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Ten geleide / Tiecelijn 27

metamorfosen van een gemene vos
Rik van Daele

Op 24 april 2014 vond in de statige Nottebohmzaal van de Antwerpse Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een studiedag plaats over Reynaerts
lange leven doorheen een geschiedenis van vele eeuwen. De organisatie was
in handen van het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (UAntwerpen), het Liberaal Archief, het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool), de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience (EHC) en het Reynaertgenootschap. Motor van het colloquium was de jonge doctor Adelheid Ceulemans. Zij schotelde de ruim negentig aanwezigen, waarbij vele jonge studenten uit Vlaanderen en Nederland
een bijzonder goed georganiseerde dag met een afwisselend en boeiend programma voor. Het accent lag op diverse twintigste- en eenentwintigste-eeuwse
Reynaertbewerkingen. In dit zevende jaarboek van het Reynaertgenootschap,
Tiecelijn 27, worden alle bijdragen van dit colloquium gepubliceerd. De begeleidende tekst voor de studiedag klinkt de lezers van Tiecelijn bekend in de oren en
geldt bijna als een soort geloofsbelijdenis: ‘Ook anno 2014 blijft het Reinaertpersonage tot de verbeelding spreken. Hij is een vrijbuiter die met zijn vossenstreken constant de grenzen van wet en fatsoen aftast. Maar met zijn leugens
en listen ontmaskert hij tegelijk de schone schijn van de wereld rondom hem.
Het Reinaertverhaal houdt de menselijke samenleving een spiegel voor. Dieren
handelen als mensen. Van den vos Reynaerde uit kritiek op de schijnheiligheid
van mens en maatschappij. Dat het verhaal vandaag nog steeds populair is,
bewijst dat deze kritiek van alle tijden is.’
De redactie van Tiecelijn is bijzonder blij dat ze de acta van deze studiedag
kan publiceren. Het geeft meteen de organisatoren en auteurs een snelle en
directe toegang tot een brede groep van kenners en geïnteresseerden. Het
Reynaertgenootschap hoopt de goede banden met de diverse initiatiefnemers
te onderhouden zodat Metamorfosen van een gemene vos geen single shot was,
maar een basis voor toekomstige projecten. Terwijl het Reynaertcongres in
Antwerpen plaats vond had ook in Gent een interessante reynaerdiaanse manifestatie plaats. Het Liberaal Archief organiseerde er een tentoonstelling met
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een ruime selectie uit de fraaie Reynaertcollectie van verzamelaar Philippe
Proost (van 24 april tot 11 juli 2014).
De tweede afdeling van dit jaarboek biedt een keur aan artikels, waarvan
sommige wonderwel aansluiten bij de colloquiumbijdragen, bijvoorbeeld de
bijdragen van Paul Wackers en Bjorn Schrijen. Het stuk over Jan Ray’s Malpertuis vormt een interessant tweeluik met dat over over Ray’s (Gentse) stadsen tijdsgenoot Richard Minne. Van Minne naar Boon is evenmin een grote
stap. Het ‘picareske’ verbindt de bijdragen van T’Sjoen/Van Damme en Yvan
de Maesschalck. De bijdrage van Steven van Impe, stafmedewerker van de erfgoedbibliotheek blikt terug op de verwerking en inventarisatie van de collectie
Wim Gielen. In dezelfde Nottebohmzaal werd op 17 november 2011 in aanwezigheid van rector Alain Verschoren, schepen van Cultuur Philip Heylen en
directeur van de EHC An Renard de collectie Wim Gielen door Wims weduwe, Trude Gielen, overgedragen aan de EHC (voor de Reynaertboeken) en de
UA (voor de collectie fabelboeken). Momenteel is de hele collectie geïnventariseerd en is de EHC voor de reynaerdianen een waar vossenparadijs geworden
(http://www.consciencebibliotheek.be/Museum_Erfgoedbibliotheek_NL/
ErfgoedbibliotheekNL/ErfgoedbibliotheekNL-Collectie/Collectie-Bijzondere-collecties/Herkomst-collecties/Wim-Gielen-(1935-2010).html).
In dit jaarboek zijn opnieuw opvallend veel jonge auteurs aan de slag gegaan
(Ceulemans, Van Damme, Vroomen, Schrijen en Brijs), die voor het eerst in
dit jaarboek publiceren. Ook gerenommeerde hoogleraren en specialisten blijven verder hun geduldige en diepgaande onderzoek in dit jaarboek vastleggen.
Janssens, T’Sjoen en Humbeeck (wij kijken al lang uit naar een nieuwe standaardbijdrage over Boons Wapenbroeders, de voorbode van een nieuw deel van
het Verzameld werk dat door De Arbeiderspers wordt uitgegeven) spraken op
het colloquium. Wackers bekijkt de moeilijke relatie die moderne bewerkers
met de tweede Reynaert hebben. Mark Nieuwenhuis en Hans Rijns verdiepen
zich verder in door hen ontgonnen vakgebieden (de eerste vertalingen van middeleeuwse, Latijnse dierenteksten, de tweede fabeldrukken). Yvan de Maesschalck serveert ‘picareske haas’ in een boeiende bijdrage over het werk van
de moderne Finse auteur Arto Paasilinna (1942) en recenseert twee bijdragen
aan de moderne Nederlandse literatuur van Tiecelijnmedewerkers (met name
Lies van Gasse en Paul Verhuyck), waarmee Tiecelijn verder blijft kijken dan
alleen de Reynaertliteratuur. De Reynaertschotel die Tiecelijn de lezer serveert
bevat ook dit jaar een recensie van het laatste nummer van Reinardus (door
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Gert-Jan van Dijk) en opent het blikveld op nieuwe Reynaerticonografie – in
dit nummer een rijk geïllustreerde bijdrage over het krachtige vossenwerk van
de Vlaamse kunstenaar Caroline Coolen door Christl van den Broucke en een
korte hommage aan de in 2013 overleden Ernest van Huffel.
Dat het bord rijkelijk vol is wordt duidelijk voor wie Bob de Nijs’ vertaling
van een dierenepos van de Catalaanse dertiende-eeuwse dichter Roman Llull
leest. De Nijs vertaalt al een leven lang Catalaanse literatuur en bezorgt ons
nu de eerste Nederlandse vertaling van een merkwaardig stukje middeleeuwse
vossenliteratuur.
Dit nummer wordt afgesloten met een aanvulling op de tien jaar geleden
gepubliceerde bibliografie van De Reynaertbewerkingen sinds 1800. Willy Devreese hield een decennium lang een lijstje van nieuwe Reynaertpublicaties bij
en vulde ook het bestaande overzicht zorgvuldig aan. Het is meteen een aansporing aan alle Tiecelijnabonnees om eventuele nieuwe publicaties en aanvullingen aan de redactie te signaleren. Van nu af aan wordt een geïntegreerde
bibliografie van moderne Reynaertbewerkingen ook aangeboden op www.reynaertgenootschap.be. Wie de Reynaertavonturen van Tiecelijn niet alleen via
papieren weg maar ook digitaal volgt, weet ondertussen reeds dat Tiecelijn 27
vanaf de publicatie meteen ook digitaal beschikbaar is.
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Liefde en lust in het graafschap
Vlaanderen van de dertiende eeuw
Floris ende Blancefloer en Van den vos Reynaerde
Jef janssens

De laatste 25 jaar dreef het onderzoek van het dertiende-eeuwse meesterwerk Van den vos Reynaerde driftig mee op de tsunami van publicaties, veroorzaakt door het Leidse pioniersproject Nederlandse literatuur en cultuur
van de middeleeuwen, een fenomeen dat herhaaldelijk als turbo-mediëvistiek
werd omschreven.1 Nieuwe edities en bewerkingen, codicologische studies,
proefschriften, tijdschriftartikels, jaarboeken en een literatuurgeschiedenis
bieden de vossenjagers meer dan 5000 pagina’s leesplezier. Het hoofdpersonage maakte een drastische metamorfose mee: van sympathieke schelm, ‘de
Uilenspiegel onder de dieren’ van de vroegere filologie, degradeerde hij tot
een duivelse schurk, bedrieger en moordenaar. Men was onder meer tot het
inzicht gekomen dat de omschrijving van de vos in het begin van het verhaal
door de auteur zelf, ‘den fellen metten roden baerde’ (v. 60), voor middeleeuwers veel pejoratievere connotaties opriep dan voor de moderne lezer.2
Dat bleek perfect te sporen met het negatieve vossenbeeld in bestiaria en
marginaaltjes, maar ook in moraliserende teksten en encyclopedieën waarin
telkens de betekenis van bedrog en schijnheiligheid nadrukkelijk doorklonk.
Reynaert als schurk werd ook in de media de dominante perceptie zoals in
2007 bleek toen Radio 1 op zoek ging naar de grootste snoodaard der letteren en de vos als ‘de vleesgeworden doortraptheid’ op de derde plaats eindigde na Hannibal Lecter en Jean-Baptiste Grenouille. Toch bleef deze stelling
niet onbesproken. Frits van Oostrom, nochtans een van de schurkenvoorstanders van het eerste uur, kwam op zijn mening terug en verklaarde in zijn
literatuurgeschiedenis het beeld van de negatieve Reynaert als een gevolg van
een té simpele lectuur.3 Ik was en ben niet overtuigd.4 En om dat nog maar
eens in de verf te zetten, verwijs ik naar een marginaaltje in een Vaticaans
register van paus Innocentius III uit het begin van de dertiende eeuw dat m.i.
in de vakdiscussie nog niet is opgedoken: de vos als schijnheilige geestelijke.
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Ik ben geneigd om de prominente uitbeelding van zijn tong te beschouwen
als een verwijzing naar Reynaerts perfide woordenvloed, waarmee hij zijn
mededieren misleidt.5
Het laatste decennium is de onderzoeksfocus verrassenderwijs verschoven
naar de attributieproblematiek: wie was de dichter van de Reynaert? Rik van
Daele schetste in 2005 een robotfoto van Willem die Madoc maakte, een
identificatieschets die vijf jaar later door Rudi Malfliet gedetailleerd werd
ingevuld.6 De Reynaertdichter wordt vereenzelvigd met Willem Corthals,
cisterciënzer lekenbroeder van de abdij van Boudelo. Die Willem Corthals
alias Willem van Boudelo is uit de vele voorstellen in het verleden voor het
auteurschap ongetwijfeld de meest plausibele kandidaat. Vermits zijn zuster, die in Gent voor een refugium van de abdij van Boudelo zorgde, tot het
Gentse stadspatriciaat behoorde, verbindt deze Willem de twee polen van de
literaire ruimte in de Reynaert: Gent en het Land van Waas. En vooral de op
het eerste gezicht terloopse vermelding van het dorpje Absdale (tussen Hulst
en Axel), bij de karikaturale beschrijving van de dorpers die Bruun naar het
leven staan, is in de discussie ter zake een stevig argument: de vermeende
dichter / Willem Corthals bleek daar volgens een oorkonde van 1267 een
huis te bezitten en zo is het ‘Absdale’ in de Reynaert Willems gepersonaliseerde wegwijzer naar zijn identiteit.7 Willem van Boudelo was bovendien
een goede bekende van de gravin van Vlaanderen. Johanna van Constantinopel kreeg in 1238 van het algemeen kapittel van Cîteaux als tegenprestatie
voor haar grote inzet voor de orde de toelating om Willem, samen met twee
andere lekenbroeders, in te zetten voor het beheer van haar domeinen. Voor
haar – en later voor haar zus Margaretha – kocht hij als grafelijk ambtenaar woeste gronden aan en bemiddelde in allerlei juridische conflicten. Zijn
grondtransacties en onderhandelingen verklaren alleszins zijn vertrouwdheid met de streek, zelfs van nietige plekken als Elmare en Hulsterlo. 8 Dit
profiel heeft Willem merkwaardig genoeg gemeen met een andere dertiendeeeuwse dichter, streek- en jongere tijdgenoot: Diederic van Assenede, de auteur van Floris ende Blancefloer, een man die als clericus ook overvloedig
van 1263 tot 1295 in oorkonden en rekeningen is geattesteerd. In wat volgt
probeer ik in een vergelijking met Diederics werk het profiel van ons dierenepos scherper te stellen.
Van beide auteurs hebben we het volledige werk bewaard, wat voor de dertiende eeuw eerder uitzondering dan regel is. En hun beider werk is tegen het
achterdoek van de toenmalige ridderepische literatuur in Vlaanderen uit-
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zonderlijk.9 In de eerste helft van de dertiende eeuw weerklinkt er nogal wat
militair wapengekletter en avontuurlijke dadendrang, zowel in de Latijnse,
Franse als Middelnederlandse ridderromans. Karel de Grote bevecht met
zijn kruistochtridders avant la lettre de Saracenen in Spanje of beteugelt met
geweld weerspannige leenmannen in eigen land, Alexander de Grote verovert
vechtenderwijs de hele bekende wereld.10 Maar ook in de eigentijdse liefdesverhalen gaat ‘amors’ hand in hand met ‘armes’: Eneas verdeelt zijn aandacht
tussen zijn lieven en overleven in Latium, en de strijd om de Trojaanse schonen is legendarisch.11 In Arturromans wordt deze dubbele thematiek geconcretiseerd in de avontuurlijke queeste, waarbij de titelheld zich moet bewijzen door te excelleren in hoofs gedrag en ridderlijke moed en waarbij hij op
die manier de liefde van een jonkvrouw verwerft: eigenlijk een beschaafde
variant van de vroegere Brautwerbung.12 In Floris ende Blancefloer is het
militaire geweld gemarginaliseerd tot een moslimrooftocht in het begin van
het verhaal en tot een aantal allusies rond de Trojegeschiedenis; het overgrote deel van dat verhaal staat exclusief in het teken van ‘amors’, de wederzijdse
liefde die alles overwint. Tijdens het leven van Floris en Blancefloer duikt
slechts één enkel zwaard op, dat van de emir, die er de op heterdaad betrapte
geliefden mee wil vermoorden. Ook in de Reynaert ontbreekt het wapengeweld. Dat lijkt vanzelfsprekend omdat het hier om een dierenverhaal gaat.
Dat is het evenwel niet omdat in de Franse branches het antropomorfisme
zo ver gaat dat de dieren er als ridders te paard rijden, tornooien uitvechten,
oorlog voeren tot en met belegeringswerktuigen bedienen.
De combattieve dadendrang is in beide werken in ruime mate vervangen
door het gesproken woord in de vorm van complexe monologen en dialogen.
Het aantal verzen besteed aan directe rede bedraagt in de Eneasroman van
Veldeke 36,8%, in de Roman van Ferguut 39,9%; daar schiet Floris ende
Blancefloer ietsje bovenuit met 41,7%. Maar voeg daarbij nog een groot aantal verzen in de indirecte rede en enkele lange innerlijke conflictmonologen,
dan kan men gerust stellen dat een eerste indruk wordt bevestigd: er wordt
in de Vlaamse Florisroman nogal wat gesproken, besproken en bedacht. Het
zijn even zoveel rustpunten in de handeling. Bovendien vertragen de lange
beschrijvingen die handeling aanzienlijk, zodat het gewicht helemaal op de
innerlijke gemoedsbewegingen komt te liggen. Daarbij blijft het hoofdpersonage opmerkelijk passief: de handeling wordt opvallend vaak gestuurd door
toeval of door het advies van buitenstaanders; zelfs de list om zijn geliefde te
bevrijden, komt niet uit zijn eigen koker. En eenmaal verenigd met zijn gelief-
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de, doet Floris niet de minste moeite om haar uit de haremtoren in Babylon
te bevrijden. Een al even extatische minnaar als Lancelot moet zich in zijn
graf hebben omgedraaid. De vroegere filologie, gebiologeerd door de heroïek van het stoer mannelijk ridderideaal, heeft dit aspect negatief beoordeeld
als sentimentaliteit of onvolwassen naïviteit, maar wellicht was dit precies
het écht revolutionaire van het werk in een machocultuur die via de hoofse
levenswijze ook zachtere – zeg maar vrouwelijker – waarden en de romantische liefde begon te ontdekken?13 De originele proloog van Diederics werk is
wat dat betreft duidelijk: het liefdesverhaal is niet besteed aan onbeschaafde
dwazen en dorpers die buiten de hoofse sfeer vallen. Diederics geïntendeerde
publiek bestaat uit leken, clerici en hoofse vrouwen (v. 8), de twee laatsten
uitgerekend die groepen die als ‘mollis’ (zacht, week) bekend staan.
Ook Willem valt uit tegen de ‘dorpren enten doren’ (v. 13) en beperkt zijn
publiek tot diegenen die ‘leven hoofschelike’ (v. 37), maar met hem is het
oppassen geblazen, vermits hij vanaf de eerste verzen reeds een ironisch kader creëerde waarbinnen hij wil begrepen worden. Een gedicht over lust en
overspel, vol obsceniteiten, scabreuze dubbelzinnigheden en uitgesproken
machogedrag, voorgesteld als een ‘vita’ en opgedragen aan een hoofse dame,
lijkt zelfs voor een middeleeuws publiek té zeer over de grens van het aanvaardbare om niet dubbelzinnig te zijn bedoeld.14
Willem heeft niet minder dan 64,1% van zijn werk ingeruimd voor directe
rede in de vorm van lange pleidooien, verhalen binnen de verhalen en het
merkwaardige verschijnsel van directe rede in de directe rede. Dat is natuurlijk niet verrassend in een werk waar de macht en het misbruik van de taal
centraal staan en waar zowel de ambiguïteit van het woord als de woordtegen-woord-situaties een cruciale rol spelen. Het hoofdpersonage is allesbehalve passief: hij stuurt en controleert de handeling; de schaarse monologen
zijn geen uitdrukking van innerlijke gemoedsbewegingen, maar broedplaatsen van leugens en list. Het hoofdpersonage is een meester-bedrieger die zijn
omgeving manipuleert en terroriseert; empathie – een van de belangrijkste
hoofse deugden – is de geringste van zijn zorgen.
Met bijna twee derde van de verteltijd besteed aan het gesproken woord
is het verrassend dat Willems werk in de perceptie een relatief hoog verhaaltempo bezit, dit in tegenstelling tot Floris ende Blancefloer, wat volgens
Joost van Driel onder meer het verschil in de huidige waardering verklaart.15
De gesprekken zijn in Floris ende Blancefloer inderdaad mooi retorisch afgewerkt, maar minder natuurlijk en bewogen. En er is nog iets anders: de
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dialogen betekenen in de Reynaert geen dood punt, integendeel: via de talrijke ingebedde verhalen stormt de handeling – weliswaar die van het verleden – verder. De Reynaert heeft bijgevolg twee handelingslijnen: die van het
verleden, meestal in de leugenachtige versie van de vos, en die van het heden,
problematisch geworden door het gemanipuleerde verleden.
Er is nog een ander belangrijk verschil tussen de beide dichters. Diederic
geeft uitdrukkelijk te kennen dat hij schrijft voor een publiek dat het Frans
niet machtig is: hij heeft het verhaal vertaald voor ‘Den ghenen, diet Walsche
niet en connen’ (v. 27). Ook Willem heeft een Franse bron gebruikt, maar
hij doet fundamenteel iets anders dan ‘die tale corten ende linghen’ om te
rijmen (v. 19-20), zoals zijn collega het voorstelt. Willem heeft niet enkel zijn
brontekst, de Branche I van de Roman de Renart, (Le Jugement) zeer vrij
bewerkt, hij veronderstelt bij zijn publiek ook kennis van het Franse stofcomplex rond de vos en de wolf. Anders dan Diederic, die zijn hoofdpersonages
in het begin uitvoerig presenteert, gaat Willem te werk alsof iedereen uit
het geïntendeerde publiek zonder bijkomende informatie weet dat Nobel een
leeuw is en Isegrim een wolf. En hij mikt bij zijn toehoorders met de namen
Cortoys (v. 99), Cuwaert (v. 138) en Hawy (v. 1850) duidelijk op satirische
betekenisvorming via het Frans: een hofjonkertje met een pietluttige klacht,
dat bovendien Frans spreekt, een haas die niet van de dappersten is en een
hofdame (de vrouw van Belijn, de hofkapelaan) die maar wat graag ingaat op
mannelijke avances …
Maar er is meer, veel meer. Een aantal gegevens van de ingebedde verhalen
zijn vrij vaag en krijgen pas hun volle betekenis tegen de achtergrond van
een branche van de Roman de Renart, en dat is verwarrend genoeg niet de
brontekst Branche I, maar de oudere Branche II-Va, (Les Premières Aventures de Renart en Les Plaintes d’Isengrin (et de Brun) et le serment de
Renart). Bij de interpretatie van Willems werk moeten we m.a.w. rekening
houden met een intertekstuele dimensie, die ik ook in eigentijdse Arturromans vaststelde. Niet iedereen is overtuigd, ook niet na het uitklaren van een
aantal misverstanden.16 Maar ik blijf ervan overtuigd dat zonder een zekere
achtergrondkennis, waarop de dichter bewust inspeelt, het verhaal op een
aantal punten zo goed als onbegrijpelijk is. Dat is bijvoorbeeld het geval waar
het gaat over de liefde tussen de vos en de wolvin.
Van de afwezigheid van de vos aan ’s konings hof wordt in het begin van
het verhaal danig geprofiteerd om hem aan te klagen. De eerste aanklager is
er een van formaat, een rijksgrote, de wolf Isegrim. De misdaden van de vos
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hebben de wolf reeds dikwijls schande en verlies bezorgd. Maar bovenal: ‘hi
hevet mijn wijf verhoert’ (v. 73, tot hoer gemaakt, verkracht) en de wolvenkindjes bepist, zodat ‘si worden staer blent’ (v. 77). De vos hield niet op met
de wolf te beledigen en te bedriegen. En wanneer er werd aangestuurd op
een verzoening en de relikwieën zelfs klaar stonden om de eed af te leggen,
daagde de vos niet op. De wolf zou dit alles nog voor lief hebben genomen,
ware het niet dat Reynaert zich aan zijn vrouw had vergrepen. Dit kan niet
ongewroken blijven.17 Maar Reynaerts neef, de das Grimbeert, zal in een
sluw pleidooi de klacht onderuit halen: de vos en de wolvin hadden elkaar
weliswaar overspelig, maar hoofs lief; de wolf is de hoorndrager. Woord tegen woord dus, maar de dichter licht een tipje van de sluier.
De klacht van de wolf lijkt op het eerste gezicht uiteen te vallen in drie
afzonderlijke wandaden: het ‘verhoeren’ van zijn vrouw, het mishandelen van
zijn kinderen en het ontvluchten van een verzoening. Wat er precies achter
deze beschuldigingen zit, komt men van Willem niet te weten. Alles bij mekaar is het een vrij vage aanklacht. Dat verandert als men er de voorgeschiedenis, verteld in II-Va, naast legt. Dan wordt bovendien duidelijk dat de drie
genoemde feiten nauw met elkaar zijn verbonden. Het verhaal gaat als volgt.
Op zekere dag is de vos op bezoek bij Hersent, de wolvin, die pas is
bevallen. Renart belandt in het bed van de wellustige wolvin maar
niet zonder de welpjes, ooggetuigen van het overspel, te hebben bepist, zodat ze blind worden. Wanneer de wolf de ware toedracht verneemt, haast de wolvin zich om alle schuld op Renart af te schuiven
en samen achtervolgen ze de vos. De ijverige Hersent komt hierbij
vast te zitten in het nauwe vossenhol, waarop Renart haar verkracht,
terwijl de wolf vanuit de verte machteloos moet toekijken. Door tussenkomst van de koning wordt een verzoening voorbereid: Renart zal
plechtig zijn onschuld zweren op de relikwieën van een heilige hond.
Maar in feite heeft Ysengrin een moordaanslag uitgedacht, waarbij de
hond nog leeft en Renart dood moet bijten. De vos komt het complot
echter te weten en kan ontkomen.

Dat is een totaal ander verhaal. De wolf heeft met zijn verkrachtingsverhaal slechts de ene helft van de geschiedenis verteld. Willem speelt hier met
de betekenis van woorden. Met ‘verhoert’ (uitspraak: oe) formuleert hij bij
monde van Isegrim een zware aanklacht: Reynaert heeft zijn vrouw verkracht. Maar over de hoofden van de personages knipoogt de verteller naar
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zijn publiek: ‘verhoert’ (waarbij de tweede -e- als verlengingsteken wordt
opgevat) betekent dan zoveel als: verhoord, is haar ter wille geweest.18 Het
initiatief was van de wolvin uitgegaan en de vos was maar al te graag op haar
avances ingegaan; het was pure lust, een vluggertje! Er is hier dus sprake van
woordironie die verglijdt naar dramatische ironie: het Reynaertpubliek, door
de verteller bij de hand genomen, weet méér over de verhaalwerkelijkheid dan
de daarin optredende dieren. Dat de wolvin niet vies is van een avontuurtje,
wordt overigens ook al door haar naam gesuggereerd, die in het Middelnederlands een volwaardige zin met verzwegen onderwerp is: Haersint, haar
zint (het), ze heeft het graag. Kopiist E van het Comburgse handschrift lijkt
dit woordgrapje te hebben ingezien, want hij schrijft de twee woorden van
elkaar …19 En ook hier kan de context een geleerd publiek een handje hebben
geholpen: in het Latijn betekent lupa niet enkel wolvin, maar ook lichtekooi,
hoer. 20
Ook Reynaerts advocaat, Grimbeert de das, is selectief in zijn voorstelling
van zaken: hij negeert de laatste helft van de geschiedenis en zal zich vastbijten in het overspel. Dat idealiseert hij volgens de terminologie van de hoofse
liefde. Hij gaat eigenlijk nog een stap verder. De onenightstand van vos en
wolvin uit II-Va wordt uitgebreid tot een jarenlange liefdesverhouding, die
volgens de conventies van de hoofse minne geheim diende te worden gehouden. De twee zijn elkaar al die tijd trouw gebleven (v. 241). En dat de vrouw
binnen zo een fijnzinnige en hooggestemde relatie haar minnaar ter wille
was, ligt toch voor de hand. Moeten we daar woorden aan vuil maken?
Opnieuw licht de dichter, knipogend naar zijn publiek, op een geniaal dubbelzinnige wijze een tipje van de sluier. Grimbeerts conclusie is: ze was snel
genezen. Die zogenaamde verkrachting zal wel niet veel om het lijf hebben
gehad, Haersint was ze alleszins vlug te boven gekomen. Dat is wat de dierentoehoorders aan het hof van koning Nobel vernemen. Maar ‘ghenesen’
betekent nog iets anders. In de erotische literatuur wordt het vrouwelijk geslachtsorgaan dikwijls als een ‘wonde’ voorgesteld, die door geslachtsgemeenschap dient te worden ‘genezen’. Genezen betekent dan zoveel als: bevredigd
worden, klaarkomen. 21 Voor het geïntendeerde publiek wordt de voorkennis
bevestigd: het blijkt in werkelijkheid te zijn gegaan om de vulgaire bevrediging van elementaire lust, wat wel niet verwonderlijk is voor een bedrieglijke
schurk die van alle gelegenheden maximaal profiteert en een vrouw die in
haar naam reeds als lichtekooi wordt getypeerd. Reynaert bekent overigens
het overspel tijdens de lekenbiecht, wanneer de biechtvader ad hoc op een
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voyeuristische wijze naar intieme details hengelt. En passant drijft de dichter
de spot met de hoofse conventie van het versluierde, indirecte taalgebruik:
zou het hoofs zijn geweest – zo reageert hij fijntjes op de nieuwsgierigheid
van de das – indien ik open en bloot had gezegd ‘Ic hebbe gheslapen bi miere
moyen’ (v. 1668)?
De relatie tussen de wolvin en de vos geeft dichter Willem de mogelijkheid om ironisch de vloer aan te vegen met de hoofse liefdesconcepten. En
met het beeld van de hoog geïdealiseerde geliefde. Zowel in de dieren- als
in de mensenwereld zijn vrouwen geile schepsels: het kippetje Coppe bleek
zo fantastisch te kunnen ‘scharrelen’ (v. 461-464); de pastoorsvrouw met de
verleidelijke naam Julocke blijkt na Tibeerts aanval op ‘des papen’ mannelijkheid enkel bedroefd om haar ‘scade en scande’ in ‘den soeten spel’ (v. 12811284), m.a.w. om de kwaliteit van haar lustbevrediging en in het dorp van
de timmerman verzorgt vrouwe Ogerne niet enkel graag de lampen van de
dorpsbewoners (v. 803-804). 22 Eigenlijk is Willems beeld van de liefde en van
de vrouw helemaal in overeenstemming met de dominante visie van de geestelijkheid in die dagen, iets wat op een pregnante wijze tot uiting komt in het
derde boek van De Amore van Andreas Capellanus. Na een Ovidiaanse uiteenzetting van verleidingstechnieken en een van logica doordrongen hoofse
liefdescasuïstiek, trekt de auteur op een onvoorstelbaar heftige wijze van leer
tegen de vrouw en de zonde van het vlees. De vrouw is bron van alle kwaad,
maar bovenal een vat van wellust en overspeligheid; hoe potent haar minnaar
ook moge zijn, nooit zal hij de onverzadigbare lust van een vrouw ook maar
een fractie doen afnemen …23
In Floris ende Blancefloer is het beeld van de liefde en de vrouw vanzelfsprekend veel positiever. Maar of het concept in zijn tijd ook als minder controversieel werd ervaren, is nog maar de vraag. We wezen al op het ongewone
van de overdosis aan sentimentaliteit in een nog sterk masculiene wereld.
Maar fundamenteler nog is dat de twee geliefden voor elkaar kiezen, tegen de
uitdrukkelijke wil van hun ouders. Dat dit geen futiel detail is, blijkt bijvoorbeeld uit de prachtige liefdesroman uit de veertiende eeuw, Heinric en Margriete van Limborch, waar na een bewogen queeste vol liefdesperikelen het
hoofdpersonage toch pas na de goedkeuring van haar ouders met haar geliefde
in het huwelijk treedt. Is de liefde van Floris en Blancefloer propaganda voor
de nieuwe theologische visie op het huwelijk als individuele, wederzijdse wilsbeschikking van de geliefden, visie die sinds Ivo van Chartres langzaam in de
dertiende eeuw zou doordringen? Of alludeerde Diederic met zijn stofkeuze
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op de toproddel van die dagen, toen de liefde van Bouchard van Avesnes en
de tienjarige Margaretha van Vlaanderen tot een ongewild en later ontbonden huwelijk (1212-1221) had geleid? Of stond Diederic als clericus gewoon
milder tegenover vrouwen omdat hij getrouwd was, iets wat uit ambtelijke
stukken kan worden afgeleid, vermits hij wettige kinderen had? Helaas, allemaal speculatie. En hoezeer het adagium van Frits van Oostrom ook geldt
dat wie zich aan de stelregel van een goede journalist wil houden en elk feit
het liefst ten minste in twee onafhankelijke bronnen bevestigd wil zien, de
middeleeuwen beter kan mijden, toch moeten we er anderzijds over waken
om onze fantasie in bedwang te houden en onze wensen niet voor werkelijkheid te nemen. 24
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'Prima la musica, poi le parole?'
Over de opera Reinaert de Vos (1909)
Adelheid Ceulemans

1. Inleiding
Op 9 januari 1909 ging de opera Reinaert de Vos in wereldpremière in de
nieuwe Antwerpse schouwburg van de Vlaamsche Opera, die twee jaar voordien officieel ingehuldigd was.1 De muziek van deze opera werd gecomponeerd
door August de Boeck (1865-1937), die wordt beschouwd als een van de meest
begaafde componisten van zijn generatie.2 Het libretto van Reinaert de Vos
is van de hand van Rafaël Verhulst (1866-1941), auteur, flamingant en notoir
activist.3
Uit de (beperkte) secundaire literatuur over Reinaert de Vos is een behoorlijk eensluidend oordeel af te leiden wat de kwaliteit van de opera betreft. De
muziek kan heden ten dage op algemene waardering, zelfs lof rekenen: de opera behoort ‘tot het waardevolste uit de omvangrijke artistieke nalatenschap van
de componist’ volgens componist-dirigent Frits Celis (in 2011);4 het is een van
De Boecks ‘markantste scheppingen’ en groeide uit ‘tot de meest fijnzinnigespirituele opera […] die tot dan toe – en misschien zelfs nadien – in Vlaanderen is geschreven’.5 Celis roemt het ‘bewonderenswaardige meesterschap’ van
De Boeck in de 'Reinaert-partituur', zijn ‘persoonlijke harmonisatiekunst’, zijn
‘opmerkelijk virtuoze schrijftrant’, zijn ‘onuitputtelijke vindingskracht’ – zo
gaat het nog wel even door.6 Componist Willem Pelemans looft de ‘schoonheid
van de muziek’ in zijn bespreking van de opvoering in 1974 (onder leiding van
Celis).7
Het libretto van Verhulst kan op heel wat minder enthousiasme rekenen.
Bariton en multitalent Robert Herberigs,8 die de titelrol vertolkte tijdens de
première in 1909, verwoordde het als volgt in een toespraak voor de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten (in 1957):
‘[…] De Reynaert de Vos van August De Boeck […] mocht niet, in weerwil
van de zo schitterende partituur, een blijvende bijval genieten, uit hoofde van
de zwakheid van het libretto, waarin het onderwerp zeer schamel werd be-
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handeld.’9 Naar aanleiding van de opvoering op 2 mei 1942 – onder leiding
van dirigent Renaat Veremans, in de Koninlijke Vlaamsche Opera – stelt
een reporter van het Vlaams dagblad Volk en Staat dat Verhulst er niet in
geslaagd was om het Reynaertverhaal, zijn eigen fantasie en het strijdend
politiek element tot een harmonisch geheel te verwerken.10 Volgens Celis
beging Verhulst, ‘vanuit zuiver artistiek standpunt’, de ‘vergissing’ om ‘het
middeleeuwse dierenepos te vermengen met heterogene ingrediënten van de
negentiende-eeuwse blauwvoeterie’.11 Frank Teirlinck, die in Tiecelijn 26
(2013) een artikel wijdde aan de opera, verwijst naar het ‘zwakke libretto’ van
Verhulst, dat ‘archaïsch Nederlands’ bevat, ‘onder meer door het inlassen van
oude volksliederen’.12
Veel van de – recente – meningen over het libretto van Reinaert de Vos
missen nuance en zijn weinig gefundeerd: ze lijken, al dan niet bewust, gestoeld
te zijn op het muzikale axioma van prima la musica, poi le parole, oftewel
het primaat van de muziek op de tekst. (De Italiaanse zinsnede is afkomstig

Afb. 1. Titelblad Reinaert de Vos
(Raf Verhulst & August de Boeck, 1909)
© Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen
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Afb. 2. Raf Verhulst (1866-1941)
Bron: L. Delfos, Raf Verhulst 1866-1941. Een
dichter in dienst van zijn volk, Wilrijk, OranjeUitgaven, 1966
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Afb. 3. August de Boeck (1865-1937)
Bron: http://theartserver.org

van de gelijknamige achttiende-eeuwse opera van Antonio Salieri op een
libretto van Giovanni Battista Casti.)13 Dit lijkt nog steeds het uitgangspunt
te zijn van vele musici en componisten in hun interpretatie en beoordeling van
operalibretto’s. Een artikel van Frits Celis uit 1974, in het tijdschrift Gamma,
kan hier als voorbeeld gelden. Daarin laakt Celis het gebrek aan een ‘stevig
dramatisch stramien’ in laatnegentiende- en vroegtwintigste-eeuwse Vlaamse
libretto’s. Operateksten van Vlaamse auteurs als Pol de Mont of Raf Verhulst
vertonen ‘in het beste geval slechts een pseudo-dramatische inslag’.14 De zonet
aangehaalde lezing van Herberigs uit 1957 is op dezelfde leest geschoeid: er
zijn te veel ‘doodbrave’ componisten die ‘hun tijd en hun talent verspillen om
een bespottelijk libretto op muziek te zetten’. Er was en is in Vlaanderen ‘een
gebrek aan knappe librettisten’.15
Dit artikel wil de kritieken op het libretto van Reinaert de Vos in perspectief plaatsen en zo ook de relativiteit aantonen van het primaat van de
muziek op de tekst, wat Reinaert de Vos betreft althans. Daartoe worden
een aantal toenmalige, vroegtwintigste-eeuwse reacties op het libretto besproken – in een weekblad, in een wedstrijdverslag en in brieven – en wordt
een beknopte tekstanalyse van Reinaert de Vos voorgesteld. Teirlinck besteedde in het hierboven geciteerde artikel over Reinaert de Vos vooral aandacht aan de compositie, de componist, de creatie van de opera en latere op-
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voeringen. Deze bijdrage concentreert zich op het libretto: er worden enkele
interessante facetten van de tekst aangeraakt, zonder daarbij volledigheid
na te streven.
2. Contextuele prolegomena16
2.1. Première
Voor de creatie van Reinaert de Vos op 9 januari 1909 werden kosten noch
moeite gespaard. Omdat het libretto in 1903 was bekroond in een wedstrijd
voor toneelletterkunde van de stad Antwerpen stemde de gemeenteraad ermee in om een bijzonder krediet te verlenen voor de première.17 Dat krediet
werd aangewend om nieuwe decors te laten schilderen en om attributen en kostuums te bekostigen; die werden besteld bij het beroemde huis Baruch uit Berlijn. Het ontwerp was van Médard Tytgat, een gerenommeerd kunstschilder,

Afb. 4. Robert Herberigs (1886-1974)
Bron: K. de Schrijver, Levende componisten uit Vlaanderen, Leuven, Vlaamse drukkerij, 1954-1955, 2 vol., I,
p. 88-89.

Afb. 5. Berthe Seroen (1882-1957)
Bron: http://401dutchdivas.nl
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lithograaf en illustrator.18 De dirigent van dienst was de Brusselaar Anthony
Dubois, tweede dirigent van de Vlaamsche Opera.19 Bariton Robert Herberigs
vertolkte zoals gezegd de titelrol, sopraan Berthe Seroen speelde Hermelijn, de
vrouwelijke hoofdrol.20 De première was een succes, maar dat bleek van korte
duur. De grote publieke belangstelling bleef uit, tot teleurstelling van de directeurs van de Vlaamsche Opera, Jef Judels en Bernard Tokkie; de Vlaamsche
Opera had toentertijd voortdurend met financiële problemen te kampen. Ook
De Boeck was ontgoocheld. Volgens Celis voelde hij zich dermate tekortgedaan en gekwetst in zijn artistieke betrachtingen dat hij zich stellig voornam
niet meer voor de Vlaamsche Opera te schrijven.21 Voortaan zou hij enkel op
Franse libretto’s componeren.22
2.2. Voorgeschiedenis en bekroning
Er verschenen twee edities van Verhulsts libretto van Reinaert de Vos, met
als ondertitel Het epos van den middeleeuwschen vrijheidsgeest. De eerste
uitgave dateert van 1903 – toen was er nog geen muziek bij gecomponeerd –
de tweede kwam op de markt in 1909, het jaar van de première. De editie van
1903 werd gepubliceerd door uitgever-drukker Victor de Lille als het 41ste
nummer in de Duimpjesreeks (1897-1926).23 Deze reeks bestond uit goedkope
Vlaamse uitgaven in klein formaat – pockets avant la lettre – van onder meer
Stijn Streuvels, René de Clercq en Felix Timmermans, maar ook vertalingen
van onder anderen Leo Tolstoi, Edgar Allan Poe en Mark Twain. De Lille
drukte een Vlaams-katholieke stempel op de Duimpjesreeks. In 1909 gaven
de gebroeders Janssens Verhulsts libretto uit in Antwerpen; de afbeelding op
de titelpagina was van de hand van Tytgat. Verhulst droeg beide edities op
aan Louis Ritschie, ‘uit oprechte vriendschap’ en ‘als een geringe hulde aan uw
inborst, uw helderen geest, uw zekeren kunstzin; […]’.24 Ritschie was secretaris van de ‘Tooneelraad’ van de stad Antwerpen, waar ook (onder meer) Max
Rooses en Emmanuel Rosseels deel van uitmaakten.
Verhulst wou zijn opera zo snel mogelijk gecomponeerd en opgevoerd zien.
Hij zou af te rekenen hebben met financiële moeilijkheden (dat blijkt ook uit
zijn briefwisseling) en hoopte op inkomsten door de opvoering van zijn bekroond werk.25 De Boeck zette de tekst in korte tijd op muziek, terwijl hij
overigens nog bezig was aan de compositie voor De Rijndwergen, een zangspel
op libretto van Pol de Mont.26
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Afb. 6. Titelblad Reinaert de Vos (Raf Verhulst, 1903)
© Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Niet enkel het libretto van Verhulst werd bekroond, ook de opera (met muziek) viel in de prijzen, namelijk bij een prijskamp in Oostende, in 1908. In de
jury zetelden onder meer de componisten Edgar Tinel en Gustave Huberti,
evenals Maurice Kufferath, toen directeur van de Koninklijke Muntschouwburg. Bij verschillende inzendingen (waaronder die van De Boeck) ontbrak het
libretto, hoewel de reglementen dit voorschreven. De jury besliste daarom de
prijzen niet toe te kennen. Vier inzendingen werden wel bekroond omwille
van ‘uitzonderlijke verdiensten’.27 De Boeck ontving zo een troostprijs van 200
frank.

