alle jaargangen van Tiecelijn af. Niet alle Tiecelijntjes waren, zo vertrouwde hij mij toe, nog voorradig, maar dankzij het belangeloos afstaan van de ontbrekende deeltjes uit het archief van Marcel Ryssen, kon de verzameling compleet worden gemaakt. Het is de bedoeling dat ik
deze kostbare vracht aflever bij het kantoor van de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (dbnl). Een mailtje aan René van Stipriaan leert mij dat
het kantoor van de dbnl gevestigd is in een fraai pand met op de begane grond
een Engelse pub. Het stijlvolle rijksmonument uit 1919 bevindt zich in het historische centrum van Leiden op de hoek van het Rapenburg, dat wel de fraaiste gracht van Europa genoemd wordt, en het Noordeinde. Als Van Stipriaan
vraagt of de kostbare vracht achterop de bagagedrager van een fiets past, kan ik
hem geruststellen. En zo gebeurt het dat twintig jaargangen van Tiecelijn bij de
dbnl per fiets worden afgeleverd. Kan het Hollandser? Al bij het eerste contact
blijkt dat dit niet de laatste reis zal zijn die de Tiecelijntjes vanuit Vlaanderen
ondernemen. De hele vracht wordt opgestuurd naar de Filippijnen alwaar een
gespecialiseerd bedrijf de boekjes gaat scannen en digitaliseren, reden waarom ik Van Stipriaan vraag of ik hem mag interviewen over deze opmerkelijke
transactie. En zo zit ik eind april 2010 op het kantoor van René van Stipriaan
om hem aan de tand te voelen over de opname van Tiecelijn in de dbnl.
René van Stipriaan (1959) studeerde Nederlands aan het Instituut voor
Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam, hoofdrichting Historische
Letterkunde. Hij promoveerde in 1995 op een proefschrift over komisch toneel in de Nederlandse renaissance (handelseditie Leugens en vermaak, 1996).
Hij werkte sinds zijn promotie als redacteur van onder andere voor de uitgeverijen Prometheus/Bert Bakker en Athenaeum-Polak & Van Gennep. In 1998
was hij betrokken bij de voorbereidingen voor de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en sinds de oprichting ervan is hij hoofdredacteur. Enkele publicaties van zijn hand zijn: Ooggetuigen van de Gouden
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Eeuw (2000) en Het volle leven (2002), Het verleden van Nederland (samen met
Jan Bank e.a., 2008).
Wat wil de dbnl en hoe is de website ontstaan?
Van Stipriaan: ‘De dbnl is een website over de Nederlandse literatuur, taal en
cultuurgeschiedenis. Naast de literaire teksten kan men ook secundaire literatuur, biografieën, portretten en hyperlinks aantreffen. De plannen tot het publiceren van een website zijn reeds in 1998 gesmeed door de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Deze al sinds 1766 bestaande maatschappij werd
opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici met
als hoofddoelstelling de onderlinge samenhang van de betreffende disciplines
te bevorderen. In 2000 wordt een proefwebsite van de dbnl on line gebracht
en in 2002 vindt de officiële presentatie van de website plaats. De stichting
ontvangt een jaarlijkse bijdrage van de Nederlandse Taalunie.’1
Waaruit bestaan jouw werkzaamheden?
Van Stipriaan: ‘Mijn werkzaamheden zijn zeer divers. Naast het richting
geven aan de voortdurende ontwikkeling van de website, schakel ik de adviescommissies2 per tijdperk in, heb ik de alledaagse bedrijfsvoering, coördineer ik
de digitalisering van alle teksten, onderhoud contacten met de toeleveranciers
en ontwikkel ik de redactionele concepten voor de website met gebruikmaking
van de technische mogelijkheden. Dit laatste beschouw ik als mijn belangrijkste taak. Ik heb dit vanaf het begin gedaan omdat ik vind dat dat elders vaak
niet goed gebeurt. Er heerst een naïef vertrouwen dat de ‘techniek’ er als het
ware vanzelf voor zorgt dat het goed komt. Belangrijkste grondstoffen zijn de
teksten zelf. Daarnaast krijgen de auteurs, periodes en dateringen de volle aandacht.
Hoeveel medewerkers zijn er bij de dbnl betrokken?
Van Stipriaan: ‘Er zijn negen personen werkzaam in het gebouw op het Rapenburg. Tien tot twintig studenten/semi-vrijwilligers verrichten op freelance
basis allerlei klussen voor de dbnl. In het Verre Oosten zijn nog zo’n 50 à 60
medewerkers actief die de teksten scannen en digitaliseren.’
Wat kan men vinden in de dbnl?
Van Stipriaan: ‘De dbnl wil een representatief beeld geven van de Nederlandse literatuur met inbegrip van de taalkunde vanaf de middeleeuwen tot vandaag. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een rechtenvrij en een
rechtendragend deel. De toestemming van auteurs, en soms van hun uitgevers,
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is nodig. Met name het twintigste- en eenentwintigste-eeuwse materiaal is rechtendragend. Zeker 60 % van de website bestaat uit rechtendragende teksten. In
97 % van de gevallen is toestemming verkregen. Soms wordt door een auteur
de opname in de dbnl geweigerd. Sommige auteurs wensen een vergoeding die
niet door de dbnl verstrekt kan worden. Maar in de meeste gevallen vinden de
auteurs hun teksten niet goed genoeg meer voor publicatie op internet.’
Waarom opname van tijdschriften in de dbnl?
Van Stipriaan: ‘Ze zijn een ongekende ‘Fundgrube’ (goudmijn hr) van inzichten en soms verbluffend tijdloze dan wel zeer tijdgebonden stellingnamen.
Sommige tijdschriften zijn wel digitaal beschikbaar, maar moeilijk vindbaar
en dan ook nog heel slecht ontsloten. De dbnl is in staat artikelen van één
auteur te verbinden aan het overige werk van die auteur. Aanvankelijk werden
de meest bekende bladen als De Gids en Forum opgenomen. Toen dit eenmaal
op gang kwam, begonnen de adviseurs aan te dringen om per tijdvak meerdere
tijdschriften op te nemen. Het plan is om op de langere termijn ongeveer duizend tijdschriften te digitaliseren. Dat gebeurt integraal. Dus vanaf het eerste
nummer tot de laatste aflevering. Daar zijn nu de lopende tijdschriften aan
toegevoegd. Dit gaat in nauwe samenwerking met die redacties. Ongeveer 60
periodieken hebben zich aangesloten. Hierbij speelt natuurlijk vooral de rechtenkwestie. Per auteur wordt om toestemming gevraagd om de reeds geplaatste
artikelen in een tijdschrift te mogen digitaliseren en op te nemen in de dbnl.
Meteen wordt dan ook toestemming gevraagd voor diens eventuele bijdragen
in enkele honderden andere tijdschriften. Een auteur zet daartoe zijn handtekening. Als dit eenmaal is gebeurd dan is het online brengen verder routine. De
navraag doet de dbnl zelf en wordt niet overgelaten aan de redacties.’
Welke tijdschriften zijn nu al gedigitaliseerd?
Van Stipriaan: ‘Dat zijn er al heel veel. Sommige voor een deel. Van De Gids
is de negentiende eeuw al volledig beschikbaar, de twintigste eeuw volgt. De digitalisering van De Vaderlandsche letteroefeningen is al voltooid. Van de lopende
tijdschriften noemt Van Stipriaan Spiegel der letteren, en Het Tijdschrift voor
de Nederlandse Taal en Letterkunde. Het laatst genoemde tijdschrift is al klaar,
maar het is nu wachten op het regelen van de toestemmingen van de auteurs.
De dbnl wil een breed spectrum van lopende tijdschriften opnemen, variërend
van literaire tijdschriften als De Gids, Revisor, Hollands Maandblad, Parmentier
en Armada tot populair wetenschappelijke tijdschriften als Onze Taal en harde
wetenschappelijke tijdschriften als Spiegel der Letteren.’
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Hoe kwam Tiecelijn op de lijst van de tijdschriften?