3. Vroegtwintigste-eeuwse reacties op het Reinaert-libretto28
3.1. Recensies in De Gazet Lucifer, getoetst aan het libretto
In De Gazet Lucifer, een Antwerps weekblad voor onder meer toneel, letterkunde, beeldende kunsten en muziek,29 verschenen verschillende artikelen
over Reinaert de Vos: zowel besprekingen voor de première (hoofdzakelijk
over de gedrukte tekst) als recensies na de première. De recensenten erkennen
en loven de dramatisch-scenische kwaliteiten van Reinaert de Vos. Toneelcri-
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ticus Lodewijk Krinkels acht Reinaert de Vos vanuit ‘theatraal oogpunt’ veel
beter dan het ‘suikerzoete’ werk Quinten Massijs, een opera van Verhulst op
muziek van Emile Wambach (uit 1899), die een groot succes kende. Het slot
van het tweede bedrijf van Reinaert de Vos, ‘een operette van grooten stijl’, is
‘prachtig gevonden’, aldus Krinkels.30 Het betreft een scène waarin de personages steeds ‘vranker en stoutmoediger’ dansen terwijl ze Zeg kwezelken wilde
gij dansen zingen, begeleid door Reinaert op schalmei (p. 29).31 Op ‘sceniek’
vlak is er ‘geen oogenblik van verveling’ volgens Krinkels, en dat is een ‘groote
verdienste’.32 Krinkels’ mening houdt verband met de opbouw van het libretto.
Waar volgens de toenmalige operagewoonten een tenor minutenlang zijn hart
kon uitstorten in een lange monoloog of emotievolle aria, laat Verhulst de verschillende personages veel korter aan het woord; de dialogen springen snel over
en weer wat de dramatische kracht van het stuk vergroot en een indruk van
voortdurende actie en activiteit genereert.
Over de karaktertekening is Krinkels niet enthousiast. Alleen Reinaert is
een goed uitgewerkt personage, de andere karakters zijn slechts ‘episodisch’
geschetst en worden ‘mat’ voorgesteld, aldus Krinkels.33 Reinaert is inderdaad het enige personage dat Verhulst enige psychologische diepgang gaf,
onder meer door verschillende gedaanteverwisselingen (kloosterling, grappenmaker, Vlaming, legeraanvoerder, geliefde). De psychologie van het stuk
in het algemeen is eerder oppervlakkig; zo slaan in het eerste bedrijf Hermelijns gevoelens ten aanzien van Reinaert wel heel snel om van haat naar liefde
(p. 10, 28).
Recensent Constant Stoffels is positief over de zwierige, virtuoze en rijke taal
die Verhulst hanteert in Reinaert de Vos. Het libretto bevat pittige, mannelijke, kernachtige, gespierde verzen en bijtende ironie, in tegenstelling tot de andere werken van Verhulst, die doorgaans een sierlijke en fijnzinnige taal tonen,
aldus Stoffels.34 In tegenstelling tot Stoffels herkent Krinkels niets van Verhulsts talige meesterschap en talent in Reinaert de Vos. Op twee passages na
is het taalgebruik van Verhulst ondermaats.35 Volgens Krinkels blijft Verhulst
te dicht bij de oorspronkelijke tekst. Verhulsts eigen moderne verzen zijn beter
dan Middelnederlandse citaten of parafrasen: ‘ik vind dat moderne verzen van
Verhulst veel mooier zijn dan die van Willem, die den Madoc maakte, en ik
denk dat het stuk er veel zou bij gewonnen hebben, hadde Verhulst alleen ’t idee
genomen, en verder alles uit eigen brein er rond gedicht.’36 Vooral in het laatste
bedrijf verwerkte Verhulst erg veel Middelnederlandse verzen. Bij sommige van
die passages verwijst hij in een voetnoot naar de Reynaerteditie van Jan Frans
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Afb. 7. Aankondiging première Reinaert de Vos in De Gazet Lucifer (2 januari 1909)
© Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen, catalogusnr. 702922
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Willems uit 1836, die in de negentiende eeuw al snel uitgroeide tot een referentiewerk.37 Deze bronverwijzingen en het gebruik van het (pseudo-)Middelnederlands zijn wel degelijk functioneel in het geheel van het libretto: ze moeten
de historische geloofwaardigheid en de authenticiteitswaarde van het stuk garanderen. De nauwkeurige beschrijvingen (in regieaanwijzingen) van de middeleeuwse klederdracht en de oude volksliederen die worden gezongen, hebben
dezelfde doelstelling. De ironie, de spot en het krachtig taalgebruik, aangehaald
door zowel Stoffels als Krinkels, typeren de tekst van Verhulst op stilistisch
vlak.38 Zo hebben de passages waarin Reinaert over zichzelf spreekt in de derde
persoon een ironiserend effect (p. 5, 41), evenals het gebruik van diminutieven
(p. 9) of van het Latijn – Latijn typeert én bespot de clerus in de opera. (Dat
geldt evenzeer voor de ‘Gregoriaansche paterzang’ aan het begin van het tweede
bedrijf, p. 17-18.) Kracht wordt talig geëvoceerd door herhalingen en anaforen
(p. 34), bijvoorbeeld in deze passage, die wordt gevolgd door het Kerelslied:39
Rep u van hier en ga naar onze mannen
En zeg “Ze hebben Reinaert opgesloten,
“Voor u!
“Hij wordt gefolterd tot ter dood,
“Voor u!
“Hij wordt geradbraakt en gemarteld,
“Voor u!
[…]”
Zing van de keerlen!
[…]
(p. 21)

Evenals de middeleeuwse Reynaertversie bevat Verhulsts Reinaert de Vos
een aantal komische woordspelingen (p. 5, 18) en seksuele allusies (p. 6, 40).
Lyrisch kan men de tekst niet noemen – het is dan ook een operalibretto, geen
gedicht – hoewel sommige passages poëtische eigenschappen vertonen. Zo bijvoorbeeld het kleurenspel in de volgende passage: ‘Mijn roodgekamde helm! /
Scharlaken zonde! purper Kapelaan!’ (p. 7). In dit verband kan eveneens gewezen worden op het beeldende taalgebruik (bv. p. 25), op de alliteraties (p. 25,
36), assonanties en onomatopeeën (p. 41, 36), en op het gebruik van polysyndeta (stijlfiguur, de herhaling van voegwoorden) om het concept veelheid
talig uit te drukken. Zo bijvoorbeeld in Reinaerts beschrijving van de schat,
waarmee hij Grimbert de ogen uitsteekt:
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Dubloenen, ponden, kronen en dukaten;
Het zilver weg te kruien met de mand,
In munt, in staven en in platen;
En goud! En diamant!
[…]
(p. 26)

De tekst vloeit goed, is weinig complex en rijmt gemakkelijk. Een van de grote talige sterktes van het libretto is de vlotte omschakeling tussen verschillende registers naargelang van het personage dat aan het woord komt: de auteur
wisselt vlot tussen Latijn, Middelnederlands, spottende taal, liefdesverzen en
oorlogsretoriek. Taal typeert de verschillende personages en de verschillende
gedaanten die Reinaert aanneemt.
De recensenten van De Gazet Lucifer besteden opvallend veel aandacht
aan de onvermijdelijke antropomorfismen in de tekst; de dieren symboliseren
menselijke eigenschappen. Stoffels vergelijkt Verhulst, zij het met enig voorbehoud, met Aristophanes, de eerste (blijspel)dichter die met zijn komedie Vogels (423 v. Chr.) dieren ten tonele voerde.40 Georges Polti, die in 1905 de eenakter Compère le Renard publiceerde, wordt ook vermeld, evenals Edmond
Rostand, die volgens Stoffels op dat ogenblik net de laatste hand gelegd heeft
aan zijn toneelstuk Chantecler, losjes gebaseerd op de Reynaertlegende. (De
première vond plaats in 1910.)41 Stoffels hoopt maar dat de ‘Petit Belge’ later
niet van ‘letterdiefte’ (plagiaat) zal beschuldigd worden – Verhulst was eerst,
zoveel is duidelijk.42
Bij een eerste lezing van de artikelen in Lucifer valt op dat de recensenten niet
bijster veel schrijven over het Vlaams-flamingante karakter van de tekst, waarop
nu – vanwege Verhulsts biografie en vanwege de ondertitel van de opera – veel
meer nadruk wordt gelegd. De tekst bevat een aantal elementen uit de retoriek
van de Vlaamse beweging die de tekst uitdrukkelijk vervlaamsen, ‘nationaliseren’. Zo bijvoorbeeld de introductie van het ‘Blauvoet’-personage, de verwijzing
naar het Vlaamse Kerlingaland, de kreet ‘Vliegt de Blauvoet! / Storm op zee!’
(p. 33), en de voorstelling van de Vlamingen als een volk dat eeuwenlang onderdrukt werd door vreemde bezetters (geboren uit ‘ramp’ en ‘kamp’, p. 42).43
Het flamingantisme is ook subtieler verwerkt in de tekst: volgens Reinaert is
de term ‘gepeupel’ afkomstig van het Frans (‘peuple’), de term ‘volk’ klinkt veel
Vlaamser (p. 10). Niet toevallig is de eerste term negatief geconnoteerd, de
tweede positief. De middeleeuwse klederdracht, de Middelnederlandse ver-
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Afb. 8. Aankondiging Chantecler (Edmond Rostand, 1910), in Le Théâtre (jg. 1910, nr. 268)
© Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen

zen en de volksliederen die worden gezongen in de opera (Te Kieldrecht, Zeg
kwezelken wilde gij dansen, Kerelslied) hebben eveneens een Vlaamse ondertoon: zij refereren aan een gemeenschappelijk Vlaams verleden en aan een
gemeenschappelijke Vlaamse volkscultuur.44
Minstens even prominent aanwezig in het libretto als het Vlaams-nationalisme, zelfs nog prominenter, is de sociale dimensie, die ook de aandacht trok van de
vroegtwintigste-eeuwse recensenten. Stoffels schrijft dat hij aanvankelijk dacht
dat Reinaert geschreven was door een ‘polemist’, zelfs ‘een socialist, – want, al
is de Reinaert geenszins collectivistisch, de socialen hebben nochtans sommige
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werken en schrijvers, als Uilenspiegel en Charles de Coster, bij hunne beweging
ingelijfd …’ 45 Verhulst legt in het libretto inderdaad de klemtoon op de tegenstelling tussen de adel en het gewone volk, tussen de privileges van de edellieden
en de leendienst of herendienst die het volk moet leveren (p. 14, 8, 41). ‘Het
volk hongert! / Het land is uitgeput. / En de adel slurpt ons op!’ roept Blauvoet
helemaal in het begin van de opera (p. 3). Reinaert wordt impliciet voorgesteld
als een soort Artevelde, een bevrijder van het Vlaamse volk, zo zag ook Stoffels
het. Hij merkt terecht op dat het werk – zowel het middeleeuwse epos als de
twintigste-eeuwse opera – een letterkundig pamflet is tegen de eigentijdse politieke en sociale wantoestanden: ‘elk der zoologische personen’ vertegenwoordigt
niet enkel een menselijk type, maar een volledige maatschappelijke klasse. Daarbij dient opgemerkt te worden dat Reinaert de Vos geenszins een aanklacht is
tegen de monarchie, het ‘oppergezag’ aldus Stoffels.46 En inderdaad: ‘Op voor
Koning, Land en Staat!’ schreeuwt de heraut in het eerste toneel van het eerste
bedrijf (p. 3). Het is niet koning Nobel die over de hekel wordt gehaald: hij is
een rechtvaardige vorst die geliefd is bij zijn onderdanen, haast als een vaderfiguur. De (impliciete) aanklacht van deze opera richt zich tegen de hebzuchtige
hovelingen, de oligarchie die tussen de volksmassa en de majesteit staat. Zij verdrukken en misbruiken de behoeftige en goedgelovige volksmensen en hitsen de
majesteit op tegen zijn volk. Het stuk bevestigt en versterkt de monarchie: een
enkele vorst aan het hoofd van de natiestaat, zonder aristocratische tussenpersonen, dat is het ideaal van Verhulsts Reinaert de Vos volgens Stoffels.47
Krinkels is in zijn bespreking allerminst enthousiast over Verhulsts operabewerking van het beroemde dierenepos. Dat Verhulst doorgaans geen originele
libretto’s schrijft, maar bekende verhalen bewerkt tot libretto, is genoegzaam
bekend.48 In de meeste gevallen (bijvoorbeeld Quinten Massijs) herschreef
Verhulst het originele stuk met zoveel vaardigheid, dat het een ‘meesterstukje’
werd. De bewerking is evenwel niet geslaagd in het geval van Reinaert de Vos.
Waarom niet? Omdat het geen oppervlakkig dierenverhaal betreft, maar een
scherp satirisch stuk, dat een hele maatschappij aan de kaak stelt. De ‘samenvatting’ van Verhulst in drie bedrijven, het krampachtig forceren van het verhaal in het keurslijf van de opera, is volgens Krinkels allerminst geslaagd. Het
is een langdradig werk geworden, dat niet goed aan elkaar hangt.49 Krinkels’
recensie gaat voorbij aan het feit dat Verhulst bewust en kundig gebruik heeft
gemaakt van datgene wat de kern van het operagenre uitmaakt: de combinatie van tekst, drama en muziek. De muziek, ‘musica’, moet de tekst, ‘parole’,
ondersteunen en veruitwendigen, zo blijkt uit Verhulsts regieaanwijzingen. In
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het eerste bedrijf moet in het orkest de ‘revolutie’ dreunen (p. 15), in het tweede
bedrijf moet de muziek ‘spotten’, ‘lachen’, en zo ‘logenstraffen’ wat Reinaert
zingt – de muziek vertolkt de onderliggende betekenis, de ‘innerlijke gevoelens’
van Reinaert (p. 19). Enkele bladzijden verder spot de muziek ‘als Reinaert’s
binnenste zelf ’ (p. 25). In het derde bedrijf geeft de librettist instructies aan de
componist: ‘Voor de volgende gedeelten kan de toondichter de koren of enkele
stemmen laten zingen naar goeddunken’ (p. 38). Verhulst speelt ook de dramatische kracht van het operagenre uit: hij beschrijft gedetailleerd de klederdracht en het decor (p. 4, 5, 6, 31) of geeft aan dat er ‘met veel brio en climax
doch ook met veel kieschkeurigheid’ gespeeld moet worden (p. 29). Aan het
einde van het stuk wordt de vierde wand doorgeprikt: het volk trekt Bruin zijn
pruik af (p. 40) en in de allerlaatste scène gooit het hoofdpersonage symbolisch
zijn vossenhoofd weg met de woorden ‘Nu weg de vossenvacht, / De oneedle
plunje, weg!’, ‘Ik ben de vrijheidsgeest van Vlaanderland!’ (p. 45). Hij expliciteert op die manier het antropomorfisme en doorbreekt de illusie van het
theater door zich rechtstreeks tot het publiek te richten.
Met betrekking tot de première schrijft Krinkels dat de kostuums en de
decors zeer geslaagd waren (al gelijkt de burcht op de scène niet erg veel op
Reinaerts eigenlijke woonst). Krinkels bespreekt uitvoerig de vertolking van
de verschillende personages.50 De acteurs-zangers ‘sappelen’ ‘onbehendig’ – zij
hadden baat gehad bij meer instructies van de regisseur, volgens Krinkels. Hij
uit virulente kritiek op de vertolking van Herberigs (die zelf de ‘zwakheid van
het libretto’ bekritiseerde).51 Naar de mening van Krinkels speelde Herberigs
niet goed, was de rol veel te zwaar voor hem. De bas-bariton Arthur Steurbaut
zou een veel betere hoofdrol hebben neergezet. De koren maakten een rommelige indruk en liepen door elkaar, maar dat is hen vergeven; het is hen immers
zo aangeleerd. De stoet in het eerste bedrijf had een tegenhanger moeten zijn
van de ‘optocht der Edelen’ in Wagners Tannhäuser (1845), maar had slechts
zoveel karakter als ‘pijpekoppen in een processie’. Over de muziek is Krinkels
evenmin enthousiast, in tegenstelling tot hedendaagse componisten en musici.
De Boecks partituur is volgens Krinkels te geleerd en ontoegankelijk:
[…] hetgeen, zooals onze medewerker Paul Gilson zoo duidelijk betoogt, eene oorzaak is waarom zoovele werken bij het publiek geen ingang vinden. De mooie muziek van De Boeck, zijn heerlijk toonkundig
werk, is voor de massa een gesloten boek; hare ooren hooren het, maar
laten het niet door tot het hart …52
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Na de première kan Krinkels de stelling dat de opvoering een ‘reusachtig’
succes was niet onderschrijven; daarvoor waren er te veel lege plaatsen, daarvoor was er te weinig publieksbelangstelling. Of het succes zal aanhouden of
vergroten? Daarop kan Krinkels niet meteen een antwoord geven, maar het
stuk laat op hem een indruk van onvolledigheid na en de vertolking van Herberigs was absoluut ondermaats.53 Wanneer de Vlaamsche Opera begin maart
de laatste voorstellingen van Reinaert de Vos aankondigt, is Krinkels dan ook
niet verrast.54 Hij had de opera een langer leven toegewenst, maar herhaalt
nogmaals zijn kritieken, onder meer de matte uitwerking van de personages, de
slechte casting (Herberigs in de titelrol), de te geleerde muziek, en de ongelukkige bewerking, die het satirische, veelzijdige dierenepos verwrongen heeft in
het strakke korset van de opera.
Behalve de vrij uitgebreide recensies van Krinkels en Stoffels, publiceerde
Lucifer ook een aantal kortere anekdoten en berichten over Reinaert de Vos.
Op 9 januari wordt in de rubriek ‘Echo’s’ meegedeeld dat het libretto bij
‘tooneeluitgevers’ Janssens van de persen is gerold. Het zou een zeer ‘smaakvolle’ uitgave zijn, te koop voor slechts 50 centiemen. Op diezelfde dag verscheen er een curieus en ietwat komisch artikel over Reinaert de Vos in
Lucifer.55 Het betreft een aantal fragmenten uit het dagboek van Verhulst,
althans volgens ‘Peter Pan’, die het artikel ondertekende. In hoeverre deze
dagboekfragmenten authentiek en betrouwbaar zijn, is nog maar de vraag.
Uit deze (hoogstwaarschijnlijk gefingeerde) dagboekextracten blijkt dat Verhulst erg zenuwachtig is voor de première: hij vreest dat niet alle voorbereidingen tijdig afgerond zullen zijn. Zo zijn de kostuums lange tijd zoek; ze
worden pas gevonden op vrijdag 8 januari, één dag voor de première dus. Op
woensdag 6 januari schrijft Verhulst in zijn dagboek dat hij begint te wanhopen, op donderdag 7 januari klinkt het: ‘“Reinaert” zal een fiasco zijn!’ Een
aantal dagboekfragmenten werpt licht op de relatie tekst-muziek en librettistcomponist. Tijdens een repetitie van het orkest, ‘prachtig’ volgens Verhulst,
haalde De Boeck een vioolspeler en een tubaspeler uit de groep omdat ze een
toon te hoog of te laag speelden. ‘Zou de Boeck dat misschien zoo maar zeggen om te doen gelooven dat hij er iets van kent?’, vraagt Verhulst zich af. Zelf
erkent hij dat hij niets van muziek kent, maar daar schaamt hij zich niet voor.
Er zijn immers nog dichters die geen noot kunnen lezen. Verhulst refereert
hier aan Victor Hugo. Op donderdag 7 januari schrijft hij in zijn dagboek:
‘Gust de Boeck is een egoïst!’ Verhulst voelde zich genegeerd door De Boeck
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toen hij een opmerking wilde maken met betrekking tot het orkest. Op zaterdag 9 januari om middernacht, na de première dus, schrijft Verhulst:
Ik heb het toch altijd gezegd dat “Reinaert” moest gelukken! Een succes zooals ik nog nooit heb bijgewoond. De artisten hebben subliem
gezongen.
En Gust de Boeck is toch zoo’n goeie brave kameraad. Wat hierboven
staat mag nooit onder zijn oogen komen. Morgen schrijf ik meer over
die eerste opvoering.

3.2. Verslag toneelprijs
Een andere vroegtwintigste-eeuwse reactie op het libretto leest men in het
verslag van de ‘Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd van Tooneelletterkunde uitgeschreven door de Stad Antwerpen’ in 1903, waarin Reinaert de Vos zoals
gezegd bekroond werd.56 In de jury zetelden zowel toondichters als literatoren; onder meer de componisten August de Boeck en Edward Keurvels, en
verder de reeds genoemde Constant Stoffels, Paul Fredericq en Max Rooses – niet de minsten dus.57 Er werden toneelspelen, blijspelen, treurspelen
(drama’s) en zangspelen beoordeeld; 103 werken in het totaal, waarvan 23
libretto’s.58 In de wedstrijd voor zangspelen kaapte Reinaert de Vos de eerste prijs weg. De stemming was unaniem, de beslissing werd door iedereen
toegejuicht. De jury was zo onder de indruk dat ze zich afvroeg of de ‘Stadsregeering’ per uitzondering geen hogere prijs kon uitreiken, wat uiteindelijk
niet mogelijk bleek.59 Verhulsts libretto werd overladen met lof. Men prees
onder meer zijn ‘eigenaardige, en tevens stoute bewerking’ van het beroemde
epos,60 een mening die Krinkels, blijkens zijn recensie in Lucifer, niet toegedaan was. Opvallend zijn de lovende beschrijvingen van de taal waarin Verhulst zijn libretto schreef:
Geen ander zangspel in dezen wedstrijd is gesteld in zulke zangerige
verzen, zulke zuivere Nederlandsche taal, bevat zooveel ware poëzie.
Bewonderenswaardig ook is de verscheidenheid der taal die elke rol
volgens haar karakter spreekt, en ’t geheel tintelt van gevoel en geest.’61

Deze beoordeling is haast tegengesteld aan die in hedendaagse artikelen.
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Afb. 9. Verslag ‘Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd van Tooneelletterkunde uitgeschreven door de Stad Antwerpen’ (1903) © Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen
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De notulist van dienst, jurylid en flamingant Flor Heuvelmans,62 geeft in het
betreffende verslag ook zijn mening over de Vlaamse toneelletterkunde in het
algemeen. Volgens Heuvelmans heeft de toneelletterkunde de voorbije drie jaar
(sinds de vorige driejaarlijkse prijskamp) meer vooruitgang geboekt dan in de
afgelopen tien jaar van het vorige decennium. De schrijvers evolueren meer en
meer van dilettanten naar waarachtige kunstenaars. 63 Meer en meer ruilen zij
de zuivere verbeelding in voor het ‘werkelijke leven’ – Heuvelmans boogt op
een realistische poëtica in zijn beoordeling. Niet alle aspecten van de werkelijkheid zijn evenwel geschikt om op het podium te brengen (‘alle hout is geen timmerhout’). Er moet, met andere woorden geselecteerd worden uit de werkelijkheid, en daar zijn de schrijvers in kwestie zich van bewust, aldus Heuvelmans.64
In de slotparagrafen van het verslag herhaalt Heuvelmans dat ‘waarheid, leven,
zielenontleding’ ‘hoofdvereischten’ zijn in de moderne toneelletterkunde, evenals
‘schoonheidszin’.65 Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen het taalgebruik
van Vlaamse toneelauteurs enerzijds en Noord-Nederlandse schrijvers anderzijds. De Nederlanders hanteren een taal ‘waarin meestal de comédie speelt’.
De Vlamingen hanteren een ‘boekentaal’, bij gebrek aan een ‘zuivere, gelouterde
omgangstaal’. Naar Heuvelmans’ mening zal het nog jaren duren vooraleer de
hogere standen in Vlaanderen over een ‘Nederlandsche conversatietaal’ beschikken, ‘die voor iets meer dan alledaagsche behoeften dient’.66 Op dramatisch vlak
zijn de rollen omgekeerd. De Vlamingen leggen meer ‘kracht’ aan de dag dan de
Nederlanders, maar dat is kennelijk geen compliment: ‘wellicht is het de kracht
der minder beschaafden, want hoogere beschaving verfijnt het gevoel, en wordt
meer wars van hevige gemoedstoestanden.67 Heuvelmans besluit met de stelling
dat een wedstrijd nagenoeg een ‘wetenschappelijke waarneming’ is, die een ‘merkpaal’ aanbrengt in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde.68 Wat de
zangspelen betreft, zij danken hun bijval grotendeels aan het gunstige muzikale
klimaat in Antwerpen op dat ogenblik. Het Nederlandsch Lyrisch Tooneel heeft
daarin een belangrijke rol gespeeld, evenals de Antwerpse muziekschool ‘van den
grooten Peter Benoit’. De Vlaamse dichters houden volgens Heuvelmans gelijke
tred met de Vlaamse componisten – dat belooft voor de toekomst …69
3.3. Brieven
Het Letterenhuis bewaart maar liefst 178 brieven van Verhulst en 33 brieven
aan hem. Hij correspondeerde met tal van culturele prominenten onder wie
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Afb. 10. Brief van Raf Verhulst aan Max Rooses (30 oktober 1909)
© Letterenhuis Antwerpen

Frans van Kuyck, Jan van Rijswijck, Paul Gilson, Jef van Hoof, Bernard Tokkie, Fé Derickx, Jan Blockx, Emmanuel de Bom, Guido Gezelle en Georges
Eekhoud. Slechts één brief in deze omvangrijke collectie handelt expliciet over
Reinaert de Vos. In de betreffende brief, gedateerd op 30 oktober 1909 (bijna
tien maanden na de première van Reinaert de Vos),70 richt Verhulst zich tot
Max Rooses, een spilfiguur in het Antwerpse cultuurleven en in de Vlaamse
beweging van de late negentiende en vroege twintigste eeuw.71 Verhulst zendt
Rooses een exemplaar van de periodiek Mercure de France, waarin Georges
Polti vier jaar voordien de eenakter Compère le Renard publiceerde.72 Hij richt
zich tot Rooses, als voorzitter van de ‘keurraad’ van de ‘stadsprijskamp van
Tooneelletteren’, en vraagt hem om aan Georges Polti (auteur van Compère
le Renard), aan Edmond Rostand (auteur van het drama Chantecler), en aan
Mercure de France te laten weten dat een Vlaming Compère le Renard als
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‘poëma’ voor een opera vervaardigde en dat dit werk unaniem en met applaus
werd bekroond in de prijskamp van 1903. Vervolgens schakelt Verhulst over
naar het Frans: ‘“c’est simplement pour ne pas me voir accusé, dans quelques
mois, d’avoir … imité M. Rostand” ou M. Georges Polti’. Verhulst wil erkenning voor het feit dat hij de eerste was om Reynaert op het toneel te brengen.
De vrees om beschuldigd te worden van plagiaat, bleek al uit het artikel van
Stoffels in Lucifer. Verhulst beëindigt zijn brief met een verwijzing naar een
recensie van diezelfde Stoffels (gepubliceerd onder het pseudoniem Thyl) in
het Antwerpse weekblad La Semaine: ‘Reinaert de Vos au rebours de Quinten
Massijs est épique, sarcastique, violent; …’ Dit is volgens Verhulst een wel erg
groot compliment. Precies die eigenschappen (‘épique, sarcastique, violent’)
maken de oorspronkelijke Reynaert de Vos tot wat hij is, precies zo was de
geest van ‘ons volk’ toen de Reynaert gedicht werd. Verhulst recupereert de
middeleeuwse Reynaert hier in een vroegtwintigste-eeuws, Vlaams-nationaal
discours (‘ons volk’ is in feite een anachronisme).73
Drie brieven in Verhulsts briefwisseling verschaffen informatie over zijn visie op de relatie tekst-muziek en librettist-componist. Op 20 december 1907
schrijft Verhulst een behoorlijk boze brief aan Emile Wambach, componist
van het populaire zangspel Quinten Massijs (1899), waarvoor Verhulst het
libretto heeft geschreven.74 Wambach had kennelijk aan Verhulst diens toestemming gevraagd, ‘zonder voorwaarden’, om de Nederlandse tekst van het
zangspel en de Franse vertaling ervan (waarvoor Wambach zelf heeft gezorgd)
te gebruiken voor een uitgave in eigen beheer; de zang- en pianopartituur van
Quinten Massijs wil Wambach op eigen kosten uitgeven. Verhulsts antwoord
laat weinig aan de verbeelding over:
Gij hebt niet het allerflauwste begrip van wat collaboratie is.
Wat zoudt gij me antwoorden als ik u schreef: dat ik ‘Quinten Massijs’
ging uitgeven op eigen kosten en u vroeg uwe muziek en een pianopartituur – waar ik zou voor gezorgd hebben – te mogen gebruiken?
Dat ware net hetzelfde. Ik stel mijn tekst zoo hoog als gij uw muziek,
en dat zal me geen mensch kwalijk nemen.

Verhulst voelt zich aangevallen, tekortgedaan in zijn hoedanigheid van
schrijver, gekrenkt in zijn eer als librettist. Hij vraagt zich af waar die Franse
vertaling dan wel mag zijn, hij heeft ze nooit gezien, nooit gelezen. ‘Kom, ’t is
te gek!’, aldus Verhulst. ‘Ik weiger u dus volstrekt de toelating den Vlaamschen
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tekst, of een vertaling ervan, te gebruiken.’ Verhulst eindigt botweg met te
stellen dat Wambach dan maar zijn partituur moet uitgeven zonder tekst –
‘Deze is bij Janssens te verkrijgen tegen fr. 0.50.’ Twee en een halve maand
later (op 1 maart 1908) schrijft Verhulst, om ‘alle misverstand’ over Quinten
Massijs te vermijden, dat hij zich ook ‘als een der schrijvers van dit zangspel’
beschouwt.75 De tekstschrijver is evenveel waard als de toondichter met andere
woorden. Hij heeft Wambach de voorwaarden voor een eventuele uitgave mondeling meegedeeld; als daaraan niet wordt voldaan, gaat de uitgave niet door. ‘Mij
cijfert gij overal buiten, zooveel ge kunt, neem me niet kwalijk dat ik het U openhartig zeg, doch ditmaal sta ik op mijn recht van schrijver en zal het doen gelden.’
Op 20 september 1906 schrijft Verhulst een brief aan componist Edward
Keurvels, leerling en lange tijd de rechterhand van Peter Benoit.76 Hij citeert
in de brief Keurvels zelf: ‘op de vier, vijf andere goede teksten kán muziek “gemaakt” worden, één slechts is muziekaal en roept de muziek.’ De tekst is wel
degelijk van groot belang voor een opera, zo blijkt uit deze regels: niet alle teksten zijn geschikt om op muziek te worden gezet, een goede operatekst moet
over bepaalde kwaliteiten beschikken. In dit citaat redeneren componist Keurvels en librettist Verhulst: prima le parole, poi la musica.
4. Slotbeschouwingen
De vroegtwintigste-eeuwse reacties op Reinaert de Vos (in De Gazet Lucifer, in het verslag van de toneelwedstrijd en in de correspondentie van Verhulst)
plaatsen de laattwintigste- en eenentwintigste-eeuwse beeldvorming enigszins
in perspectief.
Ten eerste bevestigt de bovenstaande analyse dat de literair- en muziekhistorische context van belang is voor de interpretatie van het libretto en de opera in
zijn geheel. In het wedstrijdverslag wordt de taal van de vroegtwintigste-eeuwse
theaterwerken en zangspelen getypeerd als een nog onvolgroeide ‘boekentaal’;
het Nederlands heeft in Vlaanderen nog steeds te kampen met groeipijnen volgens de verslaggever. Het libretto van Reinaert de Vos bevat ontegensprekelijk
houterige, weinig vloeiende verzen of zinsconstructies, maar dit neemt niet weg
dat recensent Stoffels en de wedstrijdjury Verhulsts taalgebruik als zangerig,
meer poëtisch en zuiverder beschouwen dan de taal in andere zangspelen uit
die periode. Het libretto bevat nog andere, talige kwaliteiten, zoals de moeiteloze registerwisselingen. Verder dient men rekening te houden (zoals ook Celis
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opmerkte) met het feit dat er bij het begin van de twintigste eeuw nauwelijks
een nationale muziekdramatische traditie was waarop Vlaamse librettisten
(of componisten) konden terugvallen.77 In 1890 ontstond het Nederlandsch
Lyrisch Tooneel, in navolging van de opvoering van lyrische drama’s in de Nederlandschen Schouwburg van Victor van Doesselaere. In 1893, amper tien
jaar voor de eerste editie van het Reinaert-libretto op de markt kwam, werd
de Vlaamsche Opera opgericht.78 Dat het muziektheater in 1903 nog in de
kinderschoenen stond, blijkt evenzeer uit het wedstrijdverslag. De prijskamp
wordt beschouwd als een ‘wetenschappelijke waarneming’ om te evalueren in
welk stadium de toneelkunst – niet het minst het muziektheater – zich op dat
ogenblik bevindt.
Ten tweede kunnen de specifieke eigenschappen en vereisten van het operagenre een aantal kritieken van hedendaagse componisten of muzikanten
nuanceren. Het is duidelijk dat Verhulst scenische kracht en dramatische
functionaliteit heeft laten prevaleren boven karaktertekening of lyrische diepgang.79 Kritiek op ‘verouderd’ taalgebruik, onder meer door het gebruik van
volksliederen, kan deels worden gerelativeerd door de specifieke functionaliteit
ervan: de volksliederen hebben een (i) nationaliserende en (ii) een dramatische
functie. (i) De toeschouwers worden geconfronteerd met de gedeelde, Vlaamse
volkscultuur; (ii) hun aandacht wordt gegrepen en vastgehouden. De snelle
wisseling van gesprekspartners (in dialogen) gaf dynamiek en vaart aan de opvoering (zo merkte ook Krinkels op) – dit in tegenstelling tot de emotionele
uitboezemingen in lange aria’s en monologen, die dan zeer in zwang waren.
Ten derde: prima la musica, poi le parole? Deze uitspraak gaat, wanneer
men ze letterlijk interpreteert, niet op voor Reinaert de Vos. Het libretto was
al helemaal geschreven (en bekroond) toen De Boeck aan de compositie begon.
Dit is een enigszins opvallend muziekhistorisch gegeven, zeker in de periode
ná de belangrijke vernieuwingen die Wagner en Verdi doorvoerden – in hun
opera’s prevaleerde de musica duidelijk boven de parole. In het geval van Reinaert de Vos is de tekst niet louter een ‘opvulling’ van of ‘aanvulling’ voor de
muziek. Het libretto werd twee keer uitgegeven, waarvan één keer in een literaire reeks; er werd wel degelijk belang gehecht aan de tekst. Verhulst stond
op zijn strepen als librettist, zo blijkt uit zijn brieven. In zijn ogen zijn muziek
en tekst evenwaardig in de opera. Niet elke tekst is geschikt om als libretto te
fungeren; een libretto voldoet aan specifieke, muziekdramatische eigenschappen.80 Die denkwijze bracht hij ook in de praktijk. In het libretto van Reinaert
de Vos laat hij muziek en tekst interageren en elkaar ondersteunen (cf. de re-
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gieaanwijzingen). Verder dient de hedendaagse kritiek, die quasi uitsluitend
betrekking heeft op het libretto, te worden geplaatst naast de toenmalige kritiek, die evenzeer de muziek betreft. Zowel voor de componist als voor de librettist van Reinaert de Vos speelde bovendien ook eigenbelang mee. Beiden
namen deel aan prijskampen in de hoop een financiële beloning in de wacht te
slepen. De Boeck was nog bezig aan de compositie voor De Rijndwergen toen
hij de opdracht voor Reinaert de Vos aanvaardde – hoe meer ‘werk’, hoe beter,
zo lijkt het.
Tot slot wijst deze (beperkte) studie op een leemte in het literair-historisch
onderzoek dat de Vlaams-Belgische letterkunde van de ‘lange’ negentiende
eeuw bestrijkt (1830-1914).81 De flamingantische dimensie van Reinaert de
Vos en het activistisch engagement van de auteur ervan hebben de aandacht
afgeleid van de sterk sociale teneur van het libretto. Reinaert de Vos is slechts
een van de vele werken uit de Vlaamse letterkunde die nooit werden bestudeerd vanuit een sociaal-historisch perspectief. Sociaal engagement blijkt eens
te meer een notoir onderbestudeerd aspect te zijn van de negentiende- en
vroegtwintigste-eeuwse Vlaamse literatuurgeschiedenis.

Noten
1 De nieuwe operaschouwburg aan de Kunstlei (nu Frankrijklei) werd op 18 oktober 1907
officieel geopend met de opvoering van De Herbergprinses, geleid door componist Jan Blockx
zelf.
2 Roquet 2007, p. 159.
3 Over De Boeck: o.a. Celis 1965; De Beenhouwer & Teirlinck 2011; Leytens 1987; Roquet
2007, p. 158-157; Van den Borren 1948-1951, II (1951), p. 252-255, 320-321. Over Verhulst:
o.a. De Laet 2004; Delfos 1966; Delfos 1968; De Ridder 2008, p. 29-31, 178-179; Fromme
1942, p. 53-64; Oszwald 1937; Ter Laan 1952; Vandewalle & Vandeweyer 1998; Van Nimmen 2011. Een uitgebreide, wetenschappelijk verantwoorde biografie over Verhulst is tot op
heden niet voorhanden. De laatst verschenen biografie dateert van 1966 en is van de hand van
Leo Delfos, schoonzoon van Verhulst en allesbehalve een betrouwbare bron; het betreft een
hagiografisch, allerminst objectiveerbaar levensverhaal.
4 Celis 2011, p. 313.
5 Celis 1974, p. 51.
6 Celis 2011, p. 313.
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7 Krantenknipsel Het Laatste Nieuws (1974), bewaard in het archief van Frank Teirlinck.
Geciteerd in Teirlinck 2013, p. 134.
8 Herberigs was behalve zanger ook componist, auteur van toneelstukken en romans,
schilder, zelfs bokser en abrikozenteler. Cf. Roquet 2007, p. 386-387; lemma ‘Herberigs,
Robert’ (door Jan Dewilde) op de website van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek:
www.svm.be [07/05/2014].
9 Herberigs 1957, p. 5.
10 Krantenknipsel Volk en Staat (05/05/1942), bewaard in het archief van Frank Teirlinck. Cf. Teirlinck 2013, p. 129.
11 Celis 2011, p. 311. Teirlinck neemt deze mening haast identiek over: Teirlinck 2013,
p. 102-103.
12 Teirlinck 2013, p. 129, 103. Cf. Celis 2011, p. 311.
13 In Prima la musica e poi le parole (1786) stelt een van de personages dat ‘de Dichter’
zijn verzen slechts zo moet schrijven dat ze passen bij de muziek, die al gecomponeerd is. De
tekst is met andere woorden ondergeschikt aan de muziek. De opera Capriccio van Richard
Strauss (1942, op een libretto van Clemens Krauss) behandelt een gelijkaardig thema. Het
debat musica-parole gaat overigens al terug tot de zestiende eeuw, tot de polemiek tussen
Claudio Monteverdi en Giovanni Maria Artusi.
14 Een uitzondering dient volgens Celis gemaakt te worden voor Nestor de Tière, een ‘volbloed produkt van het laat-negentiende-eeuwse naturalisme’ (Celis 1974, p. 48).
15 Herberigs 1957, p. 5.
16 De feitelijke informatie in deze paragraaf is deels ontleend aan Celis 2011 en Teirlinck
2013.
17 Cf. infr. § 3.2.
18 Over Tytgat: Bénézit, 2006, XIII, p. 1307; Geïllustreerd biografisch woordenboek,
1991, p. 354; L’Art Moderne 21/49. Voor afbeeldingen van deze kostuums: Teirlinck 2013,
p. 114-123.
19 Monet 1939, p. 191.
20 Criticus en journalist August Monet verhaalt een komische anekdote over Berthe Seroen. Zij was blijkbaar niet op het ‘appèl’ verschenen toen de acteurs zich achter de coulissen
klaarmaakten voor de opvoering. Er was al een vervangster bereid gevonden de rol van Hermelijn te vertolken, toen Seroen plots toch nog op het podium stormde, haar hoed afgooide
en alsnog op de dagvaart van koning Nobel verscheen (Monet, 1939, p. 192).
21 Celis 2011, p. 316.
22 Na de première werd Reinaert de Vos nog 26 keer opgevoerd (tussen 1909 en 1974),
telkens in de Vlaams(ch)e Opera te Antwerpen (Teirlinck 2013, p. 135). In 1953 was er een
openluchtuitvoering op de Antwerpse Grote Markt, ter gelegenheid van de Guldensporen-
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viering. De laatste opvoering, in 1974, werd gedirigeerd door Frits Celis en geregisseerd door
Eddy Verbruggen (Celis 2011, p. 316).
23 De Lille 1964; De Lille & De Wever 1998; Simons 2013, p. 213-221.
24 Verhulst 1909; Verhulst 1903.
25 Celis 1974, p. 50. Cf. de ongedateerde brieven waarin Verhulst Bernard Tokkie, toen directeur van de Vlaamsche Opera (samen met Jef Judels), om geld vraagt. Hij zou het geleende
geld gebruiken om een ‘sukkelaar’ uit de nood te helpen (Letterenhuis V4165/B).
26 De Rijndwergen ging in première op 6 oktober 1906. De Boecks compositiewerkzaamheden voor Reinaert de Vos, o.a. zijn contacten met Edward Keurvels en August Monet,
werden al gedocumenteerd door Teirlinck (2013, p. 106-107).
27 Teirlinck 2013, p. 109.
28 Om praktische redenen wordt in de hoofdtekst naar het libretto van Reinaert de Vos
(Verhulst 1909) verwezen, door de vermelding van het betreffende paginanummer tussen
ronde haken (na een citaat of parafrase uit Reinaert de Vos).
29 Het blad werd uitgegeven door de gebroeders Janssens, die ook de tweede editie van
Reinaert de Vos op de markt brachten (1909).
30 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909).
31 Een schalmei is een houten blaasinstrument, ook wel herdersfluit of veldpijp genoemd.
32 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909).
33 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909), 8/26 (14/03/1909).
34 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909).
35 Het betreft de toespraak tot het volk en de apostroof tot Kanteklaar (het tweede en
derde toneel van het eerste bedrijf; Verhulst 1909, p. 5, 7).
36 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909).
37 Willems 1836. Cf. Leerssen 2006, p. 79-84.
38 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909), 8/18 (16/01/1909).
39 Het Kerelslied is lied 85 in het Gruuthuse-handschrift. In oorsprong was het een (veertiende-eeuws) spotlied van de adel en de burgerij (‘ruters’) op de boerenstand (‘keerlen’). In
de negentiende en de twintigste eeuw werden de ‘Kerels’ in de Vlaamse beweging erkend als
prototypische Vlamingen en zelfs als helden vereerd. De mythe van het ‘vrije Kerelsvolk’
won aan invloed door de geschriften van Hendrik Conscience (De Kerels van Vlaanderen,
1871), Albrecht Rodenbach (Het lied der Vlaamsche zonen, 1875, Het lied der Blauwvoeterie, 1877), Cyriel Verschaeve, René de Clercq en anderen, en door liederen van onder meer
Emiel Hullebroeck en Karel Mestdagh. Cf. Verschaffel 1998.
40 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909).
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41 Polti 1905; Rostand 1910. Polti publiceerde Compère le Renard (vijftien scènes, één
akte) in de periodiek Mercure de France. Het werk van Rostand handelt voornamelijk over
de haan (Chantecler, het titelpersonage), Reynaert komt niet voor in het stuk.
42 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909). Blijkbaar had er een perspolemiek gewoed over
deze kwestie, waaruit uiteindelijk bleek dat Verhulst vóór Rostand was (Celis 1974, p. 50).
43 De blauwvoet is onsterfelijk geworden door onder meer Het lied der Blauwvoeterie
(1877) van Albrecht Rodenbach; Kerlingaland werd vereeuwigd in De Kerels van Vlaanderen van Hendrik Conscience (1871). De onderdrukkingsgeschiedenis is in het gros van de
negentiende-eeuwse literaire werken het voorwerp van de nationale cultus rond de Belgische
onafhankelijkheid, een inhoudelijk argument en zelfs een literaire topos om de natiestaat te
legitimeren en zo ook te versterken. Het nieuwe democratische België is de apotheose van
een lange geschiedenis van ‘lijden en strijden’, de welverdiende (konings)kroon op het werk
(Ceulemans 2010, p. 116; Ceulemans 2013, p. 78; Verschaffel & Tollebeek 1999, p. 43-44).
44 Het is overigens door het Kerelslied dat Reinaerts ware ‘Vlaamse’ aard naar boven
komt, niettegenstaande zijn vermomming als kloosterling (tweede bedrijf): ‘de Vos straalt
door de monnikspij heen’ wanneer het Kerelslied weerklinkt (p. 27).
45 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909).
46 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909).
47 De Gazet Lucifer 8/16 (02/01/1909).
48 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909).
49 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909), 8/26 (14/03/1909).
50 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909).
51 Cf. supr. § 1.
52 De Gazet Lucifer 8/26 (14/03/1909).
53 De Gazet Lucifer 8/18 (16/01/1909).
54 De Gazet Lucifer 8/26 (14/03/1909).
55 De Gazet Lucifer 8/17 (09/01/1909).
56 Cf. supr. § 2.1.
57 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 1.
58 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 2.
59 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 9.
60 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 9.
61 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 10.
62 Cf. Peeters & Van Hees 1998.
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63 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 10-11.
64 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 11.
65 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 17.
66 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 17.
67 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 17.
68 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 17.
69 Vijfde driejaarlijksche Wedstrijd 1903, p. 18.
70 Letterenhuis V4165/B, brief Verhulst-Rooses, 30/10/1909.
71 Cf. Van Rooy & Somers 1998.
72 Polti’s toneelstuk verscheen in Mercure de France in twee delen, op 15 augustus en 1 september 1905 (16/56: p. 492-510 en 16/57: p. 45-60). Verhulst verwijst in zijn brief specifiek naar
pagina 319 van Mercure de France, jaargang september 1909 (‘half September l.l.’) (20/81). De
betreffende pagina maakt deel uit van een historisch traktaat over (onder meer) de Franse
Revolutie, het Jacobijnse sociale systeem, de ‘Duchesse d’Angoulême’, de ‘Restauration
monarchique’ in 1815, en bevat geen informatie over Reinaert de Vos of Compère le Renard.
73 Het citaat zou afkomstig zijn uit een bespreking van Thyl over Quinten Massijs in het
vorige nummer van La Semaine, aldus Verhulst. In geen enkel nummer van La Semaine
(Revu de la vie anversoise) van oktober 1909 werd de betreffende passage echter teruggevonden. In het nummer van 26 oktober 1909 wordt Quinten Massijs wel vernoemd (La
Semaine 10/4).
74 Letterenhuis V4165/B, brief Verhulst-Wambach, 20/12/1907.
75 Letterenhuis V4165/B, brief Verhulst-Wambach, 01/03/1908.
76 Letterenhuis V4165/B, brief Verhulst-Keurvels, 20/09/1906.
77 Celis 2011, p. 315.
78 Cf. Monet 1939, o.a. p. 15-52; Celis 2011, p. 295-298. Zie ook de website ‘Muziektheater in Vlaanderen’ die werd samengesteld in navolging van het onderzoeksproject ‘Inventarisatie en ontsluiting van de Vlaamse operaproductie via een overkoepelende catalogus’
(bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Lien Alaerts en Jan Dewilde):
www.libraryconservatoryantwerp.be/opera/ [28/04/2014].
79 Cf. Rutten & Weisgerber 1988, p. 193.
80 Cf. de hierboven geciteerde toespraak van Herberigs uit 1957: ‘Maar, zullen sommigen
zich afvragen, waarom maken die heren componisten dan geen gebruik van een toneelwerk dat
reeds zijn sporen heeft verdient? Doodeenvoudig omdat een opera, om kans van leefbaarheid
te bieden, zekere eisen stelt welke niet gelden voor gesproken toneel’ (Herberigs 1957, p. 5).
81 Deze leemte werd eerder al gesignaleerd door Anne Marie Musschoot (2013, p. 3-4).
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'Walschap is Uilenspiegel, don Quichotte
is Jonckheere en Reinaart ben ik'
Richard Minne als biograaf van Reineke/
Heineke Vos
Yves T'Sjoen en Els van Damme

In februari 1934 verscheen in het Nederlandse tijdschrift Forum het gedicht
‘Heineke Vos’ van de Gentse schrijver Richard Minne (1891-1965). De tekst,
die in 1942 is gebundeld in Wolfijzers en schietgeweren (Manteau) en in 1955
is opgenomen in In den zoeten inval en andere gedichten (Van Oorschot),
vormt in Minnes verzamelde dichtwerk het afsluitende gedicht van het door
Raymond Herreman samengestelde drieluik ‘Bij een roman’. In het postuum
uitgegeven Verzameld werk, verschenen in 2006 bij Van Oorschot in Amsterdam, is de tekst opgenomen conform de tekstversie in Forum – dus met
de titel ‘Heineke Vos’ en niet ‘Bij een roman 3’ − en afgedrukt in de afdeling
‘Gepubliceerd en ongebundeld’:
Een roman zal ’t niet zijn,
noch ‘een sprankelende wijn’;
misschien wat water en mist
waaruit men iets vist,
wat paling en bliek,
hier en daar wat muziek,
een oude schoen, een veter,
en de hoop op iets beter.1

Dit gedicht is op 16 oktober 1930 door Minne genoteerd in een brief aan
Raymond Herreman. We kunnen dus exact de genese van deze tekst situeren. In de compilatiebundel Wolfijzers en schietgeweren, samengesteld
door Raymond Herreman en Maurice Roelants ter gelegenheid van Minnes vijftigste verjaardag, is het brieffragment met het geciteerde gedicht gepubliceerd. Aan de twee korte kwatrijnen gaat de volgende deprimerende
beschouwing vooraf waarin de schrijver zijn knagende eenzaamheid en een
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aanslepend writer’s block aankaart: ‘Denkt ge misschien dat het nog te goed
gaat met mij, dat ge in ’t geheel niet meer schrijft? Ik kan onmogelijk een
majeurtoon uit mijn snaar halen. Ze is bovendien weeral verroest en speelt
valsch. Schrijf toch iets aan mij of ik ga den dieperik in. ’t Is ’t seizoen, alles
valt af: de blaren, de hoop, de ambitie. Mijn dagboek is blijven steken bij de
derde bladzijde.’2 Die laatste zin is niet eens gelogen. In de literaire nalatenschap van Minne bevindt zich de aanzet van een dagboek dat nauwelijks
enkele bladzijden telt waaronder de bijna letterlijke herschrijving van een
eerdere dagboeknotitie.
Heineke Vos en zijn biograaf
De titel van het gedicht ‘Heineke Vos’, met de weinig hooggestemde verwachtingen omtrent een roman in de steigers, refereert aan Minnes enige roman Heineke Vos en zijn biograaf. Opmerkelijk is dat het briefgedicht in
oktober 1930 is gedateerd en dat het vroegste bewaarde handschrift van de
roman, ‘Herinneringen van een hansworst’, moet worden gesitueerd vóór de
eerste prepublicatie, ‘De eerste roman van Heineke Vos’, in de pilootaflevering van het tijdschrift ’t Fonteintje (juni 1921). Het duurt nog tot het najaar
van 1932 vooraleer Minnes roman, op drie hoofdstukken na, in een periodiek
publiek wordt gemaakt. Heineke Vos en zijn biograaf verschijnt in drie afleveringen in Forum, overigens na een hevige discussie tussen de Nederlandse
redacteurs Menno ter Braak en E. du Perron. In 1933 wordt de roman, op instigatie van Doeke Zijlstra, in boekvorm opgenomen in het fonds van uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. De publicatiegeschiedenis en bij uitbreiding Minnes
publicaties in Nederlandse periodieken alsook de beperkte contemporaine
receptie van de korte roman zijn al eerder uitvoerig beschreven.3 Daarnaast
kan worden opgemerkt dat Sara van den Bossche voor haar masterscriptie
een tekstgenetisch onderzoek ondernam naar Heineke Vos en zijn biograaf.4
Zij beschreef de tekstgeschiedenis van het vroegst bewaarde kladje tot de geautoriseerde druk van de jaren dertig (met imprint van A. Manteau, Brussel).
Het nauwkeurige variantenonderzoek van de verschillende handschriftelijke
bronnen, typoscripten, tijdschriftpublicaties en drukproeven heeft aangetoond hoe moeizaam maar ook hoe grondig Minne met de tekst in de weer is
geweest.
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De openingsscène van Heineke Vos en zijn biograaf gaat als volgt:
De herinnering aan Heineke Vos voert me naar Gent terug, rond de
jaren negentienhonderdenacht of negen. Iedere dag, bij valavond, deed
ik mijn wandeling door de stad. Aan de voorname kruispunten kon
men de straat nog rustig in diagonaal oversteken en zelfs, tussen het
gerammel van twee huurkoetsen, een aangevangen diskussie ten einde
voeren. De verkeerspolitie was ons nog de baas niet. Op de drake van
’t Belfort tuurden we de tinten der ondergaande zon na en om ons hart
werd het week en onbestemd.5

De roman van Minne, waaraan méér dan een decennium met grote tijdsintervallen is gezwoegd, wordt in de kritische receptie meestal als mislukt of
onvoldragen voorgesteld. Al even vaak is opgemerkt dat het proza een autobiografisch karakter heeft en dat de roman het relaas biedt van een vertellerauteur en diens afzijdige of oncomfortabele maatschappelijke positie en strijd
voor rechtvaardigheid uit empathie met de misbedeelden en verschoppelingen.
Jaren later, in Het vliegenboek. Kladboek 3 (1991), heeft Jeroen Brouwers die
contemporaine kritische stelling nog eens onderschreven: ‘Op aandringen van
zijn vrienden begon Minne aan een autobiografisch getint verhalenfeuilleton,
Heineke Vos en zijn biograaf […]. Om het zo vriendelijk mogelijk te formuleren: deze verhaaltjes […] missen de kwaliteit van zijn poëzie’.6
De narratieve tekststructuur van Heineke Vos (Van Berlaer-Hellemans)
In 1971, inmiddels méér dan veertig jaar geleden, publiceerde Dina van
Berlaer-Hellemans in een dossiernummer van het tijdschrift Yang over Richard Minne een vooralsnog alleenstaande analyse van de narratieve structuur
van Heineke Vos en zijn biograaf. Van Berlaer-Hellemans spreekt over het
‘weerbarstige stuk proza’ van Minne, een verzameling van op het eerste gezicht ‘losse fragmenten’ – met verhalend proza, gedichten, dagboeknotities en
brieven – en dus met een manifest gebrek aan coherentie.7 De roman brengt
het levensverhaal van het hoofdpersonage, de antiheld Heineke Vos, van diens
geboorte tot zelfmoord door verdrinking in een apocalyptische scène. De tekst
is fragmentarisch gecomponeerd met korte hoofdstukken die handelen over
de verschillende levensfasen van het personage Heineke Vos. Het perspectief
wisselt voortdurend, van een hetero- naar een homodiëgetische verteller, en
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ook de taal- en stijlregisters switchen van poëtisch tot platvloers. Van BerlaerHellemans heeft in haar bijdrage in Rondom Richard Minne onderzoek verricht naar de structuur en de betekenis van ‘deze roman in zakformaat’. 8 Haar
stelling is, in de lijn van het proefschrift over de ironie in de poëzie van Minne
enkele jaren later, dat de literaire traditie in het oeuvre van Minne een aanzienlijke (‘funktionele’) rol speelt. We vatten de belangrijkste bevindingen kort
samen teneinde de relatie tussen Van den Vos Reynaerde en Heineke Vos en
zijn biograaf en meer bepaald tussen de personages Reynaert of Reineke en
Heineke toe te lichten.
Van Berlaer-Hellemans beschouwt Heineke Vos als ‘een autobiografische illusie’ vermits de tekst wemelt van de ‘onverwachte kulturele en literaire reminiscenties’.9 Ze weerlegt kortom de reductionistische lezing van de roman als
bekentenisliteratuur. De onderzoeker onderscheidt drie soorten reminiscenties. Naast de ‘imitatio Christi’ – Heineke Vos als een lijdende Christusfiguur
die tot voorbeeld strekt van de mensheid – zijn er parallellen met de bildungsroman en de novela picaresca. Hellemans beschrijft Minnes roman als ‘een
poging tot integratie van de literaire traditie’.10 Verwijzingen naar die traditie
determineren naar haar oordeel het verloop van de romanintrige en hebben
dus een functionele rol in de plot. De inleidende en slothoofdstukken, zoals
‘Ab ovo’ en ‘Kanttekeningen van een kerstekind’, kunnen inderdaad worden
gelezen als een pastiche op La légende et les aventures héroiques, joyeuses
et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandre et
allieurs (1869) van Charles de Coster. Van Berlaer-Hellemans stelt dat de motieven in Légende d’Ulenspiegel en Heineke Vos parallel lopen en ‘in welhaast
dezelfde volgorde en in analoge bewoordingen’ voorkomen.11 Daarnaast is Nikolaj Gogols al even bekende prozatekst Uit het dagboek van een krankzinnige (Peterburgse vertellingen) een belangrijke intertekst. Alle herschrijvingen, adaptaties of pastiches ondersteunen de stelling dat Minnes Heineke Vos
inderdaad veel méér is dan een ‘geromanceerde autobiografie’.12
Spel met genreconventies
Interessanter dan de vermelding van specifieke interteksten zijn de genreconventies waarmee de romancier Minne in zijn fragmentarisch opgebouwd
verhaal speelt. We volgen Heineke Vos op verschillende levensmomenten, in
zijn tocht van ‘onschuld’ naar ‘kennis’. Naast dit voor de bildungsroman pro-
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totypische verhaalverloop noemt Van Berlaer-Hellemans de ‘afwisseling van
romantische “Weltschmerz” en maatschappelijke satire’ als een distinctief
kenmerk.13 Naar haar mening zou een genre-gerelateerd verband bestaan tussen Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre en Minnes Heineke Vos. Marco
Daane, de Minnebiograaf, heeft gewezen op Minnes affiniteit én particuliere
omgang met de plotstructuren van Franse bildungsromans als ‘Jules Renards
Poil de Carotte en L’enfant (Kind, 1879), het eerste deel van Jules Vallès’
Jacques Vingtras-cyclus’.14 Voor onze casus is evenwel het tweede genre, dat
van de schelmenroman, van belang. Naar analogie van de zestiende- en zeventiende-eeuwse Spaanse romanproductie, met als belangrijkste klassieker Lazarillo de Tormes (1554), vertoont Heineke Vos een episodische structuur en
biedt de roman het relaas van een inwijding (in het leven, in de seksualiteit). De
schelmenroman of novela picaresca presenteert een parodie op de klassieke
ridderverhalen en schetst een ‘realistisch beeld van de Spaanse maatschappij’.
Hendrik van Gorp heeft in zijn studie over de picareske roman de volgende
twee aspecten onder de aandacht gebracht:
(1) De intrige: een sterk episodisch verhaal afhankelijk van de spelingen van het lot […]
(2) De verhouding picaro – wereld: de protagonist-verteller is een
eenzame figuur aan de zelfkant van de maatschappij (hij is van arme
afkomst en wordt door zijn milieu slecht behandeld). De ‘wereld’ waarmee hij geconfronteerd wordt bestaat uit een reeks stereotiepe meesters
en representanten van de maatschappij. Door wederzijds bedrog en list
geven de picaro en zijn tegenstanders gestalte aan het centrale thema
van desengaño [ontgoocheling] en dragen ze bij tot het maatschappijkritische aspect van de novela picaresca.15

Heineke Vos en Reynaert de Vos
List en bedrog brengen ons vanzelf bij Van den vos Reynaerde. Zoals het
dertiende-eeuwse dierenepos van ‘Willem, die Madocke maecte’ of ook de vijftiende- en zestiende-eeuwse volksboeken waarin Reynaert figureert, vertoont
Heineke Vos een picareske inslag. We zijn het dan ook niet eens met Marco
Daanes visie dat Heineke Vos, in tegenstelling tot Multatuli’s Woutertje Pieterse, ‘geen satire’ zou zijn.16 De naam van de antiheld is vanzelfsprekend een
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duidelijke allusie op Reynaert de Vos. Nog meer voor de hand liggend is misschien de verwijzing naar het Nederduitse Reineke Fuchs, zoals de titel luidt
van het verhalende gedicht in Goethes Neue Schriften (1794). Ook andere
vormen, zoals Reineke de Vosz17 en vooral de volgens P. de Keyser wereldvermaarde Lübecker Reinke Vos (1498)18, resoneren mogelijk in de naamgeving
van Minnes antiheld.
Er is al eerder gewezen op de ‘sinistere’ of morbide identificatie van Reynaert
of Reineke en Heineke.19 De verwijzing naar Thomas Manns Bekenntnisse
des Hochstaplers Felix Krull is wellicht terecht. Heineke Vos is een ten dode
opgeschreven schelm. Het personage figureert aan de zelfkant van de samenleving waar hij zich manifesteert als ‘overtreder van sociale en religieuze gedragscodes’.20 In dat licht is de beschrijving van Heineke Vos door diens gefictionaliseerde biograaf sprekend, met impliciet een verwijzing naar de vondeling
Kaspar Hauser:
Het was op een der […] concerten dat ik Heineke Vos leerde kennen.
Van waar hij opgedoken kwam, wist niemand. Hij was een dier uiterst
rare vogels […] die zich niet blootgaven en waar we kop noch staart
aan vonden. Een onbeduidend toeval bracht me nader tot hem. Naar
het mij toescheen, was hij enige jaren ouder dan ik en niet in het minst
opvallend gekleed. (De wijze van uitdossen gold toen nog als beginselverklaring.) Het leek me alsof hij altijd gehuld ging in een onbestemde,
neutrale kleur, iets grijs en grauws, een soort anoniemaat, waar men
onmogelijk doorheen kon dringen. Ik vraag het mij soms af: Was hij
niet een schim? Een zinsbegoocheling? Een symbool? …21

Misschien is hij wel een schelm. Van Berlaer-Hellemans duidde al eerder
op de prefiguratie van Minnes archetypisch personage als ‘ideaal van menselijkheid en rechtschapenheid’ in ‘een ontaarde wereld’.22 Zoals een moderne
Christus zou hij aanzetten tot navolging van het verlossende messiaanse voorbeeld. De allegorische aard van de tekst en de picareske dimensie zijn ons inziens indicaties van Minnes schatplichtigheid aan Van den vos Reynaerde en
andere satirische en parodistische teksten in het Europese literaire erfgoed.
De eclectische tekst is vooral een intertekst. Hoe de intertekstuele structuur
precies in elkaar steekt, moet nader onderzoek nog aantonen.23
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Bij wijze van besluit
Het gedicht waarmee we deze bijdrage aanvingen en waarin Minne zijn roman-in-wording omschrijft als ‘wat water en mist / waaruit men iets vischt’ en
‘hier en daar wat muziek’, is niet de enige tekst die inzage geeft in de moeizame
totstandkoming van Heineke Vos. Ook in andere brieven getuigt Minne van
zijn worsteling met het tekstmateriaal. Zo noteert hij in een al even vertwijfeld
epistel aan zijn trouwe vriend Herreman het volgende gedicht:
Reimond, traag, traag
Gaat mijn roman vooruit:
Wordt het een zaag
(of een fluit?)
Ik ben in zweet en zog
en schreef bladzijde dertien.
Het einde zult ge nog
in lang niet zien.
Misschien begin ik aan den staart,
en komt de kop van achter.
Zoo iets waar ge geen latijn uit gaart:
een omgekeerde trachter.24

Heineke Vos en zijn biograaf is door de meeste critici, zoals Jan Schepens,
Herman Robbers en tijdelijk ook Menno ter Braak, beschouwd als ‘een zaag’.
Zij bestempelen het boek als een mislukt romanexperiment. Nochtans sprak
Ter Braak later, na publicatie van de roman in Forum, over ‘een preciese beeldkracht en een nuchtere manier om de dingen samen te vatten’ en, ten opzichte
van Walschap en diens roman Trouwen, over Minnes ‘grotere elasticiteit en
beweeglijkheid van geest’.25 Minnes kompanen, de mede-Fonteiniers Karel Leroux, Raymond Herreman en Maurice Roelants, zagen Heineke Vos veeleer
als ‘een fluit’. Al in de ontstaans- en in het bijzonder in de intensieve herwerkingsfase van de roman is Herreman er – in tegenstelling tot Minne – van
overtuigd dat het werk ‘iets eenigs’ belooft te worden.26 Losse hoofdstukken
leest hij naar eigen zeggen ‘in een adem’ uit in de hoop de protagonist ‘in al de
spelonken van zijn ziel [te leren] kennen’.27 Zelfs bij een tweede lectuur boet
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het verhaal niet aan kracht in. Integendeel, bij een tweede lezing is Heineke
Vos volgens Herreman ‘al drie keeren beter dan bij de eerste lezing, die iemand
uit het lood slaat’.28
Of Heineke Vos nu ‘een zaag’ dan wel ‘een fluit’ is, doet evenwel weinig ter
zake. Vast staat dat de roman een atypische tekst is waaraan Minne gedurende meer dan een decennium heeft geschaafd en die ons inziens model staat
voor het onconventionele en non-conformistische schrijverschap dat we met de
Gentse auteur associëren. Met Heineke Vos distantieert Minne zich van – en
plaatst hij zich zelfs doelbewust buiten – de Vlaamse provincialistische literatuur van zijn tijd die hij minachtte en meermaals op de korrel nam. Marco
Daane formuleert het als volgt:
Bij Minne, wars van conventies als hij was, is [het gebrek aan structuur]
natuurlijk ook op te vatten als een weigering concessies te doen aan literaire wetmatigheden. Daarnaast is Minnes gebruik van raamvertelling
en flashbacks nogal over het hoofd gezien. Bij nader inzien blijkt het
verhaal, door de verbinding van verleden en heden, meer samenhang te
bevatten dan veel critici erin hebben gezien.29

Heineke Vos is dus exemplarisch voor Minnes weigering zich te schikken
naar de heersende literaire conventies en diens aandrang zich te positioneren
in de marge van het literaire bedrijf. In dat opzicht hoeft het niet te verwonderen dat de schrijver zich bijna tien jaar na de publicatie van Heineke Vos
ook expliciet identificeert met Reynaert. Wanneer in de zomer van 1941 het
– overigens nooit gerealiseerde – plan ontstaat om samen met Raymond Herreman, Gerard Walschap en Karel Jonckheere een roman ‘over het menschdom’
te schrijven in naam van Uilenspiegel, Faust, Don Quichotte en Reynaert de
Vos, eist Minne meteen de rol van Reynaert op: ‘Voor de rol van Faust is aan u
[Herreman] of aan [Raymond] Brulez gedacht. Walschap is Uilenspiegel, don
Quichotte is Jonckheere en Reinaart ben ik.’30 Dat Minne niet opteert voor de
populaire volksheld Uilenspiegel of de idealist Don Quichotte maar wel voor
de cynische einzelgänger die aan de zelfkant van de maatschappij staat en vanuit die positie de schone schijn ontmaskert, is veelzeggend. Als auteur is Minne
– net zoals Reynaert – een buitenstaander. Op die status van literaire outsider
wordt ook in het inleidende hoofdstuk van Heineke Vos gealludeerd: ‘Zijn wij
immers niet reeds voldoende in aantal, en kan men bovendien van de kultuurmens der komende eeuwen eisen, dat hij, na de studie der meesterwerken van
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de honderdvijftig litteratoren, die op onze dag in Vlaanderen aan ’t labeuren
zijn, ook nog zijn aandacht zou vestigen op deze schamele bladzijden van een
onbekende?’.31 Minne is natuurlijk allesbehalve een ‘onbekende’ maar de ‘schamele bladzijden’ van Heineke Vos zijn dat des te meer. Met onze bijdrage hebben we deze tekst weer onder de aandacht willen brengen. Het onderzoek kan
veertig jaar nà Van Berlaer-Hellemans eindelijk een vervolg krijgen.
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Van satire naar zelfportret
Louis Paul Boon bewerkt de Reynaert
(1946-1955)
Kris Humbeeck

Toen eenmaal duidelijk was geworden dat hij een imposant en bovendien
heel divers oeuvre zou nalaten, werd Louis Paul Boon (afb. 1) op gezette tijden
de vraag voorgelegd naar welke titel in die verschrikkelijke berg papier zíjn persoonlijke voorkeur nu eigenlijk uitging. Dikwijls antwoordde de schrijver dan:
Wapenbroeders, waarbij hij vaak zeurde over de geringe aandacht van publiek
en kritiek voor zijn, zo luidt de ondertitel van deze in 1955 voor het eerst verschenen ‘roman’, getrouwe bewerking der aloude boeken over Reinaert en
Isengrimus.1

Af b. 1 © Jo Boon
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Tien jaar na Boons dood werd er wat aan dat gebrek aan belangstelling gedaan, eerst door Paul de Wispelaere, die in de opstellenbundel Louis Paul
Boon, schrijver (1989) een uitvoerige commentaar wijdde aan de mix van satire en zelfportret die Wapenbroeders zou kenmerken,2 vervolgens door Rik
van Daele en de betreurde Herman Heyse, die in het tijdschrift De kantieke
schoolmeester een grondige bronnenstudie van het werk publiceerden.3
Het is sindsdien lastig om veel nieuws te vertellen over Wapenbroeders,
maar over al het geschrevene daalt zoals bekend het stof der tijden neer en het
lijkt me goed om zonder meteen een kruis te trekken over alles wat reeds bekend is, de dingen nog eens in andere woorden te vertellen. Een kleine vondst
links en rechts moet daarbij de aandacht van de lezer prikkelen.
***
Er is om te beginnen het simpele feit dat Wapenbroeders er misschien nooit
zou zijn gekomen als Nico Rost (afb. 2) er niet was geweest. Rost was een wat
atypische Nederlandse communist, soms weliswaar nogal steil in de leer van
Moskou, maar onder vrienden (zeker als die vrienden geen officiële ‘kameraden’ waren) eerder rekkelijk en vooral eigenzinnig. Van 1923 tot 1933 had Rost
in de buurt van Berlijn gewoond, eerder had hij al reportages gemaakt in Praag

Af b. 2
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en in de Sovjet-Unie en aan dat halve globetrottersbestaan had hij een interessant internationaal netwerk van literaire vrienden overgehouden, daaronder
bijvoorbeeld Alfred Döblin, wiens roman Berlin Alexanderplatz (1929) hij
in het Nederlands had vertaald. Er zat in Nico Rost iets van een rebel, literaire bohemien en communistische missionaris tegelijk. Naar verluidt kon de
boomlange kerel moeiteloos charmeren met zijn air van wereldwijze avonturier
en in ieder geval was Boon uitermate ingenomen met Rosts belangstelling voor
zijn persoontje.
Zelf had Boon zich intussen binnen de Kommunistische Partij van België
(KPB) in een weinig comfortabele positie gemanoeuvreerd. In juli 1945 was
hij lid geworden van de KPB en bureauredacteur van het partijblad De roode
vaan. Na enkele maanden werd hij verzocht zich bezig te houden met cultuur
in het algemeen en literatuur in het bijzonder, maar in die functie voelde de in
literaire kring ondertussen bekende auteur zich weinig gewaardeerd door zijn
partijgenoten. Van hun kant vonden die vaak in het verzet geharde kameraden
dat manneken uit Aalst maar een vreemd ventje. In de ogen van de politiek geschoolden deed hij het ook helemaal fout. Boon weigerde bijvoorbeeld scherprechter te spelen voor echte of vermeende culturele collaborateurs en bestond
het zelfs een – alle verhoudingen in acht genomen – nogal milde bijdrage te
wijden aan Louis-Ferdinand Céline, de auteur van de door hem bewonderde
romans Voyage au bout de la nuit (1932) en Mort à crédit (1936), die in juni
1944 Frankrijk was ontvlucht en wegens zijn fanatieke antisemitisme door de
Franse communistische partij was verguisd en in de ban gedaan. Door de bank
genomen muntte Boon als cultuurredacteur niet bepaald uit in dienstbaarheid
aan de Partij der Gefusilleerden, zoals de KPB zichzelf na de bevrijding betitelde. Hij kreeg algauw het verwijt te weinig aandacht te besteden aan communistische schrijvers en kunstenaars, en te veel belangstelling aan de dag te
leggen voor surrealisten en andere avant-gardisten die zichzelf en hun kunst
wel revolutionair noemden, maar politiek gesproken vaak volstrekt onberekenbaar bleken te zijn.
Ook Boon zelf ontbrak het naar verluidt aan de nodige partijdiscipline. Volgens de ultra-marxistische rechtzinnigen hechtte deze late bekeerling te weinig
geloof aan het Rijk der Vrijheid en de klassenstrijd, alsof hij niet helemaal overtuigd was van de bevrijdende kracht van het internationale proletariaat in de
geschiedenis. Daarbij ging Boon ook nog eens een gevaarlijke neiging tot zelfstandig denken vertonen. In ieder geval had hij verdacht weinig respect voor de
door het Centraal Comité ‘democratisch’ besloten partijlijn. Dat gebrek kwam
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pijnlijk aan het licht in het voorjaar van 1946, in de aanloop naar de eerste
naoorlogse parlementsverkiezingen. De officiële partijlijn op dat moment was
dat, ofschoon er nog veel sociaal onrecht bestond in België, er toch al heel veel
ten goede veranderd was dankzij de KPB. Eerder al had die regeringspartij
haar nauwelijks te overschatten waarde bewezen in het verzet tegen de fascistische bezetter en als de Partij der Gefusilleerden nog sterker zou worden, zo
toeterde ze zelf rond, dan zag de toekomst van het land er gewoon stralend uit.
De verkiezingsslogan van de KPB vatte de zaken helder samen: ‘Vers un avenir
rayant’, ‘Naar een stralende toekomst’ (afb. 3). In die opgeschroefde ambiance
werd Boon ermee belast een reportage over de hoofdstad Brussel te schrijven.
Hij kwam voor de pinnen met het sombere Brussel een oerwoud, een buitengemeen deprimerende allegorie van de in zijn ogen mislukte moderniteit. Al
na enkele afleveringen werd de publicatie van de reportagereeks in De roode
vaan tijdelijk stopgezet.4 Ze werd weliswaar voortgezet na de parlementsverkiezingen, maar er zijn aanwijzingen dat Boon zijn oorspronkelijke tekst – al
of niet onder dwang – heeft aangepast. Hoe dan ook markeren de perikelen
rond Brussel een oerwoud een breuk in de relatie tussen de journalist en de redactieverantwoordelijken. Terwijl deze laatsten hem als een ongeleid projectiel
gingen beschouwen, voelde Boon zich almaar meer geconfronteerd met (auto)
censuur. Het wederzijdse wantrouwen bereikte een climax toen in juni 1946,
na het aantreden van een zoveelste nieuwe hoofdredacteur, een soort commissie werd ingesteld die zou oordelen over de publiceerbaarheid van Boons bij-
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dragen. Even was er zelfs sprake van de lastpak voortaan uit te betalen per
goedgekeurde bijdrage.5
Niet alleen in partijkringen, ook buiten de KPB, in het Vlaamse literaire en
culturele wereldje, was Boon in de eerste helft van 1946 flink op weg zich onmogelijk te maken. Wrevel over zijn positie lag daaraan ten grondslag. Eigenlijk was deze autodidact behoorlijk belezen, maar omdat hij handenarbeid had
verricht en romans als De voorstad groeit (1943) en Abel Gholaerts (1944)
bovendien behoorlijk afweken van de heersende romanconventies in Vlaanderen, was van hem het beeld ontstaan van de halve literaire wilde die alles wat in
hem opkwam enigszins op goed geluk af, ongehinderd door burgerlijk fatsoen
maar met weergaloze zeggingskracht, aan het papier toevertrouwde. Vanaf het
begin kon Boon dan ook terecht beweren dat hij niet helemaal de waardering
genoot waarop hij nuchter beschouwd aanspraak kon maken. Tot overmaat
van ramp had hij een flink ontwikkeld talent om zich miskend en gekleineerd
te voelen, en was diplomatie niet zijn meest prominente karaktertrek. In de
lente van 1946 bijvoorbeeld voelde hij zich zo schandalig gepasseerd voor de
Driejaarlijkse Staatsprijs voor Proza, dat hij de jury op de derde pagina van
De roode vaan aanklaagde wegens volstrekte incompetentie. Het versterkte
alleen maar zijn imago van ruwe literaire parel en gevaarlijk onbetrouwbare,
viezen gast. Daardoor werd Boon in het burgerlijke literaire milieu nog minder serieus genomen als literatuur- en kunstcriticus dan zo al het geval zou
zijn geweest, daar hij zijn kritieken vooralsnog uitsluitend publiceerde in het
‘stalinistische’ dagblad De roode vaan. Om de frustratie compleet te maken,
moest Boon van zijn vaste uitgeefster bovendien vernemen dat de verkoop van
zijn boeken ronduit teleurstellend bleef. Al tijdens de bezetting had Angèle
Manteau zijn nochtans overwegend gunstig beoordeelde romans niet aan de
straatstenen gesleten gekregen en tot overmaat van ramp kreeg ze na de bevrijding af te rekenen heeft met grote financiële problemen, vooral omdat ze er
ondanks aanzienlijke investeringen maar niet in slaagde met haar boeken een
plaats te veroveren op de Nederlandse markt. Dat was de context waarin de
anders zo ongezeglijke Boon in de communist Nico Rost behalve iets van een
mentor, ook een halve manager kon gaan zien. Rost, die zich sinds de jaren dertig als een rode mol had ingegraven in het Vlaamse culturele veld, verklaarde
graag te willen bemiddelen om zijn nieuwe boek Mijn kleine oorlog (1947) in
Nederland uitgegeven te krijgen.
Om praktische afspraken te maken, maar ook voor morele steun en broodnodig advies, ging Boon zijn nieuwe literaire vriend op 20 mei 1946 bezoeken
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in het Ardennendorpje Amonines. De immer bereidwillige Rost bood hem
meteen hulp aan bij het schrijven, of liever het ter plekke verzinnen van een
‘reportage’ over de Ardennen tijdens de wederopbouw.6 Ook gaf hij Boon een
drietal literaire tips. De Aalsterse volksjongen moest eerst maar eens een boek
schrijven over de christelijke socialist Adolf Daens, dat zou het nog overwegend katholieke Vlaanderen misschien warm kunnen maken voor de Goede
Zaak. Voorts was Boon volgens Rost de geknipte man om een Vlaamse literatuurgeschiedenis met sociale inslag te schrijven; ook daaraan was dringend nood. Ten slotte zou hij de harten van velen kunnen veroveren door de
Vlaamse literatuur kritisch te bewerken, meer bepaald door enkele ‘klassieken’
te actualiseren in linkse zin. Te veel op dat vlak werd immers overgelaten aan
rechts. De krachten der reactie hadden al Tijl Uilenspiegel gekaapt en men
had zelfs geprobeerd om de felle met de nochtans rooden baerde een zwart
uniformpje aan te trekken. Zo had NSB-vormingsleider Bob van Genechten
in 1941 een antisemitische Reynaertbewerking gepubliceerd en in Vlaanderen
had de populaire schrijver Valère Depauw tijdens de bezetting zijn op zich
weliswaar vrij onschuldige ‘Kronieken van Reinaert’ gepubliceerd in de ‘foute’
krant De gazet.7
1. SATIRE: de naoorlogse wereld als nieuwe middeleeuwen
Niet alle suggesties en aanbevelingen van Nico Rost werden door Boon
voetstoots ter harte genomen. In een roman over de opstandige priester Adolf
Daens bijvoorbeeld zag hij vooralsnog niets. 8 Maar hij begon de officiële
Vlaamse literatuurgeschiedenis wel te herschrijven in ideologiekritische zin,
met als voorlopige climax een bijdrage die op 27 juni 1946 verscheen in De
roode vaan en Hendrik Conscience zonder veel zin voor historische nuance
wegzette als een kleinburgerlijke conservatief, helemaal zoals Rost het graag
zag. Verder maakte Boon tevens een begin met het bewerken van het Vlaamse
literaire erfgoed ten behoeve van de voor de linkse zaak te enthousiasmeren
kleine Vlaamse man en vrouw. Een eerste resultaat daarvan verscheen in het
communistische partijdagblad van 11 juli 1946, de dag dat de Vlaamse communisten gewoontegetrouw de Guldensporenslag herdachten als Vlaanderens
prototypische klassenstrijd. De bijdrage heette ‘Donkere tijd’ (afb. 4) en werd
aangekondigd als de eerste aflevering van een reeks die de titel ‘Van den vos
Reinaerde’ meekreeg.
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Af b. 4