Van Stipriaan: ‘Het werkterrein van de dbnl bestrijkt alle Nederlandstalige
gebieden: Nederland, Vlaanderen maar ook Suriname, de Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika.
Maar waarom Tiecelijn? Dat is toch niet zo’n bekend tijdschrift, zeker niet in Nederland?
Van Stipriaan: ‘Vraag mediëvisten naar wat zij de vijf meest bekende tijdschriften vinden voor de middeleeuwse Nederlandse literatuur, dan wordt,
naast natuurlijk Queeste en Madoc, steevast Tiecelijn genoemd. Tiecelijn hoort
bij de eerste selectie tijdschriften. Deze afbakening was nodig, omdat er anders
geen beginnen aan was. Er zijn zo veel literaire genootschappen of historische
kringen met ieder een eigen periodiek, dat selectie geboden was.’
Waarom wordt Tiecelijn op de Filippijnen gedigitaliseerd?
Van Stipriaan: ‘Er zijn twee kanten aan deze zaak: de hoge kwaliteit op de
Filippijnen en de lage kosten. Men is daar gespecialiseerd in wat men noemt
‘dataconversie’. Men digitaliseert voor meerdere westerse bedrijven. De dbnl is
een kleintje vergeleken bij andere bedrijven als Elsevier en het Springerconcern.’
Is er voor de lopende tijdschriften een termijn om opgenomen te
worden in de dbnl?
Van Stipriaan: ‘De redacties van de tijdschriften bepalen zelf wanneer een
lopend tijdschrift wordt opgenomen in de dbnl. De gemiddelde vertraging is
ongeveer drie jaar. Dit varieert van geen vertraging, dus direct na verschijnen
opname in de dbnl, tot circa tien jaar.’
Waarom zou men nog een abonnement nemen op een tijdschrift als
dat tijdschrift nu ook digitaal ter beschikking komt?
Van Stipriaan: ‘De populariteit van een tijdschrift neemt toe als men regelmatig via zoekmachines in de oude jaargangen terechtkomt. Als men bijvoorbeeld
meerdere malen in Tiecelijn belandt, zal men eerder een abonnement overwegen, omdat dit tijdschrift biedt waar men kennelijk naar op zoek is. Dit is één
van de voordelen van de dbnl. Een ander voordeel is dat oudere tijdschriften,
die soms moeilijk te verkrijgen waren, nu in te zien zijn op de dbnl. Daar worden ze geïntroduceerd met een ‘banner’, een logo van het tijdschrift, waardoor
de herkenbaarheid en bekendheid toeneemt. Ook worden links opgenomen
naar het betreffende tijdschrift zodat men zich op de hoogte kan stellen van
wat het tijdschrift beoogt en wat er in het nieuwste nummer te lezen valt.’
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Hoe gebruiksvriendelijk is de dbnl?
Van Stipriaan: ‘De gebruiksvriendelijkheid van de dbnl is groot. Men kan op
twee manieren zoeken. Ten eerste door de zoekmachines met een trefwoord te
activeren. Men kan ook verder selecteren door een bepaald tijdperk in te toetsten of alleen in een bepaald tijdschrift te zoeken. Navigeren kan ook door de
teksten van één auteur op te vragen. Ook hier kan men een bepaalde periode
afbakenen. De navigatie zal altijd in ontwikkeling blijven, en steeds verfijnder
worden. Titel, auteur, plaats en harde dateringen zijn goed hanteerbare zoekcategorieën, maar voor zogenaamde ‘zachte’ trefwoorden als ‘eer’ of ‘Reynaert’
zijn nog geen specifieke presentaties voorhanden.’
Hoe wordt bekend gemaakt dat Tiecelijn digitaal beschikbaar is via
de dbnl?
Van Stipriaan: ‘Het geven van ruchtbaarheid gaat niet per tijdschrift. Wel
worden elke maand de nieuw ter beschikking komende teksten vermeld in de
nieuwsbrief waarop een paar duizend leden is geabonneerd. Er komt een campagne rond de toestemming van de auteurs. Begin juni 2010 worden auteurs
en het algemene publiek via persberichten op de hoogte gebracht van de plannen om in één campagne de rechten voor een groot aantal tijdschriften in één
keer te regelen. Hiermee wordt ook onder de aandacht van het grote publiek
gebracht dat de tijdschriften ter beschikking komen.’
Maakt men veel gebruik van de dbnl?
Van Stipriaan: ‘Per maand wordt een afzonderlijke bijdrage aan een tijdschrift gemiddeld vijf tot 25 keer geraadpleegd, afhankelijk van het tijdschrift.
Soms één maal maar soms ook 500 maal. Bijvoorbeeld het maandblad Tirade,
waarvan nu acht jaargangen on line staan, is in maart 2000 keer geraadpleegd.
Iets wat in de ‘papieren wereld’ ondenkbaar is. De Gids, waarvan nu 65 jaargangen zijn opgenomen, werd in maart 2010 15.000 keer geraadpleegd.’
De letterkundige TomTom
Met deze laatste, niet zonder trots, gemaakte opmerking komt het interview
tot een einde. Van Van Stipriaan kreeg ik, bij wijze van naslagwerk, de speciale
bijlage De basisbibliotheek, een uitgave van NRC Boeken (3 april 2008) mee. In
deze bijlage staat een opmerkelijk artikel van Elsbeth Etty, die de dbnl vergelijkt met een rit over de snelweg met TomTom.3 Etty somt een aantal voordelen
op van het gebruik van de dbnl. Voorbij zijn ‘al die eindeloze, vaak vergeefse
strooptochten langs antiquariaten en boekenmarkten: halve levens zijn er mee
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heengegaan. […] In een paar muisklikken vinden publicisten, cultuurliefhebbers en hobbyisten wat ze nodig hebben. […] Boekhandel, bibliotheek en antiquariaat zullen er alleen maar voordeel van hebben.’ Haar ervaring is dat
belangrijk werk dat zij mocht inzien of in bruikleen kreeg van universiteitsbibliotheken haar begeerte opwekte, ‘zodanig dat ik niet rustte voor ik het zelf
in bezit kreeg.’ Het opsporen van teksten via de dbnl is volgens Etty vergelijkbaar. ‘Een boek [...] dat ik, op zoek naar een citaat, scan op internet en dat
mij bevalt of mijn nieuwsgierigheid wekt, wil ik vasthouden, op ieder moment
kunnen lezen en volkliederen met aantekeningen. Daarvoor struin ik gerust
alle boekhandels, antiquariaten, markten en internetsites af en die lol houd je.
Er gaat niets verloren. Er komen alleen maar enorme schatten bij.’
En zo is het maar net. Tiecelijn is dankzij de dbnl een eeuwig leven beschoren. Niet alleen Tiecelijn maar ook iedereen die in dit tijdschrift heeft gepubliceerd, wordt aan de vergetelheid onttrokken. En wie zou dat nou niet willen?
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren is te raadplegen via het internet:
http://www.dbnl.org.

Noten
1 De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en
Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste werkterreinen
zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen, onderwijs in en van
het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie van het Nederlands in Europa
en in de wereld.
2 Vanaf 1 januari 2001 is het werkprogramma van de dbnl samengesteld op voordracht van
adviescommissies die zijn geformeerd voor de afdeling Taalkunde en binnen de Literatuur
afzonderlijk voor de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw, de Achttiende/Negentiende Eeuw,
de Twintigste/Eenentwintigste Eeuw, de Jeugdliteratuur en de Surinaamse literatuur. (Bron
http://www.dbnl.org/overdbnl/medewerkers.php)
3 Elsbeth Etty, ‘De letterkundige TomTom’, in: De Basisbibliotheek, 1000 sleutelteksten uit
de cultuurgeschiedenis van de lage landen, speciale boekenbijlage van NRC-Handelsblad, 3 april
2008.
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Wim Gielen
’s-Hertogenbosch, 1935 - Hulst, 2010
Peter Everaers

De vossenjager, hij is niet meer…
In 1993-1994 werkten Wim Gielen en ik voor het eerst samen. Hij wilde een
tentoonstelling over Goethe en Reineke Fuchs organiseren. Ik zou hem daarbij
helpen en samen zouden we een catalogus voor die tentoonstelling maken. Ik
deed onder andere de redactie en de lay-out. De meubelfirma Morres uit Hulst
gaf de catalogus uit en zou zich ook over de uitvoering ervan ontfermen. Dat
liep al snel op een ramp uit, maar Wim beet zich vast in zijn doel en maakte het
de betrokkenen van de firma verdomd moeilijk. Door de ontstane problematiek kwam er een boek dat niet aan onze eisen en verwachtingen voldeed, maar
we moesten het ermee doen. De tentoonstelling werd in ieder geval een succes.
In de daaropvolgende jaren liet Wim nog diverse malen van zich horen als het
de Reynaert betrof; vaak hielp ik hem daarbij. Als hij eenmaal aan iets begon
dan werd het ook uitgevoerd, al moest hij er ’s nachts aan doorwerken. En dat
terwijl hij overdag ook nog zijn drukke dokterspraktijk had. Wanneer ik hem
iets vroeg, dan deed hij zijn uiterste best om mij van dienst te zijn. Dit was
andersom uiteraard ook het geval. Hij vroeg echter zelden iets, misschien deed
hij de zaken het liefst helemaal alleen. Had hij mijn ondersteuning nodig, dan
speelde hij het zo dat ik het uiteindelijk zelf aanbood om hem te helpen.
Gedreven en enthousiast werkte hij, alleen of met anderen, aan geliefde onderwerpen: tentoonstellingen als Goethe – Reineke Fuchs in het stadhuis van
Hulst met catalogus, Streuvels – Wierink in het streekmuseum De Vier Ambachten met boek, en een monografie over de negentiende-eeuwse kunstenaar
Jan Haak. In jaarboeken en tijdschriften (o.a. in Tiecelijn over Robert van Genechten en twee artikelen over kunstenaar Guido de Graeve) verschenen bijdragen van zijn hand over Reynaert de vos. Voor zijn culturele inspanningen,
maar vooral voor zijn activiteiten op het ‘Reynaertvlak’, werd hij in 1994 als
ridder opgenomen in de Orde van de Vossenstaart.
Wim was een vaste klant in mijn antiquariaat Secundus en als ik iets had dat
hem zou kunnen interesseren dan belde, of later mailde, ik hem. Dan kwam hij
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zo snel mogelijk. De antiquarenbeurzen in Mechelen in december sloegen hij
en zijn echtgenote Trude nooit over. Dan was er immer tijd voor een koffie- of
bierpauze in de kantine. Vaak liet hij me pas later zien wat hij bij een van mijn
collega’s had gekocht.
Toen hij gepensioneerd was, ontbrak hij op geen enkele Reynaertactiviteit.
Je kon je geen trouwer aanhanger wensen. Ook werd hij lid van diverse verenigingen die wat met boeken van doen hadden: o.a. de Vlaamse Werkgroep
Boekgeschiedenis, de Maatschappij der Antwerpse Bibliofielen, het Nederlands Genootschap van Bibliofielen enzovoort. Want het boek was toch zijn
grote passie: het mooie, het bijzondere, het zeldzame, het interessante boek.
Overal bij hem thuis kwam je boeken tegen en natuurlijk de meest uiteenlopende curiosa die in verband stonden met de Reynaert. Ook onze streek, het
Land van Hulst, boeide hem zeer. Een aantal jaren was hij voorzitter van de
Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten en in die functie was hij een luis
in de pels van de gemeente. Hij leverde een voortdurende strijd met de plaatselijke overheden om de vernietiging en verminking van het Zeeuws-Vlaamse
erfgoed tegen te gaan. Toen er van alle kanten te veel druk op hem kwam te
staan en er op de persoon werd gespeeld, zag hij zich gedwongen af te treden.
Als hij op een vrijdag weer eens een borrel kwam drinken, liet ik hem altijd
een paar nieuwe aanwinsten zien. Daar werd dan enthousiast over van gedachten gewisseld. Hij was wat interessante uitgaven betreft de ideale gesprekspartner. Soms moest ik hem ook tegen zichzelf beschermen, want hij was geneigd
tot aankoop van ieder mooi boek. Waarschijnlijk is zijn verzameling op het
gebied van Reynaerdiana en fabels de grootste van Nederland en Vlaanderen.
Zijn bibliotheek gaat haast integraal naar de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en
dan vooral naar de Antwerpse Stadsbibliotheek.
Zelfs toen Wim ernstig ziek was en wist dat hij niet lang meer te leven had,
kon hij het niet laten begerenswaardige zaken te kopen. Hij weigerde de strijd
tegen de dood op te geven en probeerde nog zoveel mogelijk van het leven te genieten. Uiteindelijk moest hij die strijd verliezen. Hij overleed thuis op woensdag 1 september 2010. Na een druk bezochte requiemmis met gregoriaanse
zang in zijn geliefde Hulsterse Sint-Willibrordusbasiliek is hij bijgezet in het
graf van zijn vader in ’s-Hertogenbosch.
Met Wim Gielen is een groot collectioneur en kenner van de matière renardienne van ons heengegaan. Ik zal de gesprekken met Wim over de Reynaert of
over om het even welk boek missen. Nooit meer zal ik hem door de jaarlijkse
antiquarenbeurs in Mechelen zien struinen.
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Ter herinnering aan
Wim N. Th.M.B. Gielen
° ’s-Hertogenbosch, 6 oktober 1935
† Hulst, 1 september 2010
Echtgenoot van Trude Nannes

Geboren op 6 oktober, de naamdag van de Heilige Bruno, gaf zijn moeder haar ‘Wimpie’
vijf voornamen i.p.v. de gebruikelijke vier: Wilhelmus Nicolaas Theresia Maria Bruno. Dat
gaf hem een indrukwekkende initialenrij: W.N.Th.M.B. Wim groeide op met twee broers en
twee zussen. Het gezin kreeg een zware klap toen in 1938 vader Wim Gielen overleed. Ma
Enny stond er plots alleen voor. Kort daarna brak ook nog de Tweede Wereldoorlog uit. Ma
voedde haar kinderen liefdevol op, maar het verlies van een papa woog toch op Wim.
Wim was een slim, ondernemend en soms ondeugend jongetje, maar de lieveling van zijn
mama. Het gezin verhuisde van ’s-Hertogenbosch naar Oss, waar Wim school liep en de mis
diende bij de paters karmelieten. Na het gymnasium ging hij medicijnen studeren in Nijmegen, wat hij bekostigde met baantjes in de horeca en bij De Hartog in Oss.
Tijdens zijn studies leerde hij Trude Nannes kennen. Zij trouwden op 26 maart 1971 en
gingen in Hulst wonen, waar Wim de praktijk van Dr. Van Lierop overnam. Zo begon het
Hulsterse leven in het prachtige pand aan de Grote Markt. Wim kon zich in Hulst wijden aan
verschillende hobby’s: Reynaert de Vos, orgelmuziek, heemkunde en geschiedenis, en archeologie, waarvan een zelf gegraven put in de tuin vandaag nog getuigt. Hij had ook een fijne neus
voor goede wijn. Hij en Trude kregen twee kinderen: Annemarie (°1972) en Harrie (°1974).
Wim was een ontdekker, gedreven door zijn nieuwsgierigheid. Samen met het gezin snoof
hij geschiedenis en cultuur op in bijna alle landen van Europa. Ook tijdens die vakanties
kwam ‘Reintje’ om de hoek: overal zocht hij naar uitgaven van of over Reynaert, aangevuld
met fabels. Zo werd het huis stilaan gevuld met een rijke collectie, die nu, na zijn dood, voor
velen een bron van studie en plezier mag worden.
Het pensioen in 2000 was voor Wim een moeilijk te nemen horde. Hij was huisarts in hart
en ziel, stelde zich ten dienste van anderen, luisterde aandachtig naar de verhalen van de mensen, verdiepte zich in de geneeskunst. Het afscheid van de praktijk, van zijn patiënten, viel
hem zwaar. Gelukkig had hij zijn vele hobby’s en een steunende vrouw.