1.1. ‘Van den vos Reinaerde’: de oudste overgeleverde versie van
Boons dierenverhaal
Op 11 juli 1946 drukte De roode vaan op het bovenste deel van een geheel
aan ‘11 juli 1302: symbool van Vlaanderen’s vrijheidsstrijd’ gewijde pagina twee
bijdragen af die, geheel in de lijn van de verkiezingscampagne van de KPB eerder dat jaar, een triomfalistische toon aansloegen, ook al was de stembusgang
van 17 februari voor de partij der strijdende volksmassa’s in Vlaanderen geen
groot succes gebleken. Ernaast stond een fragment uit Cyriel Buysses roman ’n
Leeuw van Vlaanderen (1900); na Boons frontale aanval op de man die zijn
volk leerde lezen, was het immers lastig om de lezers – zoals vroeger min of
meer gebruikelijk was geweest – te trakteren op een stukje uit De Leeuw van
Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen (1838). Het onderste deel van de
11-julipagina werd deels in beslag genomen door een bijdrage over de – hier als
uitgesproken links gepresenteerde – rebel Tijl Uilenspiegel. Helemaal onderaan vond men een bijdrage die gesigneerd was met ‘L. Boon’: de bovenvermelde
eerste aflevering van de reeks ‘Van den vos Reinaerde’. Boon spelde Reinaert
met een ‘ei’, net zoals illustere voorgangers als Julius de Geyter (Reinaart-deVos in Nieuwnederlandsch, 1874) en Stijn Streuvels (o.a. Reinaert de Vos,
1910) hadden gedaan en voorts ook het geval was in een belangrijke bron voor
de schrijver: een door de Gentse hoogleraar Paul de Keyser geschreven commentaar bij De avonturen van Ysingrijn en Reinaert uit 1942.9
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1.1.1. ‘Van den vos Reinaerde’ in De roode vaan
Kort voordat zijn bewerking van de middeleeuwse dierenverhalen over Reynaert en Isengrimus in De roode vaan begon te verschijnen, had Boon zijn
vriend Nico Rost in een brief op de hoogte gebracht van zijn nieuwste project:
‘ik heb den Reinaert ingestudeerd langs alle kanten en zijden, om hem dan op
mijn manier te herwerken en den kleinen man te laten van genieten. Ik herzie onze heele literatuur − zooals gij mij den raad hebt gegeven.’10 Boon moet
hebben gedacht dat zijn linkse Reinaert nergens beter op zijn plaats was dan
in het dagblad van de strijdende Vlaamse volksmassa’s, maar de geschiedenis
met Brussel een oerwoud herhaalde zich. De KPB zat ondanks de voor haar
teleurstellende verkiezingsuitslag nog steeds in de regering en zag nog altijd
voor zichzelf en de kleine man een schitterende toekomst in het verschiet. In
schril contrast tot dat door het Centraal Comité van de Partij gedecreteerde
optimisme sloeg Boon in zijn Reynaertbewerking een sombere toon aan. Hij
waagde het zelfs om de aandacht van de lezer af te wenden van die toekomst en
haar te richten op de middeleeuwen, want zij waren natuurlijk bedoeld met die
‘Donkere tijd’. Alleen al de titel van zijn eerste en meteen ook laatste Reinaertstukje in De roode vaan klinkt als een oorverscheurende dissonant op deze
voorts in halve jubeltonen gecomponeerde pagina, en het wordt nog erger als
men er de volgende afleveringen van het geplande feuilleton bijneemt, waarover
Boons ‘controlecommissie’ zich destijds in lichte verbijstering moet hebben
gebogen. Die drijven namelijk helemaal op de suggestie dat een nieuw soort
middeleeuwen zijn ingeluid. Boon was daarmee wellicht een van de eersten in
ons taalgebied om te registreren dat er helemaal niets dreigde te zullen komen
van de hooggespannen verwachtingen die radicaal hervormingsgezinde geesten – lang niet altijd communisten – in de laatste bezettingsjaren waren gaan
koesteren over de naoorlogse maatschappij. In plaats van een wereld waarover
de zon stralend opging, profeteerde hij een bewolkt bestaan, om de titel van een
in 1948 gepubliceerde, onterecht vergeten roman van Cola Debrot te citeren.
Natuurlijk kon een dergelijke analyse worden gelezen als een indirecte kritiek op de KPB, want die partij maakte al sinds 27 september 1944 deel uit van
de elkaar snel opvolgende Belgische regeringen en ze was er kennelijk dus niet
in geslaagd veel licht te brengen in het leven van de mensen. Of erger nog, zo
zou een mens uit het een en ander kunnen afleiden: misschien was de Partij die
het volk een stralende toekomst beloofde wel medeschuldig aan het onverhoeds
intredende duister, bijvoorbeeld omdat ze zich had laten inlijven in het systeem
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en andere belangen liet prevaleren op die van de naar werkelijke ‘bevrijding’ en
‘verlichting’ smachtende massa. Iets dergelijks zou Boon zelf overigens pas in
latere versies van zijn Reynaert-bewerking expliciteren. Vooralsnog scheen de
schrijver helemaal niet te beseffen dat zijn discours volstrekt onverzoenbaar
was met dat van zijn werkgever. Als ingebeelde ‘verruimer’ van de communistische beweging wilde Boon trouwens deel blijven uitmaken van de Partij, om
den brode, dat ook, maar toch vooral omdat hij in zijn onnozelheid oprecht
geloofde dat hij sterk genoeg stond om het systeem-KPB, waarvan hij in werkelijkheid slechts een nietige functionaris was, van binnenuit te hervormen.
Het betreft hier een vorm van naïveteit die herinneringen oproept aan de dertien jaar oudere schrijver Gerard Walschap, die als zelfverklaarde verruimer
van het katholicisme in zijn trilogie over de familie Roothooft (1929-1934) en
romans als Sibylle (1938) en Het kind (1939) zowat alles waarvoor dat katholicisme in de jaren dertig stond in Vlaanderen onderuit haalde, en vervolgens
hoogst verbaasd was dat de Kerk daar geprikkeld op reageerde en de hoeders
van de zuil de ketter zachtjes doch vastberaden naar de uitgang begeleidden.
Zoals bekend slaagde Walschap erin de eer aan zichzelf te houden, al duurde
het uiteindelijk nog tot 1940 voordat hij Vaarwel dan publiceerde, en nog eens
vijftien jaar voordat hij daar zijn Salut en merci (1955) op liet volgen. In Boons
geval zou het slechts een vijftal jaren duren voordat het definitieve salut-enmerci weerklonk. In de volgende hoofdstukken wil ik laten zien dat de genese
van Wapenbroeders parallel loopt met dat afscheidsproces en dat de eindredactie van zijn Reinaert-en-Isengrimusroman de symbolische bekroning ervan
vormt.
Zover zijn we vooralsnog niet. In juli 1946 reageerde Boon nog hoogst verbaasd en tekortgedaan toen – eindelijk – gebeurde wat menigeen al een hele
poos zag aankomen: de schrijver kreeg zijn ontslag bij De roode vaan. In een
brief aan Rost beweerde Boon dat zijn ‘Van den vos Reinaerde’ de druppel was
geweest die de emmer had doen overlopen, niet eens omdat de kameraden er
kritiek aan het adres van de Partij in lazen, maar simpelweg omdat men geen
nut zag in dit soort non-journalistiek die volstrekt onbruikbaar was voor propagandistische doeleinden:
Nu de kwestie van Van Den Vos Reinaarde. Ik was zinnens, zooals ik
dat met “Masereel’s Zon” en “het meisje op de bank” gedaan heb, om
Reinaart in mijn taal om te werken, voor iedereen klaar en duidelijk
verstaanbaar, geestig, ironisch, en met verwijzingen naar dezen tijd. Ik
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zou daar “hoekjes” van gemaakt hebben. Nu kwam ik op de redaktie
met drie dezer hoekjes toe Donkere tijd, Parodie, en Willem, zijnde
de inleiding, om daarna den Reinaert zélf te geven. Deze hoekjes stonden hen echter niet aan – Masereel’s Zon had iedereen verveeld, en nu
weer iets in dien aard, neen neen – En dan, de atoombom – er moesten
besparingen gedaan worden, iemand van de sport werd ontslagen, en
samen met hem werd Boontje ook ontslagen.11

Erg lang zat Boon niet zonder werk. Eind augustus 1946 werd hij aangeworven als redactiesecretaris voor het weekblad Front.
1.1.2. ‘Van den vos Reinaerde’ in Front
Front van de weerstand en de democratie, zo heette Front voluit. Dit periodiek was het officiële orgaan van het Onafhankelijkheidsfront, een radicaallinkse drukkingsgroep die was voortgekomen uit het Onafhankelijkheidsfront/
Front de l’Indépendance (OF/FI). Het naar buiten toe pluralistisch-linkse,
maar vanachter de schermen door de illegale KPB gedirigeerde OF/FI was tijdens de oorlog uitgegroeid tot de waarschijnlijk meest efficiënt opererende, hoe
dan ook krachtigste en best georganiseerde weerstands-of verzetsbeweging in
België. In de bezettingsjaren en in de onmiddellijk naoorlogse periode oefende het OF/FI een grote aantrekkingskracht uit op al wie de strijd tegen het
fascisme pas beslecht vond als de vooroorlogse economische, sociale en politieke ordening – die immers verantwoordelijk werd gesteld voor het ontstaan
van het fascisme, en derhalve voor het oorlogsgeweld – voorgoed plaatsgemaakt
zou hebben voor iets radicaal anders. Om niet-communistische hervormingsgezinde geesten niet bij voorbaat af te stoten, werd die nieuwe en betere naoorlogse
orde omschreven met de nogal vage term ‘democratie’, waarbij een scherp onderscheid werd verondersteld tussen de uit het verzet tegen het fascisme voortgekomen, ware democratie en de valse burgerlijke democratie ‘oude stijl’. Front
van de weerstand en de democratie stelde zich tot doel de inmiddels herstelde
parlementaire democratie in de gewenste zin om te vormen en zette zich schrap
tegen alles wat neigde naar een burgerlijke restauratie. Het weekblad werd geleid door Aloïs Gerlo, een Vlaamsgezinde communist en intellectueel die eind
1945, in opvolging van Bert van Hoorick, was aangesteld als hoofdredacteur
van de communistische partijkrant De roode vaan. In de enkele maanden dat
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hij deze functie uitgeoefend had, had Gerlo als een van de weinigen in de Partij
Boons literaire talent en culturele nieuwsgierigheid leren waarderen.
Behalve Gerlo’s persoonlijke sympathie voor Boon kan vooral zijn streven
om het radicaal-links-democratische profiel van zijn periodiek te versterken,
en ook een meer ontwikkeld, literair geïnteresseerd publiek te bedienen, verklaren waarom het stukje ‘Donkere tijd’ op 25 augustus 1946 werd hernomen
in Front, waarna dit weekblad ook nog de 22 afleveringen van Boons Reynaertbewerking liet volgen waarin het partijdagblad De roode vaan niet meer geïnteresseerd was. Samen vormen de 23 stukjes in Front de oudste overgeleverde
versie van de roman Wapenbroeders, door Paul de Wispelaere trefzeker getypeerd als een literair zelfportret met satirische inslag. Dat autobiografische
aspect ontbreekt echter nog in Front. Dergelijke poëticale verschuivingen zijn
zoals bekend niet ongewoon voor Boon. Zo vormt Mijn kleine oorlog in menig opzicht het tegendeel van wat dit project aanvankelijk inhield; het boekje
was namelijk opgezet als “het Groote Boek over den Oorlog”, een visionair en
profetisch werk in de trant van Henri Barbusses ‘oorlogsbijbel’ Le feu (1916).
Zoals ik elders heb uiteengezet hebben ook Vergeten straat (1946) en de twee
boeken over de Kapellekensbaan, De Kapellekensbaan (1953) en Zomer te
Ter-Muren (1956), ‘onderweg’ zoveel transformaties ondergaan, dat ze in
sommige opzichten bijna haaks zijn komen te staan op hun initiële opzet. In
het nawoord bij de wetenschappelijke editie van Mijn kleine oorlog wordt betoogd dat het daarom een goed idee is om conform de opvattingen van de critique génétique, de ontstaansgeschiedenis van Boons teksten te beschouwen als
een dynamisch, en vooral open en discontinu proces, dat getekend wordt door
soms bruuske poëticale verspringingen en verschuivingen.12
Anders dan de roman Wapenbroeders is de oudste overgeleverde versie van
Boons Reynaertbewerking hoe dan ook nog helemaal geen zelfportret. Net zoals het middeleeuwse dierenverhaal is de oorspronkelijke opzet van dit project
zonder meer satirisch. Boon wil de actuele toestand in België hekelen, in de
hoop weerstand op te roepen tegen enkele in zijn ogen bijzonder kwalijke ontwikkelingen. Met dit streven geeft de radicaal hervormingsgezinde schrijver
gehoor aan een dringend verzoek van Nico Rost, maar hij hoeft zich daarvoor
helemaal niet te forceren, zo oprecht geërgerd is hij over de toestand in het bevrijde België. Bovendien spuwt hij zijn gal in alle richtingen, ook in richtingen
die Rost ongetwijfeld liever had gespaard.
Al in de derde aflevering van zijn Reinaertfeuilleton in Front, het op 8 september 1946 gepubliceerde stukje ‘De zoveelste’, speelde Boon met vuur, en schreef:
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[…] leer er uit dat in deze tijd achter de schoonste leuzen alleen maar
bedriegtdenboer steekt, en dat drinkgelagen en hoerderijen na God de
koning of de democratie het opperste goed geworden zijn zodat er de
kleine arme gehoonde vertrapte domme en om de tuin geleide man niet
veel anders overschiet dan…13

Op zich kon deze uitspraak gemakkelijk worden gelezen als een sneer naar
‘de democratie’ zoals het weekblad Front die tot in zijn ondertitel verdedigde.
Maar wie de hele tekst leest, merkt algauw dat Boon enerzijds de naoorlogse
democratie als zodanig hekelt, omdat ze volgens hem vooralsnog de belangen
van het volk niet dient, en anderzijds vooral de ‘CVP’ op de hak neemt, omdat
die partij onder een nieuwe naam haar oude politiek voortzet en een werkelijk
democratische toekomst compleet dreigt te blokkeren.
***
De Christelijke Volkspartij was de opvolger van het Blok der Katholieken
van België, zoals sinds oktober 1936 de katholieke partij heette, die in die
vooroorlogse jaren stevig flirtte met corporatisme en autoritair-rechtse ideeën.
Halverwege de jaren dertig was het in het kader van een zogenaamde ‘Vlaamsche Concentratie’ zelfs gekomen tot een concrete toenadering tussen enerzijds de Vlaamse vleugel van de katholieke partij en anderzijds het toen nog
in schijn democratische, in wezen nationaalsocialistische Vlaamsch Nationaal
Verbond (VNV) en het eveneens extreemrechtse, fanatiek koningsgezinde
Rex. Eind 1936 werd zelfs een beginselakkoord getekend tussen de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (KVV) – de Vlaamse vleugel van het Blok der
Katholieken van België – en het VNV. Ook al bleek de concrete uitvoering
ervan algauw hoogst problematisch, om niet te zeggen onmogelijk, toch zou
de concentratie-idee nog een hele tijd voor onenigheid zorgen in de katholieke
politieke wereld. Dat bleek onder meer toen bij tussentijdse verkiezingen in
april 1937 de katholieke democraat Paul van Zeeland in het strijdperk trad
tegen de katholieke fascist Léon Degrelle, de charismatische leider van Rex.
Tijdens de kiescampagne werd Van Zeeland ongemeen hard aangepakt door
het Vlaamsgezinde katholieke dagblad De Standaard van Gustaaf Sap, wiens
aversie voor het bestaande België nog werd versterkt door zijn persoonlijke
afkeer van het officiële katholieke boegbeeld. Nadat Van Zeeland eind 1937
wegens gesjoemel terzijde was geschoven, werd Sap opnieuw opgenomen in de
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schoot van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij. Zijn rechtse ideologie bleef
hij onverkort trouw.
Sap stierf in maart 1940 aan een hartkramp. Ook zonder hem en onder de
nieuwe titel Algemeen Nieuws zou de krant De Standaard zich tijdens de
bezetting ontpoppen als een pleitbezorger voor een nieuwe politieke, maatschappelijke en economische orde. Bij de redactie overheerste de overtuiging
dat de vooroorlogse Belgische democratie totaal was uitgewoond. Soortgelijke
sentimenten en opvattingen leefden in die jaren ook in kringen rond Leopold
III, onder meer bij de West-Vlaamse grootindustrieel Léon Bekaert, de voorzitter van het Landelijk Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers, die als
regent van de Nationale Bank zowat de Belgische economische politiek tijdens
de bezetting belichaamde.
Léon Bekaert was in de zomer van 1940 prominent deel gaan uitmaken van
het Centrum voor Politieke Studies dat met het oog op een nieuw, door naziDuitsland gedomineerd Europa na de oorlog alvast het nodige denkwerk verrichtte over een autoritair regime rond de Belgische vorst. Deze laatste had op
28 mei 1940 de capitulatie van het Belgische Leger getekend en had zich zonder
daarover de regering te consulteren ‘krijgsgevangen’ laten nemen. Vervolgens
was hij in november op audiëntie gegaan bij de Führer om de zelfstandigheid
van zijn koninkrijk in het nieuwe, door nazi-Duitsland gedomineerde Europa
af te smeken en te pleiten ten gunste van de dynastie en de in minder fortuinlijke omstandigheden verkerende Belgische krijgsgevangenen. Veel leverde dat
zoals te verwachten viel niet op – wie had ook echt kunnen geloven dat Adolf
Hitler zich veel gelegen zou laten liggen aan de verzoeken van een krijgsgevangene die hij per slot van rekening slechts een geprivilegieerd regime gunde,
omdat diens zus toevallig gehuwd was met de Italiaanse kroonprins Umberto
en het Italië van Mussolini zijn bondgenoot was – en bovendien zouden de
geruchten over het bizarre contact niet bijdragen tot een verbetering van de al
zo zwaar beproefde relaties van de constitutionele vorst met de democratisch
verkozen vertegenwoordigers van het volk. Dat volk zou intussen veel van zijn
geloof in Leopold III verliezen, toen op 7 december 1941 in de zondagsmis
bekend werd gemaakt dat de koning een drietal maanden eerder in het huwelijk was getreden met Lilian Baels. Nog los van de verering van diens tragisch
verongelukte eerste echtgenote koningin Astrid, werd deze nieuwe verbintenis
ervaren als een gebeurtenis die geen pas gaf in de gegeven omstandigheden.
Nog steeds zaten duizenden vooral Franstalige officieren gevangen in Duitsland en nu ook in eigen land de bezetting steeds zwaarder ging wegen, wierp
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het huwelijk een schril licht op Leopolds zelfverklaarde solidariteit met zijn
onderdanen. Voor vele Belgen werd het knap moeilijk om te blijven geloven dat
de koning werkelijk hun lot wilde delen. Zelf moest Leopold III zich intussen
tegen zijn karakter in proberen te verzoenen met het feit dat hij tot de bevrijding was veroordeeld tot politieke machteloosheid. Zo zou in het voorjaar van
1943 zijn protest tegen de verplichte tewerkstelling van Belgische burgers in
Duitsland slechts de woede opwekken van de Führer, die er zelfs mee dreigde
de vorst in datzelfde Duitsland solidair te laten zijn met de andere krijgsgevangenen.
Uiteindelijk zouden de ‘krijgsgevangen’ vorst, zijn tweede vrouw en zijn
drie kinderen pas daags na D-Day door de Duitse bezetter worden afgevoerd
naar Duitsland om vervolgens te worden overgebracht naar Oostenrijk. Bij
de bevrijding van België, in september 1944, bevond Leopold III zich in
Strobl, een gemeente in het Salzburger Land. Daar werd hij op 7 mei 1945
door Amerikaanse troepen bevrijd. Een onmiddellijke terugkeer naar zijn
land was onmogelijk vanwege de weerstand die zijn houding bij een deel van
de bevolking en zeker bij de politieke klasse had opgewekt. Met name ter linkerzijde stelden nogal wat verkozenen des volks zich ernstige vragen bij het
optreden van de monarch tijdens de oorlog en vooral bij zijn klaarblijkelijke
onwil om te buigen voor de macht van het parlement. Van grote, ofschoon
indirecte invloed was het zogenaamde Politiek Testament dat Leopold III
in het voorjaar van 1944, in afwachting van zijn verwachte deportatie naar
Duitsland, had geschreven. Daarin beklaagde hij zich over het gebrek aan
respect dat hij in de meidagen van 1940 van ‘zijn’ ministers had ervaren. Hij
eiste excuses, haalde ook nog eens scherp uit naar de vooroorlogse democratie en haar politieke vertegenwoordigers en formuleerde voorts een reeks
adviezen met betrekking tot de naoorlogse politieke en maatschappelijke organisatie van het land. Over de slachtoffers van het fascisme evenals over
de geallieerden en het verzet sprak hij met geen woord. Uiteindelijk zou na
de terugkeer van de Belgische regering uit Londen slechts een handjevol leidende politici – in eerste instantie premier Hubert Pierlot en buitenlandminister Paul-Henri Spaak – de tekst helemaal lezen, maar wat erover de ronde
deed volstond om de al bestaande vermoedens van onverzoenlijkheid en zelfs
ressentiment te bevestigen. Dergelijke indrukken vatten ook al snel post bij
de socialist Achille van Acker, die op 12 februari 1945 aan het hoofd kwam
te staan van een regering van Nationale Eenheid waarvan onder meer twee
communisten deel uitmaakten.
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Na een eerste ontmoeting in Strobl met de nieuwe, socialistische premier
en andere vertegenwoordigers van de regering van Nationale Unie besloot Leopold III zijn terugkeer op de troon nog even uit te stellen, ook al omdat hij
zo was aangedaan door de in zijn ogen ondankbare en zelfs vijandige houding
jegens zijn persoon, dat hij er onwel van werd. Vooral zijn hart baarde zijn arts
de nodige zorgen. Op 12 mei 1945 schreef de sinds zijn bevrijding uit ‘krijgsgevangenschap’ niet langer van zijn grondwettelijke bevoegdheden ontheven koning de volgende brief aan zijn broer en tijdelijke plaatsvervanger Karel, Graaf
van Vlaanderen:
Dierbare broer,
Tengevolge van de gevangenschap die ik heb ondergaan, laat mijn gezondheidstoestand me niet toe onmiddellijk naar België terug te keren.
Ik betreur het oneindig veel niet van bij de bevrijding bij mijn volk te
kunnen zijn. Tijdens mijn hechtenis zijn mijn gedachten steeds bij hen
geweest.
Ik verzoek u, tot mijn herstel, de opdracht voort te zetten die u in het
belang van de natie hebt opgenomen.
Uw liefhebbende broer, Leopold14

In België liepen de gemoederen hoog op. Op 28 mei 1945, tijdens een meeting van de in pluralistisch-linkse drukkingsgroep omgeturnde verzetsbeweging Onafhankelijkheidsfront in of all places het Koninklijk Circus in Brussel,
verketterde de liberaal Charles Janssens de monarch als ‘le plus grand incivique du royaume.’ Alleen de CVP en het ACW leken nog pal achter Leopold
III te staan.
In de eerste helft van juni 1945 zou Achille van Acker zich nog twee keer naar
de inmiddels naar het naburige Sankt Wolfgang verkaste koning begeven, die
na deze nieuwe informatie- en consultatieronde te kennen gaf onverwijld naar
België te willen terugkeren. Het was een idee dat de premier en nog vele andere politici echter helemaal niet meer genegen waren, daar van dit laattijdige
herstel op de troon in de broeierige sfeer van die dagen gemakkelijk oproer kon
komen. Het ongenoegen had al te lang gegist en zelfs een burgeroorlog was niet
ondenkbaar. Op 16 juni 1945 verklaarden de socialistische, communistische
en liberale ministers van het kabinet niet langer bereid te zijn in te staan voor
de ordehandhaving als de Koning zou terugkeren, zelfs niet in een regering van
lopende zaken. Nieuwe verkiezingen uitschrijven was echter geen optie, omdat
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er nog volop aan de kieslijsten werd gewerkt. In de gegeven omstandigheden
was het dus aan de koning om een nieuwe regering op de been te brengen. Met
het oog daarop ontving Leopold III in Sankt Wolfgang eerst een stoet van
prominente actoren uit het culturele en maatschappelijke veld, en vervolgens
weer een hele reeks politici. Hij slaagde er echter niet in een nieuwe regering
te vormen en scheen tijd te willen kopen door te veinzen dat hij eigenlijk in de
onmogelijkheid verkeerde om te regeren, alsof hij nog altijd krijgsgevangen dan
wel ziek was. Dat was echter gerekend buiten de dienstdoende eerste-minister.
Achiel van Ackers geduld was op en hij dreigde ermee een bezwarend dossier
over Leopolds gedrag tijdens de oorlog publiek te maken. In die geladen sfeer
stapten de katholieke minister op 15 juli 1945 uit de regering. Premier Van
Acker zocht en vond intussen een meerderheid in het parlement om een wet
goed te keuren die het herstel op de troon van de vorst afhankelijk maakte van
een meerderheid in kamer en senaat. Op 2 augustus 1945 nam hij de leiding op
zich van een nieuwe regering, ditmaal zonder katholieken.15 Boon was inmiddels als redacteur in dienst getreden van De roode vaan, in een periode dus dat
de Koningskwestie, zoals het probleem was gaan heten, dagelijkse kost was in
alle kranten.
***
De Koningskwestie (afb. 5 en 6) trok sinds de val van de eerste regering-Van
Acker een forse wissel op de eendracht van de natie. In een poging om alsnog
de schade te beperken die zijn Politiek Testament had aangericht, publiceerde
Leopold III met de hulp van zijn vaste secretaris Jacques Pirenne in 1946 een
‘witboek’. Le livre blanc (1946) sloeg evenwel bijna alleen aan bij reeds overtuigde koningsgezinden van katholieke strekking. Het feit dat de CVP de autoritair aangelegde vorst haar steun toezegde, werd door Boon geïnterpreteerd
als een principiële afwijzing van politieke vernieuwing in werkelijk democratische zin. Die vaststelling prevaleerde voor hem op de Koningskwestie an sich.
Zoals hij het aanvoelde, zat er nu al iets rots in het naoorlogse België.
Boons vrees dat wezenlijke vernieuwing uitbleef en er zich zelfs een terugkeer
naar de toestand uit de tweede helft van de jaren dertig aftekende, kan best wel
eens gevoed zijn geweest door gebeurtenissen in de krantenwereld. Zo had het
onder Gustaaf Saps leiding behoorlijk verrechtste dagblad De Standaard in
het najaar van 1944 een opvolger gekregen in De Nieuwe Standaard, nadat de
uitgeversfirma die de ‘oude’ Standaard uitgaf vanwege haar opstelling tijdens
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Af b. 5

Af b. 6

de bezetting onder sekwester was geplaatst en de titel door de familie Sap (met
op kop Gustaaf Saps weduwe Antoinette Gylsen) tijdelijk was vergund aan
de katholieke ondernemers Tony Herbert en de ons intussen bekende Léon
Bekaert. Het door hen gefinancierde dagblad De Nieuwe Standaard was met
betrekking tot de Vlaamse Kwestie veel minder radicaal dan Saps krant – zelfs
het federalisme werd erin afgezworen – en ook op sociaaleconomisch en politiek vlak stelde de nieuwe titel zich een stuk gematigder op. Maar wellicht volstonden voor Boon de betrokkenheid van Léon Bekaert en het feit dat de naam
Sap hier opeens weer was opgedoken om in De Nieuwe Standaard evenals in
de door haar gloedvol verdedigde Christelijke Volkspartij twee spreekbuizen te
zien van het rechtskatholieke Vlaanderen en dito België zoals hij het vÓÓr de
oorlog had gekend.16 Ook Herbert – afgevaardigd beheerder van De Nieuwe
Standaard en coauteur van het kerstprogramma van de CVP – had overigens
een minder democratisch verleden. Van halverwege de jaren twintig tot diep
in de bezetting had hij zich laten charmeren door antiparlementarisme en corporatisme. Zijn plotse bekering tot de democratie tegen het eind van de oorlog
moet Boon weinig overtuigend zijn overgekomen en hem hebben gesterkt in
zijn wantrouwen jegens de naoorlogse politieke orde in haar geheel.
Voor de overtuigde republikein Boon was Leopold III ook afgezien van zijn
enigszins wereldvreemde, autoritaire en hautaine karakter een verwerpelijk
symbool. De echte kwestie was dat deze koning (of een andere) zijn quasi mid-
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deleeuwse ambt slechts bekleedde teneinde de bestaande machtsverhoudingen
te bestendigen door te verhullen welke belangen werkelijk in tel waren. Een dergelijke folklorefiguur was voor de schrijver geen burgeroorlog waard, de gedachte alleen al vond hij ridicuul, maar nu er een symbolenstrijd was uitgebroken
en de praktische organisatie van de naoorlogse democratie in het geding was,
wilde hij wel zijn stem in het publieke debat laten horen. Daarom besloot Boon
halverwege 1946 de aloude verhalen over Koning Nobel – dé belichaming in de
Vlaamse letterkunde van de totaal gecorrumpeerde macht en het vastgelopen
van de machinerie van de staat – op zijn geheel eigen wijze te bewerken:
Door zijn onschendbaarheid verheven boven elke strijd, zat koning Nobel hoog en droog, maar ver van zijn geluk, hij proste met het schrijven
van een Witboek en vloekte en viel dodelijk ziek en aan allen die het
wilden weten, deelde mevrouw de nieuwe Nobeline mee dat er slechts
om de andere dag nog wijn was bij het noenmaal, de overige dagen
dronk men water gelijk de doodgewoonste man. Dat gaf de doorslag, en
de geit Sapine haalde wenend haar paternoster boven en besloot voor
Nobel’s ziekte op bedevaart te gaan naar Sinterwolfgang. En pas had zij
haar hoed opgezet of ook de bok Bekard haalde zijn frak uit de kast om
mee te gaan, want uit de ogen uit het hart zei hij tot zijn neef de ram.
En de ram besloot dan op zijn beurt om óók maar mee te gaan, “ge kunt
nooit weten hoe ik een dubbeltje rammen kan – maar veiligheidshalve
neem ik Swart-Schaap mee, die zopas Lokeren komt te verlaten.” Het
gezelschap stond vertrekkensgereed, als Carcofas de ezel zich bij hen
kwam voegen, want hij was verzot op de atmosfeer van bedevaarten, zei
hij, maar niemand schonk hem aandacht, buiten Gerardus de gans, die
zou meegaan als journalist. Wat bleef er over voor Sprotinus de haan
dan als vijfde wiel aan de wagen mee te gaan.17

Aan wie Koning Nobel, de nieuwe Nobeline, de geit Sapine en de bok Bekard refereren, zal inmiddels duidelijk zijn, maar het is allesbehalve helder
naar wie de andere figuren verwijzen. De teneur is dat wel. De naamloze ram
staat voor de burgerlijke opportunist, het type grootfinancier of industrieel dat
de politiek herleidt tot zakelijke mogelijkheden en financiële voordelen. Hij
neemt geen eigen positie in met betrekking tot de Koningskwestie, maar de
ram beseft maar al te goed dat zijn belangen in het geding zijn en om die belangen te verdedigen treedt hij vanuit democratisch perspectief weinig kies op. Uit
een oude gewoonte neemt hij ter bescherming Swart Schaap mee, een gewezen
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SS’er, die, zo leren we uit een later stukje, kennelijk zonder verder vervolgd te
worden, is ontslagen uit het interneringskamp van Lokeren. Daar werden tot
november 1947 van collaboratie verdachte burgers in afwachting van hun proces opgesloten, naast tal van minder bekende ‘zwarten’, zoals collaborateurs in
de volksmond bekend stonden, ook prominente figuren uit het publieke leven,
alsook verdachten van militaire collaboratie.
De geit Sapine, de bok Bekard en ook de naamloze ram zijn duidelijk ontsproten aan Boons vrees dat de naoorlogse democratie fake is. De figuur van
Carcofas, de ezel die tuk is op bedevaarten, lijkt dan weer voortgekomen te zijn
uit een mix van spot en hoon. Vermoedelijk werd dit personage geïnspireerd
door de sociaaldemocratische premier Achiel van Acker, die tussen 9 mei en
juni 1945 meerdere reizen naar Oostenrijk ondernam. In Boons visie waren
Van Acker en de Belgische Socialistische Partij (BSP) de rode schaamlap voor
een regeringsbeleid dat geen breuk met de vooroorlogse politiek nastreefde,
maar slechts enkele kleine wijzigingen in het systeem doorvoerde. Het tekent
Boons toenmalige radicalisme dat hij geen oog had voor de ‘revolutie’ die de
invoering van de sociale zekerheid in de praktijk was. Wellicht liet hij zich misleiden door het feit dat het sociaal pact kon worden afgesloten door de kennelijk bereidwillige medewerking van patroons als Léon Bekaert. Dat lieden als
hij klaarblijkelijk niet werden verontrust door wat Van Acker voorstelde, kan
verklaren waarom in Boons bewerking van de Reynaert niemand aandacht
schenkt aan Carcofas.
Lijkt de geroutineerde bedevaartganger Carcofas inhoudelijk gesproken van
weinig betekenis voor het lot van de zieke Koning te zijn, dan heet de aanwezigheid van Sprotinus in Sinterwolfgang ronduit overtollig en zelfs hinderlijk.
De verleiding is groot om in dit ‘vijfde wiel aan de wagen’ Edgard Lalmand te
zien, de secretaris-generaal van de KPB, tevens Minister van Bevoorrading in
de eerste naoorlogse regeringen, die Leopold III op 11 mei 1946 in het kader
van diens consultatie van alle regeringspartijen in Sant Wolfgang onomwonden mededeelde zich uit alle macht tegen diens terugkeer op de troon te zullen verzetten. Op zich kon Boon dat standpunt wel appreciëren, al betreurde
hij tegelijkertijd dat de Belgische communisten zich niet principieel verzetten
tegen de monarchie. Ook met die republikeinse opstelling positioneerde deze
anarchist, nihilist en viezentist zich weer links van de partij waarvan hij nog
steeds lid was.
Blijft over Gerardus de Gans, in wie men om het politieke plaatje te vervolledigen een allusie op een liberale politicus zou kunnen vermoeden. Het is
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echter niet onmogelijk dat het hier een sneer naar Gerard Walschap betreft,
die in 1946 in een ‘open brief ’ aan een met het linkse verzet gelieerde schrijver
had betoogd dat er in iedere ideologie wel iets goeds zat, zelfs in het nationaalsocialisme.18 Zelfs kan niet worden uitgesloten dat hier sprake is van een allusie op Gérard van Moerkerke, een redacteur van De roode vaan die verderop
nog uitvoerig ter sprake komt. Eigenlijk doet het er ook maar weinig toe, omdat vooral de geit Sapine, de bok Bekard en de door Swart-Schaap beschermde
naamloze ram iets kunnen betekenen voor de zieke Koning Nobel.
Het is een understatement om te stellen dat Boon in 1946 weinig geloof
hechtte aan de evolutie van de katholieke partij in christendemocratische zin
evenals aan de transformatie van die oude standenpartij in een moderne, door
het christelijk personalisme geïnspireerde ledenpartij. De naamsverandering
en het zogeheten Kerstprogramma van de CVP verhulden wat er zich werkelijk afspeelde aan de zogenaamd democratische rechterzijde. Binnen de katholieke zuil vond onder de mom van politieke vernieuwing een strijd plaats om de
macht en de centen, waarbij het gewicht en de invloed van het clerico-fascisme
van weleer nog altijd aanzienlijk waren:
Reinaert […] wees naar de manifesten die uit de bus de gang kwamen
uitpuilen, ge weet dat de bokken al de zwarte schapen willen tot zich
trekken, maar ondanks hun naam van Christene Vondst Partij – en
ondanks hun bewering dat zij weer het een of ander redden zullen, de
ziel van ’t kind, de school of de gemeente – is er nog onenigheid wie er
onder hen zal weglopen met de grote brokken en wie er integendeel zal
hoeven af te dokken.19

Ook elders heeft Boon in deze periode gesuggereerd dat de onwil van het katholieke establishment om te breken met zijn minder democratische verleden
werd vertaald in een concrete partijpolitieke, electorale strategie. Zo schaamde
de CVP er zich klaarblijkelijk niet voor om de zogeheten slachtoffers van de
repressie voor zich te winnen. Daarom verklaarde ze volgens Boon openlijk
haar sympathie voor Leopold III, ‘de Koning der Zwarten’. Op die manier had
de CVP de verkiezingen van 1946 gewonnen, in Vlaanderen had ze zelfs een
absolute meerderheid behaald in de Kamer, wat de schrijver als een belangrijker politiek feit beschouwde dan de winst van de KPB.
Ook al zaten de katholieken sinds 2 augustus 1945 niet meer in ’s lands regering, Boon was er stellig van overtuigd dat de macht van het rechtskatholieke
‘Nobelgië’ ongebroken was en hij besefte tegelijkertijd maar al te goed dat met
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name het Vlaamse volk niet overliep van enthousiasme over de door ‘links’ gevoerde politiek. Als hij zich inleefde in de concrete situatie van de kleine man,
kon hij dat ook wel begrijpen. Nog steeds heerste er schaarste en in een poging
er zo snel mogelijk weer bovenop te komen, eigende de burgerlijke overheid
zich het recht toe het reserveleger van arbeiders te mobiliseren in het kader
van de door premier Van Acker uitgeroepen ‘kolenslag’. Net als vÓÓr de oorlog was de kleine man gedwongen om tegen een laag loon gevaarlijk en ongezond werk in de mijnen te verrichten. Op de koop toe werd het stakingsrecht
tijdelijk opgeheven, alsof het corporatisme alsnog had gezegevierd. Intussen
was de bestraffing van economische collaboratie eerder mild te noemen en was
rechtsgelijkheid soms ver te zoeken. Terwijl de hier al meermaals vernoemde
Léon Bekaert ondanks een bezwarend rapport in 1948 definitief buiten vervolging zou worden gesteld, werden de ‘kleine garnalen’ vaak hard aangepakt.
Tot overmaat van ramp was de zogeheten repressie volgens Boon niet berekend
op de democratische heropvoeding van de geïnterneerde noch op zijn maatschappelijke re-integratie. Maar ook al had hij zelf de nodige twijfels over de
door links gevoerde politiek en begreep hij diens frustratie en onvrede, Boon
kon niet aanvaarden dat de arme, kleine, gehoonde en altijd weer om de tuin
geleide kleine man niet in opstand kwam tegen zijn ‘situatie’, alsof God zelf die
had bepaald. Helemaal boos werd hij bij de gedachten dat velen bovendien – in
plaats van bijvoorbeeld de Republiek der Vrijen uit te roepen – sympathie opvatten voor de ongeneeslijk autoritaire Koning Leopold III. Zoveel ‘domheid’
was in de ogen van de schrijver wel het beste bewijs dat het volk door al wie zich
in Vlaanderen progressief noemde schromelijk aan zijn lot was overgelaten en
daarom in zijn ‘achterlijkheid’ maar partij koos voor het symbool (want meer
was Leopold III toch echt niet) van zijn ellende en verdrukking.
De Vlaamse kleine man aanbad godbetert wie hem verdrukte, alsof hij zich
geroepen voelde Feuerbachs theorieën persoonlijk te illustreren! Het was een
van die dwaasheden die Boon bitter stemde, ook al had zijn partijgenoot André Schotte, de in Geraardsbergen en omstreken wereldberoemde dokter der
armen, hem inmiddels daarover berispt en in een brief uitgelegd dat bitterheid
ideologisch en politiek gesproken een ziekte was.20 Boon was de man gaan opzoeken, maar die had hem, zelf gedesillusioneerd over de Partij, het gat van de
deur gewezen. Daardoor had de schrijver niet eens kunnen uitleggen dat zijn
bitterheid weliswaar een gif was, maar een dat kundig toegediend, een probaat
tegengif was tegen een naïveteit die geen zoden aan de dijk zette. Dat gold
meer dan ooit in een wereld waarin het democratische ideaal zogenaamd had
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gezegevierd, maar die in werkelijkheid nauwelijks minder duister was dan de
duisterste middeleeuwen.
1.1.2.1. De Republiek der Vrijen, een gemiste historische kans
Gedreven als hij nog steeds was door de volksverheffende idealen van de
Vlaamse Beweging voelde Boon zich in 1946 geroepen om zijn constant bedrogen en misleide volk zo al niet te bevrijden dan toch te ‘verlichten’. Hij nam
zich voor maximaal gebruik te maken van de relatieve vrijheid waarover hij
als schrijver in Front beschikte om weerstand te bieden tegen de ook door de
KPB gehuldigde idee dat de democratie had gezegevierd over het fascisme, en
vrijheid, gelijkheid en broederschap binnen handbereik lagen. Die illusie wilde
de dissidente communist in zijn Reynaertbewerking doorprikken door het democratische masker van het naoorlogse, naar de geest nog ‘feodale’ België af te
rukken. Hij wilde laten zien wie er onder het regentschap van Prins Karel en
het bestuur van Achille van Acker werkelijk de lakens uitdeelde in België en
hoe het er echt aan toeging. Tegelijk wilde hij zijn volkse lezers confronteren
met hun ten hemel schreiende Isengrimusgedrag. Zo bekeken was zijn satire
ook een fabel van de kleine Vlaamse man die zich voor de zoveelste keer het
vel liet afstropen, in de hoop dat de sukkel eindelijk eens mondig zou worden
en wat meer weerstand zou geven. Zo niet dreigde een complete regressie naar
‘duistere tijden’. Er was nochtans een redelijk alternatief, dat Boon in zijn oudste Reynaertbewerking de ‘republiek der vrijen’ noemde en waarvoor Reinaert,
dan nog een idealistische wereldhervormer, zijn oom Isengrimus in eerste instantie probeert warm te maken. Dat draait uit op een mislukking. In theorie
is de wolf wel te vinden voor een wereld zonder meesters waarin kleine lieden
onderling de buit verdelen, maar hij heeft nogal aparte opvattingen over verdelende rechtvaardigheid. Eerst probeert hij Reinaert op te eten, vervolgens gaat
hij aan de haal met het spek dat zijn neef voor hen beiden aan een boer heeft
ontfutseld.
De in De roode vaan geïntroduceerde en in het weekblad Front voor het
eerst integraal afgedrukte oudste versie van Boons Reynaert-bewerking drijft
op de dwingende suggestie dat de kleine Vlaamse man, die in het verhaal wordt
verpersoonlijkt door de wolf Isengrimus, na de zogeheten bevrijding van het
land uit kortzichtigheid de kans heeft laten lopen om te breken met het oude
regime oftewel Nobelgië. Kleinburgerlijke achterdocht, lafheid en winstbejag
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hebben de Republiek der Vrijen de nek omgewrongen. Daardoor krijgt het
clerico-fascisme van weleer een nieuwe kans en dreigt België, met name Vlaanderen wederom te verzinken in obscurantisme en een bijna feodale onderworpenheid aan de gevestigde macht, kortom, tekent er zich een terugkeer naar
de middeleeuwen af. En voor Boon zijn de middeleeuwen niets meer dan een
periode van spreekwoordelijke duisternis tussen de oudheid en de vroege moderniteit: een dieptepunt in de westerse geschiedenis.
Het ongenoegen over de dwaze manier waarop het volk na de Tweede Wereldoorlog maar weer eens een kans heeft verprutst om de Republiek der
Vrijen te stichten, vormt de kern van Boons satire. Deze komt tot ons via een
verteller die zichzelf voorstelt als een ‘verre afstammeling van de andere Willem die Madoc maakte’ en voortdurend van naam verandert, in een eindeloze
variatie op het gegeven ‘Willem’.21 Nu eens is hij ‘Willem de verraderlijke’, dan
weer ‘Willem Komatchevski’, Willem van Glichozaro of domweg ‘Willem
Willems’, alsof het land nog helemaal niet is bevrijd en de schrijver, die in het
verzet is getreden, uit veiligheidsoverwegingen van codenaam wisselt als van
ondergoed, maar toch altijd Willem blijft, een man door wiens aderen de lust
tot hekelen stroomt die zo’n zevenhonderd jaar eerder het subversieve meesterwerk Van den Vos Reynaerde heeft opgeleverd.22 Om dit opzettelijk doorzichtige spel mee te spelen, zullen we die jongere Willem in wat volgt Willem
Boon noemen. Een eerste vaststelling is dan dat van een poging tot identificatie
van Willem Boon met de wolf dan wel de vos nog niet gesproken kan worden in
deze oudste versie van Wapenbroeders, al zit er ongetwijfeld wel iets van Boon
in de ontgoochelde republikein en bedrogen idealist Reinaert en ook al lijkt de
verteller zichzelf soms op te voeren als de wat dommige wolf.
1.1.2.2. (Auto)biografische elementen in ‘Van den vos Reinaerde’
Vormen de autobiografische allusies en referenties in ‘Van den vos Reinaerde’
vooralsnog geen zelfportret van Boon, ze blijven voor het merendeel ook erg vaag.
Wie de schrijver toentertijd niet persoonlijk kende en zich ook niet verdiepte in
de kritische ontvangst van zijn werk, zal ze niet hebben thuisgebracht. Welke
lezer had bijvoorbeeld vóór de publicatie van Verscheurd jeugdportret (1975)
kunnen raden dat ‘Valentine-uit-het-winkeltje’ met de ‘dode vliegen in haar
bollenkraam’ verwees naar Joanna Valentine van Dijck, een dame die tijdens
en na de Grote Oorlog een snoepwinkeltje aan de Dendermondsesteenweg
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uitbaatte en onder haar klanten de kleine Louis Boon telde.23 Wie zag voorts
als hij las dat Reinaert ‘al vloekende de straatdeur achter zich dichtsloeg en
de steenweg-naar-de-zee opstapte’ voor zijn geestesoog Louis Boon opdoemen,
terwijl die de deur achter zich dichttrok van zijn huis aan de Gentsesteenweg
in Aalst, de drukke straatweg waar hij tijdens het bewerken van de Reynaert
woonde en waar vóór de aanleg van de E40 zowat iedereen passeerde die van of
over Brussel naar de kust reed?24 En wie zou hebben kunnen raden dat de door
een burgerdame van luiheid beschuldigde ‘schildersgast’ met lichte hoogtevrees
in het stukje ‘De jacht begint’ getekend was naar de biografische persoon van
de schrijver?25
Soortgelijke retorische vragen kunnen worden gesteld naar aanleiding van
passages die verwijzingen bevatten naar Boons ervaringen als journalist van
De roode vaan. Alleen ingewijden, waaronder gewezen collega’s en nog een
handjevol kameraden, zullen die knipoogjes hebben weten te plaatsen. Dat
was ook maar beter, zolang Boon voor zijn inkomen grotendeels afhankelijk
was van de Partij. Zelfs in het wat rekkelijkere Front kon hij zich ook weer
geen te grote vrijheid permitteren. Dat verhinderde hem niet om in het stukje
‘Die wisse es soo vet’ de vos te laten zeggen dat hij ‘geen kunstenaar [is] die van
goede kritiek leven kan’. Die kritiek komt in dit geval van de op het eigen profijt
ingestelde wolf Isengrimus, die wordt voorgesteld als een ‘generaal […] die van
verre de oorlogsgebeurtenissen had gevolgd.’26 Het laatste werd ook beweerd
van de ons intussen bekende communistische partijleider Edgard Lalmand,
toentertijd minister van ravitaillering en door sommigen op de redactie van De
roode vaan verdacht van belangenvermenging. ‘Den eierpoeier’, zo luidde de
bijnaam van deze zoon uit een Antwerpse familie van graanhandelaars. Lalmand werd door sommigen ook gehekeld omdat hij – nota bene als gewezen
sympathisant van de Frontpartij en bestuurder van de Vlaamsche Kommunistische Partij (VKP) – de almaar grotere wordende dominantie binnen de
KPB van de Franstalige kameraden geen strobreed in de weg legde. Zo werden
terwijl hij de Partij leidde, de voorgedrukte formulieren voor de verplichte enquêtes en zelfkritieken uitsluitend in de taal van Molière opgesteld en moest
De roode vaan vaak uit het zusterblad Le drapeau rouge vertaalde artikels
klakkeloos overnemen.
Moet men al goed op de hoogte zijn van de interne keuken van de KPB om
een en ander in ‘Die wisse es soo vet’ te kunnen lezen als een uiting van Boons
onvrede over de Partij, dan is het daaropvolgende stukje ‘Reinaert’s droom’ heel
wat minder cryptisch. Daarin gaat het over de ‘paters van Sint-Job’, zelfver-
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klaarde arme luizen, die Reinaert eerst hebben uitgeroepen ‘tot voorzitter van
de republiek’, waarna ze hem ‘een rode rok vol gaten over het hoofd […] hebben
getrokken, zodat hij haast stikte in de witte kraag die er omheen was.’27 Als de
vos wakker wordt uit deze akelige droom, krijgt hij het advies van zijn zakelijk
ingestelde vrouw, over wie in het verhaal wordt beweerd dat ze slechts met de
grootste moeite de eindjes aan elkaar kan knopen, om wat meer komedie te
spelen in het leven. Het is bekend dat Jeanneke Boon vond dat haar man als
redacteur van De roode vaan veel te hard moest werken voor te weinig geld,
waarvan hij dan ook nog eens een deel aan de Partij diende af te staan.28 Zo te
zien had hij volgens zijn halve trouwboek ook niet bijster veel plezier in zijn redacteurschap. Daar valt maar weinig op af te dingen. Het is inderdaad een feit
dat Boon na een halfjaar de sfeer in het communistische wereldje als buitengewoon demotiverend en verstikkend ging ervaren, zoals wel blijkt uit de eerder
geciteerde brieven aan Nico Rost. Als verantwoordelijk cultuurredacteur van
het communistische partijblad en gelegenheidsreporter scheen hij nooit iets
goed te doen. Voortdurend werd hij bekritiseerd, doorgaans achter zijn rug
om, totdat hij in de lente van 1946 onder curatele werd gesteld. Zoals bekend
diende een speciale commissie voortaan te oordelen over de publiceerbaarheid
van zijn bijdragen in De roode vaan. Voor een op vrijheid en zelfstandigheid gestelde autodidact als Boon was dat een krenking van formaat. Voortdurend voelde de zo al lichtgeraakte schrijver zich vernederd en ‘gepasseerd’
door marxistische intellectuelen, onder meer door de hele, halve en would-be
academici rond het tijdschrift Debat. Hij was diep gekwetst toen de Jef van
Extergemstichting, waarvan men hem najaar 1945 met enige fanfare voorzitter
had gemaakt, weinig meer bleek te zijn dan een lege doos.
Boons frustraties hebben hun sporen nagelaten in zijn oudste Reynaertbewerking, meer bepaald in het in twee afleveringen gepubliceerde hoofdstukje
‘Op de Blandinusberg’. Nadat is meegedeeld dat ‘het één klooster evengoed
het ander kan zijn’,29 alsof politieke partijen onderling inwisselbaar zijn, als het
gaat om respect voor de vrijheid en integriteit van het individuele lid, wordt
hierin de geschiedenis verteld van de arme Isengrimus die door de scharlakenrode paters van de Blandinusberg om ‘het schone timber van des wolfs ietwat
gemene stem’ met schone beloften ertoe verleid wordt in te treden:
In het kerstkoor zou dat naast de zang der Serafijnen een aardse klank
aanbrengen, meende de overste; en pater Rixensardus, die de kruisweg
had geschilderd, zei dat het een schaduwtint was die het licht stralen-
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der had te maken, en pater Hooizolder, die een dichter was, wist te
zeggen dat die stem wat cynisch klonk, zoals deze van de goede moordenaar of van Maria-Magdalena. En zij haalden de wolf uit de put,
op voorwaarde dat hij meezong in de nachtmis. […] Zou dat kunnen,
vroeg de wolf, ik had indertijd de naam een viezetist te zijn, een niet
heel orthodokse? Wij plaatsen u achteraan-links en maken u wat rood,
wisten de paters hem te overtuigen. En zo kwam het dat de gelovigen
in het meerstemmig mannenkoor der nachtmis, uiterst links, de stem
hoorden van de on-orthodokse minnaar van Maria-Magdelena, die
met zijn ietwat rauwe timber de wanklank van de aarde bracht […]; hij
werd de monnik die het meeste preken had te houden en het minst de
wijnkelder had na te zien. Tot zelfs de nieuwe bisschop van Houblon,
Waldrinus Eenoog, die de wijnkelders van de Blandinusberg kwam inspekteren, vroeg hem of dat wel voldoende was, en of hij onder andere
bij zijn preken ook niet de metten, lof en vespers zingen zou, en of hij
voor de rest niet ten dienste van de anderen kon staan.30