In 2006 kwam het eerste kleinkind. Helaas mocht Wim niet lang genieten van zijn kleinkinderen, want begin 2009 viel het verschrikkelijke verdict: hij had kanker. Samen met zijn
vrouw en ondersteund door zijn kinderen vocht hij dapper en vastberaden tegen deze ziekte.
Hij wilde nog zo graag van alles doen, en vooral ook bij zijn familie zijn.
Je hebt een rijk, actief en intens leven gehad, Wim. Dit alles loslaten was heel erg moeilijk.
Ook jou loslaten is moeilijk. Wij zullen je heel erg missen.
* Tekst van het bidprentje
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Reynaertkroniek 2009
Rik van Daele

In 2009 namen we afscheid van verscheidene reynaerdisten. Volkskundige
emeritus professor Jozef Van Haver (Wieze, 28 maart 1926 - Herdersem,
20 juni 2009) publiceerde in het allereerste themanummer van Tiecelijn (over
de raaf) de bijdrage Raaf en kraai in het volksleven (1992, p. 131-139). Verloskundige emeritus professor Robert Derom, eigenaar van kasteel Notax te
Destelbergen, overleed op 29 juli 2009 op 87-jarige leeftijd. Hij stelde zijn huis
en kelders, met een rijke reynaerdiaanse geschiedenis en met vossenglasramen
van Guido de Graeve, meermaals ter beschikking van reynaerdiaanse gezelschappen. Columnist en reynaerdist Theo Penneman (Sint-Niklaas, 1 mei
1935 - 4 november 2009) had een gevreesde en vlijmscherpe pen en schreef in
het lokale weekblad Het Vrije Waasland in het begin van de jaren 1970 enkele
interessante Reynaertartikelen. Over Chris Ferket (overleden op 18 juni 2009)
en Bert de Corte (13 oktober 2009) volgen hieronder korte beschouwingen.
In 2009 vond een groot aantal tentoonstellingen en lezingen plaats en verschenen diverse Reynaertpublicaties, zoals de Esperantovertaling Renardo
Vulpo van Pieter Jan Doumen, uitgegeven door de Esperanto-Wereldvereniging (EWV) te Rotterdam en Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde bij de Amsterdam
University Press onder leiding van de Reynaertspecialisten André Bouwman
en Bart Besamusca en met een vertaling van Thea Summerfield. 2009 was ook
het jaar van Tricky Reynaert en co, het vernieuwend literair project van de Erfgoedcel Waasland.
03 02 09
Van 3 tot 28 februari 2009 werden in de bibliotheek van het Belgische
Zwijndrecht etsen van Wilfried Janssens Van Reinaert de vos tot Tijl Uilenspiegel tentoongesteld. Met een twintigtal etsen bracht de voorzitter van de
organiserende kunstkring de Sint-Janskunstvrienden een hommage aan beide
literaire figuren.
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Van 3 april tot 2 mei was de centrale bibliotheek van Breda het decor voor
de expositie Reinaart de Vos, met werk van Carla Gerritzen, Wien de Graaf,
Piet Haagh, Anneke Hendrikx, Paul Hermans, Irene Laros, Per van Leest,
Riesjard Schropp en Anne van Waterschoot. Lucie Hillen (zang) en Elena
Yefona (piano) brachten tijdens de vernissage een aantal dierenliederen.
12 02 09
Cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren organiseerde in februari-maart 2009
een tentoonstelling rond de knappe Reynaertprenten die Klaas Verplancke
tekende voor het Reynaertboek van de Zeelse auteur Henri Van Daele (Manteau 2007) onder de titel De felle met de rode baard. Het boek werd in 2008
onderscheiden met de Plantin Moretusprijs, mede door de knappe vormgeving van Peer De Maeyer. Nadien reisde de tentoonstelling naar de bibliotheken van Kruibeke (maart-april), Temse (mei-juni), Stekene (september), SintGillis-Waas (oktober) en naar manifestaties in Belsele (begin juli) en Hulst
(Vestingdagen eind augustus). In 2011 is de tentoonstelling nog te zien in de
bibliotheek van Sint-Niklaas en ze zal voor een deel geïntegreerd worden in
een tentoonstelling van het volledige oeuvre van Verplancke in de Bijlokeabdij
in Gent.
12 02 09
In het Dalton Lyceum in het Zuid-Hollandse Barendrecht speelde het Middelburgse muziektheatergezelschap Zuvuya de honderdste voorstelling van
Reinaert de Vos... gerapt! Meer dan 10.000 toeschouwers zagen inmiddels deze
moderne bewerking van het dertiende-eeuwse verhaal. De drie eigentijdse
troubadours van het gezelschap trokken met hun voorstelling van Menen tot
Winschoten en van Alkmaar tot Maaseik. Charlie May schreef de tekst en de
muziek, Fred Jansen regisseerde en Charles van Kampen verzorgde de techniek. Op 24 mei stond Zuvuya ook op het podium van de openbare bibliotheek
van Amsterdam (oba), samen met Karel Eykman en Ard Posthuma, die voorlazen uit hun recente Reynaertbewerkingen (zie www.youtube.com). Sinds
kort gaan Charlie May enerzijds en Jansen & Van Kampen (nog steeds als
Zuvuya) anderzijds eigen wegen. Charlie May werkt aan een Engelse vertaling
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van Van den vos Reynaerde en Zuvuya blijft een herwerkte voorstelling in het
Nederlands opvoeren (zie www.zuvuya.nl en www.charliemay.nl).
21 02 09
In Stekene organiseerden het Reynaertgenootschap en de Heemkundige
Kring d’Euzie de zeventiende Herman Heyse-lezing, ter herinnering aan Herman Heyse (1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en stichtend
voorzitter van d’Euzie. Hildegard Coupé inventariseerde jarenlang de brieven
en dagboeken van haar oom Cyriel Coupé (beter bekend als Anton van Wilderode). In de lezing Anton van Wilderode. Reizen op versvoeten linkte ze de
reisimpressies uit de dagboeken aan de bundels De Vlinderboom en Apostel na
de Twaalf. Nadien las Marcel Ryssen voor uit het werk van de dichter die door
de toenmalige Belgische premier en thans Europese president Herman van
Rompuy tot zijn favoriete dichter werd uitgeroepen. Tot slot werd Peter Coupé
geïnterviewd over het Huis Van Wilderode, dat eigendom is van de provincie
Oost-Vlaanderen, maar nog steeds geen duidelijke bestemming heeft gekregen.
25 02 09
De Jeugdharmonie van het Koninklijk Harmonieorkest Vooruit uit Harelbeke speelde Muziektheater Reynaert de Vos op 25 en 26 februari in cultuurcentrum Het Spoor te Harelbeke. Tekstbewerking en regie waren in handen van
Brenda Leyman. De muziek van Alain Verhoeven volgde het stramien van het
muzikale sprookje Peter en de Wolf van Sergei Prokofiev.
07 03 09
In administratief centrum De Zaat nam schepen van Cultuur en Toerisme
van Temse Annemie Blommaert het Reynaertbeeldje van Ernest van Huffel in
ontvangst als teken van de overdracht van het voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project (IGP) Het Land van Reynaert. Zij zat meteen een rondetafelconferentie voor over de toekomst van het intergemeentelijk en internationaal samenwerkingsverband Het Land van Reynaert. Dat werd in 1996
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opgericht om de Reynaert blijvend tot leven te brengen in en buiten de regio.
Als gevolg van de gesprekken zal Toerisme Waasland de streek nog sterker
als ‘land van Reynaert de Vos’ profileren. In de loop van 2009 werd de nieuwe
huisstijl van Toerisme Waasland sterk ‘verreynaerdiaanst’ (nieuw logo, nieuwe
affiches en brochure, nieuwe website (zie www.tov.be/waasland/reynaert) en
werd de informatie over het Reynaertverhaal, de Reynaertroutes, -banken,
-beelden, -reuzen, het Reynaertgebak en het Reinaertbier geüpdatet. Het secretariaat van het IGP wordt blijvend waargenomen door Toerisme Waasland
voor Vlaanderen en de gemeente Hulst voor Nederland. Op 23 oktober 2010
ondertekenden de deelnemende gemeenten in Sint-Niklaas (huidig voorzitter
van het IGP) een nieuw samenwerkingscharter.
15 05 09
Jeugdtheater O’bergien onder leiding van Annemie Blommaert bracht een
interessante Reynaertvertolking met erg jonge vossen en vossinnen op de planken van cultuurcentrum Roxy in Temse. In Sluwe Streken namen de dieren ons
mee in een mooie eigen bewerking van de voorzitter van het IGP Land van
Reynaert 2009 met nieuwe Reynaertliederen van Marc Hauman. Zeer opvallend was de eigenzinnige digitale animatie door de leden van het Atelier van
de Academie en Vaktekenschool van Temse o.l.v. Zef Moerloos. De opvoeringen vonden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2009. Het animatiefilmpje
werd later nog gebruikt in een Reynaerttentoonstelling in de gemeentelijke bibliotheek. Andere activiteiten in het kader van het voorzitterschap waren de
fietszoektocht Malpertemst (met medewerking van Marc Moorthamer), een
groot project in de tekenacademie en diverse lezingen.
17 05 09
2009 werd ‘uitgerope deur ’t Spelleken van Drei Kluiten en de Gentsche
Sosseteit tot joar van ’t Gents dialect’. Eddy Levis, ‘prezedent van de Gentsche
Sosseteit’, las ‘veure in ’t Gents uit ‘Reinoart de Vos’ in de veurmalige refter
van de St.-Boafsabdije’. Inleider was de Oost-Vlaamse eregouverneur Herman
Balthazar (zie www.sosseteit.centerall.com).
Eveneens in Gent speelde Jacky Tummers Reinaert, een flamboyante voorstelling met een ‘komediantisch potentieel dat in deze realistische en directe
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dialogen zit’. De voorstelling zonder decor of rekwisieten was bedoeld om op
intieme plaatsten te spelen. Opvoeringen vonden plaats in de bibliotheek van
Destelbergen, in een salon van de Koninklijke Academie in de Koningstraat en
op de kunstboot Gandavus Portus in Gent.
01 06 09
Op pinkstermaandag 1 juni 2009 werden de Wase regisseurs Jaak van der
Helst en Marc Boon onderscheiden als ridders in de Orde van de Vossenstaart
in kasteel Wissekerke te Bazel. Van der Helst speelde de rol van Reynaert in
het Reynaertmassaspel in een regie van Marc Liebrecht op de Grote Markt
van Sint-Niklaas in de meidagen van 1973. Nadien regisseerde hij de SintNiklase Reynaertspelen in 1985 en 1992 (Ik, Reynaert!). Boon regisseerde in
2006 Tussen List en Macht, een Comeniusproject van de Broederschool van
Stekene.
18 06 09
Op zondag 3 mei werd in de dorpskern van het Oost-Vlaamse Zaffelare
het werk Canticleer van Chris Ferket onthuld. Enkele weken later volgde een
imposant Reynaert- en Uilenspiegelbeeld in de poldergemeente Kieldrecht
(Beveren), vlakbij het historische Hulsterlo (nu Nieuw-Namen). Chris Ferket
was bijzonder blij met dit eerste Wase Reynaertbeeld. En hij zat boordevol
plannen. Zo dacht hij aan de schenking van een beeld van Pancer de Bever
aan de gemeente Beveren. Op 18 juni 2009 nam de in Stekene geboren Deinzenaar, een van de belangrijkste moderne Reynaertambassadeurs, zeer onverwacht afscheid na een korte ziekte. Hij rust in een historisch graf op de Gentse
kunstenaarsbegraafplaats Campo Santo, met Reynaert als laatste gezel. Chris
was een culturele duizendpoot. Op de mooie site www.chrisferket.be is een
overzicht van zijn vele (Reynaert)beelden te vinden.
29-30 08 09
De Hulster Vestingdagen stonden in 2009 in het teken van de sluwe vos
Reynaert en zijn streken. Op het programma: een historische stoet met enkele Reynaertwagens voorafgegaan door de Reynaertreuzen van Lochristi, een
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grote scène van de ‘Hofdag’, een ‘galgenmaal’ op de Grote Markt, de lezing Uit
het kookboek van Reynaert de Vos door Rik van Daele, de vertelling van Sluwe
Vos en Slimme Spin door Marcella Piessens en Jan de Maeyer, de Reynaert-rap
van Zuvuya, vossenprenten (Klaas Verplancke) en een kindervossenjacht.
06 09 09
De Erfgoedcel Waasland riep 2009 uit tot Waas reuzenjaar. Binnen dit project werd een reuzenkalender uitgegeven, de website www.wasereuzen.be ontwikkeld, een tentoonstelling en diverse reuzenmanifestaties georganiseerd. Op
6 september liepen de reuzen op de Grote Markt van Sint-Niklaas in een grote
reuzenstoet. Ook de Reynaertreuzen namen deel. In 1965 werden in Lochristi
twee reuzen geboren: Reinaert en zijn vrouw Hermeline. In 1986 kregen ze
het gezelschap van Koning Nobel. Jaarlijks nemen de Reynaertreuzen onder
leiding van Leon Matthijs deel aan een tiental reuzenstoeten in binnen- en buitenland. In 2005 voegde Bruin de Beer zich bij het trio. Ook Sinaai heeft zijn
Reynaertreus. Hij wordt in ere gehouden door Dirk de Geest. De reus Reintje
Vos uit Stekene is dringend aan heropfrissing toe.
09 09 09
Enkele decennia geleden werd de historische Reynaertbank bij de kapel
Oudenbos uit 1955 aan de Lokerse Nonnenbosweg in de vernieling gereden.
Het Lokerse stadsbestuur plaatste toen een nieuwe bank aan de kerk van Oudenbos. In 2009 nam het stadsbestuur het initiatief om ook op de originele
plek een nieuwe rustbank te plaatsen. Ze werd gemaakt door kunstenares
Myrianne Matthys uit Oudenbos. De stad heeft het materiaal aangeleverd.
De bank is – op advies van het Reynaertgenootschap – voorzien van een verspaar uit het Comburgse handschrift (hs. A 1712-1713): ‘Daer na gaf Reinaert
eenen spronc / So dat dien hane die plume stoven’. Op Lokers grondgebied
staan nu vier Reynaertbanken: twee in Daknam (een eerste op het dorpsplein, met de tekst: ‘Coppe R.I.P.: Hier leghet Coppe begraven (vers 461) /
Die reynaert die vos verbeet (vers 463)’; een tweede op de Middendam met
de verzen: ‘Nobel die coninc hadde ghedaen. / Sijn hof craeyeren overal (vers
44-45)’; en twee in Oudenbos. Op de bank aan de kerk van Oudenbos lezen
we de tekst: ‘Nu was buter rechter vaert. / Een prioreit van swarten nonnen
(vers 1694 en 1696)’.
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12 09 09
In Sint-Gillis-Waas werd Grimbeert de das ontvoerd. De rest van Grimbeerts broeders bleef onaangeroerd. Grimbeert stond samen met vier andere
kompanen op sokkels aan de ingang van het gemeentepark, aan de rand van het
nieuwe evenementenplein. Het beeld werd van de sokkel gerukt. Omdat het in
het dorp net kermis was geweest, dachten de lokale bewindvoerders in eerste
instantie aan een vandalenstreek van een dronken feestvierder, maar een zoektocht in de omgeving leverde niks op. Grimbeert werd gemaakt door Albert
de Smedt en in 1997 samen met Reynaert, Bruun, Tibeert en Isegrim aan de
gemeente Sint-Gillis-Waas geschonken. Midden september werd de gestolen
das teruggevonden in de wijk Het Kalf, enkele kilometers van de plaats van het
delict.