We mogen veronderstellen dat de ‘overste’ verwijst naar de hier al terloops
vermelde Bert van Hoorick, die Boon in juli 1945 in dienst had genomen van
de partijkrant waarvan hij op dat moment een tweetal maanden hoofdredacteur was. Van Hoorick was toentertijd nog vast van plan van De roode vaan
een populaire krant te maken, en hij meende dat zijn stadgenoot en jeugdvriend Louis daarbij goede diensten kon bewijzen, omdat hij een verfrissend
gebrek aan rechtlijnigheid en zuiverheid in de leer paarde aan verteltalent en
creativiteit. Journalistieke ervaring had Boontje net zo min als hij, maar enkele
weken bureauredactie en wat advies van het handjevol collega’s dat al wel eens
een krant gemaakt had, konden volgens Van Hoorick wel volstaan.
‘Hooizolder’ was de bijnaam waarmee de in 1912 in Congo geboren schrijnwerkerszoon Gérard van Moerkerke op de redactie van De roode vaan werd
bedacht vanwege zijn weelderige, hoog opgetaste en in permanente staat van
wanorde verkerende haardos. In 1932 was Van Moerkerke tot de Partij gekomen via de marxistische studentenbeweging aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij
werd lid van de Kommunistische Jeugd en vervolgens van de KPB. Halverwege
de jaren dertig trad hij naar voren als afgevaardigde van de communistische
mantelorganisatie Internationale Rode Hulp (IRH) en verantwoordelijk uitgever van het blad Studentensignaal (1935-1936). Hij klom gestaag op in de
partijhiërarchie en werd in 1937 lid van het Centraal Comité van de door Jef van
Extergem geleide Vlaamsche Kommunistische Partij. In die tijd deed hij zijn
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eerste journalistieke ervaring op als medewerker ‘buitenland’ van Het Vlaamsche Volk, het weekblad van de VKP. Zijn brood verdiende Van Moerkerke als
‘redacteur’ op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, totdat hij vermoedelijk
wegens zijn politieke engagement in maart 1940 zijn ontslag kreeg. Tijdens
de bezetting zou Gérard van Moerkerken zijn nut voor de Partij ten volle bewijzen. Nog voor de Duitse inval in de Sovjet-Unie werd hij ingeschakeld bij
de organisatie van de illegale KPB, waarna hij op diverse plaatsen in het land,
zowel in Vlaanderen als in Wallonië, werd ingezet, onder meer als partij-instructeur, persoonlijk assistent van Jef van Extergem en medewerker aan het
in de illegaliteit gestichte blad De roode vaan. In mei 1944, in het zicht van
de bevrijding, werd Van Moerkerke aangesteld als dienstdoende organisatiesecretaris van de Partij en belast met coördinerende taken ter voorbereiding
van de zogeheten Nationale Opstand. De enige smet op zijn blazoen was het
feit dat hij in maart 1943 zijn kameraden een keer in gevaar had gebracht door
met een koerierster het nachtleven in te duiken. Behalve als een puike organisator stond hij bekend als een loyaal partijlid dat ideologische trouw paarde aan
politieke dienstbaarheid en hoewel hij nooit een universitair diploma behaald
had, voeling bleef houden met de intellectuele wereld. Op grond van die kwaliteiten werd ‘Hooizolder’ behalve lid van het Politiek Bureau en het Centraal
Comité van de KPB, onmiddellijk na de bevrijding ook hoofdredacteur van De
roode vaan. Kort voor de terugkeer van Bert van Hoorick uit Buchenwald, in
mei 1945, moest hij wegens gezondheidsproblemen echter een stap opzij zetten. Pas in oktober 1947 zou hij opnieuw hoofdredacteur van De roode vaan
worden, maar al die tijd bleef hij wel bedrijvig op de redactie en als redacteur
van de krant moet Boon hem goed hebben gekend. Hij zag in deze scharlakenrode partijofficier vooral een cynicus van het zuiverste water, zoals ook blijkt
uit De Kapellekensbaan, waarin we onder meer het volgende kunnen lezen:
[…] toen ik verleden jaar een voordracht hield over de Dichter en zijn
tijd, waren er aanwezig 12 luisteraars en een slaper die op het rhythme
van mijn woorden aan het snorken was... en nadat het spel was geëindigd kwam er een haveloze en ietwat van geest simpele vrouw naar mij
toe... met hoog toegeregen schoenen en een bruin verkleurd vormloos
kleed... en ze legde mij haar geval uiteen, hoe ze gevraagd had om redacteur te worden aan het dagblad, maar hoe men haar geantwoord
had, dat ze eerst een boek moest hebben geschreven om aan het dagblad te kunnen meewerken – dat zal wel die cynieker van een hooizolder hebben gezegd – en verder legde ze mij uit, hoe ze nu dat boek aan
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het schrijven was, en of ik het wilde ‘keuren’... en terwijl alle soorten
erbarmen mij doorstroomden zei ik: jawel. Maar wist ik dat ik nooit
dat boek ging ontvangen. (p. 202)

Het maakt de verwijzing naar ‘Hooizolder’ in het bovenstaande citaat uit
‘Van den Vos Reinaerde’ extra pittig.31
Behalve door pater overste en pater Hooizolder wordt de arme Isengrinus geschikt bevonden voor het kloosterkoor – lees: de redactie van de partijkrant De
roode vaan – door pater Rixensardus. Diens naam houdt hoogstwaarschijnlijk
verband met het feit dat er een partijschool gevestigd was in de Waals-Brabantse gemeente Rixensart, maar verder is onduidelijk of met dit personage iemand
in het bijzonder, een lesgever of kaderlid, wordt bedoeld.
De figuur van de bisschop van Houblon, ten slotte, moet haast wel geïnspireerd zijn op Robert Dubois, een in het verzet gestaalde, alsook onversneden
stalinistische communist. ‘Bob’ werd in 1906 geboren als kind van een dokwerker die enkele jaren later met zijn gezin uitweek naar de USA, waar vader
en zoon nog vóór de beurskrach van 1929 samen tot het communisme zouden
komen. In 1934 keerde Bob Dubois naar België terug en vestigde zich in de
koningin der badsteden.32 De KPB stelde hem aan als politiek secretaris van
de federatie-Oostende en hij werd enkele jaren later net als Gérard van Moerkerke lid van het bureau van het Centraal Comité van de VKP. Tijdens de
bezetting opereerde hij eerst als organisatiesecretaris voor Vlaanderen. Na een
aantal geslaagde sabotageacties in Gent en Antwerpen werd hij benoemd tot
commandant van het Belgisch Leger der Partisanen. Op 9 oktober 1942 werd
Dubois door de Duitsers gearresteerd, maar op 27 februari 1943 slaagde hij
erin te ontsnappen tijdens een transport. Zijn gezicht prijkte maandenlang op
affiches die in de drie landstalen een beloning van 500.000 frank in het vooruitzicht stelden voor een tip die ertoe kon leiden dat hij opnieuw werd opgepakt
(afb. 7). Dubois leefde ondergedoken tot de bevrijding, waarna hij de Partij opnieuw zijn diensten aanbood. Hij werd politiek secretaris in Antwerpen, maar
zou na kwalijke geruchten over verraad en verklikking worden overgeplaatst
naar Oostende, waar hij voor de KPB opkwam bij de verkiezingen van 17 februari 1946. Een drietal maanden later maakte Bob Dubois zijn opwachting
in de Brusselse Hopstraat, de Rue du Houblon, waar boven drukkerij IMIFI
de redactie van De roode vaan was gevestigd. De Partijleiding stuurde hem om
als hoofdredacteur van het communistische partijblad de intellectueel Aloïs
Gerlo op te volgen.
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Af b. 7

Het tekende de intellectuele bloedarmoede van de Partij, alsook haar angst
voor dissidentie dat ze de leiding van haar belangrijkste journalistieke orgaan
in mei 1946 toevertrouwde aan Bob Dubois. Diens geestelijke bagage woog
naar verluidt vederlicht. Het woord ‘loodzwaar’ was dan weer niet zwaar genoeg om zijn communistische orthodoxie te typeren. De combinatie van beide
kwaliteiten maakte van de voormalige partizanenkapitein Dubois een ideale
officier in het leger van Edgard Lalmanski, zoals de Belgische communistenleider om zijn onvoorwaardelijke trouw aan Moskou en stalinistische starheid
soms smalend werd genoemd. Maar niet alleen was Dubois niettegenstaande
zijn relatie met een in het communistische wereldje bekende artieste cultureel
weinig ontwikkeld, hij miste ook elke journalistieke ervaring en bezat bovendien niet eens een schijn van het talent dat vereist was om een leesbaar dagblad
te kunnen maken. Tot grote ergernis van onder anderen Boon compenseerde
de nieuwe hoofdredacteur die gebreken door de ijver waarmee hij iedereens
verdiensten behalve aan diens getrouwheid aan de partijlijn, aan het aantal op
de redactie gespendeerde uren afmat. Op geen van beide punten kon Boon
zich gunstig onderscheiden. Omdat Dubois bovendien zijn cultuurrubriek
maar matig waardeerde en in dat volstrekt ongefundeerde oordeel werd gesterkt door een aantal ultra-marxistische intellectuelen werd de dichter-dagbladschrijver uit Aalst scherp in de gaten gehouden door ‘de nieuwe bisschop
van Houblon’. Deze Waldrinus Eenoog neigde er toe de in zijn ogen maar wat
aan lummelende redacteur te belasten met allerlei extra karweitjes, zodat het
door de Partij geïnvesteerde geld tenminste niet helemaal verloren ging.
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Anders dan bijnamen als Waldrinus of kapitein Eenoog suggereren, was
Dubois nog in het bezit van zijn beide ogen. Eén ervan hield hij echter permanent gericht op de officiële partijlijn. Het was in de lente van 1946 duidelijk niet meer de bedoeling om een frisse partijkrant te maken, zoals Bert van
Hoorick aanvankelijk voornemens was geweest. Ook deze jeugdvriend van de
schrijver was trouwens een apparatchik geworden – ‘en boorick [sic] die in de
kamers zit en nog slechts ademt en schijt langs de partij’, aldus een giftige Boon
in 1947, in een tijdschriftbijdrage die later zonder de geciteerde passage zijn
weg zou vinden naar De Kapellekensbaan.33
De tegen het slot van Boons Reinaert-feuilleton in Front opduikende suggestie dat de KPB – als systeem – in de alledaagse praktijk nauwelijks ‘democratischer’ functioneerde dan andere partijen, bleef in 1946 onuitgewerkt.
Zoals intussen wel duidelijk zal zijn geworden, legde de schrijver in zijn satire
van de naoorlogse schijndemocratie vooral de nadruk op de CVP en de restauratie van de door hem uitgespuwde vooroorlogse orde, waarvan Leopold III
ironisch genoeg volgens hem de belichaming was. HÍj figureert in de oudste
overgeleverde versie van Boons dierenverhaal als de symbolische vaderfiguur
die Willem jr. – met een nauwelijks te missen referentie aan het schelddicht
‘Brief ’ van Willem Elsschot – met alle soorten van plezier zou onttronen om
hem voortaan pisbakken en plees te laten schoonmaken, als hij daarvoor tenminste enige steun zou krijgen van het volk. Maar als dat arme volk al niet sympathiseert met de Koning der Zwarten, dan legt het net zoals de mus in het
onderstaande citaat zijn lot algauw in handen van al wie het, in ruil voor enige
burgerlijke gehoorzaamheid en onderworpenheid aan de gevestigde macht, een
ouderdomspensioentje en een extra beetje sociale bescherming belooft:
Wat voor een ziekte was dat toch waaraan Nobel precies bezwijken
ging? Het is de Nobelziekte zei Carcofas gewichtig en hij maakte een
gebaar dat aantonen moest hoe de oude koningen plaats hadden te maken voor de nieuwe koningen van het Staal, de Petrool en het Uranium.
Om het even, antwoordde de bok Bekard onbewust, zelf niet beseffend
wat hij zei, en het pas beginnend te begrijpen als Sapine hem woedend
aankeek. En langsheen het kasseike zat de oude en doofstomme mus
die geleefd had van de kakkefoei van allen waar zij met grote eerbied
had naar opgezien – veel jongen op de wereld gebracht hebbend gelijk
men het haar bevolen had en nu hopend op het een of ander, zij wist
zelf niet op wat, maar misschien wel opgenomen te worden in het oudemussenhospice – en kwetterend riep ze hen na “leve de koning, om het

~ 90 ~

Tiecelijn 27

even de dewelke”, maar midden haar uiteengeschopte kakkefoei moest
ze toekijken hoe men zich nog niet om haar bekommerde, en mistroostig het hoofd schuddend herhaalde ze “leve Nobel of Uranium, om het
even de welke mij in het hospice zal brengen”.34

Boon geeft hier wederom uitdrukking aan zijn al eerder vermelde opvatting
dat de Koning slechts een symbool is dat de ware belangen aan het zicht onttrekt, belangen die hier echter door de bok Bekard per ongeluk even worden
onthuld. De ware ziekte van Nobel/Leopold III is niet zijn tijdelijke ongemak,
maar zijn wezenlijke gebrek aan zorg voor het volk in een uiteindelijk door
het grootkapitaal geregeerd systeem. Dat ziet zelfs de gebrilde ezel Carcofas,
die zich echter in de situatie schikt en er het beste van probeert te maken. In
een context waarin de zorg voor mensen op hun oude dag centraal staat, is
men geneigd om in Carcofas inderdaad een verwijzing te zien naar Achille van
Acker, de sociaaldemocraat die samen met een aantal moderne ondernemers
en vakbondsverantwoordelijken beschouwd kan worden als een van de architecten van de Sociale Zekerheid waarnaar de oude, opgeleefde mus snakt. Ook
elders zal Boon zich in deze periode kritisch uitlaten over Van Acker, waarbij
hij telkens weer zijn onvermogen etaleert om in de invoering van een stelsel van
Sociale Zekerheid een teken van vooruitgang te zien.35
Eerder dan de verwijzingen naar het politieke en maatschappelijke leven zijn
het wellicht de referenties aan de literatuur die in Boons oudste bewerking van
de Reynaert het gemakkelijkst te decoderen waren voor contemporaine lezers,
als ze tenminste een beetje thuis waren in het literaire wereldje. Dan werd al
snel duidelijk dat Willem Boon tussen de regels door een robbertje uitvocht
met de critici die hem een gebrek aan onderscheidingsvermogen, alsook stilistische finesse toedichtten. Een gangmaker in dezen was de zelfverklaarde ouderdomsdeken van het Vlaamse letterengild F.V. Toussaint van Boelaere, een
fijnzinnige estheet in wiens ogen de schrijver van De voorstad groeit (1943) en
Abel Gholaerts (1944) bij al zijn verteltalent toch de nodige vormkracht miste. De katholieke criticus Clem Bittremieux borduurde op dit thema voort en
schreef naar aanleiding van de publicatie van de roman Vergeten straat (1946):
‘Als schrijver heeft Boon een merkwaardig instinctief talent, maar wat in zijn
romans tot nu toe ontbreekt is in hoofdzaak de mogelijkheid tot dramatiek.
[…] En dan is de taal van Boon, een soort van Belgisch, half volksch, half litterair, en klaarblijkelijk gesaust met de bekende Walschap-ingrediënten. Een
taal die zich bedwelmt, aan haar eigen pathos, en die soms op een koortsig ijlen
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lijkt.’36 Zijn woorden worden in ‘Van den Vos Reinaerde’ als volgt samengevat
door Carcofas de ezel: ‘de ezel sprak stomweg uit wat de anderen hadden gedacht: gij hebt een merkwaardig talent, maar wat u ook ontbreekt is dramatiek
en tevens spreekt ge Belgisch zodat uw pathos wel een koortsig ijlen lijkt.’37
Eerder in de tekst dook ook al Toussaint op als ‘de kritieker B.V.T. Alderheiligen’ die een collega-auteur, misschien wel Boon, publiekelijk ervan beschuldigde zomaar wat te schrijven, omdat deze had geweigerd helder te antwoorden
op de vraag wat hij nu eigenlijk wilde zeggen in zijn werk.38 Nauwelijks minder ridicuul dan Toussaint, maar een stuk gevaarlijker, vond Willem Boon de
dichter Wies Moens, wiens expressionistische verzen hem in zijn jeugd hadden
bekoord. Ook van Moens zit iets in de haan Sprotinus, die tijdens het reciteren
van eigen werk ei zo na door Reinaert wordt opgegeten.39
Behalve Toussaint en Bittremieux en Moens zette Willem Boon en passant
ook de voorts zeer door hem bewonderde Willem Elsschot op zijn plaats, omdat deze een voorwoord bij Mijn kleine oorlog had geschreven waarin hij de
auteur typeerde als een mens van het type ruwe bolster, blanke pit, die vanuit
een ‘groot-menschelijk gevoel’ schreef en uitmuntte in ‘het vertrappen van die
milliarden larven waardoor wij belegerd worden, ieder van ons in zijn eigen
kleine idealistische schans, van die larven die de Groote Verbroedering in den
weg staan, de verbroedering van blanken en zwarten, van Britten, Moffen en
Russen, de verbroedering die althans aan de grootste collectieve gruwel een
eind zal maken: aan de oorlog‘.40 Het was een beeldvorming waartegen Willem Boon – die in tegenstelling tot Elsschot dit aan de Clartébeweging schatplichtige idealisme inmiddels als ronduit onnozel was gaan beschouwen – zich
uit alle macht verzette.41 Hij deed er sinds de zomer van 1945 alles aan het
geloof in de Grote Verbroedering uit te zweten, omdat een dergelijk idealisme
een mens volgens hem blind maakte voor de werkelijke maatschappelijke en
politieke verhoudingen en eigenlijk niet meer was dan wishful thinking. Als
averechtse realist zwoer Boon voortaan bij het heilzame gif van bitterheid, juist
daarom bleef hij ondanks alles het proza van Louis-Ferdinand Céline zo sterk
waarderen. Ook weigerde hij zijn interpretatie van de werkelijkheid nog langer
aan te passen aan wat anderen dachten of wat de veelgeprezen menselijke waardigheid gebood, al wilde hij tegelijkertijd niets liever dan door zoveel mogelijk
mensen gelezen worden en via zijn fictie het zijne bijdragen tot de broodnodige
transformatie van de maatschappelijke realiteit. Daarin verschilde hij naar eigen zeggen niet van de Willem die ooit Madocke maeckte en die vast en zeker
…
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[…] niet alleen iemand zal geweest zijn die de larven van het onrecht
en de leugen en de schijnheiligheid heeft willen vertrappen, maar ook
vanzelfsprekend lijk gij en ik: een mensch – het is te zeggen iemand
die altijd in konflikt is met iemand anders, is het de ene niet, het is de
andere, en die op de duur zijn gat aan België zou gaan vagen en naar
Erembodegem gaan wonen om een hoop papier vol te schrijven, en toch
iemand te hebben die hem gelijk geeft: hijzelf.42

Vanuit poëticaal standpunt is het belang van de hierboven geciteerde passage
nauwelijks te overschatten, maar een echte aanzet tot een zelfportret als schrijver is het niet. De hier verwoorde claim op een eigen, afwijkende mening is
slechts een legitimering voor zijn satirische benadering van de naoorlogse werkelijkheid. Wat dokter Schotte er verder ook van mag denken, niets is volgens
Willem Boon namelijk heilzamer voor het Vlaamse volk dan een antidotum
tegen het bedrieglijke idealisme waarmee het stelselmatig wordt vergiftigd.
Het bittere gif van zijn Reynaert-bewerking is met andere woorden een effectief antigif. Boon wil de kleine man niet even op zijn vingers tikken, laat staan
ridiculiseren, maar hem simpelweg confronteren met zijn dwaasheid. Hij doet
dat niet als een ouderwetse moralist, maar als een ervaringsdeskundige die net
als zijn verre voorvader Willem sr. weet dat ook de kleine man graag eens lacht,
eventueel ook met zichzelf.
1.2. Over een experimentele Reinaertroman, die er nooit kwam
Aan diezelfde Willem Elsschot die een te schoonmenselijk beeld van hem
wilde kneden, bekende Boon op 12 december 1946 dat hij zijn bewerking van
de Reynaert vooralsnog onbevredigend vond. Hij vroeg de bevriende schrijver,
die zelf ook helemaal in de ban was van de felle met den roode baerde, of hij
diens door professor Muller bezorgde editie van Van den vos Reynaerde ‘een
paar maanden’ kon lenen, want hij was zijn in Front gepubliceerde Reinaertgeschiedenis inmiddels gaan beschouwen als slechts een tussenfase van een
werk in uitvoering. Boon meldde voornemens te zijn, zijn kennis van de brontekst eerst te verdiepen om vervolgens het verhaal nog een keer te herschrijven.
Hij zou dan tussen de avonturen van de vos en de wolf ‘stukken uit de dagbladen, uit de moniteur, uit het kamerverslag enz. schuiven. Het is te zeggen: na
bijvoorbeeld het verhaal van ‘de visvangst met de staart’ – die eigenlijk uit de
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Isengrinus van Nivardus komt – las ik doodgewoon het kamerverslag in over
de Uraniumkwestie.’43
De Uraniumkwestie ontstond toen aan het licht kwam dat België zich er
tijdens de oorlog toe verbonden had het in zijn kolonie gewonnen uranium exclusief ter beschikking te stellen van Groot-Brittannië en de VS.44 Die buiten
het parlement genomen beslissing werd als een heet hangijzer beschouwd in de
communistische pers, die de wens van de USSR verwoordde om zowel in het
atoomgeheim als in de aanzienlijke uraniumvoorraden van Congo te kunnen
delen. De weigering daartoe bevestigde slechts dat er een breuk was ontstaan
tussen de voormalige bondgenoten in de strijd tegen het fascisme. Begrippen
als Koude Oorlog en IJzeren Gordijn werden geïntroduceerd en links en rechts
werd de mogelijkheid van een finale oorlog geopperd, ‘en nu met die atoombom’, zoals Boon het aan het slot van Mijn kleine oorlog had verwoord. In dit
werk en nog veel sterker in het in het voorjaar van 1946 geschreven filmscenario De atoombom en het mannetje met den bolhoed speelde hij in op de verschrikkingen van de Bom, in een poging om het publiek bewust te maken van
het gevaar voordat het echt te laat zou zijn. In zijn bewerking van de Reynaert
komt daarentegen de volle nadruk te liggen op het schandaal met betrekking
tot de Belgische uraniumpolitiek, wat nogmaals de oorspronkelijk opzet van
zijn bewerking onderstreept: satire, en nog een satire.
De vermelding van de uraniumkwestie maakt ook duidelijk hoe ambitieus
Boon was in zijn streven om de naoorlogse Belgische schijndemocratie aan de
kaak te stellen; klaarblijkelijk wilde hij laten zien hoe de grote wereld de lokale
politiek beïnvloedde. Strikt literair gesproken toonde hij eveneens de nodige
ambitie door te opteren voor een collage- en montagetechniek. Behalve door
het contact met Nico Rost, de vertaler van Berlin Alexanderplatz, moet hij
daarin zijn gestimuleerd door Paul-Gustave van Hecke, een medewerker van
de firma Manteau en voormalig promotor van het Vlaamse expressionisme, die
ook bijzonder goed thuis was in de contemporaine Amerikaanse literatuur. Hij
zou Boon onder meer hebben gewezen op het werk van John dos Passos. Hoe
dan ook ontwikkelde de Aalsterse schrijver na de oorlog een bijzondere interesse voor avant-garde-experimenten in kunst en literatuur, onder meer voor
Paul van Ostaijens lange collagegedicht Bezette stad (1921). Als hij meer tijd
had gehad, dan had hij naar eigen zeggen reeds in Mijn kleine oorlog teksten
over alles en nog wat ingelast. Daar was echter niets van gekomen, en ook de
collage-en-montageversie van ‘Van den vos Reinaerde’ zou in de pijplijn blijven
zitten.
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In plaats van zijn ambitieuze plannen voor een werkelijk nieuwe Reynaert uit
te voeren, concentreerde Boon zich in de tweede helft van 1946 op het voltooien
van ‘Madame Odile’, een zoveel conventioneler verhaal, waaraan hij in de herfst
van 1943 was begonnen. Toentertijd had hem een tijdroman voor ogen gestaan,
waarin de ondergang van de burgerij en de triomf van het socialisme centraal
zouden staan. Die burgerij bleek echter taaier dan verwacht en de opgang van het
socialisme verliep niet onproblematisch. Deze en andere vaststellingen bracht
Boon bijeen in een kroniek van het naoorlogse leven van alledag, waaraan hij
parallel aan ‘Madame Odile’ schreef. Fragmenten ervan werden vanaf eind 1946
onder de respectieve rubriekstitels ‘Notaboek van Boontje’ en ‘Ook de afbreker
bouwt op’ afgedrukt in het ons bekende weekblad Front en in het sociaaldemocratische weekblad Parool. In het voorjaar van 1947 brak echter een periode
van malaise in Boons schrijverschap aan. Het manuscript van ‘Madame Odile’
– het eerste van een werk in meerdere delen – werd door Boons vaste uitgeefster
geweigerd. Bijna als een soort afscheidscadeau accepteerde ze wel het manuscript van Mijn kleine oorlog, nadat Nico Rost er niet in was geslaagd het werk
aan Het Kompas/Veen te slijten. Behalve de NV Manteau bleken intussen ook
andere firma’s niet in de publicatie van ‘Madame Odile’ geïnteresseerd te zijn
en ofschoon hij zich tekortgedaan voelde, vond Boon dat misschien niet eens
zo erg. Immers niet alleen was de nogal optimistische toekomstvisie waarop hij
zijn grote tijdroman gebaseerd had inmiddels door de geschiedenis achterhaald,
de schrijver vroeg zich ook al langer af of de wereld niet te complex geworden
was om überhaupt in een roman nog een beetje overtuigend te kunnen worden
weergegeven. Of zoals zijn fictionele alter ego Johan Janssens, ‘dichter en dagbladschrijver’, het formuleert in ‘Ook de afbreker bouwt op’:
[…] ik begin wel aan een roman maar als ik hoor dat er vliegende schijven
boven de u.n.o. drijven dan moet ik het plan van mijn roman wijzigen, en
als ik zie wat er achter onzelievevrouw van fatima gebeurt dan verandert
ook mijn slot… d.w.z. het slot van mijn roman. Ik ren dan rond gelijk
een tol en weet mijn hart buitenmate kloppen en maak dan nogmaals
het voornemen van wat minder te roken, en het enige waar ik toe in staat
ben zou een herwerking van den-vos-reinaerde zijn… ware het niet dat
mijn herwerking bij de andere op een hoop ging liggen… en ware het ook
niet, plus daarbij, dat willem die madoc en amok maakte met zijn tijd,
en ook nivardus, nog wisten hoe de vork in de steel zat, en wie de slechte
waren en wie de goede, wie de held en wie de lafaard, wie nobel en wie
reinaert… maar de dag van vandaag weet ge zelfs dàt niet meer.45
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Het toenemende gevoel van verwarring had in Boons geval veel te maken met
het socialisme waarvan hij als achtereenvolgens redacteur van het partijdagblad De roode vaan en redactiesecretaris van het weekblad Front geacht werd
een pleitbezorger te zijn. Los nog van het feit dat hij zoals bekend het geloof
van de kameraden niet deelde, was bij de schrijver al voor zijn ‘intrede’ in de
KPB de nodige twijfel gerezen over de rol die de Partij der Strijdende Volksmassa’s speelde in de binnen- en buitenlandse politiek. Voor het stalinisme in
al zijn varianten had hij bitter weinig sympathie. Toch bleef hij hopen dat het
communisme dat zovelen had geïnspireerd tot grote onbaatzuchtigheid in het
verzet tegen de fascistische barbarij, een goede voedingsbodem zou blijken te
zijn voor de creatie van een meer harmonieuze, democratischere orde in eigen
land en in de wereld. Deze hoop bleek echter niet bestand tegen de dagelijkse
confrontatie met de opvattingen en praktijken van de Belgische communisten.
Een eerste grote ontgoocheling was de botte manier geweest waarop eind 1945
op de redactie van De roode vaan was afgerekend met een zogeheten ‘fractie’
die maar vragen bleef stellen over de dubieuze manier waarop de KPB een jaar
eerder de door het geallieerde opperbevel opgelegde ontwapening van het linkse verzet had aangepakt. Wantrouwen en vrees waren vanaf dan gaan heersen
en de krant was in 1946 almaar dieper weggezonken in de domperssfeer waarover Boon zich in zijn eerder geciteerde brieven aan Rost heeft beklaagd. Zijn
gedwongen ontslag markeerde een nieuw hoogtepunt in de lastige verhouding
van de schrijver met het reële socialisme. Nog geen jaar later bereikte Boons
ongenoegen een voorlopige climax, toen zijn beste vriend en in eerste instantie
ook nog twee andere kameraden door de communistische partijkrant zonder
veel plichtplegingen werden ontslagen. Die gebeurtenis, de kwalijke ontwikkeling van de KPB en meer in het algemeen de toekomst van het socialisme
zouden in mei 1947 druk worden bediscussieerd tijdens een kampeerpartijtje
in het Waals-Brabantse Rosières, een deelgemeente van Rixensart. De herinnering daaraan is verwerkt in de openingspassage van De Kapellekensbaan.
1.3. Reinaert en Isengrimus in De Kapellekensbaan
In de zomer van 1947 nam Boon een drastisch besluit, hij zou zijn voltooide roman 'Madame Odile' en het geplande vervolg erop integreren in zijn
hierboven vermelde kroniek van het naoorlogse leven. Het resultaat daarvan
noemde hij ‘de 1ste illegale roman van Boontje’, zijnde een roman die symbo-
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lisch weerstand bood tegen de komst van een nieuwe middeleeuwen en wat
de vorm betrof, opgevat kon worden als een parodie van de realistische roman
naar negentiende-eeuws model. Deze laatste was volgens de schrijver namelijk
té ordelijk om de complexe en verbrokkelde wereld-van-vandaag overtuigend
weer te geven. Zijn nieuwe project moest juist de mogelijkheid scheppen om
het naar traditionele maatstaven gemeten chaotische, onzekere en tegenstrijdige karakter van de naoorlogse wereld tot zijn recht te laten komen. De navolging van een dierenverhaal dat een aantal middeleeuwse idealiserende genres
parodieerde bood die mogelijkheid niet, zelfs al plakte men fragmenten uit
het Kamerverslag en andere documenten in de tekst. Dat was een kwestie van
vertelperspectief: voor zijn illegale roman had Boon een verteller bedacht die in
staat was om de trillingen van een wereld in permanente staat van verandering
en onenigheid nauwgezet te registreren. Hij heette Boontje en via hem zou
de schrijver pogen de werkelijkheid weer te geven in haar veelstemmigheid en
onderlinge tegenspraak. De verteller Boontje maakte met andere woorden de
democratie mogelijk die Boon node miste in de publieke ruimte en waarvan
hij het ontbreken zo scherp hekelde in zijn actualisering van de middeleeuwse
Reynaert. Als medium om een wereld in tegenspraak te representeren zou
Boontje zich voor het eerst hebben gemanifesteerd tijdens het zo-even vermelde kampeerpartijtje.
Bood zijn traditioneel vertelde Reinaertgeschiedenis niet de mimetische mogelijkheden van ‘de 1ste illegale roman van Boontje’, dan was het strikt inhoudelijk gesproken juist bijzonder pertinent om zijn hekelschrift over de naoorlogse
schijndemocratie te monteren in zijn nieuwe werk. Aldus geschiedde, zo kunnen lezers van De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren, zoals het resultaat van dit grensverleggende experiment vandaag bekend staat, ervaren. De
23 in Front afgedrukte afleveringen van ‘Van den Vos Reinaerde’ werden door
Boon op het eerste gezicht zonder al te drastische wijzigingen gemonteerd in
zijn voorts uit een kroniek van het naoorlogse leven en de roman ‘Madame
Odile’ samengestelde boek. Over die operatie schreef Paul de Wispelaere:
De inlassing van de Reinaertfragmenten in de roman heeft […] als
functie aan te tonen dat het psychologische en maatschappelijke gedrag
van mensen in de drie historische dimensies van de roman exact hetzelfde is. Of het nu de dertiende, de negentiende of de twintigste eeuw
betreft, in Boons visie blijft de wereld aan zichzelf gelijk en gehoorzaamt veeleer aan het cyclische principe van de eeuwige terugkeer dan
aan het lineaire beginsel van de vooruitgang. Boon is uit op essentialia
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en universalia, die in hun wisselende historische verschijningsvormen
en in wezen onveranderd blijven.46

Een dergelijke interpretatie strookt niet met de opzet van de boeken over de
Kapellekensbaan noch met de geschiedopvatting van de schrijver, zoals beide
gereconstrueerd kunnen worden op grond van informatie in de tekst alsook
op grond van romanexterne uitspraken. Dat de mens in de praktijk zo weinig vooruitgang boekte in de geschiedenis, was voor Boon geen reden om het
geloof in een eeuwige menselijke natuur te omarmen. Net zoals Mijn kleine
oorlog moest ook ‘de 1ste illegale roman van Boontje’ de lezers schokken en
confronteren, precies omdat het volgens de schrijver ondanks tal van ongunstige voortekenen altijd nog anders kon.47 Tegen die poëticale achtergrond is de
primaire functie van de Reinaertstukjes dezelfde als wat ze al was in De roode
vaan en Front: satire, satire en nog eens satire.
1.3.1. Een ‘afbreker’ die Reinaert heet
In vergelijking met de vroegste versie van zijn Reynaert-bewerking zijn de
stukjes over de vos en de wolf in De Kapellekensbaan alvast op één punt
scherper geworden: het wat vage concept ‘de republiek’ heet in de 1ste illegale
roman van Boontje nu eens ‘de republiek van de negatie der bestaande dingen’,
of kortweg ‘de republiek der negatie’, en dan weer ‘de republiek der vrijen en in
niets gelovenden’.48 Met het woord ‘negatie’ en dat ‘in niets geloven’ krijgt het
republikeinse ideaal een nihilistische bijklank die in de oren van rechtgeaarde
communisten als een rauwe vloek moet hebben geklonken. In het klooster van
de ‘monniken of ultrarode marxisten’49 – zoals ze nu worden genoemd – is
namelijk geen plaats voor ongelovigen en al kan men er wel een wat schorder
stemgeluid gebruiken om het engelengezang van de orthodoxe paters beter tot
zijn recht te doen komen, ketterse wanklanken worden niet getolereerd. Een
enkele valse noot kan men er misschien nog wel door de vingers zien, maar wie
zich een afwijkende toon permitteert, hoeft niet te rekenen op genade. Alsof
dat nog niet erg genoeg is, beperkt Boon zich in De Kapellekensbaan echter
niet tot een meer nihilistische toonzetting.50 Hij drijft de provocatie ten top
door Koning Nobel op te voeren als Kapitein Eenoog, een bijnaam die verwijst
naar de ons intussen bekende Bob Dubois, de niet in deskundigheid uitblinkende hoofdredacteur van De roode vaan:
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En begint de ene kleine en bedrogen man… och wat zeg ik… begint
de ene willem willems met de schone tsinksendaghe, de andere johan
janssens begint met de dag waarop weeral eens voor de zoveelste maal
de vrede afgekondigd was, en waarin reinaert en isengrinus, scheel van
honger en krom van moeite, de graaf en prins-bisschop, de koning en
keizer en paus van al de wilde dieren tegenkwam: kapitein eenoog,
wiens wijsheid in zijn klauwen zat.51

Zo ontstaat de suggestie dat de KPB een integraal onderdeel is van het
probleem, te weten de naoorlogse schijndemocratie. In De Kapellekensbaan
wordt bijvoorbeeld gesproken van ‘het nief klooster der scharlakenroden, zonen van de heilige eenoog’ en van ‘de abt der scharlakenroden’.52 Wat in de
vroegste versie slechts een impliciete en misschien niet eens bewust bedoelde
interpretatiemogelijkheid was, wordt door deze kleine toevoegingen en substituties geëxpliciteerd. Ook de tot in de ondertitel van het weekblad Front gepromote ‘democratie’ van de KPB gaat nu deel uitmaken van het valse idealisme dat wordt gehekeld. Als Reinaert de stier, de vaars en het kalf die zijn oom
Isengrimus en hij buitgemaakt hebben zo verdeelt dat ze zelf niets overhouden,
en ‘Nobel Eenoog’ alles krijgt, spreekt deze laatste: ‘Daarin ontdek ik plotseling uw zin voor de ware gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid in christus en in
de democratie, beste reinaert’.53
Ook al heeft Boon bij het inlassen van de in Front gepubliceerde Reinaertstukjes in zijn illegale roman op het eerste gezicht nauwelijks ingegrepen in de
tekst, toch kan deze nieuwe versie alleen maar als subversiever en vanuit communistisch standpunt heterodox worden getypeerd. Ze maakt ook een sterker
autobiografische indruk dan de vorige versie. Dat komt doordat de stukjes over
de vos en de wolf in De Kapellekensbaan nadrukkelijk worden gepresenteerd
als het werk van de dichter- en dagbladschrijver Johan Janssens, wiens leven in
grote lijnen wordt gedocumenteerd: ‘Ik heb, zegt johan janssens, in het dagblad een hoekje geschreven over den-vos-reinaerde, met als boventitel “donkere
tijd”.’54 Net als de werkelijk bestaande schrijver Boon denkt Johan Janssens
wel eens dat zijn vrouw omdat ze zo hard moet werken, veel van haar zorgeloosheid en opgeruimde karakter van weleer heeft prijsgegeven.55 Ook zij hebben een zoontje dat Jo heet, net zoals de echte schrijver en zijn echtgenote. In
De Kapellekensbaan schrijft de kleine Jo zelfs een eigen Reinaertverhaaltje,
waardoor de eigenlijke Reinaertstukjes nog sterker in verband komen te staan
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met het leven van zijn vader, Johan Janssens dus, die wederom zoals Boon zijn
brood verdient als journalist voor achtereenvolgens een communistisch dagblad en een extreemlinks weekblad.56 Het romanpersonage heeft daarbij eveneens af te rekenen met onbegrip en systematische tegenwerking. Zijn wederwaardigheden als communistisch journalist zijn voor de lezer die wat beter is
geïnformeerd over Boons ervaringen als communistisch journalist erg herkenbaar, want enigszins verhevigd weergegeven, als waren ze uit het leven van de
schrijver geplukt, waarbij echter de meer aangename herinneringen die er toch
ook moeten zijn geweest in de regel zijn weggelaten. De rode draad in Johan
Janssens biografie is zijn moeilijke, ja bijna onmogelijke positie als journalist
in communistische loondienst én ‘dichter’ oftewel fictieschrijver. Die schrijver
voelt zich aan handen en voeten gebonden, terwijl hij bij al zijn engagement
juist vrij wil zijn (als een vos) om de naoorlogse democratie te bekritiseren en
weerwerk te bieden tegen de burgerlijke restauratie. Hij heeft het onderspit
gedolven tegen het systeem, waarvan hij zich nu ook de KPB ervan deel blijkt
uit te maken, het slachtoffer voelt. En zo doet na de vos ook die zielige loser van
een wolf zijn intrede in het persoonlijke verhaal van de schrijver.
Hoezeer ze er ook bijna om schreeuwen, van een dergelijke identificatie is
vooralsnog geen sprake in de Reinaertstukjes zelf. Alleen in het verhaal van
Johan Janssens tekenen zich in De Kapellekensbaan de contouren af van een
zelfportret van de schrijver tussen wolf en vos. Op een heel bijzondere manier
is dat het geval in het stukje ‘Reinaert of Isengrinus?’, dat voor het eerst werd
gepubliceerd in het weekblad Parool van 30 november 1947. Johan Janssens
beklaagt er zich als volgt in tegenover de fictionele schrijver Boontje:
[…] ‘ik weet almeteens niet van mezelf wie en wat ik ben… vandaag
peinzend dat ik reinaert ben die heel de wereld een vuile toer heeft gespeeld. Maar de volgende dag peinzend dat ik nog veel meer isengrinus
ben die belogen en bedrogen uit de strijd komt, met een gehavend vel en
een hongerige maag, als ik mij tóch heb laten doen.’
En johan janssens, de dichter en de dagbladschrijver, is de straat op en
laat mij alleen […] met mijn volgeschreven papier, want moet ge weten
wie ge zijt, bedrieger of bedrogene, om voort te schrijven?

Boontje vindt het inderdaad niet nodig om te weten wie hij is teneinde te
kunnen registreren wat er omgaat in de wereld. Als hij niet aan zijn grote roman over madame Odile werkt, schrijft hij al wat hij hoort, ziet, voelt, bedenkt,
droomt en leest ‘gewoon’ op – alsof hij een seismograaf is die zonder persoon-
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lijke belemmeringen alles registreert wat er gebeurt, soms zelfs alsof hij er niet
helemaal bij is en alles op een lager bewustzijnsniveau beleeft. Alleen als zijn
jongere zuster Jeanneke aan kanker overlijdt, laat hij even de vrije loop aan
zijn emoties.57 Het is de uitzondering op de regel, voor de rest schrijft Boontje maar, ongehinderd door de voor Johan Janssens zo kwellende vraag wie hij
is. Overigens weet de schrijver in 1947 wel degelijk wie hij is, als die kwestie
zich werkelijk stelt. Dat blijkt uit een ander stukje uit Parool, het eerder aangehaalde ‘Van nihilisme tot realisme’, dat niet zal worden opgenomen in zijn
illegale roman:
Meneer-met-de-hoge-Hoed, ik durf zeggen tot al mijn vrienden wat mij
in hen en in de democratie niet aanstaat – en daarom noemen ze mij
een nihilist, een anarchist, een vieze Tist – maar ik ben ook een realist
die niet vergeet dat gij Vijand Nr1 moet blijven, en dat gij achter [‘]
Nacht op de Middag[’], en achter ‘Tropique du Capricorne’, en achter
het ‘Eerste Illegale boek van Boontje’ zit te lachen en te lachen, – maar
niet te erg, want uw breuk zou kunnen uitpuilen – en dat gij achter die
lach en die breuk een revolver verbergt.58

In het najaar van 1947 heeft Boon de naïveteit achtergelaten die hem op
11 juli 1946 de eerste aflevering van zijn vossengeschiedenis deed publiceren
in De roode vaan. Hij koestert niet langer de ambitie om eerst de KPB van
binnenuit te hervormen in ‘republikeinse’ zin, en vervolgens de rest van de
wereld. Thans identificeert deze bedrogen idealist zich als de rare, onberekenbare en in niets gelovende kerel die hij in de ogen van rechtzinnige kameraden
altijd al was. Hun hele en halve scheldwoorden worden door hem liefdevol omhelsd als evenzovele geuzennamen. Maar overlopen naar ‘de vijand’, zoals sommigen van hem verwachten en waarvan ze hem soms in hun geloofsijver alvast
betichten, doet hij niet. Als een eenmansfractie die zich niet laat royeren, blijft
hij in het extreemlinkse wereldje zijn averechtse meningen spuien, als een communistische dissident en onverbeterlijke pleitbezorger van de Republiek der
Vrijen en in Niets Gelovenden.
Anders dan de communistische hervormer-van-binnenuit wil de dissidente
communist Boon niet langer in vaste loondienst zijn van de Partij. Dus neemt
hij in de zomer van 1947 zijn ontslag als redactiesecretaris van Front. Hij
wil zijn handen vrij hebben om ‘de 1ste illegale roman van Boontje’ te kunnen
schrijven, zonder externe dwang of autocensuur en als het moet tegen alles en
iedereen in. Om financieel het hoofd boven water te kunnen houden, zal hij

~ 101 ~

Tiecelijn 27

zijn boek in stukjes verkopen aan al wie geïnteresseerd is. Aanvankelijk is hij
behoorlijk optimistisch gestemd over dit plan. Eigenlijk vindt hij zichzelf best
wel een sluwe vos.
1.3.2. Boons eenmansguerilla
Boons gedroomde bestaan als een zelfstandig, onafhankelijk schrijver zal al
snel uitlopen op een desillusie. Terwijl de communistische dissident door zijn
orthodoxe kameraden stapje voor stapje naar de uitgang van het rode klooster
wordt begeleid, moet hij vaststellen dat er op de markt weinig vraag is naar
zijn producten. In het sterk verzuilde Vlaanderen uit die jaren hebben liberale en socialistische bladen hun eigen leveranciers en katholieke en Vlaamsnationalistische periodieken doen sowieso de deur niet voor hem open. In de
praktijk is hij overgeleverd aan de welwillendheid van links en rechts een bevriende schrijver. Tegen die achtergrond kiest de voormalige hervormer van
binnenuit en communistische dissident opnieuw positie in de linkse wereld
door zich als enkeling af te zetten tegen de geïnstitutionaliseerde cultuur. Hij
pretendeert zelfs de ogenschijnlijk beschaafde doch in werkelijkheid meer dan
ooit barbaarse wereld resoluut de rug toe te keren, maar hij zet als een sluwe vos
slechts enkele passen achteruit om met des te meer kracht te kunnen aanvallen.
Reculer pour mieux attaquer wordt zijn devies.
1.3.3. "Mijn eigen stelling, mijn eigen Malpertuis"
De directe aanleiding voor Boons strategische terugtocht uit de officiële
cultuur zou een brief zijn geweest waarin hem werd verweten geen ideologische ruggengraat te hebben. Drie jaar na het vermanende schrijven van dokter
Schotte, dat hem al zo had geërgerd, was deze aantijging van een bemoeizuchtige kameraad voor de communistische dissident er werkelijk één te veel. In
‘Wanneer komt de republiek van Reinaert?’, een van de laatste stukjes uit De
Kapellekensbaan, lezen we:
Mijn ondankbare taak: de mensen het hoofd van de romp nemen om
hen naar hun eigen stomme kop te laten kijken... en ik besef nogmaals
dat ik mij de een of andere dag zal moeten haasten, of diezelfde men-
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sen zullen mij het hoofd van de romp nemen, doch zij zullen het doen
om mij in de letterlijke zin van het woord een kop kleiner te maken.
En ondertussen schemert mij uw stuk van een boerenhoeve voor de
geest, waar ge goedkoop kunt leven, waar ge schoon kunt leven, en waar
ge veilig kunt leven... en almeteens grijpt mij de verbijstering aan van
mensen die over een afgrond lopen, en vervloek ik u die mij aan dat
stuk van een verre en veilige boerenhoeve hebt doen denken. Want zie,
dewijl ik nu dag na dag stelling heb gekozen, en mijn mening heb verkondigd over alle daken, en de wereld de waarheid in het aangezicht
heb gegooid... terwijl ik dat heb gedaan, komt er almeteens een brief
van dr. pascalius prostituaan, en schrijft hij mij daarin dat ik positiever
stelling zou moeten durven kiezen: uw artikelen zijn nu eens tegen de
encycliekers en de libertijnen, en dan weer tegen de roze socialen of de
ultra-scharlaken socialen, en gij durft precies geen stelling nemen vóór
een van beide. En dr. pascalius prostituaan ziet niet dat ik dag na dag
wis en waarachtig en zekerlijk stelling neem: mijn eigen stelling, mijn
eigen malpertuus, van waaruit ik hen bestook met alle mogelijke middelen, om hen... zoals mijn reinaert... de republiek te doen uitroepen
der vrijen, der eerlijken, der aan Niets gelovenden.59

Een brief zoals deze waarover Johan Janssens hier spreekt, zou Boon in het
echte leven hebben ontvangen van de fellow-traveller – en een tijdlang wellicht
ook partijlid – Leopold Flam, al ontbreekt voor die veronderstelling voorlopig
elk materieel bewijs. Maar belangrijker dan de vraag of de schrijver werkelijk
zo’n brief kreeg – en van wie die brief dan kwam: van Leopold Flam dan wel
van de voormalige VKP-prominenten Frans van Haver of Georges van den
Boom, of misschien van nog iemand anders – is de vaststelling dat de dichter
en weekbladschrijver zich in dit overigens niet voorgepubliceerde stukje uit De
Kapellekensbaan, voor het eerst identificeert met Reinaert. Dat gebeurt weliswaar via het omweggetje van Malpertuis, het schuilhol in het bos van de sluwe
vos, maar de identificatie is niettemin een feit. De nieuwe Reinaert wil zich
door niemand nog woorden of overtuigingen in de mond laten leggen en hij
eist spreekrecht op voor zichzelf als bewuste enkeling in een verzuilde cultuur.
Het doel – de stichting van ‘de republiek der vrijen, der eerlijken, der aan Niets
gelovenden’ – heiligt daarbij de literaire middelen.
De idee van een eigen Malpertuis – een eigen stelling – wordt alvast in zijn
persoonlijke leven gedeeltelijk gematerialiseerd als Boon en zijn echtgenote in
juni 1949 al hun spaargeld investeren in een lapje bouwgrond (afb. 8). Het ligt
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Af b. 8 © Jo Boon

toevallig in Erembodegem, het dorp waarvan zijn ongeletterde grootmoeder
afkomstig was en waarheen de verteller van ‘Van den vos Reinaerde’ volgens
een eerder geciteerd stukje uit september 1946, dus lang voordat er werkelijk van een verhuizing sprake was, uit pure ergernis over de wereld zou willen
vluchten om er ‘een hoop papier vol te schrijven, en toch iemand te hebben die
hem gelijk geeft: hijzelf ’. Nu, drie jaar later, wil de schrijver er zo snel mogelijk
beginnen te bouwen. Behalve in Front publiceert hij ook in het socialistische
dagblad Vooruit op regelmatige basis stukken uit ‘de 1ste illegale roman van
Boontje’. Voorts levert hij kopij aan de liberale pers, onder pseudoniem, zogenaamd omdat hij anders al snel geweerd zou worden, maar in werkelijkheid
omdat hij niet alle bruggen met de kameraden wil opblazen. Hij vindt zichzelf
sluwer dan ooit. Deels uit frustratie, deels om zijn vaste uitgeefster alsnog ertoe
te bewegen dat ‘onmogelijke boek’ in druk te nemen, stuurt hij het manuscript
van De Kapellekensbaan in voor de Leo J. Krynprijs. Inmiddels is hij al begonnen aan ‘het 2de boek over de Kapellekensbaan’. Daarnaast maakt hij plannen voor een roman over de achttiende-eeuwse rover Jan de Lichte, die bedoeld
is om zijn tijdgenoten wakker te schudden. Boon heeft namelijk ontdekt dat
men via het omweggetje van het verleden soms bijzonder krachtig kan interveniëren in de wereld van vandaag. Anders dan de crimineel en halve psychopaat
Jan de Lichte – van wie hij in zijn verhaal een rebel wil maken, ja zelfs een icoon
van de opstandige mens in Vlaanderen – zal hij er alles aan doen om zich niet
te laten uitlokken door de gevestigde macht. Om als kritische tegenstem te
kunnen functioneren en maximale autonomie te genieten in het culturele veld,
overweegt hij zelfs een eenmanstijdschrift te gaan uitgeven.
Tussen droom en daad … Een eenmanstijdschrift uitgeven brengt financiële
risico’s met zich mee, die Boon niet aandurft, en Angèle Manteau blijkt niet te
forceren tot de publicatie van De Kapellekensbaan. Redding duikt op in de
figuur van Reinold Kuipers, de directeur van de Amsterdamse uitgeverij De
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Arbeiderspers, die ook in andere projecten van de schrijver geïnteresseerd zegt
te zijn, te beginnen met zijn eigenzinnige volksboek over Jan de Lichte. Intussen is het wel al drie jaar geleden dat er nog nieuw werk van hem verscheen en
omdat zijn stukjes ook weer niet zoveel geld opleveren, en in ieder geval minder
dan verwacht, is zijn financiële toestand verslechterd. Veel hoop op beterschap
is er niet. Begin 1950 laat Front weten geen behoefte meer te hebben aan literatuur- en kunstkritische bijdragen van Boon. Zijn vrouw Jeanneke klaagt nog
steeds over ‘zwakke zenuwen’ – in de zomer van 1949 heeft ze een zware inzinking gehad – en ze kan zich niet blijven afpeigeren zoals ze eigenlijk sinds haar
huwelijk heeft gedaan. Het gezin hoeft zeker geen armoede te lijden, maar het
ziet er niet naar uit dat er snel weggetrokken zal kunnen worden naar Boons gedroomde ‘reservaat’. Nogal wat van zijn vrienden – die vast werk hebben – zijn
inmiddels uit de fabrieksstad verhuisd en het ontgaat de schrijver ook niet dat
vele collega’s geen moeite ondervonden om een sinecure in de wacht te slepen.
Tegen die achtergrond verschijnt in maart 1950 in het avant-gardetijdschrift
Tijd en Mens een nieuwe versie van Boons Reynaertbewerking. Veruit de belangrijkste variant vinden we in de titel, die luidt: ‘Dit is een kleine herwerking
van den vos Reinaerde door Boontje, die zich zelf veel meer de Isengrinus voelt’.
2. Zelfportret: een schrijver tussen vos en wolf
De autobiografische toevoeging in de zo-even geciteerde titel markeert
de poëticale verschuiving in de ontstaansgeschiedenis van Wapenbroeders.
Gaandeweg zijn de aloude dierenverhalen die in het Franse taalgebied bekend
staan als Le roman de Renart voor Boon veel meer geworden dan een vehikel
voor maatschappelijke en politieke satire. De vos en zijn vaste tegenspeler de
wolf zijn thans doorleefde psychosociale realiteiten. Ze krijgen begin jaren
vijftig een andere invulling dan het geval was op 11 mei 1946, toen De roode
vaan het stukje ‘Donkere tijd’ afdrukte. De slinkse vos is allengs de enkeling
gaan belichamen die de gevestigde orde – een barbaars systeem – altijd weer
te snel af is en erin slaagt zijn autonomie te handhaven. Tegenover hem staat
die eeuwige loser van een wolf, aan wiens tragiek Boon overigens begin 1951
een uitvoerige bijdrage zal wijden in het socialistische dagblad Vooruit. Hij
introduceert Isengrinus – zoals de naam van de wolf hier wordt gespeld – als
‘de aartsdomme die zich telkens opnieuw, met een blinddoek voor de ogen, een
schop in de kont laat geven’.60
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In zijn opstel in Vooruit schetst Boon de wolf Isengrinus niet alleen als de
antipode van de sluwe vos, maar ook als een mislukte Reinaert. Deze laatste
wordt getypeerd als een cynicus die liegt en bedriegt en voorts al wie hem in de
weg staat fysiek te gronde richt. Dat alles maakt van Reinaert echter nog geen
fascist, aldus Boontje, die op dat punt Camille Huysmans weerspreekt.61 Zoals
Jan de Lichte in zijn roman meer moet worden dan een crimineel van gemeenrecht, zo is Reinaert volgens de schrijver meer dan een gewetenloze politieke
schurk die inspeelt op de laagste driften van de massa. Ergens beseft het volk
trouwens dat Jan de Lichte en Reinaert misdoen onder dwang van de omstandigheden. Beiden proberen in eerste instantie te overleven in een wereld waarin
knechting en uitbuiting de regel zijn. Maar bovenal wil Reinaert, die na een
aantal ontgoochelende ervaringen zijn ambities als wereldhervormer heeft opgegeven, een vrije geest zijn. Hij is ‘de man die weet te ontsnappen aan elke wet,
geen geloof schenkt aan om het even welk dogma of [welke] ideologie, en elke
vlag of moraal met de voeten treedt.’62 Reinaert gelooft in niets meer en streeft
in de bestaande maatschappij ook geen macht na. Hij bedriegt slechts wie hém
probeert te bedriegen: de hoge heren, die de kleine man sinds mensenheugenis
een rad voor de ogen draaien, maar ook die kleine man zelf, die uit een diep
ingesleten gevoel van onmacht zijn lotgenoten een kloot probeert af te trekken.
Aan dat bedrog beleeft de vos zichtbaar veel genoegen, zo menselijk is hij wel.
Belichaamt de sluwe vos in Boons voorstelling de wraak van de gedupeerde
mens van goede wil – een soort anarchist –, dan is hij zoveel meer dan het product van machteloze frustratie en rancune. Reinaert is namelijk een rolmodel,
een ‘beeld van de kleine man die verstandig genoeg wordt om zijn gevoeg te
doen op al het Gevestigde, en tevens sluw genoeg is om op zijn beurt de grote
bedriegers in de doeken te draaien.’63 Zijn van alle idealistische grootspraak gespeende listigheid en kwikzilveren intelligentie maken hem – in tegenstelling
tot de wat primitieve, impulsief reagerende en daardoor manipuleerbare rebel
Jan de Lichte – ongrijpbaar voor de gevestigde orde. De rosse slimmerik houdt
altijd het hoofd koel en laat zich niet vangen. Anders dan Jan de Lichte komt
Reinaert niet eens meer in opstand tegen het systeem, zo wijs is hij intussen
wel geworden. Zijn lotgenoten zijn duidelijk nog niet rijp voor wat hem voor
ogen stond en diep vanbinnen nog steeds staat. Maar Boons vos tekent wel de
contouren voor een revolutie zoals de wereld er nog geen heeft gekend, omdat
die revolutie geen nieuwe bedriegers en bedrogenen zal creëren. Reinaert is dus
niet alleen geen fascist, hij is evenmin een op zichzelf gefixeerde individualist,
hoe gesteld hij ook is op zijn onafhankelijkheid. Hij is een zelfbewuste enke-
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ling. In die hoedanigheid stelt Boons held zijn ‘genie’ niet in dienst van een of
andere abstracte waarheid, een boven alle twijfel verheven ideaal of alles verklarende ideologie, want dat zijn in zijn ervaring slechts excuses om anderen aan
zich te onderwerpen en daar voor zichzelf een of ander voordeel (een gevoel
van verhevenheid, macht en status, geld en goederen) uit te halen. Wars van
zulk bedrog werkt deze lucide cynicus ‘voor eigen rekening’, dat is: ‘voor hemzelf – die zich bedrogen wist – en daardoor, in zijn veelvoud, voor elke kleine
en bedrogen man.’64
Juist omdat hij genezen is van altruïstische waanideeën en andere even onrealistische als abstracte zelfbeelden van de mens kan Reinaert de weg banen voor
een revolutie van de sociaal bewuste ‘enkeling’ in een wereld van ideologisch
verblinde en als humanisten vermomde barbaren. Isengrinus begrijpt dat niet.
Daardoor roept hij zijn vreselijke einde over zichzelf af: ‘steeds matelozer en
wreder voltrekt zich aan hem het lot, steeds dieper zinkt hij weg in de put die
hij zich door eigen domheid graaft.’65 Hij is een tragische figuur met wie haast
niemand zich echter wil identificeren en die ook nauwelijks compassie oproept:
[…] ik weet in onze literatuur geen enkele figuur die zo wrang en pijnlijk, zo zonder het minste beetje medelijden naar het verschrikkelijke
einde wordt gevoerd. Mateloos is zijn lijden, en toch wendt elkendeen
zich van hem weg, en gaat ons aller sympathie naar die sluwe vos, die
“felle met den rooden baarde” […].66

Het valt op dat de schrijver die zich in De Kapellekensbaan via het personage Johan Janssens toch vooral met Reinaert leek te identificeren, in de
vroege jaren vijftig opeens zijn ware wolvennatuur ontdekt. Er zit bij nader
inzien hooguit een beetje van de vos in hem, als we Boon mogen geloven. Doorgaans speelt hij op ’s werelds schouwtoneel noodgedwongen die godvergeten
sukkel van een wolf. Nu had Boon inderdaad een bijzonder talent om zichzelf
miskend, misbruikt en bedrogen te vinden. Bovendien waren zijn persoonlijke
omstandigheden ook wel van dien aard om soms even de moed te laten zakken, zoals we al hebben gezien. Toch mogen we ons door deze sluwe schrijver
niet laten misleiden. In het echte leven zal Boon zich van tijd tot tijd best een
zielige wolf gevoeld hebben, maar Isengrimus is vooral een masker waarachter
de schrijver graag schuilgaat. Die neiging tot komediespelen maakt deel uit
van zijn karakter en identiteit, zo heeft hij tijdens het schrijven van De Kapellekensbaan moeten erkennen. De openhartige Boon die zichzelf publiekelijk
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ontleedt en op papier zijn ware zijn reveleert, is slechts een van des schrijvers
vele rollen. Zijn geleerde vriend professor Spothuyzen – gemodelleerd naar
de bekende germanist Herman Uyttersprot, gespecialiseerd in de moderne
Duitse letterkunde – heeft hem die kleine waarheid met zoveel woorden onder
de neus gewreven: ‘professor spothuyzen leest “het schone en verhevene”, en
antwoordt met een bittere gremellach: gij hadt reeds 99 maskers waarachter
uw abnormaal wezen schuil ging, maar deze openhartigheid in uw schrifturen is uw 100ste masker’.67 Dat is uiteindelijk Boontje ten voeten uit: iemand,
niemand en honderdduizend personae tegelijkertijd. Zo beschouwd wordt
Isengrimus omstreeks 1950 een van de geliefde personae van de fictieschrijver.
Want hoe kan deze iemand beter manipuleren dan door te poseren als de eeuwige verliezer die niemand hoeft te vrezen?
2.1. De vos als weerbare enkeling in een wereld van barbaren
Verschilt de in het voorjaar van 1950 in Tijd en Mens (afb. 9) afgedrukte
versie van zijn Reinaertbewerking op de titel na niet zo sterk van de versies

Af b. 9
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in Front en in De Kapellekensbaan, dan zal Boon een halfjaartje later flink
aan de slag gaan met de tekst. Zijn voornemen om als zelfstandig schrijver in
Vlaanderen te leven, is inmiddels op een fiasco uitgedraaid. Omstreeks 1951
lijkt een eigen Malpertuis – in de vorm van een bescheiden villa in Erembodegem – verderaf dan ooit. De financiële situatie van het gezin is zelfs zo treurig, dat Boon gedwongen wordt om enkele dagen per week te gaan werken in
de industriële wasserij die zijn ouders sinds kort uitbaten in Gent. Het werk
ligt hem niet, hij zal er ook niet rijk van worden en hij dient tot overmaat van
ramp tijdens zijn verblijf in Gent een slaapkamer te delen met zijn vader en
dominante moeder. Een kind van veertig, zo moet Boon zich hebben gevoeld
– hoe mislukt kan men in het leven zijn! Nog sterker dan de bittere smaak van
mislukking zal echter de sensatie van complete vervreemding en isolement zijn
geweest. Was Boon begin 1946 al flink op weg om zich behalve in het communistische wereldje ook in het Vlaamse literaire wereldje onmogelijk te maken, dan dreigt hij nu werkelijk geïsoleerd te raken in eigen land. Een nieuwe
uitgever heeft hij er niet gevonden en dat hij zijn werk nog in enkele bladen
kwijt kan, heeft hij voornamelijk te danken aan schaarse literaire vrienden als
Richard Minne, Gaston Burssens en Jan Walravens. Samen met deze laatste zit Boon in de redactie van Tijd en Mens, maar daarin lijken gedichten
belangrijker te zijn dan verhalen en ondanks enkele slinkse trucs zal hij er
maar niet in slagen dit vernieuwingsgezinde letterkundig tijdschrift naar zijn
hand te zetten. Soms bekruipt Boon het gevoel dat zijn jonge mederedacteur
Hugo Claus – die in zijn ogen nog alles moet bewijzen – met de egards wordt
behandeld die normaal gesproken hem ten deel zouden moeten vallen. Zijn
geplande revanche vanuit Nederland komt intussen moeilijk van de grond.
In juli 1950 heeft hij bij De Arbeiderspers een contract getekend voor De
Kapellekensbaan en veel heeft hij sindsdien niet meer over de publicatie van
zijn meesterwerk mogen vernemen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij
‘het 2de boek over de Kapellekensbaan’ soms even terzijde schuift om het eens
in een ander genre te proberen.
Zijn overigens kortstondige wasserij-ervaring zal Boon inspireren tot de
roman Niets gaat ten onder (1956), de uit melancholie en droefenis opgebouwde geschiedenis van de ultieme loser Frans Ghoedels, een mens die gedoemd is om zich altijd weer door het oppermachtige systeem in de doeken
te laten doen. Niets gaat ten onder kan gemakkelijk worden versleten voor
de expressie van een depressieve schrijver. In werkelijkheid is het een speelse
allegorie, waarin de conventionele Vlaamse roman à la Maurice Roelants of
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Marnix Gijsen wordt gemixt met elementen uit het literaire decadentisme en
de film noir. In de eerste helft van 1952 zal Boon (twee verschillende versies
van) het werk vergeefs aanbieden aan achtereenvolgens uitgeverij De Arbeiderspers en het Nieuw Vlaams Tijdschrift. In diezelfde periode verschijnt in
het avant-gardetijdschrift Tijd en Mens een uitvoerige voorpublicatie van zijn
Reinaertroman, het tweede project van Boon dat voortvloeit uit zijn ervaring
van voortschrijdend isolement in het hopeloos verzuilde Vlaanderen.
Boons Reinaertroman is in de eerste plaats een gevoelige uitbreiding van zijn
eerdere bewerkingen van de Reynaertstof, zoals we die leerden kennen uit De
roode vaan, Front en De Kapellekensbaan. Uit een voorpublicatie die verscheen in Tijd en Mens van 21 april 1952 kan worden afgeleid dat Boon zijn
werk – op het hoofdstukje ‘Hoe Reinaert een kraanvogel verschalkte’ na – op
18 juli 1951 heeft voltooid.68 Dat allerlaatste verhaal en de eindredactie van
het boek dateren hoogstwaarschijnlijk uit de tweede helft van 1951, toen de
schrijver op basis van wat voorlag ook een scenario voor een poppenspel vervaardigde.69
Het manuscript van ‘Van den vos Reinaerde’ – zoals de roman eind 1951
nog altijd heette – werd door de auteur in eerste instantie aangeboden aan de
Nederlandse firma Nijgh & Van Ditmar, die daar prompt de uitgeverij van
zijn laatste werk van op de hoogte stelde. Angèle Manteau liet het manuscript
stante pede naar zich toe sturen. Boon vernam dit en verduidelijkte op 18 januari 1952 dat het nieuwe boek in feite een bewerking was van de Reinaertstukjes
uit zijn enkele jaren eerder door zijn uitgeefster geweigerde roman De Kapellekensbaan. Gepikeerd informeerde hij waarom het manuscript door Nijgh &
Van Ditmar niet naar hem was teruggestuurd, maar meteen aan een uitgeverij
was bezorgd die toch niets meer voor hem wilde betekenen. Manteau reageerde
niet minder gekrenkt: ‘Ik heb er eerlijk gezegd niet aan gedacht het manuscript
“van de vos Reinaerde” de omweg over U te laten maken, omdat ik meende dat
onze verhouding toch wel zodanig was dat een dergelijk heen en weer-zenden
overbodig zou zijn.’ En ijskoud voegde ze eraan toe: ‘Ik betreur het dat U dit
blijkbaar niet met me eens bent.’ 70 Vervolgens wekte een brief van 4 april 1952
de indruk dat alles opeens weer koek en ei was tussen de auteur en zijn eerste
uitgeefster. Boon had eindelijk voldoende geld bijeen weten te scharrelen om
zijn eigen Malpertuis te beginnen bouwen en snakkend naar wat extra honorarium, liet hij zijn Brusselse uitgeefster weten dat hij verheugd zou zijn als zij
zich over zijn Reinaertroman zou ontfermen: ‘Zouden wij ons akkoord kunnen stellen dat, bij eventuele uitgave in uw fonds, een contract kan opgesteld
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Af b. 10

worden in de loop dezer drie volgende maanden, alsook toekenning van voorschot op honorarium? Zeer hartelijk, uw dw Boon.’ Van een uitgave van zijn
Reinaertboek door de NV Manteau bleek echter niet snel iets te zullen komen
en in april 1953 vroeg Boon het manuscript terug: ‘Daar ik met dit paasverlof
enkele dagen ter mijner beschikking heb, zou ik het manuscript liefst met kerende post ontvangen, om er nog enkele details aan te veranderen.’ Uiteindelijk
zou Boons bewerking van de Reynaert halverwege 1955 bij De Arbeiderspers
verschijnen onder de nieuwe titel Wapenbroeders.71 (afb. 10.)
2.2. Boons salut en merci
Reeds de aanhef van Wapenbroeders maakt duidelijk welke ideologische en
politieke verschuivingen Boon sinds 11 juli 1946 heeft ondergaan. De hieronder cursief gedrukte woorden werden begin jaren vijftig aan de tekst toegevoegd, de rest stond er vijf jaar eerder al min of meer:
Dit is van den vos reinaerde en den wolf isengrimus, die tot ons komen
al uit de donkere en beboste tijd van de middeleeuwen, waarin de graafschappen woest en uitgestrekt waren, en de kathedralen met hun stenen kantwerk en hun spuigaten naar de hemel gingen reiken, waarin de
kasteelheren katholiek waren – gelijk zij nu nog steeds katholiek zijn,
of iets anders, of iets heel tegenovergesteld maar toch nog altijd het-
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zelfde – en zij van hun roofkruisvaarten terugkeerden, gedoopt zijnde
ter heilige mis togen en ten onzen here gaan, of tot marx of tot hitler
of tot de kloten van de hond – maar ongestraft de hofstedekens konden
platbranden… O dat was mij de heerlijke tijd […] waarin de vette paap
ofte meneer de paster u verplichten kon van op bedevaart te trekken
naar dingen-in-spanje – gelijk men u nu op bedevaart kan sturen naar de
concentratiekampen, naar cayënne of naar siberië of naar merxplas.72

Wat men in de vroegste versie van Boons Reynaert-bewerking kon lezen
zonder dat de tekst daar met zoveel woorden om vroeg en vervolgens geëxpliciteerd werd in De Kapellekensbaan, wordt hier uitdrukkelijk meegedeeld en in
al zijn consequenties doorgetrokken: in de praktijk, als reëel bestaand systeem,
is het communisme geen redelijk alternatief voor het kapitalisme, met inbegrip
van de fascistische uitwassen van dat kapitalisme. Vooral het laatste moet een
schok zijn geweest voor de lezers die Boon een beetje meenden te kennen, in
het bijzonder voor zijn voormalige kameraden. Die hadden de schrijver vaak
politieke onbetrouwbaarheid en ideologische ruggengraatloosheid verweten,
zijn ‘bitterheid’ gediagnosticeerd als een ziekte en zijn ‘nihilisme’ verketterd.
Volgens sommigen zou zijn anarchisme in de kaart van de reactie spelen, een
enkeling had zich zelfs afgevraagd wanneer Boon zou overlopen naar de vijand, die minstens een halve fascist was. En nu draaide deze viezen tist iedereen een loer door publiekelijk te verklaren dat communisme en fascisme in de
historische realiteit niet voor elkaar onder hoefden te doen als het ging om de
barbaarse onderdrukking van de enkeling. Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie:
lood om oud ijzer! Nog geen tien jaar na de overwinning van de democratie op
het fascisme was dit Boontjes manier om salut en merci te zeggen aan de KPB.
In de drastisch herwerkte aanhef van zijn finale Reynaert-bewerking is
Boons satire bijna stuitend helder, maar in wat volgt is veel niet minder cryptisch dan voordien al het geval was. Integendeel, het moet in 1955 zelfs voor ingewijden helemaal lastig zijn geweest om in de paters Hooizolder en Rixensardus, de nieuwe bisschop van Houblon en het selecte gezelschap dieren die voor
Koning Nobels heil ter bedevaart gingen – om ons tot slechts deze personages
te beperken – reëel bestaande personen te herkennen. En natuurlijk was de
Koningskwestie vier jaar na de abdicatie van Leopold III en de troonsbestijging
door de jonge Boudewijn nog lang niet vergeten, maar welke lezer zou de ongesteldheid van Nobel nog meteen ermee in verband hebben gebracht? Wie stond
in 1955 de prelude tot die roerige periode toen nog zo helder voor de geest dat
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hij bij de terloopse vermelding van een ‘witboek’ meteen dacht aan het in 1946
door het Secretariaat van de Koning bezorgde ‘document’ ter verdediging van
de foute vorst. Maar eigenlijk was al die kennis ook helemaal niet meer vereist,
want behalve een ideologische verschuiving manifesteert zich in de genese van
Wapenbroeders de eerder vermelde poëticale verschuiving, die in de roman
een uitgesproken karakter krijgt. Impliciet is dat het geval door bijvoorbeeld
de weglating van de naam ‘Sinterwolfgang’, die in de vroege versies cruciaal was
voor een goed begrip van wat er precies werd gehekeld. Explicieter is het inlassen in de tekst, na het woord ‘witboek’, van de volgende voetnoot:
Dit witboek heeft eigenlijk niets te maken met onze roman over den vos
reinaerde en den wolf isengrimus. Ik zie zelf in dat het daardoor geen
aanknopingspunt krijgt met wat we zouden noemen… ja, hoe zouden
we het noemen?... maar eerder toevallig in een plaatselijke atmosfeer
is ontstaan – als bijvoorbeeld: de koning van de zwarten met zijn wit
gezicht – en juist hierom wordt de lezer verwittigd – een verwittigde
lezer is er immers twee waard – dat deze aangehaalde plaatselijke atmosfeer zodanig moet onder de loep genomen, dat ze toch aanknopingspunten krijgt met wat we zouden noemen… ja, hoe zouden we het
eigenlijk noemen?73

Werkinterne poëticale uitspraken als de geciteerde maken duidelijk dat Wapenbroeders niet langer in de eerste plaats moet functioneren als een satirische kritiek op de Koningskwestie en de door de CVP belichaamde schijndemocratie. Deze nieuwe versie van ‘Van den Vos Reinaerde’ hoeft ook niet
meer gelezen te worden als een waarschuwing voor een nieuw clerico-fascisme.
Maar wat de verteller niet meteen wil of kan benoemen, houdt er niettemin
nog wel verband mee. Om het een beetje cynisch samen te vatten: er is volgens
Boon niets meer om voor te waarschuwen, nu de neergang van het socialisme
in Nobelgië niet te stuiten bleek en een meer beschaafde vorm van clericofascisme zegeviert. Hierbij is het goed te bedenken dat mede ten gevolge van
de Koningskwestie de CVP bij de parlementsverkiezingen van 1950 een absolute meerderheid behaalde en het land tot 1954 geregeerd zou worden door
homogeen-katholieke regeringen. Eén van de leidende politici toentertijd was
Joseph Pholien, die juist in de periode dat Boon zijn Reynaert-satire uitwerkte
tot een roman achtereenvolgens premier van België en Minister van Justitie
was. In september 1952 diende Pholien af te treden, nadat grote ophef was
ontstaan over de vroegtijdige vrijlating van een paar oorlogsmisdadigers. Nog
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datzelfde jaar werd de christendemocraat door de Koning benoemd tot Minister van Staat. Dat was de context waarin Boon ten opzichte van de vorige
versies van zijn Reynaertverhaal enkele betekenisvolle wijzigingen in zijn tekst
heeft aangebracht, waarbij onder meer de schijntegenstelling wordt gethematiseerd tussen enerzijds als moderne gelovigen poserende westerse kapitalisten
(de bok die hier niet langer Bekard heet, maar Bernard) en anderzijds westerse
kapitalisten die zich blijven beroepen op de joods-christelijke traditie (de voorheen naamloze ram die hier wellicht niet toevallig Joseph wordt genoemd):
[…] en de geit sapine, die katholiek en vlaamsgezind was, haalde wenend haar paternoster boven en besloot voor nobels ziekte op bedevaart
te gaan. Maar pas had zij haar hoed op ’t hoofd gezet of ook de bok
bernard – die eveneens katholiek maar veel meer fascistisch was – hij
verkeerde in de waan dat de wieg van onze beschaving in het westen, dit
is in amerika, had gestaan – en hij haalde zijn frak uit de kast en sprak
van mee te gaan: want uit de ogen uit het hart, zei hij. Vanzelfsprekend
besloot ook de ram joseph hen te vervoegen – ge kunt nooit weten hoe
ik een dubbeltje rammen kan – van een oog in ’t zeil te houden, zijn
veto te stellen, en te bewijzen dat die zogezegde wieg van een zogezegde
beschaving steeds in het oosten had gestaan. En veiligheidshalve lokten
zij elk langs hun kant een swart-schaap mee, van wie men oogluikend
zeggen moest dat zij witte schapen waren.74