27 09 09
Het Vlaamse ensemble Grupetto bracht in Ter Vesten in Beveren de wereldcreatie van het muziekspektakel Reynaert, rosse streken, met speciaal voor
dit verhaal nieuw gecomponeerde muziek van Valentijn Biesemans. Voordrachtskunstenaar en acteur Johan de Paepe, regisseur van Reynaert, De Vosical (2002), bewerkte de tekst en kroop voor de gelegenheid in het vel van alle
dieren. Het resultaat was een pittige gezinsvoorstelling voor jonge welpjes en
de iets oudere, goede verstaanders. De voorstelling werd ondertussen al diverse
malen opgevoerd (zie www.grupetto.be).
13 10 09
De Vlaamse dichter en essayist Bert Decorte overleed op 94-jarige leeftijd.
Hij werkte ook als vertaler (van o.a. Charles Baudelaire en François Villon) en
als bewerker van oude verhalen, onder meer van Lazarillo de Tormes. In 1978
publiceerde hij bij Walter Soethoudt te Antwerpen een Reynaertbewerking. De
tekst werd vervaardigd als basistekst voor een poppenspelreeks die door Marc
Liebrecht werd gerealiseerd: Van den vos Reinaard. Televisiespel voor poppen in
9 taferelen. Omdichting: Bert Decorte. Drama- en Literaire Uitzendingen. In
1985 werd de tekst opnieuw gedrukt, nu met illustraties van Dolf de Rudder
(Reinaard de Vos, Lokeren, Oelbrandt-Rinda, 1985, met een woord vooraf door
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Anton van Wilderode). De tekst beleefde ook een derde druk als: Bert Decorte,
Jan Frans Willems: Reinaard de Vos – Reinaert de Vos, Mechelen, Coda Uitgevers, 1995 (Vlaamse Pockets Literair, 10-11) met illustraties van Wim de Cock.
Bert Decorte werd in 1978 ridder in de Orde van de Vossenstaart.
08 11 09
In aanwezigheid van 85 genodigden werd in de stadsbibliotheek van SintNiklaas het tweede jaarboek van het Reynaertgenootschap voorgesteld, met
als centrale thema’s ‘tricksterfiguren’ (o.a. Loki, Tijl Uilenspiegel, Reynaert,
Anansi, Nasreddin Hodja, Peegie en Boorman) en ‘satirische Reynaerttijdschriften’. Tijdens de presentatie gaf Tiecelijnredacteur Hans Rijns (Leiden)
een bijzonder prikkelende lezing over Sodomie in de Reynaert? Marcel Ryssen
bracht enkele tricksterpassages (o.a. Tijl Uilenspiegel- en Elsschotfragmenten)
en Norbert de Beule las tot slot enkele nieuwe Reynaertgedichten voor.
20 11 09
Onder het motto ‘Op stap met Reinaert’ vond in Lochristi een culturele
kroegentocht plaats. Op diverse plaatsen in de gemeente kon men genieten van
een hapje (Reynaerttaartje of Reynaertspeculoos), een Reynaertbiertje en een
originele vertelling van het Reynaertverhaal door onder anderen Marcel Ryssen. De Reynaertreuzen stonden feestelijk uitgestald en er was ook een Reynaertfilm te bekijken. Bij de bezochte plaatsen: evident de Taverne Reinaert.
Ongetwijfeld vloeide het Reynaertbier van de Proefbrouwerij er die avond rijkelijk.
26 11 09
Sanne Parlevliet promoveerde aan de Universiteit van Groningen op de aanpassingen in kinderboekvertellingen van de verhalen van Robinson Crusoe, Gullivers reizen, Tijl Uilenspiegel en Reynaert de vos. Parlevliet bekeek de kinderboekbewerkingen uit de periode 1850-1950. Haar proefschrift wordt in dit
jaarboek gerecenseerd (p. 428-438).

~ 472 ~

Tiecelijn 23

11 12 09
In een samenwerking van vijf Wase middelbare scholen liep in 2009 de proeffase van een educatief project over ‘Reynaert de Vos, andere Wereldschelmen
en de Jeugd van Tegenwoordig’. De initiatiefnemers wilden het Reynaertverhaal openbreken en confronteren met andere schelmenverhalen zoals Nasreddin Hodja (Turkije e.a.) en Anansi de Spin (Ghana, Suriname, Antillen e.a.).
Door de confrontatie van de Reynaert met andere gelijkaardige schelmenverhalen werden universele thema’s beklemtoond: goed en kwaad, liefde, leugen, haat
en bedrog. De nadruk lag op de eigen inbreng van de leerlingen en de interactie
via de blog www.trickyreynaertenco.be. Tijdens het traject bekeken de leerlingen de Reynaert-rap van Zuvuya, werkten ze met een Reynaertboekenpakket
in de klas en werden schrijfsessies over schelmen met jeugdauteur Marita de
Sterck georganiseerd. De leerkrachten uit de pilootscholen ontvingen vorming
en informatie over ‘het onderwijs als contactzone’ en over het maken en gebruiken van blogs in het onderwijs. Verder werd een vertelproject gecreëerd
met Marcella Piessens (Reynaert) en Jan de Maeyer (Anansi). Initiatiefnemers
en leerkrachten namen ook deel aan een projectenmarkt ‘Interculturaliteit’ tijdens de Dag van de Literatuureducatie te Gent op 24 maart en op 13 mei aan
een vormingsdag voor leerkrachten over interculturaliteit en onderwijs, waarbij
werd gewerkt met concreet verwerkingsmateriaal over de andere schelmen. De
inspiratiebundel voor leerkrachten werd gepresenteerd op 11 december 2009
in Sint-Niklaas. Peter Deckers, ondervoorzitter van Interwaas verwelkomde
de aanwezigen. Coördinator Patrick de Rynck lichtte het educatief project over
‘de Vos, andere wereldschelmen en de Jeugd van Tegenwoordig’ toe. Antwerps
stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen stuurde het gezelschap de nacht in.
De bundel is gratis verkrijgbaar bij de Erfgoedcel Waasland (www.trickyreynaertenco.be) en vormt het voorlopige sluitstuk van dit project waaraan het
Reynaertgenootschap intens heeft meegewerkt. Tricky Reynaert en Co is een
initiatief van de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met het Reynaertgenootschap, het Stadsarchief Sint-Niklaas, cultuurcentrum Ter Vesten en het
cultuurbeleid Beveren, de Universiteit Gent (vakgroep Onderwijskunde), het
Atheneum Sint-Niklaas, de Broederschool Sint-Niklaas – Humaniora en
Campus Stekene, het Atheneum van Temse en het Instituut Sinte-Amelberga
uit Temse.
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Alexander Baneman (1986) publiceerde proza en poëzie in diverse literaire tijdschriften, waaronder Liter en Lava. Voor het Vlaamse blad Weirdo’s werkt hij aan een serie essays
over het werk van Charles Dickens. Hij woont en werkt in Amsterdam.
Egbert Barten (1960) studeerde contemporaine geschiedenis, economisch-sociale geschiedenis en Engelse letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en werkte daarna
bij het Nederlands Filmmuseum en het Gemeentearchief Amsterdam. Is sinds 2000 freelance filmhistoricus. Publiceerde onder andere over Nederlandse en Duitse filmgeschiedenis
in de periode 1930-1950 in bladen als Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Historical Journal
of Film, Radio and Television, Skrien en De Filmkrant. Over de antisemitische film Van den
vos Reynaerde schreef hij eerder onder andere in de Volkskrant en in het boek Meestal in het
verborgene. Animatiefilm in Nederland 1940-1945, Abcoude, 2000.
Robine Bausch-Bronsing studeerde Franse taal- en letterkunde en vergelijkende literatuurwetenschap aan de Universiteit in Utrecht. Na haar afstuderen stond zij enige jaren
voor de klas op een V.W.O.-school in Utrecht. Een periode in het buitenland volgde, waarin
zij Nederlandse les gaf aan buitenlanders als docent bij het Berlitz taleninstituut. Terug in
Nederland zette zij haar eigen tekstbureau op. Later werd zij freelance stafmedewerker van
het Koninklijk Concertgebouworkest. Hier was zij mede verantwoordelijk voor vele publicaties. Sinds 2006 studeert zij kunstgeschiedenis in Utrecht, waar zij nu de Master Beeldende
kunst tot 1850 aan het afronden is.