Uiteindelijk berust ook Wapenbroeders op de suggestie dat de bevrijding
niet heeft gebracht wat mensen van goede wil ervan verwachtten. Nog steeds
is het bestaan penibel voor tegendraadse enkelingen in een wereld die intussen
helemaal gespleten is geraakt, waarbij beide helften zweren bij hun grote gelijk.
De ‘One World’ waarvan Franklin D. Roosevelt was gaan dromen, is na diens
dood uiteengevallen in twee zelfverklaarde democratieën die elkaar naar het
leven staan als holbewoners met atoomknotsen. In die omstandigheden moet
de kleine schrijver als kostwinner van zijn gezin maar zien te overleven, in de
hoop dat de dreigende nucleaire oorlog uitblijft en liefst zonder ook maar iets
in te leveren op zijn onafhankelijkheid van geest. 75 Dat is een helse opdracht,
zoals ook al in De Kapellekensbaan wordt onderstreept. Wie als kritisch intellectueel, schrijver of kunstenaar in het Oosten is geboren, wordt misschien
wel serieus genomen, en hij is vaak van een vast inkomen verzekerd, maar zo’n
officiële cultuurdrager zucht onder staatscensuur. Zijn tegenhanger in het vrije
Westen hoeft in theorie geen blad voor de mond te nemen, een enkele cen-
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suurkwestie uitgezonderd, maar hij wordt nauwelijks gehoord, laat staan dat
zijn woorden enig maatschappelijk of politiek effect sorteren. De Staat laat
hem ongemoeid, maar hij is grotendeels overgeleverd aan de wetten van de vrije
markt en als hij goed zijn brood wil verdienen, dan moet hij zijn koopwaar
afstemmen op de smaak van de massa en de mode van de dag. Wie dat zoals
Boontje weigert, moet een baan buiten de literatuur en de kunst zoeken en als
men zoals Boontje geen politieke vrienden heeft die voor een of andere sinecure
kunnen zorgen, dan is extreme sluwheid geboden. Want het is geen eenvoudige zaak om als schrijver bijvoorbeeld een baantje te vinden in de journalistiek
zonder dat men in de praktijk gehinderd wordt in zijn grondwettelijk gegarandeerde vrijheid van meningsuiting.
Daarmee licht de centrale problematiek van de roman Wapenbroeders op:
de positie van de kritische enkeling in de westerse wereld. Hoeveel autonomie
kan die enkeling redelijkerwijs claimen? Of negatief geformuleerd: wat moet hij
doen om niet door het systeem onderdrukt en monddood gemaakt te worden?
Vanuit die invalshoek presenteert Boon in zijn Reinaertroman een existentiële
analyse, waarbij hij zichzelf als casus presenteert. De oorspronkelijke satirische
opzet van zijn Reynaert-bewerking wordt met andere woorden ondergeschikt
gemaakt aan de poging om een portret te schilderen van de schrijvende enkeling in een wereld van barbaren, waarbij ook die schrijver zich wel eens als
een barbaar gedraagt. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat Boon via zijn zelfportret ook los van de specifieke problematiek van de schrijver, een bijzonder
alarmerend beeld van die wereld schetst. Ofschoon hier dieren ten tonele worden gevoerd en het verhaal niet in de ik-vorm wordt verteld, is dat zelfportret
uiteindelijk veel minder verwrongen dan in romans als Memoires van de Heer
Daegeman (1975) en Eros en de eenzame man (1980). In de eerstgenoemde
roman voert Boon zichzelf op als de absolute eenzaat en de kille wreker die hij
nimmer was. In het laatstgenoemde werk poseert hij dan weer als de op jonge
meisjes beluste exhibitionist en seksuele geweldenaar die hij evenmin was. Hij
had het hooguit kunnen worden, in heel andere omstandigheden. Maar dat is
niet het punt in deze pseudo-autobiografieën. Deze twee nagelaten bekentenissen houden ons geen spiegel voor van de schrijver, maar van de wereld. Ze
confronteren de lezer met een ontspoorde moderniteit.76
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2.3. "Mate is ’t allen spele goed"
Anders dan nadrukkelijk op het leven van de auteur geënte, maar duidelijk
verzonnen verhalen als Memoires van de Heer Daegeman en Eros en de
eenzame man sorteert Wapenbroeders vanaf de eerste regels een effect van
autobiografische authenticiteit dat intact blijft tijdens het lezen en herlezen.
We kunnen de finale versie van Boons Reynaert-bewerking misschien nog het
best zien als een poging van de schrijver om zichzelf te begrijpen in een ruimer
maatschappelijk verband en met betrekking tot zijn persoon het wezenlijke te
scheiden van het bijkomstige. Zijn grootste angst – en daarmee ook hetgeen
voor hem zin en betekenis geeft aan zijn bestaan – manifesteert zich in de passage waarin de arme wolf Isengrimus letterlijk wordt platgedrukt onder het
logge lichaam van het rozerode zwijn en zijn laatste adem uitblaast voordat
zijn anders bijna onafscheidelijke kompaan Reinaert zelfs maar beseft wat er
gaande is:
Kom, zo zei ze… ik ben reeds klaar, leg u naast mij neder in het bed,
mijn al te rode minnaar: weldra zult ge, zoals ik, weer roze en ook roos
zijn. De wolf legde zich neder en trachtte zo goed hij kon de armen uit
te spreiden… elaas, bij wie een arm kwijt is gaat het openspreiden niet
meer zo goed. Doch pas lag hij neder of de weduwe liet zich, in al de
roze gewichtigheid der orde van de zwijnen, neer op hem en drukte hem
plat als een vijg. […] En nog even rolde zijn voorbije leven bliksemsnel
aan het oog – dat hij niet meer had – voorbij. Hij zag in zijn verbeelding
reinaert, deze die hem zovele malen in ongemak gebracht had… maar
ook, de enige die hem soms eens uit de penarie had geholpen.77

Deze scène heeft de kracht van een nachtmerrie en wie een beetje thuis is in
de biografie van de schrijver, kan haar gemakkelijk in verband brengen met de
extra-literaire realiteit, namelijk met het gegeven dat om economisch te kunnen
overleven in het Vlaanderen van omstreeks 1950, de eigenzinnige en intussen
ook afvallige communist Boon zich gedwongen wist om aansluiting te zoeken
bij de socialistische zuil. Maar ook al zou hij slechts om den brode lid worden
van die zuil, hij vreesde voortaan het recht te derven om bijvoorbeeld de draak
te steken met Carcofas de ezel en zijn stelsel van Sociale Zekerheid. Wie kon
hem per slot van rekening garanderen dat het verruilen van zijn lidmaatschap
van de KPB voor dat van de Belgische Socialistische Partij (BSP) geen toepassing was van het aloude gezegde ‘van de regen in de drop’?78
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Na de gruwelijke verstikkingsdood van zijn eeuwige kompaan de wolf voelt
de vos zich verlaten, alsof hij zichzelf in de uitdovende ogen van Isengrimus
nog net even weerspiegeld zag. Op de keper beschouwd heeft hij een wapenbroeder verloren: geen kameraad noch een echte vriend, maar een lotgenoot en
natuurlijke medestander in de strijd tegen honger, armoede en verdrukking.
Reinaert voelt zich in zekere zin zelfs incompleet. Daarom neemt hij wraak
op Nobel, die hij ten onder laat gaan aan zijn ongeremde inhaligheid. Opeens
blijkt zich dan een kans voor te doen om zelf op de troon te gaan zitten. Zover
wil Reinaert zijn cynisme echter niet drijven, omdat het dan niet langer een
gezond cynisme zou zijn dat een helder licht werpt op de werkelijkheid, inzicht
verschaft in de reële verhoudingen in de wereld, en de ware aard van de anderen
en zichzelf onthult. Zich zomaar tot koning van alle dieren laten kronen, impliceert in de praktijk integendeel een schaamteloze overgave aan het systeem.
Juist om kritisch afstand te houden van dat systeem weigert de vos om koning
van Nobelgië te worden. Enerzijds wil hij zeker niet Isengrimus achterna en
is hij uit lijfsbehoud en vrijheidsdrang bereid om het spel vuil te spelen, als de
omstandigheden dat vereisen. Maar anderzijds wil hij wel zelf grenzen aan dat
spel stellen, want ‘als reinaert niet langer reinaert meer gaat zijn, doch nobel
worden moet, dan zou dit alles nog nuttelozer zijn dan het reeds is.’ 79
In hun even informatieve als uitvoerige bijdrage over Boons bronnengebruik
hebben Herman Heyse en Rik van Daele zich vrij negatief uitgelaten over het slot
van Wapenbroeders, dat is ontleend aan Le couronnement de Renard. Deze
late Franse versie van de Roman de Renart beschouwen de twee commentatoren
namelijk als ‘een apocrief verhaal over een ontaarde reinaert, een ontstoken appendix van de Renarttraditie, een maniëristische manipulatie van het toenmalige
Renartsucces.’80 Naar hun aanvoelen pleegt Boon in zekere zin verraad aan de
ware Reynaerttraditie door zijn geschiedenis te laten uitlopen op een categorische
weigering van de vos om de rol te spelen van de eendimensionale schurk die alles
en iedereen onderschikt maakt aan zijn eigenbelang, alsof dat het enige logische
eindpunt zou zijn van het verhaal. Een dergelijke conclusie verpest voor hen enigszins het leesplezier waarvoor deze meesterlijke roman voorts garant staat. Ze zien
er zelfs een manifestatie in van de merkwaardige psyche van de schrijver die, te
zwak en zuiver om als een nieuwe Reinaert in het leven te staan, zichzelf zou
veroordelen tot de rol van de eenzame wolf met wie voortdurend wordt gesold,
terwijl hij is verwikkeld in een uitzichtloze struggle for life. De onderliggende
machteloosheid en de levensangst van de schrijver kunnen wellicht enkele minder
fraaie elementen uit zijn leven verklaren, aldus Heyse & Van Daele:
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De Wispelaere is te zachtaardig als hij het heeft over de gespleten persoonlijkheid van Boon, over zijn zwalpen tussen de isengrimus-realiteit en de reinaert-illusie. Boons onvermogen om te ontsnappen aan
het uitzichtloos survival-materialisme van isengrimus zal hem parten
blijven spelen tot op de laatste dag van zijn leven. Het zal hem dwingen om via een aantal ondoeltreffende ontsnappingsmechanismen
− spiritisme, necromantie, drank, literair exhibitionisme, zelfbeklag,
pseudo-onwetendheid, fenomenale feminateek, tarot, enzovoort − en
overlevingsstrategieën te blijven rondploeteren in de plas waarrond de
mensen zich verdringen om een glimp op te vangen van het curiosum
Boon. Boons onvermogen om het anarchistisch pragmatisme van reinaert aan te kleven, waardoor hij op afstand de plas met de mensen
errond zou kunnen bekijken en er het zijne van denken, sluit hem op in
een Masereel-achtige eenzaamheid.81

In feite suggereren Heyse en Van Daele dat de schrijver zichzelf buiten de
maatschappelijke realiteit – de symbolische orde – heeft geplaatst. Op dit punt
laten ze de existentiële zelfanalyse waarin Boons in oorsprong satirische geschiedenis over Reinaert en Isengrinus is uitgelopen – naar mijn gevoel – niet
helemaal tot haar recht komen. Weliswaar weigert de vos aan het slot van Wapenbroeders de kroon van Nobelgië, omdat hij net als Boon wel weet que la
fonction fait l’homme. Maar zijn geloof in de maatschappelijke impact van het
geschreven woord en het autonome schrijverschap waren voldoende groot om
wel president van de republiek der letteren te willen worden. Er valt zelfs veel
voor te zeggen dat Boon bepaald onrealistische verwachtingen koesterde over
de mogelijkheden die het literaire medium na de Tweede Wereldoorlog bood
om de maatschappij te sturen: evenals Walschap was hij wat dat betrof een
erfgenaam van de expressionistische generatie en hield hij er een activistische
poëtica op na.82 Daardoor moest hij wel gefrustreerd raken; tegen het eind van
de sixties raakte hij ervan overtuigd als schrijver niet meer gehoord te worden
en ook nooit meer gehoord te kunnen worden. Het is niet eens zo lastig om
foto’s uit de laatste jaren van de schrijver te vinden die suggereren dat in Villa
Isengrimus – zoals Boon zijn reservaat had gedoopt ter ere van zijn vrouw
Jeanneke de Wolf – een zielige wolf van een schrijver huisde die zich volkomen
mislukt achtte in zijn missie (afb. 11). Maar gelukkig zat er in Boon nog altijd
genoeg van de komediant om ook eens te poseren als een sluwe vos (afb. 12 en
13). Bij wijze van opdracht in een exemplaar van een van de slechts vijf mensen
die volgens hem de roman Wapenbroeders hadden gekocht, definieerde hij
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Af b. 11 © Jo Boon

Af b. 12 © Jo Boon
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zichzelf in november 1975 als “de man die zich Isengrimus [voelt] en soms wel
eens, zoals Bakoenin, de rol van Reinaert meende te moeten spelen. “Mate is ’t
allen spele goed”, zei Reinaert immers.’83 (afb. 14.)

Af b. 13 © Jo Boon

Af b. 14
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het project verbonden. Meer nog dan de personages werd de mise-en-scène overgelaten aan
de verbeelding van het publiek, dat aan cafétafeltjes plaatsnam en tijdens de voorstelling een
biertje dronk. ‘Met genoegen zien we nog dergelijke experimenten tegemoet’, aldus het Antwerpse socialistische dagblad Volksgazet een dag later. Het bleef niet bij deze ene opvoering.
Het stuk werd hernomen in Anton Peters’ revuetheater Cabaret Cyrano op de De Keyserlei.
Zo werd achteraf bezien de basis gelegd voor Theater op Zolder en het Nederlandse Kamertoneel (NKS), projecten die een voorschot namen op het experimentele theater van de sixties.
Boon heeft overigens geen voorstelling van Reinaert de Vos bijgewoond, ook de première
niet. De theatermakers hadden vergeten hem uit te nodigen.
70 Brief van A. Manteau aan L.P. Boon, d.d. 25 januari 1952 [Boonarchief AMVC-Letterenhuis, Antwerpen].
71 In het voorjaar van 1953 kreeg uitgever Reinold Kuipers het manuscript in handen.
Vermoedelijk wist hij niets van het feit dat Boon het werk intussen behalve aan Nijgh & Van
Ditmar ook al aan Van Oorschot vergeefs aangeboden had. Op 28 november 1952 had de
schrijver hierover een brief geschreven aan Geert van Oorschot, maar de uitgever had in zijn
antwoord de boot afgehouden. Boon werd er beleefd op gewezen dat de rechten van zijn
werk inmiddels bij De Arbeiderspers lagen. [Brief van G. van Oorschot aan L.P. Boon, d.d.
1 december 1952. Boonarchief AMVC-Letterenhuis, Antwerpen.]
72 L.P. Boon, Wapenbroeders. Een getrouwe bewerking der aloude boeken over reinaert
en Isengrimus, Amsterdam, De Arbeiderspers, 1955, p. 13-14.
73 L.P. Boon, Wapenbroeders, op. cit., p. 83.
74 L.P. Boon, Wapenbroeders, op. cit., p. 84.
75 Anders dan in de vroegste versies van zijn Reynaertbewerking brengt Boon de dreiging
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van een nucleaire Apocalyps in Wapenbroeders wel ter sprake, maar dat gebeurt enigszins
impliciet en het is bovendien duidelijk dat de schrijver zijn ooit bijna hysterische angst voor
een nakend einde van de wereld inmiddels heeft overwonnen. Zo lezen we in een toevoeging
bij de inleiding van zijn roman: ‘Willem, perrot de saint cloud, en ook nivardus [dachten] dat
het einde der wereld was nabij. En het was inderdaad zo: het einde der wereld was nabij, evenals het nu nabij is, evenals het in der eeuwen amen nabij zal zijn. Wie niet slim is moet maar
sterk zijn.’ (L.P. Boon, Wapenbroeders, op. cit., p.16).
76 Zie K. Humbeeck, ‘Nawoord. Twee nagelaten bekentenissen, of een schokkend teveel
aan openhartigheid’, in: L.P. Boon, Memoires van de Heer Daegeman / Eros en de eenzame man [K. Humbeeck, B. Kennis, E. Bruinsma, T. Peeters, M. de Ridder, T. Sintobin,
Y. T’Sjoen, L. Vantorre & S. Verbeeck, eds.], Utrecht/Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2014, p. 297-368.
77 L.P. Boon, Wapenbroeders, op. cit., p. 218.
78 In november 1954 zou Boon als redacteur in vaste dienst treden bij het Gentse socialistische partijdagblad Vooruit en ervoer dat hem als fictieschrijver maar weinig in de weg
werd gelegd. Zijn schrijverschap kreeg integendeel een nieuwe boost door zijn redacteurschap
van de krant. De situatie veranderde echter in de sixties, toen de schrijver zich almaar meer
ingeklemd ging voelen tussen enerzijds een partij die maar moeilijk afscheid kon nemen van
de negentiende eeuw en anderzijds een nieuw-linkse generatie die gevaarlijke ideeën koesterde over een culturele revolutie. In de tweede helft van de sixties voelde Boon zich voor
het eerst in zijn vrijheid als fictieschrijver beknot door zijn lidmaatschap van de BSP en zijn
redacteurschap van Vooruit. Onder meer om vrijuit te kunnen schrijven over de volgens hem
deplorabele toestand in de wereld en de finale neergang van het socialisme – bijvoorbeeld in
de roman Als het onkruid bloeit (1972) – ging hij in 1971 voortijdig met pensioen.
79 L.P. Boon, Wapenbroeders, op. cit., p. 236.
80 L.P. Boon, Wapenbroeders, p. 316.
81 L.P. Boon, Wapenbroeders, p. 315.
82 Zie K. Humbeeck, ‘“God geve dat wij staatsgevaarlik wezen!” Mijn kleine oorlog en de
retoriek van het linkse activisme’, in: H. F. van den Berg & G.J. Dorleijn (eds.), Avantgarde!
Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd, Nijmegen,
Vantilt, 2002, p. 103-112.
83 Handgeschreven opdracht van Louis Paul Boon op de titelpagina van een eerste druk
van de roman Wapenbroeders [privé-collectie van de auteur].
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Een oude vos is kwaad te vangen
Een analyse van de stripbewerking Reynaert de
vos VAN BROENS EN LEGENDRE
Lisanne Vroomen

1. Inleiding
Middeleeuwse literaire teksten hebben niet alleen een leven in de periode
waarin ze geschreven zijn, maar ook door de tijd heen. In deze reis van verleden
naar heden nemen ze steeds andere vormen aan. Ze worden overgeschreven
door kopiisten en komen in een andere codex terecht. Ze worden gedrukt en
mogelijk van afbeeldingen voorzien en tot op de dag van vandaag verschijnen
er nog nieuwe edities en bewerkingen van sommige van deze teksten. Een Middelnederlands werk dat zeker veel navolging heeft gekregen, is Van den vos
Reynaerde. Dit verhaal heeft zijn wortels in de Latijnse Ysengrimus en in het
tekstcomplex van de Oudfranse Roman de Renart. Variatie is een kernbegrip voor deze Franse tekst. Net als de ridderromans waren de verhalen over
Renart sterk aan verandering onderhevig en ze hebben zich dan ook vertakt
in allerlei losse branches die op elkaar voortborduren en op elkaar inhaken.
Ook Willems Middelnederlandse Reynaerttekst uit de dertiende eeuw is een
variant op de bestaande verhalen en borduurt voort op en haakt in op andere
vertelsels over de vos. Dit wordt door mediëvist André Bouwman het voortzettingskarakter van de tekst genoemd.1
De Middelnederlandse Van den vos Reynaerde is overgeleverd in twee volledige handschriften: het Comburgse handschrift (hs. A) met een Reynaerttekst
uit het begin van de vijftiende eeuw en het in 1908 herontdekte Dyckse handschrift (hs. F), dat vermoedelijk uit de periode 1330-1360 stamt. Daarnaast
zijn er nog verschillende fragmenten en het Brusselse handschrift (hs. B) met
Reynaerts historie, een langere versie van de tekst. Reynaerts historie is ook
in de zogenaamde Haagse fragmenten (hs. C, fragmenten Van Wijn) te vinden.2 Alleen al binnen de Middelnederlandse Reynaertteksten is er dus volop
variatie aanwezig. De diversiteit zet zich verder voort na de uitvinding van de
boekdrukkunst, wanneer vele drukken van voornamelijk Reynaerts historie
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verschijnen. Tot op de dag van vandaag verschijnen er nog nieuwe Reynaertteksten. Ook de moderne tekstvariatie, waarin Van den vos Reynaerde weer
de hoofdrol speelt, is een relevant onderzoeksobject, onder andere om de gewijzigde interpretatie en receptie van de tekst in kaart te brengen.
De bewerking van Van den vos Reynaerde die centraal zal staan in dit artikel is de in 2010 verschenen stripbewerking van René Broens en Marc Legendre.3 Het verhaal van de vos heeft hier een extra dimensie gekregen doordat niet alleen tekst, maar ook afbeeldingen het verhaal overbrengen naar de
lezer. In dit artikel zal er uitgebreid gekeken worden naar de twee belangrijke
aspecten van de nieuwe herbewerking: de tekst (verbale representatie) en de
afbeeldingen (grafische representaties) in combinatie met de boodschap die de
tekst uitdraagt over het personage Reynaert. Eerst zal ik echter ingaan op het
onderzoek naar de interpretatie van Van den vos Reynaerde in de moderne
tijd en de studie van de beeldroman.
1.1. De visie op de vos
In 1983 opperde Frits van Oostrom dat Reynaert door de middeleeuwers
niet als een positief personage werd gezien.4 Hij beargumenteert dat het primaire publiek van de Reynaert vermoedelijk uit adellijke personen bestond,
die waarschijnlijk negatief stonden ten opzichte van de gezagondermijnende
Reynaert. De middeleeuwse kijk op de vos in het algemeen ondersteunt het
beeld van de negatieve Reynaert. Een vos heeft, als kippendief, in een agrarische samenleving geen goed imago. Ook bestiaria en andere contemporaine
bronnen geven geen mooi beeld van de vos.5 De expliciete karakterisering van
Reynaert als ‘fel’ en ‘scalc’ bevestigt zijn slechte imago. 6 Het VMNW vertaalt deze woorden respectievelijk met ‘bloeddorstig, slecht, wreed, verdorven’ en ‘misdadiger of bedrieger’. Als bijvoeglijk naamwoord kan ‘scalc’ ook
gebruikt worden met de betekenis ‘slecht, verdorven, listig en bedrieglijk.’ 7
Het rode haar van de vos, dat meerdere malen in het verhaal aangehaald
wordt, is eveneens een slecht teken. Het algemene advies, onder andere in
Dat boec van seden en het Ruodlieb is om roodharigen te mijden, aangezien
ze vals en bedrieglijk zijn. 8 Reynaerts rode haar spreekt dus zeker niet voor
hem. Hoewel het beeld van een negatieve Reynaert breed verspreid is, is niet
iedereen het ermee eens. Tegenspraak van dit beeld is te vinden in F. Lulofs
(1983-1984) en J. Reynaert (1996).9
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Legendre en Broens zijn wel aanhangers van de negatieve kijk op Reynaert.
Dit blijkt uit het nawoord van hun stripbewerking, maar René Broens heeft dit
idee ook uitgewerkt in diverse artikelen. In een artikel uit 2010 stelt hij dat het
mogelijk is 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.’ Dit idee leidt Broens tot de zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken
van barmhartigheid. De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid zijn:
de hongerigen eten geven, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken bezoeken, de gevangenen bevrijden
en de doden begraven. De zeven geestelijke werken zijn: de onwetenden onderrichten, twijfelaars goede raad geven, de bedroefden troosten, de zondaars
vermanen, beledigingen vergeven, onrecht geduldig verdragen en voor iedereen
bidden.10 Van elk werk van barmhartigheid laat Broens aan de hand van voorbeelden zien dat Reynaert juist het tegenovergestelde doet. Zo vraagt Tybeert
Reynaert om raad voordat hij bij de schuur van de pastoor naar binnen gaat.
Reynaert geeft echter geen goede maar slechte raad: omdat hij weet dat er een
strik geplaatst is, raadt hij Tybeert aan om geen lafaard te zijn, met als resultaat
dat Tybeert zich schaamt en in de strik springt.11 Het kleden van de naakten
voert Reynaert omgekeerd uit doordat hij Bruun, Isegrim en Hersinde het vel
af laat stropen.12 Op deze wijze wordt in Van den vos Reynaerde een parodie
op een heiligenleven gegeven.
Ook in het nawoord van de striproman wordt deze omkering van de werken
van barmhartigheid aangehaald. Hier wordt er aan verbonden dat dit Reynaert
tot een antichrist maakt. Er is – zoals in het nawoord aangegeven wordt – een
verschil tussen de Antichrist en de antichristen. De Antichrist zal vlak voor
het Laatste Oordeel verschijnen om de christenen een laatste maal op de proef
te stellen. Naast de Antichrist zijn er echter ook antichristen die zich nu al
op aarde bevinden. Zij verhouden zich tot de Antichrist als de heiligen tot
Christus. Reynaert is een van deze antichristen en Van den vos Reynaerde
is zijn vite.13 Broens herhaalt de antichristvisie in een artikel uit 2012.14 In dit
artikel typeert Broens niet alleen Reynaert, maar ook andere personages, zoals
Tybeert en de pastoor als antichristen. Hoewel in het nawoord van de stripbewerking van Legendre en Broens aangehaald wordt dat de andere personages
schijnheilig zijn (en Reynaerts schijnheiligheid gebruikt wordt om dit te ontmaskeren), worden ze hier niet als antichristen bestempeld. Het artikel zet dus
een interpretatieve stap, die in het nawoord niet expliciet gemaakt is.
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In dit artikel laat ik zien hoe deze antichristvisie zowel in woord als in beeld
naar voren komt in de stripversie van Reynaert. Ik bekijk hiervoor de vertaling
in vergelijking met de Middelnederlandse tekst en waar nodig in vergelijking
met andere moderne hertalingen. Daarnaast let ik op de wijze waarop de afbeeldingen het verhaal expliciteren, narigheden en schunnigheden benadrukken en de manier waarop vooral kunsthistorische verwijzingen bijdragen aan
de boodschap van de graphic novel. Eerst zal ik echter ingaan op het genre van
de graphic novel en de studie ervan.
1.2. De beeldroman als studieobject
De beeldroman of graphic novel is, net als andere literaire genres, de moeite
van het bestuderen waard, zeker als ervan uitgegaan wordt dat literaire werken geen intrinsieke waarde hebben. Stripverhalen hebben lang een slecht
imago gehad. Vaak werden ze gezien als literatuur voor kinderen of als vermaak voor de grote massa. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw werden ze
in ieder geval niet beschouwd als een serieus te nemen cultureel fenomeen,
noch als een kunstvorm. Ze waren slechts entertainment dat de educatieve
en moraliserende kant van andere kinderboeken miste. Vooral de tekstballon
had het zwaar te verduren, aangezien deze verteltechniek het verhaal zou reduceren tot louter dialogen.15 De status van de beeldroman is echter aan het
veranderen. De opkomst van comicstudies en het verschijnen van stripverhalen
op het literaire veld zijn voorbeelden hiervan. Het was de graphic novel Maus
van Spiegelman, die in 1992 de Pulitzer-price heeft gewonnen, die het tij heeft
doen keren. Door een onderwerp als de Holocaust te bespreken, werd duidelijk dat een strip meer kan zijn dan een op entertainment gericht kinderboek.
Ook in Nederland heeft een beeldroman bijna een literaire prijs in de wacht
weten te slepen: in 2008 stond Verder van Marc Legendre op de shortlist van
de Libris Literatuurprijs. Dit is een teken dat het genre langzaam het literaire
veld betreedt.
De graphic novel maakt gebruik van twee manieren van representatie en het
verhaal komt daardoor via twee verschillende dimensies tot de lezer. Relevant
hierbij zijn de verschillende representaties (images) die W.J.T. Mitchell, professor Engelse taal en literatuur aan de Universiteit van Chicago, onderscheidt.
Het gaat hierbij om grafische representaties (foto’s, tekeningen en beelden),
optische representaties (projecties en spiegelbeelden), perceptuele represen-
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taties (sense data), mentale representaties (dromen, herinneringen, ideeën en
fantasieën) en verbale representaties (metaforen en beschrijvingen).16 Onder
deze laatste categorie zou ik ook woorden willen scharen. Een beeldroman is
een combinatie van grafische en verbale representaties die samen tot één mentale representatie leiden bij de lezer/kijker. In dit opzicht kunnen ze vergeleken worden met onder andere verluchte manuscripten. De grondlegger van het
begrip Material Philology, Stephen Nichols, omschrijft manuscripten als de
middelen om zowel visuele als verbale gedachten over te brengen.17 Het manuscript bestaat volgens hem uit verschillende systemen van representatie:
poetic or narrative text, the highly individual and distinctive scribal
hand(s) that inscribe the text, illuminated images, colored rubrications,
and not infrequently glosses or commentaries in the margins or interpolated in the text. Each system is a unit independent of the others and
yet calls attention to them; each tries to convey something about the
other while to some extent substituting for it.18

Deze beschrijving van manuscripten is tot op zekere hoogte ook toepasbaar
op de graphic novel: ook hier is er sprake van verschillende representatieve eenheden (de verbale en de grafische representaties) die elkaar aanvullen, maar
elkaar ook tot op bepaalde hoogte kunnen vervangen. Beide eenheden vertellen hetzelfde verhaal en hebben noodzakelijkerwijs zaken gemeenschappelijk.
Toch geeft elke eenheid het verhaal weer op een manier die de andere eenheid
niet kan evenaren. Het is juist het samenspel tussen beide eenheden waardoor
het verhaal in zijn totaliteit tot de lezer komt.
Het verschil tussen verbale en grafische representaties kan gedefinieerd worden door Plato’s onderscheid tussen natuurlijke en conventionele afbeeldingen.19 Grafische representaties hebben, net als Plato’s natuurlijke afbeeldingen,
een directe relatie met hetgene dat ze representeren. Bij verbale afbeeldingen is
de relatie tussen de betekenis en de betekenaar daarentegen bepaald door conventies. Klanken, letters, woorden en zinnen zijn abstracte iconen: er is geen
overeenkomst tussen de woorden en datgene waar ze voor staan. Door dit verschil staan grafische representaties dichter bij de realiteit dan verbale representaties. Dit heeft gevolgen voor het mentale beeld dat een kijker of lezer vormt
naar aanleiding van een grafische of een verbale representatie. Iedereen kan een
ander beeld krijgen bij het horen van het woord ‘eend’: een vrouwelijke eend,
een mannelijke eend, een badeend, een auto, ook bekend als deux-chevaux, of

~ 131 ~

Tiecelijn 27

zelfs Donald Duck. Het beeld moet men immers zelf vormen aan de hand van
het abstracte icoon ‘eend’. Dit is anders bij een afbeelding van de betreffende
watervogel. Iedereen die een afbeelding van een eend ziet zal een min of meer
gelijk mentaal beeld van dit dier vormen: namelijk een mentaal beeld dat lijkt
op het grafische beeld dat de afbeelding zelf al biedt.20
Een ander belangrijk punt is dat grafische representaties andere afbeeldingen kunnen oproepen, net zoals teksten impliciet of expliciet intertekstueel
kunnen refereren aan andere teksten. Deze vorm van intermedialiteit heeft
geen specifieke benaming, maar ik heb ervoor gekozen om gebruik te maken van de term beeldassociatie.21 Een beeldassociatie roept door compositie,
kleurgebruik of het voorkomen van bepaalde figuren, voorwerpen of symbolen
een andere afbeelding op. Een beeldassociatie kan daarmee een verwijzing zijn
naar een specifiek ander kunstwerk, maar ook naar een bepaalde stroming in
de schilderkunst. Voor dit artikel zal er op de specifieke beeldassociaties gelet
worden. Broens wijst er in zijn nawoord op dat hij en de illustrator gebruik
hebben gemaakt van verwijzingen naar diverse andere grafische representaties.
2. De verbale representatie in Legendre en Broens’ Reynaert de vos
De tekst uit Reynaert de vos is een door René Broens gemaakte hertaling
van Van den vos Reynaerde.22 Legendre en Broens kiezen ervoor om in hun
graphic novel tekstballonnen met tekstblokjes te combineren en op deze manier geven ze een vertaling op rijm van de volledige Middelnederlandse Reynaert. Elke vertaling/hertaling is echter een transformatie van de tekst en
daarom is het zeker interessant om de tekst in vergelijking met de Middelnederlandse tekst tegen het licht te houden. Vertalers of hertalers hebben vaak
een eigen mening over de algemene bedoeling en betekenis van een tekst en dit
kan invloed hebben op de manier waarop de tekst omgezet wordt in modern
Nederlands.23
De eerste afwijking van de tekst van de beeldroman ten opzichte van de tekst
uit de handschriften is te vinden in de proloog. Willem verzoekt hier ‘beeden
den dorpren enten doren’, ofwel in modern Nederlands, de boeren en de dwazen, om zijn tekst niet te wijzigen.24 In de stripversie worden echter ‘zowel de
doven als de blinden’ verzocht om het verhaal met rust te laten. Hiermee wordt
de tekst aangepast aan de literaire context van de graphic novel. De doven en de
blinden verwijzen naar de twee repesentatieniveaus van de roman. Broens geeft
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zelf echter nog een andere verklaring. Door de woorden uit de Reynaert te
koppelen aan de Bijbel komt hij tot het idee dat ‘ziende blind en horende doof ’
de beste vertaling is.25 Er speelt dus meer dan enkel de grafische dimensie van
de striproman bij de vertaling.
Andere wijzigingen lijken samen te hangen met de andere context van de
tekst, maar dan in een bredere zin: niet de context van de grafische roman,
maar de context van de moderne tijd. Voorbeelden hiervan staan in tabel 1.
Zo verdwijnt het woord ‘grave’ dat refereert aan de adel en wordt vervangen
door het woord ‘ambtenaar’. Van de ‘brief ’ die Reynaert aan het einde van het
verhaal naar de koning stuurt, wordt in de hertaling gezegd dat deze ‘gezet’
is. Het zetten van letters is echter een procedé dat nauw verbonden is aan de
boekdrukkunst en niet past binnen de historische context van Van den vos
Reynaerde. In het algemeen blijft de stripbewerking wel dicht bij de middeleeuwse tekst.
Tabel 1
Regelnummer

Comburgse handschrift,
Broens en Legendre
transcriptie van Veerle Uyttersprot

r. 13

Beede den dorpren enten doren

r. 564

Arem man dan nes gheen grave

r. 3376

Helpe, wat lettren zijn dit?

zowel de doven als de blinden
Wie arm is, is geen ambtenaar
van het hof
Help, hoe is deze brief gezet?

De karakterisering van Reynaert is een belangrijk punt in de hertaling. In
het Middelnederlands wordt Reynaert vaak getypeerd als ‘fel’ of ‘scalc’. Zoals ik in de inleiding al naar voren heb laten komen, hadden deze woorden in
de middeleeuwen een negatievere betekenis dan ze nu hebben. Veel moderne
vertalingen, zoals Van Altena (1979) en Jonckheere (1978) vertalen het Middelnederlandse ‘fel’ met het modern Nederlandse ‘fel’ en geven daarmee de
hedendaagse lezer een andere voorstelling van Reynaert dan de middeleeuwse
lezer.26 Een uitzondering hierop is de vertaling van Van Nimwegen [1979] die
het woord ‘vals’ gebruikt om ‘fel’ te vertalen.27 Ook Broens en Legendre laten
zich niet misleiden door de hedendaagse betekenis van de woorden. Ze omschrijven Reynaert als ‘boosaardig’, ‘slecht van aard’ ‘’t boosaardig creatuur’, ‘de
valse Reynaert’ en ‘de boze rode.’ Enkele voorbeelden van de negatieve karakterisering van de vos zijn te vinden in tabel 2. Uit het eerste voorbeeld blijkt
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dat Broens in zijn vertaling zelfs verder gaat dan het VMNW. Reynaert is
hier niet zomaar slecht: hij is zelfs een demon. Het vermeende kwaadaardige
karakter van Reynaert wordt hier dus sterk aangezet.
Tabel 228
Comburgse handschrift,
Regelnummer transcriptie van Veerle
Uyttersprot
r. 60
Den fellen metten grijsen baerde
r. 344
Want Reynaert, die felle ghebuere
Want Reynaert, die felle saghe
r. 395
[leugenaar, FL / ellendeling, BB /
lafaard, VU]
Voert vloucte hi dat felle dier, / Den
r. 856-857
boesen vos Reynaerde
Kendi Reynaert, den ribaut?
r. 938
[bandiet, FL / schurk, BB / boef, VU]
r. 993
Over Reynaerde, dat felle dier
r. 1019
Al es Reynaert andren dieren fel
Ende men Reynaerde, den fellen
r. 1883
gast
Argentieren / Ofte fel ofte
r. 2526-2527
onghetrauwe
r. 2827
Ende sprac met eenen fellen zinne

Broens en Legendre
De demon met de grijze baard
Reynaert, onze kwade buur
Want Reynaert, die verdorven plaag
Voorts vervloekte hij de boze
wreedaard vos Reynaert
’t hoerenjong, Reynaert?
Op Reynaert, dat verdorven dier
Al is hij ’n ander kwaadgezind
Dat men Reynaert, die booswicht
Nog altijd slecht van aard,
boosaardig of niet te vertrouwen
Met niets goeds in de zin

Interessant zijn passages die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen
worden: de hertaler moet hier immers een keuze maken. Dit is het geval bij het
beroep van vrouwe Ogerne: ‘outmakigghe van lanternen’. Vaak wordt dit beroep vertaald met ‘lantaarnoplapster’. Elsschot opperde echter dat zij latrines
leegmaakt.29 Broens en Legendre kiezen er voor om vrouwe Ogerne lantaarns
te laten oplappen. Ook hier is de vertaling van Van Nimwegen weer de uitzondering: hij laat haar pleeën schrobben.30
Naast veranderingen die wellicht een interpretatieve inslag hebben, zijn er
ook meer triviale afwijkingen van de brontekst. Dit komt onder andere door
de dwang van het rijm en het metrum. Rijm is aanwezig in de oorspronkelijke
tekst en volgens het nawoord van Broens is de tekst ooit metrisch geweest,
maar is dit metrum door het voortdurend afschrijven van de tekst gedeeltelijk
verloren gegaan. Broens heeft geprobeerd om in zijn tekst de jambische vier-
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voeters te reconstrueren. Dit leidt er natuurlijk toe dat er woorden ingevoegd of
juist weggelaten moeten worden om het aantal lettergrepen per regel te reguleren. Ook het rijm leidt tot wijzigingen, vooral omdat woorden andere vormen
hebben gekregen in het modern Nederlands in vergelijking met het Middelnederlands. Een voorbeeld hiervan staat in tabel 3. Het gaat om regel 1242-1244
waarin Martinet samen met de pastoor en Julocke de aanval op Tybeert heeft
ingezet. Door de vocaalverandering in vier-vuur, gaat het rijm met ‘hier’ verloren. Dit verklaart de invoeging van de ‘muur’ in de passage.
Tabel 3
Comburgse handschrift, transcriptie
van Veerle Uyttersprot

Broens en Legendre

Martinet hi was gheraect
Tote Tybeert ende riep: “Hijs hier!”
Die pape spranc an dat vier

Martinet, die was geraakt
Bij Tybeert, riep: Hier bij de muur!
Meneer pastoor sprong naar het vuur

3. De grafische representatie in Legendre en Broens’ Reynaert de vos
De grafische representaties dragen in grote lijnen bij aan een drietal facetten
van het verhaal. Ten eerste benadrukken de afbeeldingen vaak de wreedheid
van het verhaal. Bloedspatten, afgehakte kippen- en hazenkoppen en verloren ogen vullen de bladzijden. De mishandelde Bruin (zie afb. 1), het verloren
oog van Tybeert, de mishandeling van Isegrim en de onthoofding van Cuaert
worden in al hun wreedheid en bloederigheid op een afschrikwekkende wijze
weergegeven. Deze wreedheden zijn natuurlijk ook aanwezig in het oorspronkelijke verhaal, maar ze worden door de grafische representaties nog eens extra
op de voorgrond geplaatst. Dit heeft te maken met het verschil tussen verbale
en grafische representaties dat in de inleiding aangehaald is. Bij de verbale representaties kun je het mentale beeld volledig zelf vormen en kan dit beeld zo
wreed zijn als je zelf wilt, maar bij de afbeeldingen in de beeldroman kan de
wreedheid van Reynaerts daden niet genegeerd worden.
De nadruk op de wreedheid hoeft echter niet bij elke afbeelding van de gebeurtenissen uit het verhaal aanwezig te zijn. Ook de hertaling van Ernst van
Altena bevat afbeeldingen. Hier worden de verminkingen van de andere dieren echter veel minder wreed en concreet uitgebeeld. Zo wordt de mishandelde
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Afb. 1 en 2. Bruin (links) en Fra Angelico's Christus gekroond met doornen