Gerrit Berveling (Vlaardingen, 1 april 1944) is een Nederlandse esperantist. Hij is
redacteur van de rubriek Spirita vivo (Geestelijk leven) in het tijdschrift Monaco en redacteur
van het literair tijdschrift Fonto. Daarnaast is hij lid van de Akademio de Esperanto. Hij
schreef poëzie, proza, essays en vertaalde vele werken uit verschillende talen. Voor zijn vertaling van Antologio Latina kreeg hij in 2003 de OSIEK-prijs.
René Broens, medioneerlandicus, wil Van den vos Reynaerde in zo veel mogelijk vormen
laten schitteren. Onlangs verscheen Reynaert de vos van Marc Legendre (tekeningen) en René
Broens (vertaling en scenario). Hij hoopt in 2012 te promoveren op Van den vos Reynaerde.
Het leven van een antichrist. In 2013 brengt hij de voorstelling Reynaert de vos, samen met Luc
van den Bergh.
Robert de Bock (Sint-Niklaas, 1942), historicus (UGent, 1964). Publiceerde wetenschappelijke bijdragen over de institutionele en sociaal-economische geschiedenis van het
Land van Waas en kunstkritische artikels in diverse tijdschriften. Geeft inleidingen voor
kunsttentoonstellingen, lezingen en gastcolleges in culturele verenigingen en academies. Initiatiefnemer van kunstmanifestaties en -projecten. Is sinds 1997 bestuurslid en ondervoorzitter van de Koninklijke Wase Kunstkring. Zie www.wasekunstkring.centerall.com.
Yvan de Maesschalck studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Is
leraar aan de Europese school van Brussel. Schrijft opstellen en recensies in diverse tijdschriften. Publiceerde samen met Herman Henderickx Naakt en wit, een ademende steen (2003),
een thematisch overzicht van de naoorlogse Nederlandse poëzie. Heeft bijzondere belangstelling voor het werk van Cyriel Buysse en voor de Reynaert.
Peter F.W.H. Everaers is antiquaar (Antiquariaat Secundus, sinds 2002 lid van de
Nederlandsche Vereniging van Antiquaren) gevestigd te Ter Hole. Tot zijn culturele, histori-

~ 474 ~

Tiecelijn 23

sche en reynaerdiaanse activiteiten behoren diverse tentoonstellingen uit eigen collectie over
Streuvels, Timmermans en Reynaert de Vos. Hij is coauteur en/of uitgever van diverse geschiedkundige, literaire en bibliofiele uitgaven.
Willy Feliers is redacteur van Tiecelijn. Hij bestudeert en verzamelt grafiek, in het bijzonder ex libris. Publiceert in Graphia, Ulieden Spiegel en Tiecelijn. Is redacteur van de catalogus Reynaert de vos in prent en exlibris. Werkte mee aan het tweede Stijn Streuvelsjaarboek
De vos en het lijsternest.
Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie, specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij is emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis en Geschiedenis van de middeleeuwse, Nederlandse en Europese literatuur aan de KU Brussel. Hij publiceerde verschillende werken over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis.
Nard Loonen (Oss, 1946) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde later aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift
over voorzetsels in het Nederlands, Italiaans en Tsjechisch; was tientallen jaren o.a. docent
Nederlands aan diverse middelbare scholen, aan M.O.-opleidingen en lerarenopleidingen in
Nederland. Hij ontwierp een uitgebreide lesmodule over de Reynaert die hij ook enkele jaren
aan de Hogeschool Nijmegen uitvoerde en publiceerde enkele Reynaertartikelen in het tijdschrift Tiecelijn. Sinds zijn pensionering woont hij permanent in Frankrijk.
Rudi Malfliet werd in 1941 geboren te Sint-Niklaas, studeerde natuurkunde aan de
universiteiten van Leuven en Utrecht en is emeritus professor aan de universiteit van Groningen. Na zijn emeritaat keerde hij terug naar zijn geboortestreek en studeerde middeleeuwse
geschiedenis aan de Universiteit Gent. Deze studie werd afgerond met een scriptie over de
Vlaamse cisterciënzers in Zeeland en de Vier Ambachten in de twaalfde en dertiende eeuw.
Sinds enkele jaren verdiept hij zich in de historische achtergronden van Van den vos Reynaerde, hetgeen in 2010 resulteerde in het boek Van den vos Reynaerde. De feiten.
Mark Nieuwenhuis studeerde Spaanse taal- en letterkunde in Utrecht, met als afstudeerrichting middeleeuwse studies, en Latijnse taal en cultuur in Amsterdam (UvA). Is
leraar Latijn en KCV aan I.S.G. Arcus in Lelystad en daarnaast vertaler van Latijnse teksten.
Tot nu toe gepubliceerd: Ysengrimus; Geoffrey van Monmouth, De geschiedenis van de Britse
koningen; Plinius, De Wereld; Jacobus de Voragine, De hand van God (heiligenlevens; samen
met Vincent Hunink); Odoric van Friuli, Mijn reis naar het verre oosten (reisverslag, samen
met Vincent Hunink). Is vooral geïnteresseerd in de Latijnse literatuur van de twaalfde en
dertiende eeuw, met name teksten over dieren (de Ysengrimus!), epische en lyrische poëzie.
Charlotte Pylyser studeerde taal- en letterkunde en literatuurwetenschap aan de
Katholieke Universiteit Leuven. Zij laat zich graag meeslepen door tricksterfiguren en postmoderne literatuuruitingen. Aan de Katholieke Universiteit Leuven start ze met een onderzoeksproject rond het fenomeen van de graphic novel in Vlaanderen.
Hilde Reyniers werkte eerst in de privésector en ondertussen reeds een decennium in
de (multi-) culturele sector, eerst als cultuurconsulent en vervolgens als integratieambtenaar
in Lokeren, daarna als cultuurdeskundige (projectmedewerker) en momenteel als cultuurbeleidscoördinator in Beveren.
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Hans Rijns studeerde in 1999 af als historisch letterkundige aan de Universiteit Utrecht
op het onderwerp ‘Obscene en scabreuze dubbelzinnigheden in Van den vos Reynaerde’. In
2007 publiceerde hij de diplomatische en synoptische editie De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie (1479-1700). Sinds 2008 is hij redactielid van Tiecelijn.
Marcel Ryssen was vanaf 1946 leraar Nederlands in de Broederschool te Sint-Niklaas.
Is voordrachtskunstenaar en speelde meermaals in voorstellingen van het vossenverhaal. Was
medeauteur van het massaspel Ik, Reynaert! en lid van het productieteam. Schreef de tekst
voor het stripverhaal Reynaert de Vos van het Intergemeentelijk project Het land van Reynaert (tekenaar Kris de Roover). Publiceerde diverse bijdragen in Tiecelijn en is voorzitter van
het Reynaertgenootschap. In 2010 verscheen de cd Marcel Ryssen vertelt ‘Reynaert de vos’, een
uitgave van het Reynaertgenootschap.
Rik van Daele is stadsbibliothecaris van Sint-Niklaas. Promoveerde in 1992 op een
dissertatie over Van den vos Reynaerde. Functie van de ruimtelijke elementen en de naamgeving.
Publiceerde diverse boeken en artikelen over de Reynaertnaleving en een Reynaertvertaling.
Jack van Peer is criminoloog van opleiding. Hij is sedert 2001 korpschef van de lokale
politie in Sint-Niklaas, maar desondanks niet te benauwd om nu en dan een vossenstreek uit
te halen. Hij is een fervent ex-librisverzamelaar, bovendien ook voorzitter van de vzw Graphia
en lid van de redactie van Boekmerk.
Vormgeefster
Lies Van Gasse (1983) studeerde illustratieve vormgeving aan Sint-Lucas in Antwerpen en schilderkunst aan de Accademia di Brera in Milaan. In 2008 verscheen haar debuutbundel Hetzelfde gedicht
steeds weer en in 2010 de beeldroman Sylvia (beide bij uitgeverij Wereldbibliotheek te Amsterdam). Binnenkort publiceert ze haar tweede dichtbundel: Brak de Waterdrager. Lies ontwierp de lay-out en de coverillustratie van dit jaarboek.
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Steunabonnee 2010
Minstens 25 euro. U ontvangt:
(1) het jaarboek Tiecelijn 23;
(2) de uitnodigingen van de activiteiten van de vzw Reynaertgenootschap;
(3) het boek Ysengrimus (Querido, 1997, Griffioen) van Mark Nieuwenhuis;
(4) de vermelding van naam en woonplaats (bij betaling vóór 15 september).
Antiquariaat Schoon Lier, Job Deckers, Lier (B)
Antiquariaat Secundus, P. Everaers, Ter Hole (NL)
Ast Fonteynegenootschap (B)
Jan Baes, Kalmthout (B)
Lucien Bats, Sint-Niklaas (B)
Bernard Benoot, Lochristi (B)
Ivan Bernage, Deurne (B)
Prof. dr. Amand Berteloot, Ostbevern-Brock (D)
Prof. dr. Bart Besamusca, Utrecht (NL)
Valentijn Biesemans, Brakel (B)
A. Boeren, Rijswijk (NL)
Dr. André Bouwman, Leiderdorp (NL)
R. Breukers, Bree (B)
René Broens, Antwerpen (B)
Fernand Brossé, Brakel (B)
John Buyse, Stekene (B)
Jan Buytaert, Sint-Niklaas (B)
Felix Claessens, Tienen (B)
Herman Cole, Sint-Niklaas (B)
Emma Crebolder, Maastricht (NL)
Chris de Beer, Sint-Niklaas (B)
Eric de Bruyn, Wuustwezel (B)
Ivo de Cock, Stekene (B)
Lucien de Cock, Laarne (B)
Paul de Cock, Leuven (B)
Wim de Cock, Belsele (B)
Juliaan de Cuyper, Burcht (B)
Ineke De Deckere, Clinge (NL)
Tineke de Geeter, Puurs (B)
John de Jaeger, Kapellen (B)
Maurits de Jonghe, Assebroek (B)
Ignace de Kesel, Stekene (B)
E. de Koning, Hulst (NL)
Yvan de Maesschalck, Sint-Niklaas (B)
Marcel de Meyer, Rupelmonde (B)
G. de Vos-Keppens, Mechelen (B)

J. de Vos, Delft (NL)
Peter de Vos, Destelbergen (B)
Nik de Vries, ’s-Hertogenbosch (NL)
Aurèle de Witte, Melsele (B)
Lieven Dehandschutter, Sint-Niklaas (B)
Lucien Delange, Sint-Baafs-Vijve (B)
Ingrid Desmedt, Heist-aan-Zee (B)
D’Euzie, Stekene (B)
Lutg. D’haene, Bissegem (B)
P.J. Dieleman, Zwijndrecht (NL)
Engelen-Ketele, Antwerpen (B)
Erfgoedcel Waasland (B)
Edgar Ernalsteen, Brasschaat (B)
Willy Feliers, De Klinge (B)
J.J. Franken, Berkel Enschot (NL)
Robert Geladi, Zoersel (B)
Gemeentebestuur Lochristi (B)
Gemeentebestuur Stekene (B)
J. Gaudaen-Dieltjens, Sint-Niklaas (B)
Trude Gielen, Hulst (NL)
Marc Goetinck, Sint-Kruis Brugge (B)
Wilfried Grauwels, Rotselaar (B)
Piet Hageman, Hulst (NL)
Hakkemars, Uithoorn (NL)
Cyriel Heirbaut, Sint-Niklaas (B)
Yo Heyse-Herman, Stekene (B)
Prof. dr. Y. Hieda, Kyoto (J)
Peter Hoefman, Sint-Niklaas (B)
R. Janssens-Desmedt, Beveren (B)
G. Jansseune, Oostduinkerke (B)
Rien Jonkers, Brussel (B)
Th. Kerckhaert, Hengstdijk (NL)
Oswald Kielemoes, Gent (B)
Johan Koppen, Stekene (B)
Dr. Willem Kuiper, Zaandam (NL)
Prof. dr. Gert Laekeman, Stekene (B)
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André Lampaert, Houthulst (B)
Stan Lapinski, Amsterdam (NL)
Isa Lateur, Sint-Kruis-Brugge (B)
Eddy Levis, Gent (B)
Dr. F.J. Lodder, Ridderkerk (NL)
Dr. Nard Loonen, Rosoy-sur-Amance (F)
Em. prof. Rudi Malfliet, Stekene (B)
Hildegarde Mariman, Sint-Niklaas (B)
Arthur Massé, Antwerpen (B)
Leon Matthijs, Lochristi (B)
Marc Mees, Lier (B)
Peter Melis, Sint-Niklaas (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)
M.-J. Neve-Menu, Stekene (B)
Dr. Ettina Nieboer, Amsterdam (NL)
Mark Nieuwenhuis, Lelystad (NL)
Simone Nonneman, Borgerhout (B)
Armand Onghena, Boortmeerbeek (B)
Ard Posthuma, Groningen (NL)
Philip Proost, Deinze (B)
Roger Ramon, Sint-Amandsberg (B)
Paul B. Reynaert, Zellik (B)
Em. prof. Joris Reynaert, Drongen (B)
Em. prof. J.-J. Reynaerts, Tienen (B)
Omer Reyniers, Sint-Niklaas (B)
Hans Rijns, Leiden (NL)
R.W.A. Rijnvos, Mierlo (NL)
Jef Rombaut, Sint-Niklaas (B)
Schoonjans, Lokeren (B)
Liesbeth Schreuder, Oldebroek (NL)
Toine Scheurs, Hulst (NL)
Prof. dr. A. Schwarz, Lausanne (CH)
Elze ter Harkel, Groningen (NL)
Th.J.V.M. Thiels, Beers (NL)
Luc Tirez, Stekene (B)
Leon ‘Tkint, Sint-Niklaas (B)
Veerle Uyttersprot, Dendermonde (B)
Jan van Alphen, Limbricht (NL)
René van Bogaert, Kruibeke (B)
Freddy van Bogget, Kapellen (B)
Staf en Mariette Van Daele, Sint-Niklaas (B)

Walter van Dam, Beveren (B)
J.P. van de Vijver, Zeveneken (B)
Prof. dr. B. van den Abeele, Brussel (B)
Lutgard van den Broeck, Sint-Niklaas (B)
Wout van Dinther, Vught (NL)
Georges van Dooren, Stekene (B)
Octaaf van Duffel, Zaffelare (B)
Jo van Eetvelde, Zellik (B)
P.H. van Gemert, Bunnik (NL)
Roger van Huffel, Sint-Niklaas (B)
Van Kemseke, Sint-Gillis-Waas (B)
Marc van Kerchove, Laarne (B)
Sonia van Keymeulen, Schilde (B)
H.G. van Otterloo, Houten (NL)
Jack van Peer, Kemzeke (B)
Marinus van Reeth, Niel (B)
Van Rompaey-Ceulemans, Aartselaar (B)
Elisabeth van Son, Kessel-Lo (B)
Wim Vanseveren, Tielt (B)
Vansina-Debeuckelaere, Kalmthout (B)
Prof. dr. Johan Verberckmoes, Heverlee (B)
Jozef Verbraecken, De Klinge (B)
Johan Vercruysse, Willebroek (B)
Paul Verstraete, Assebroek (B)
Patricia Visscher, Veldhoven (NL)
E.J.W. Vos-De Graaff, Amstelveen (NL)
Wiljo Vos, Zeist (NL)
J.W. Walgien, Oldenzaal (NL)
M. Wassenburg, Hulst (NL)
Em. prof. Werner Waterschoot, Grembergen (B)
Annemie Wauman, Belsele (B)
Prof. dr. Frank Willaert, Antwerpen (B)
A.C. Willeboordse, Aardenburg (NL)
Zuvuya, Middelburg (NL)
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