Bruin weergegeven met een zwachtel om zijn hoofd. Bloed of wonden zijn niet
te zien en zo wordt het onheil dat de vos heeft aangericht verborgen. Ook in
andere bewerkingen met afbeeldingen komt dit verbandje voor, onder andere
in De rebelse Reinaert (Suske en Wiske nummer 257). Dit verhullende windsel staat in fel contrast met de wijze van afbeelden in de beeldroman van Legendre en Broens. De verminkingen en misdaden komen in de beeldroman van
Legendre en Broens nog eens extra naar voren doordat ze op grafische wijze
opgesomd worden (zie afb. 3). Na elke misdaad van Reynaert volgt een paneel
met groen gras waarop de ellende die hij heeft aangericht, uitgestald wordt.
Aanvankelijk ligt alleen Coppes kop op het gras, maar al snel wordt de verzameling aangevuld met een groot gedeelte van Bruins hoofdhuid en het oog van
Tybeert. Zo wordt de lezer bij elke misdaad van Reynaert ook aan zijn vorige
misstappen herinnerd. Dit maakt het lastig om nog sympathie te voelen voor
de rosse vos.
Na de dankbetuiging aan het einde van het boek wordt er een aantal zaken
genoemd waarbij de auteurs inspiratie hebben gevonden. Het betreft veelal
kunstenaars, maar ook Abu Ghraib, de Iraakse gevangenis die in opspraak
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is gekomen vanwege de mishandelingen die er plaatsvonden, wordt genoemd.
Dit is goed zichtbaar wanneer Reynaert zijn misdaden ten opzichte van zijn
oom Isegrim opbiecht aan Grimbeert. Hier zien we Isegrim met gebonden
voorpoten en een zak over zijn hoofd. Iets later ligt hij voor dood op de grond.
Deze afbeeldingen komen niet direct voort uit de tekstuele beschrijving. Hier
lezen we namelijk dat Isegrim in het gat van de schuur van de pastoor is blijven
steken omdat zijn buik te dik is. Hij krijgt weliswaar een doek voor zijn ogen
gebonden, maar er is geen sprake van een zak, noch van het vastbinden van zijn
voorpoten. Dit wijst erop dat er naast de tekst, ook een andere bron is waarop
de afbeeldingen teruggaan. Deze actuele verwijzingen naar Abu Ghraib benadrukken niet alleen de wreedheid van Reynaerts gedrag, maar maken ook
duidelijk dat de wereld van Reynaert niet enkel de wereld van Reynaert is: het
is ook de onze. De roofdierwereld uit het verhaal waarin iedereen zijn eigenbelang nastreeft en corruptie hoogtij viert is niet alleen actueel in Willems tijd,
maar ook voor ons.
Niet alleen de wreedheden, maar ook de seksuele lading van de tekst wordt
door de afbeeldingen aangezet. Het expliciteren van een seksuele lading in de

Afb. 3. De ‘opsomming’ van Reynaerts misdaden aan de
rechterkant van de pagina
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tekst is te vinden bij de passage waar Isegrim zijn vrouw verzoekt om de gevangen genomen Reynaert niet alleen te laten en hem stevig vast te houden. Het
benoemen van de overspelige Haarzint tot bewaker van Reynaert zal bij de
lezer zeker vraagtekens oproepen. De afbeelding versterkt dit doordat bewaker en bewaakte wel erg liefdevol tegen elkaar aankruipen (afb. 4). Een andere
explicitering is te vinden bij de ‘zoetigheden’ die Bruin gaat stelen bij boer Lamfroyt. De boom waaruit hij de honing haalt, lijkt opvallend veel op een naakte
vrouw – de boom heeft duidelijk twee borsten (afb. 5). Bruin laat zich in deze
bewerking dus niet alleen leiden door vraatzucht, maar ook door lust. De scène
onderstreept de hypocriete manier waarop niet alleen Reynaert, maar ook de
andere dieren alleen hun eigen belangen nastreven en zich vooral bezighouden
met het bevredigen van hun eigen lusten.
Het meest opvallend is de passage waarin Pancer de bever vertelt hoe hij Reynaert betrapt heeft, terwijl hij Cuaert het credo leert zingen. De hypothese is
dat hiermee gedoeld wordt op seksuele handelingen, vooral aangezien de haas
‘stevig en vast tussen [Reynaerts] benen’ zit.31 De seksuele connotatie kan als de
tekst enkel gelezen wordt onopgemerkt blijven, maar het door Legendre toegevoegde paneel laat weinig aan de verbeelding over (zie afb. 6). Interessant is dat
dit paneel gezien kan worden als een verwijzing naar enkele dertiende-eeuwse

Afb. 4. Haarzint bewaakt Reynaert

Afb. 5. Bruin steelt honing
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marginale afbeeldingen waarin de vos en de haas in een soortgelijke houding
zijn afgebeeld.32 Zowel de middeleeuwse, als de moderne grafische representatie expliciteert hier duidelijk iets dat in de verbale representatie impliciet is
gebleven. Belangrijk om op te merken is dat Reynaerts sodomie voor een contemporain publiek enkel zijn slechtheid en duivelsheid onderstreept.33 Ook in
de huidige tijd zal Reynaerts gedrag echter niet positief opgevat worden, omdat
men kan argumenteren dat er sprake is van seksueel misbruik.
Eenzelfde explicitering is te vinden bij de tekstpassage waarin Reynaert herinneringen ophaalt aan Kriekeputte en aan de bevriende honden Reynout en
Rijn, die volgens Cuaert valse penningen sloegen. In 1958 verklaarde neerlandicus W.Gs Hellinga dat dit betrekking heeft op homo-erotisch contact,
maar bewijs voor deze stelling is er niet.34 In een recente studie beargumenteert ook Hans Rijns met meer bewijskracht dat de scène bij Kriekeputte een
homoseksuele lading heeft.35 Dit is – gezien de grafische representatie waarop
twee mannen seks hebben – de interpretatie die ook Broens en Legendre aan
de tekst geven (zie afb. 7). Opvallend zijn de hondenkoppen van de mannen
die wellicht verwijzen naar de praktijken in de Abu Ghraib-gevangenis waar
slachtoffers kappen over hun hoofd droegen. Door deze verwijzing blijft de
negatieve lading van de oorspronkelijke passage behouden in een tijd waarin

Afb. 6. Reynaert leert Cuaert het credo zingen

Afb. 7. Broens' en Legendres interpretatie van ‘valse munten slaan’
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homoseksualiteit, althans door grote groepen van de bevolking, niet meer op
dezelfde manier wordt bekeken als in de dertiende eeuw, waarin het als zondig
werd gezien en strafbaar was. Beide passages draaien volgens deze interpretatie echter om seksueel misbruik en accentueren daarmee nog steeds de duivelse
aard van Reynaert, die in het ene geval het misbruik pleegt en in het andere
geval het misbruik door Reynout en Rijn niet lijkt af te keuren.
Een derde punt waar de afbeeldingen een bijdrage geven aan het verhaal, is
de schijnheiligheid en hypocrisie van de personages. Dit is vooral een belangrijk punt in het licht van het eerder aangehaalde antichristmotief, aangezien
de antichristen het tegenovergestelde doen van Christus en de heiligen. In
het middeleeuwse verhaal doet Reynaert zich al voor als kluizenaar, monnik
of pelgrim, maar dit blijkt telkens slechts schijn te zijn. Deze schijnheiligheid wordt in de striproman aangezet doordat Reynaert meerdere keren afgebeeld wordt op een manier die doet denken aan bepaalde schilderijen van
Christus. Dit komt vooral voor nadat Reynaert aan het hof is verschenen en
veroordeeld gaat worden. Dit is logisch, omdat op dit moment de parallel
met Jezus Christus het grootst is. Hier zijn onder andere verwijzingen te vin-

Afb. 8 en 9. Reynaerts gevangenschap (links) en De doornenkroning van Bosch
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Afb. 10 en 11. Reynaert als de man van smarten (links) en Dürers Christus als de man van smarten

den naar De doornenkroning van Jheronimus Bosch (zie afb. 8 en 9), Andrea
Mantegna’s Ecce Homo en Albrecht Dürers Christus als de man van smarten (zie afb. 10 en 11). Deze beeldassociaties leggen een link tussen Reynaert
en Christus en benadrukken de verschillende handelwijzen van beiden. Juist
hieruit blijkt Reynaerts functie als antichrist, spotheilige of schijnheilige. Hier
komt Broens en Legendres visie op Reynaert naar voren. Ze benadrukken met
de afbeeldingen dat hij het tegenovergestelde van Christus doet, en dus tegenovergesteld aan Christus is. Terwijl Jezus het onrecht dat hem aangedaan
wordt lijdzaam ondergaat, zorgt Reynaert met zijn leugenverhaal er juist voor
dat anderen onrecht aangedaan wordt en hij vrijuit gaat, ook al is hij schuldig.
Het is echter niet alleen Reynaert die op deze wijze als schijnheilige of antichrist wordt geportretteerd. Ook bij de andere dieren en bij de pastoor zijn
soortgelijke procedés in zowel tekst als beeld te vinden. Het scheren van de
kruin is bijvoorbeeld een motief dat zowel bij Bruin als bij Isegrim in zowel
woord als beeld aan bod komt. Vooral in het geval van Bruin wordt in de
stripbewerking zijn schijnheiligheid geaccentueerd door de grafische repre-
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sentatie van de gescalpeerde beer. De beer wordt hier weergegeven op een manier die sterk doet denken aan Fra Angelico’s Christus gekroond met doornen (zie af b. 1 en 2). Bij de pastoor is iets soortgelijks op te merken. Na zijn
castratie door Tybeert wordt hij in Julockes armen weggedragen. Dit tafereel
verwijst naar de Piëta van Michelangelo (zie afb. 12 en 13). Deze afbeeldingen
en beeldassociaties benadrukken dat Reynaert niet de enige hypocriet in het
verhaal is. Bijna alle personages streven in feite niets anders dan hun eigenbelang na, al dan niet ten koste van anderen. Ze zijn daardoor net zo schijnheilig
als de hoofdfiguur van het dierenepos. Ook zij zijn antichristen wier gedrag in
scherp contrast staat met Christus en de heiligen. Het beeld dat in de roman
geschetst wordt komt dus overeen met het beeld uit het artikel van Broens uit
2012. Hoewel Broens in het nawoord de andere personages slechts aanduidt
als schijnheilig, en niet als antichristen, blijkt uit de afbeeldingen waar de personages net als Reynaert als tegenbeelden van Christus worden weergegegeven
dat deze interpretatie niet volledig afwezig is in de striproman.
Geweld, seks en schijnheiligheid worden in de beeldroman gebruikt om de
slechtheid van Reynaert, en van de andere dieren aan te geven. Verder zijn er
ook panelen en beeldassociaties te vinden die los lijken te staan van de antichristvisie, maar die toch een extra dimensie aan het verhaal geven. Zo spreekt
Willem in de proloog over de Babylonische spraakverwarring. In de afbeeldingen wordt dit opgepakt in de vorm van een afgebrokkelde toren die lijkt

Afb. 12 en 13. Pastoor en Julocke (links) als de Piëta van Michelangelo
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Afb. 14 en 15. De toren van Babel, respectievelijk van Legendre en van Bruegel

op De toren van Babel van Pieter Bruegel (zie afb. 14 en 15). De verspreiding
van het verhaal, door kopiisten en natuurlijk ook door latere bewerkers, wordt
uitgebeeld door op het tweede paneel geschreven bladzijden van een lessenaar
te laten waaien; het verhaal trekt hiermee symbolisch de wijde wereld in. Dit
is een wereld waarin de tekst, ook al keert Willem zich tegen geschaaf aan zijn
werk, keer op keer nieuw leven in krijgt geblazen door voortdurend in andere
vormen te verschijnen.
Ook buiten de proloog komen afbeeldingen voor die een extra dimensie aan
het verhaal geven, zoals bij Reynaerts verzoening met Grimbeert na de biecht.
Deze scène wordt weergegeven door middel van de beeldassociatie van Gustave
Klimts De kus en De vervulling (zie afb. 16, 17 en 18). Twee panelen later
verbreekt Reynaert zijn belofte aan Grimbeert echter al weer. Klimts kus wordt
hierdoor omgetoverd tot een judaskus en benadrukt Reynaerts boosaardigheid.
Reynaerts leugenachtige verhaal over de schat van Kriekeputte aan het einde van
het verhaal, wordt afgebeeld door Reynaert letterlijk poppenkast te laten spelen.
We zien Reynaert afgebeeld met handpoppen aan zijn voorpoten, waarmee hij
zijn toneelspel opvoert. Dit benadrukt de fictie van zijn opgediste leugens. Een
ander goed voorbeeld is de scène waarin Reynaert en koning Nobel een deal
sluiten door middel van het uitwisselen van strohalmen. Dit wordt in de beeldroman weergegeven in twee panelen waarin de handen van Nobel en Reynaert
die naar elkaar toereiken te zien zijn. Ik spreek hier bewust van handen, en niet
van poten, omdat op de afbeelding daadwerkelijk handen te zien zijn. Dit is
opmerkelijk, omdat de personages in de rest van de striproman als dieren wor-
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Afb. 16, 17 en 18. Reynaert en Grimbeert (links) en Klimts De vervulling (rechtsboven) en De kus (rechtsonder)

den weergegeven. Op de momenten waarop zij menselijker zijn, ligt er vaak een
beeldassociatie ten grondslag aan de afbeeldingen. Dit is ook hier het geval. De
naar elkaar toereikende handen roepen het beeld op van De schepping van de
mens van Michelangelo (zie afb. 19 en 20). Niet lang na deze gebeurtenis komt
Reynaerts slechte kant echter weer naar voren door de verminking van Isegrim
en Bruin en de moord op Cuaert. Zo vormt de verwijzing naar de schepping van
de mens een verwijzing naar de gebeurtenis die erop volgt: de zondeval, zowel
van de mens als van Reynaert. Verschillende andere panelen krijgen ook een
symbolische lading door het gebruik van beeldassociaties. Zo zijn er verwijzingen naar (details van) de schilderijen De bruiloft en De val van Icarus van Pieter Bruegel de Oudere terug te vinden in de pelgrimstocht van Reynaert (zie afb.
21, 22 en 23). We zien onder andere de ploeg uit de voorgrond van De val van
Icarus en de doedelzakspeler die ook op het schilderij De bruiloft is te vinden.
De val van Icarus benadrukt Reynaerts hoogmoed en kan in combinatie met het
antichristmotief ook gezien worden als een verwijzing naar de val van Lucifer,
die immers ook uit de hemel valt. De verwijzing naar De bruiloft benadrukt de
seksuele kant van de Reynaert, aangezien een doedelzak een fallussymbool is.36
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Afb. 19 en 20. Deal tussen Nobel en Reynaert (boven) en De schepping van de mens van Michelangelo

Afb. 21, 22 en 23. Reynaerts pelgrimtocht (links) met verwijzingen naar Bruegels De val van Icarus (rechtsboven) en
De bruiloft (rechtsonder)

4. Conclusie
In zijn nawoord verklaart René Broens dat hij en Marc Legendre een negatieve visie op Reynaert hebben. Ze zien hem als een antichrist die de lezer
vooral laat zien hoe je je niet moet gedragen. Hiermee sluiten ze aan bij het
beeld dat in de oudere letterkunde heerst over de middeleeuwse receptie van de
vos, hoewel ze het ook een trapje hoger brengen door Reynaert als antichrist
te beschrijven. Broens en Legendre combineren het vermeende oude Reynaertbeeld met een relatief nieuw medium: de beeldroman. Deze combinatie van
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oud en nieuw loopt door het hele werk: het oude verhaal met een nieuwe hertaling, het oude verhaal voorzien van nieuwe afbeeldingen, het oude verhaal met
nieuwe verwijzingen in de vorm van beeldassociaties, maar ook een nieuw boek
met een oude inhoud en een (ver)nieuw(d) verhaal met een oude structuur in
de vorm van metrum en rijm. Dit wordt gecombineerd met de nog steeds actuele boodschap van het verhaal over de schijnheiligheid van de mens, over het
najagen van eigenbelang ten koste van anderen en over het aloude thema van
goed en kwaad. De roofdierwereld van Reynaert is niet alleen een spiegel van
de dertiende-eeuwse wereld, maar ook van onze maatschappij. De verwijzingen naar Abu Ghraib benadrukken deze nog immer actuele boodschap op een
subtiele manier.
De tekst laat op verschillende manieren de Reynaertvisie die Broens en Legendre uit willen dragen zien. In de tekst speelt de karakterisering van de vos
een grote rol. In tegenstelling tot sommige andere, veelal oudere hertalingen,
wordt de vos omschreven als een ‘demon’, een ‘wreedaard’, een ‘booswicht’ of
een ‘boosaardig creatuur’. Keer op keer wordt de slechte kant van Reynaert
benadrukt door middel van expliciete karakterisering. De afbeeldingen dragen
in grote mate bij aan het negatieve Reynaertbeeld dat de beeldroman geeft. Ze
laten de wreedheid en gruwelijkheid van de gebeurtenissen goed naar voren
komen, waardoor het lastig wordt om nog sympathie te voelen voor Reynaert.
De vos richt immers een hoop ellende aan. Ook speelt het benadrukken van
het seksuele een rol om de personages onsympathiek naar voren te laten komen. Ze laten zien hoe elk personage zijn eigen lusten nastreeft in plaats van de
werken van barmhartigheid uit te voeren. Op deze manier draagt de seksuele
lading bij aan de antichristvisie. Voor Reynaert kunnen ook nog de passages
genoemd worden met een impliciete (homo)seksuele lading. Deze worden geëxpliciteerd, maar ook in een context van seksueel misbruik geplaatst om de
negatieve connotatie te behouden. De verwijzingen naar Christus vormen een
scherp contrast met de dieren en hun gedrag, maar deze referenties benadrukken juist hun schijnheiligheid. Juist deze afbeeldingen maken duidelijk dat
Reynaert en de andere personages antichristen zijn en accentueren de hypocrisie van de personages.
Een analyse van de beeldroman van René Broens en Marc Legendre laat zien
dat de roman zowel door tekst als door beeld een antichristvisie op Reynaert
naar voren brengt. De grafische representaties expliciteren, al dan niet door
middel van beeldassociaties, wat impliciet blijft in de tekst en zorgen daarmee
voor een beter begrip van de bewerking en wellicht ook van het Reynaertver-
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haal in het algemeen. De afbeeldingen bieden bij tijd en wijle echter een extra
dimensie die in zijn geheel niet aanwezig is in de tekst. De grafische representatie is daardoor niet alleen een explicitering, maar ook een verrijking van de
verbale representatie. Een vos is kwaad te vangen, maar Legendre en Broens is
het goed gelukt.
Graag bedanken wij Marc Legendre en René Broens voor het ter beschikking stellen van de illustraties.
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sodomie in de Reynaert?’, in: Tiecelijn, 19 (2006), p. 352-369.
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Van Van den vos Reynaerde tot
Van den vos
OVER DE REYNAERTBEWERKING VAN FC BERGMAN
Rik van Daele
‘Waarom zijn wij zo?’

Witruimte. Van Dale zegt erover: ‘onbedrukte ruimte, m.n. witregels en spaties’. In een volgende editie zal het lemma ongetwijfeld uitvoeriger zijn. Witruimte is wat ik in deze hectische tijden probeer te vinden. (De witruimte waarin ik
deze bijdrage schreef, waren de weekends en avonden van april 2014, toen de
zomertijd zijn intrede deed en de klokken zwegen.) Mijn collega’s Griet Ivens
en Koen Adams, respectievelijk directeur van de cultuurcentra van Bornem
(Ter Dilft) en Leuven (30CC) omschreven ‘witruimte’ in Lokaal, het tijdschrift
voor Vlaamse steden en gemeenten, als de plaatsen in een programmabrochure
van het cultuurcentrum die leeg blijven. Er wordt minder geprogrammeerd om
tijd vrij te maken ‘om ideeën te laten garen, om op het moment zelf te reageren,
om spontaan creativiteit te genereren’ (p. 48) en om tot een nieuw evenwicht te
komen, kruisbestuivingen tot stand te brengen en dynamiek te creëren (p. 49).
Door witruimte te creëren kan je inspelen op interessante artistieke projecten.
Witruimte past in het transitiedenken, in het vinden van mentale ruimte, in het
zoeken naar innovatie en dynamiek, in het scheppen van openheid en in het zoeken naar processen van onderuit. Het zijn termen van een nieuwe maatschappij
in een nieuwe eeuw, waarin ook duurzaamheid en langer lopende processen met
een onzeker resultaat een plaats vinden.
‘Witruimte’, zo zou je ook het productieproces van het jonge theatergezelschap FC Bergman kunnen beschouwen. De productie Van den vos, die
op 5 december 2013 in de Antwerpse Bourlaschouwburg in première ging,
ontstond bijna van het witte blad. Het eerste idee werd op tafel gelegd door
violiste, componiste en actrice Liesa van der Aa, die al vijf jaar met een Reynaertproject – in eerste instantie dacht ze aan een opera – in het hoofd zat,
mede geïnspireerd door de boekencollectie en het enthousiasme van haar oom
Raymond Bossaerts, Ben Kurrel uit de populaire Vlaamse televisiereeks Kapitein Zeppos. Het contact met haar studie- en jaargenoten van FC Bergman
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(Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Thomas Verstraeten, Matteo Simoni en Marie Vinck) leidde tot een nieuwe Reynaertbewerking.
Waar ze mee begonnen: de Reynaert, een verhaal waarin dieren spreken en
handelen als mensen en waarin een zeer negatief mensbeeld wordt geschetst.
Een ‘unheilige Weltbibel’ (Johann Wolfgang von Goethe) waarin de zonden
en de ondeugden hoogtij vieren en alles op zijn kop wordt gezet. De laatste regel van het verhaal, ‘Ende maecten pays van alle dinghen’, verwijst inhoudelijk
naar moraliteit, gezag, orde en feest, maar is in werkelijkheid een holle, cynische omkering van de realiteit. Een leugen als waarheid. Er is geen eer meer,
noch gezag, noch moraal. Het land van koning Nobel is onhoofs geworden, inconsequent, ambigu, onbetrouwbaar, onwaarachtig, onwaardig, leugenachtig,
wreed, pervers, … Willem is een Reynaert geworden. Dat was althans de conclusie van mijn doctoraatsonderzoek dat in 1994 werd gepubliceerd als Ruimte
en naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’ (Gent, Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde / kantl) en het artikel ‘Het laatste woord
is aan Willem. Over het slot van Van den vos Reynaerde', in het huldealbum Norbert de Paepe (1996). En toch blijven een glimlach (de lach, de humor, de satire)
én een grimlach (het negativisme van de ‘felle’ vos), bewondering én afstand.
Onze troost: het gaat (gelukkig maar …?) alleen over dieren.
Ik som u – als inleiding, en soms heel kort door de bocht – in telegramstijl
enkele zekerheden op met betrekking tot de Middelnederlandse brontekst
van Bergman, Van den vos Reynaerde, voornamelijk over de klassieke wwwvragen (wie schreef de Reynaert en wanneer, waar is het verhaal te lokaliseren …). De zekerheid vindt u vóór de stop, wat toch nog voer voor discussie
vormt, erna.
Wie? Willem ‘die Madocke maecte’. stop; verder anoniem, of toch
Willem van Boudelo, de grafelijke klerk en cisterciënzer lekenbroeder,
overleden in 1261 (Leopold Peeters, Herman Heyse, Rik van Daele,
Rudy Malfliet …)?
Wanneer? Circa 1230-1260. stop; misschien tussen 1250 en 1260?
(Jozef Janssens, Rik van Daele …).
Waar? In het noordoosten van het middeleeuwse graafschap Vlaanderen, met Gent, Elmare, Absdale, Hulsterlo (en Kriekeputte?), Hijfte,
Belsele en Waas, het ‘soete lant’ als merktekens, de in de Reynaert
vermelde toponiemen. stop.
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Hoe? Willem haalde zijn stof bij zijn literaire voorgangers, vooral bij
de anonieme auteur van Le plaid, branche I van de Roman de Renart.
stop.
Voor wie? stop. We weten het nog steeds niet. Voor een adellijk-geestelijk publiek (Van Daele)? Of toch voor de stedelijke burgerij (Janssens)? Beide hypothesen zijn in elk geval sterk met elkaar verweven.

Het moge na straks bijna twee eeuwen Reynaertonderzoek duidelijk zijn:
hoe meer we ‘ter zake’ komen, hoe minder zeker we zijn. Of zoals het ooit door
reynaerdist Francis Lulofs is gesteld: hoe meer we over de Reynaert studeren,
hoe minder we met zekerheid durven beweren.
Van den vos Reynaerde was volgens de Duitse sprookjesverzamelaar, romanticus en taalkundige Jacob Grimm na de Divina Commedia het beste wat de
middeleeuwen ons op literair vlak hebben nagelaten. En wij durven hem niet
tegen te spreken. Meteen zijn we terug bij FC Bergman, want de ‘Bergmannen’ bewerkten eerder Dantes magnum opus. En dat deden ze op de hun heel
eigen manier. Ze behielden (bij wijze van spreken) nog één versregel van het
oorspronkelijke verhaal in hun Wandelen op de Champs-Elysées met een schildpad om de wereld beter te kunnen bekijken, maar het is moeilijk thee te drinken op
een ijsschots als iedereen dronken is. We waren dus benieuwd hoe ze de Reynaert
zouden fileren. Vooraf hadden ze gesteld: ‘We houden erg van klassiekers omdat die over beelden en archetypes gaan die iedereen op een bepaalde manier
kent. Die wereldwerken zijn heel inspirerend en bevatten een ongelooflijke rijkdom.’ (Marie Vinck en Thomas Verstraeten aan Rik van Daele voor Accenten
in een interview op 30 juli 2013, ruim vijf maanden vóór de première); en: ‘Als
je weet dat het publiek dit verhaal als culturele bagage op zak heeft, kun je er
helemaal mee aan de haal gaan’ (interview met Sofie Mulders in De Morgen,
gepubliceerd op 30 november 2013).
FC Bergman blijft zelden of nooit trouw aan de tekst. In accenten verwoordden Vinck en Verstraeten de poëtica van FC Bergman erg treffend. De tekst
staat geenszins centraal.
Neen, [de tekst] komt totaal niet eerst. Die is op dit moment nog niet
af omdat wij nog steeds van gedacht veranderen. Zolang je de tijd hebt,
blijf je maar doorwerken, evolueren, veranderen, een proces dat voortduurt tot aan de première. De tekst is niet per definitie onze grondstof,
het basismateriaal van het project dat we willen maken. Dat is misschien wel atypisch want voor vele gezelschappen biedt precies de tekst
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houvast. De tekst is iets wat we nu nodig hebben om het verhaal te
vertellen. Op school leerden we eigenlijk dat de tekst dé basis was, van
waaruit alles vertrekt. De tekst was quasi heilig. En dat is nu juist bij
ons helemaal niet het geval. En daarom is het niet per se een probleem
dat de tekst later komt, dat die inhaakt op iets anders en soms deels
terug verdwijnt. De tekst maakt deel uit van een vloeiend, beeldend
proces. Net omdat tekst en plaats nog niet vastliggen, kunnen we blijven bijschaven en hoe vreemd ook, dat geeft ons ook een geruststelling
en opluchting.

In de producties van FC Bergman is het beeld er vaak eerst en de inspiratie
heel filmisch. ‘We knippen beelden. Met een arsenaal aan beelden proberen we
dan te boetseren. We werken zoals een regisseur beelden monteert.’
FC Bergman schreef zich in elk geval in een lange en moeilijke (soms problematische) traditie in om een tekst op het podium te brengen die nooit voor het
theater is geconcipieerd. De oudste theaterversie van de Reynaert die we konden terugvinden moet in 1631 gespeeld zijn. (1631 is, net als 1661 voor de reynaerdisten die met de volksboekentraditie bezig zijn, een mythische datum).
Ik schreef ooit een kort artikel in Toneelecho onder de titel ‘De vos op Vlaamse
planken’ over de haast oneindige reeks Vlaamse Reynaertvoorstellingen. De
vos stond natuurlijk ook in Duitsland (vooral dankzij Goethe) en in Frankrijk
al meermaals op de planken (mijn vrouw en ik denken met plezier terug aan
het kartonnen bord van de voorstelling Un roman de Renart van ‘La compagnie du Boulanger’ in het Théâtre de la Tarasque tijdens het theaterfestival van
Avignon in 2011, dat we een hele dag als souvenir meesleurden). In Nederland
stond de vos de jongste decennia op vele plekken, van Hulst (de Reynaertstoeten in de jaren zestig, zeventig en tachtig, en in 1998 de Republiek der Negatie)
tot Groningen (de opera Van alle tijden – van alle streken). En nadien werden
vele bladzijden van Tiecelijn met recensies van Vlaamse voorstellingen gevuld.
Het ging over enkele professionele producties en (vooral) vele amateurproducties, waarvan er heel wat zijn opgesomd in De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden (Van Daele, Everaers, Devreese en
Verzandvoort): de opera’s van August de Boeck met een libretto van Raphaël
Verhulst en van Peter Welffens op tekst van Eduard Veterman, de musicals
Dear Fox van Dirk Stuer en Daniël Ditmar, Reinaert, de musical van Els Hoefman en Marc van den Broeck, en Reynaert, De Vosical van Johan de Paepe, Reynaertopenlucht- en massaspelen van Paul de Mont, het Vlaamsch Volkstoneel,
de collegetoneelvoorstellingen in een regie van Ast Fonteyne in Hoogstraten,
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Lokeren, Mechelen en Herentals en vele, vele andere voorstellingen van theater
spelende scholen), het Reynaertmassaspel van de Orde van de vos Reynaert
in Sint-Niklaas (in een regie van Mark Liebrecht in 1973 en van Jaak van der
Helst in 1985 en 1992) en verder de teksten van Walch (Tspel vanden Vos Reinaerde naden ouden ghedichte ende den nieusten vonden ghedichtet bi Janne, gheseit Walch) en Pjeroo Roobjee (Wolfsklem), de poppen- (onder anderen Gerard
Walschap) en figurentheatervoorstellingen (onder anderen Tieret), de rap van
Charlie May en Zuvuya, de vele monologen (Tine Ruysschaert, Joost Noydens,
Karel Gevaert en anderen) en diverse radio- en televisiebewerkingen.
De lijn tussen professioneel en amateur is soms flinterdun, soms hemelsbreed. Idem voor die tussen saai en sprankelend, imiterend en innovatief. De
meest recente Reynaertvoorstellingen vonden plaats op 13 en 16 april 2014 in
de Antwerpse Bourla in de slipstream van Van den vos, de eerste van theatergezelschap ‘Tist!, de tweede van Milla, een groep twintigers, studenten theaterwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Het was trouwens opvallend
dat zeven van de veertien theatergezelschappen die zich inschreven voor het
coaching traject met dramaturgische inleidingen, acteerworkshops en workshops techniek van het Toneelhuis en Opendoek, de belangenbehartiger van
het amateurtheater in Vlaanderen, kozen voor een opvoering van de Reynaert,
en dit boven opvoeringen voor theater van William Shakespeare (Hamlet en
Macbeth) of de bewerking van Hugo Claus’ roman De verwondering.
Laten we terugkeren naar december 2013, naar Van den vos van FC Bergman. Ik breng u de voorstelling opnieuw voor de geest – niet voor de ‘dorpren
en de doren’, maar voor zij die ze gezien hebben (of hadden willen zien) – aan
de hand van een selectie uit de recensies (een uitgebreidere selectie volgt na
dit artikel). Ik wil de besprekingen hier niet parafraseren, maar ten volle tot
hun recht laten komen. Die recensies waren voornamelijk euforisch – op eentje
na: niet de minste, in de Nederlandse de Volkskrant. De lijst van besprekingen, ook de meer genuanceerde, vindt de lezer eveneens als bijlage. De vier- en
de vijfsterrenrecensies vlogen ons in december 2013 en januari 2014 om de
oren. In de media werd royaal ruimte gecreëerd om het stuk te bewieroken.
Wolf Dirk Roofthooft en Wolvin Marie Vinck verschenen op een (VRT) in
Reyers Laat op 10 december 2013 (http://www.canvas.be/programmas/reyerslaat/2a050d8e-1d58-4ef1-a280-71331e222d6a) en op www.cobra.be. Lof was
er in uitgebreide, paginagrote recensies in alle Vlaamse kwaliteitskranten en
theatertijdschriften, op blogs en websites. Ik kreeg half januari 2014 zelfs een
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verzoek om naar Amsterdam af te reizen voor een interview op Radio1. Alle
voorstellingen waren meteen uitverkocht. Er was geen kaartje meer beschikbaar in de Antwerpse Bourla, de Amsterdamse Stadsschouwburg, het Brusselse Kaaitheater en cultuurcentrum C-mine in Genk. En nog voor de publicatie van deze bijdrage zal de voorstelling ook in Valenciennes, Wenen, Berlijn,
Rotterdam en Den Bosch plaatsgevonden hebben.
De gekozen citaten merken Van den vos als een mijlpaal in de hedendaagse
theatergeschiedenis van de Lage Landen:
Van den vos is geen gewoon theater meer, voor zover dat zou bestaan,
maar ook geen opera, geen beeldend of filmisch theater, geen massaspektakel: het is niets van dat alles, en alles tegelijk. In zijn vorm en in
zijn veelheid aan disciplines en hoe die zich tegenover elkaar verhouden, is dit iets volstrekt nieuws en anders. Structureel multitasken is
de boodschap. Van den vos beoordelen op de tekst alleen doet daarom
onrecht aan de voorstelling. Het is geen lineaire tekstvoorstelling, en
vraagt om een navenante, integrale en horizontale manier van kijken,
inclusief een dosis intuïtie. Dat dwong FC Bergman met zijn vorige
voorstellingen ook al af. Maar met Van den vos bereikt het daar meer
dan ooit een perfectie in, […].
De sublieme versmelting van beeldmateriaal, live spel en de dreigende
soundtrack van Kaleidoscop […] maken van deze Van den vos een totaalkunstwerk om helemaal in te verdwijnen. Zo zuiver, zo juist heeft
FC Bergman zijn verhaal nog nooit verteld gekregen. Het resultaat van
zoveel krachtpatserij werd door het leeuwendeel van pers en publiek
zwaar bejubeld: Van den vos gaat in elk geval officieus de geschiedenisboeken in als dé Vlaamse theatervoorstelling van 2013. Ook ik
verliet de zaal met het gevoel dat ik niet alleen een waanzinnig goede
voorstelling had gezien, maar ook een waarover nog veel gesproken zou
worden. Ja, ik hoop zelfs dat Van den vos een ijkpunt zal worden, een
voorafspiegeling van wat het theater – die kunstvorm die nu al zo vaak
dood is verklaard, maar die desondanks blijft bestaan – kan worden en
kan betekenen, ook nu, misschien zelfs: juist nu. (Tom Rummens, in:
recto/verso.)
Het pessimisme van Bergmans poëtica – de mens strijdt tevergeefs
met zijn demonen – wordt in al hun voorstellingen draaglijk gemaakt
door schoonheid van de worsteling én door de schoonheid waarmee
die worsteling vorm krijgt. Dat is in Van den vos niet anders. Een reeks
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adembenemende beelden roepen het sterkste van Castellucci op: de
blinde zoon van de wolf, bewegingloos dobberend op het water: het
vermoorde meisje dat Wolfs wellustige dromen bevolkt, de theatrale
allegorie-in-de-allegorie waarin Wolf Vos doodt. (Evelyne Coussens,
in: De Morgen.)

Een sinecure wordt een eventuele herneming niet, vanwege het gigantische
en complexe concept, zowel qua cast, middelen als qua decor. In de cast speelden naast de ‘Bergmannen’ Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Thomas
Verstraeten en Marie Vinck, ook de Vlaamse theatericonen Dirk Roofthooft
en Vivianne de Munck, Dez Mona-zanger Gregory Frateur, versterkt door het
Berlijnse genrecrossing Solistenensemble Kaleidoscop en een groep vrijwilligers mee. Dit is een nog moeilijk bijeen te krijgen ‘supercast’. De middelen
waren eveneens imponerend. FC Bergman kreeg de volledige steun van het
Toneelhuis, Vlaanderens grootste theatergezelschap, maar ook van Europa
(200.000 euro via ‘Culture’, het cultuurprogramma van de Europese Unie),
waardoor ook tijd en geld vrijkwam om de Schotse rotsen deel te maken van
Reynaert alles vernietigende wereld, en waardoor er een eigenzinnig fotoboek
– een collectors item – kon worden gemaakt met werk van Maarten vanden
Abeele, die ook al fotografische impressies maakte van producties van theatergrootheden Pina Bausch en Jan Fabre.
En dan het decor. Het decor is in elke voorstelling hét visitekaartje van FC
Bergman, dat zich meestal niet laat 'inkooien' in een klassieke schouwburg,
noch door een klassieke voorstelling (of een klassieke tekst). FC Bergman staat
voor visuele bravoure, radicale bewerkingen van klassiekers, collageachtige
vormgeving, fysiek theater, een brutale acteerstijl en locatietheater. Het gezelschap creëerde grote buitenprojecten met Wandelen op de Champs-Elysées …
(naar Dante), de Terminator Trilogie (wat geen trilogie was) en 300 el x 50 el
x 30 el. Voor Van den vos werd de statige negentiende-eeuwse Bourlaschouwburg met zijn unieke (te beschermen?) theaterinfrastructuur onderwerp van
een complete make-over. Locatietheater in de Bourla! Het parterre (zonder
stoelen want die werden voor de gelegenheid uitgebroken) werd een immens
speelvlak rond een waterplas / zwembad – verlaten, leeg en desolaat. Het doek
werd vervangen door een imposant projectiescherm, een doorzichtige constructie met daarin een opvallende en uiterst functionele draaideur. Het eigenlijke speelvlak, het klassieke podium, was een ondoordringbaar oerwoud, of
een plantentuin, een laboratorium, een reservaat, met al zijn tinten van groen

~ 158 ~

Tiecelijn 27

een referentie naar het paradijs?, ‘een barokke, groene woestenij’ (p. 30 van de
theatertekst, ons welwillend door FC Bergman ter beschikking gesteld in de
vierde versie van 4 december 2013), met centraal een liggende boomstam – de
omgevallen boom als de boom van goed en kwaad? –, die niet lag te wachten op
een honinghongerige beer, maar op de naakte Hersint. Die plek was trouwens
het decor van een van de wreedste scènes uit deze ongenadige voorstelling. Het
decor was de scheidsrechter tussen twee diametraal tegenovergestelde werelden: die van Wolf en Koning enerzijds en die van Vos anderzijds. Wie in Van
den vos zijn wereld verlaat, verlaat zijn vertrouwde habitat en wordt ongenadig
afgestraft. De meeste antagonisten bekopen deze transitie met de dood.
Het decor en de fantastisch acterende cast – met de subliem spelende Dirk
Roofthooft – vormden twee van de elementen waarom deze voorstelling zo
sterk was. Voeg daarbij natuurlijk het jong talent van de Bergmannen en het
schrijftalent van Josse de Pauw – een speciaal huwelijk dat nog verder onderzocht kan worden, want men heeft De Pauws teksten geenszins ten volle – een
eufemisme – gebruikt. Het auteurschap van Van den vos is niet eenduidig. Het
gaat niet om het werk van één auteur en niet van één bewerker. Er is nergens
een één-op-één-relatie, zoals dat bij de recenter in de Antwerpse Bourla en
de Amsterdamse stadsschouwburg gespeelde voorstelling Hamlet versus Hamlet wel het geval is: William Shakespeare de auteur, Tom Lanoye de bewerker. Studente Theaterwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen Hanna
Roofthooft kon de productie als stagiair meemaken en interviewde Josse de
Pauw voor een scriptie. De Pauw begon eerst aan een bewerking in vrije verzen,
en ook Van der Aa en de Bergmannen bleven eerst dicht bij het verhaal. Josse
de Pauw zou viermaal opnieuw begonnen zijn, steeds verder van het verhaal
weg. Uiteindelijk heeft ‘Bergman’ het verhaal zelf in de hand genomen. Waarbij
ik hier beleefd – maar gedecideerd – Josse de Pauw wil verzoeken zijn eigen
Vos ooit nog eens op de planken te brengen. Of de tekst voor publicatie in Tiecelijn ter beschikking te willen stellen …
Maar er was er nog één, misschien wel het belangrijkste element, waarom
deze voorstelling zo pakkend was. Naast de klassieke personages – Wolf, Vos,
het koningspaar en de hele bent … – liep een cameraman, Bergmanacteur
Thomas Verstraeten. Daar waar het originele Van den vos Reynaerde alles op
de taal zet (64% van het Reynaertverhaal is in de directe rede gesteld, zie de
tekst van Jozef Janssens in dit jaarboek p. 14), scoort deze voorstelling vooral
met sterke beelden. Zo bijvoorbeeld in de openingsscène, waar de hofdag in
een auto met felle koplampen wordt gesitueerd, wat meteen op het immense
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projectiescherm wordt uitvergroot. Een acteur die andere acteurs filmt, op de
huid en op het gelaat zit. Vooral wanneer hij de wolf in beeld neemt, is het
resultaat bloedstollend. ‘We zien elke frons van Roofthooft, elke tic – het trillend spiertje naast zijn vertrokken mond, het van woede gebarsten adertje in
zijn oog. Het maakt zijn personage, diens queeste en kwelling, levensechter
dan echt. Wolf zint op wraak voor zijn zoon en zijn vrouw, van wie hij sinds
haar rendez-vous met Vos zichtbaar is verwijderd.’ (Herien Wensink in NRC
Handelsblad, 13 januari 2014.)
Want dàt mogen we gerust stellen: Van den vos gaat eigenlijk over ‘Van den
Wolf ’.
Laat ik – vooraleer ik inga op de evolutie van Van den vos Reynaerde naar Van
den vos, eerst enkele gelijkenissen tussen de beide werken opsommen. Van den
vos is wel degelijk een Reynaertverhaal, een bewerking van hét Reynaertverhaal: Van den vos Reynaerde. De grote verhaalstructuur blijft intact. Het verhaal opent met een hofdag. Het koningspaar en de wolf zijn aanwezig. We zijn
getuige van een processtuk met de wolf als belangrijkste benadeelde. Het motorisch moment, de wending, komt er wanneer Coppe aan het hof ‘verschijnt’.
Dan volgen de beide bodetochten, die ontluisterend aflopen voor de beer en de
kater. En bovendien zijn er voortdurend echo’s naar de Reynaert, maar na eerste bodetochten verloopt het verhaal van Van den vos helemaal anders dan dat
van zijn verre voorganger. Van een schatverhaal is geen sprake meer. Wat wel
belangrijk is voor de structuur van het verhaal is dat het koningspaar blijvend
hof houdt en dat de vos uiteindelijk zijn eigen ‘vossenwereld’ zal verlaten voor
een finale confrontatie.
Op het tekstuele niveau zien we amper ontleende woorden, zinsconstructies,
citaten, laat staan tekstgehelen. Zeker alvast zijn we van: ‘De vos heeft mijn
vrouw verkracht en verminkt! Hij heeft mijn zoon blind gepist!’ (p. 4 van de
brochure). Veel verder komen we niet. De makers hebben zich echter uitstekend
gedocumenteerd (diverse Reynaertboeken en -versies en ook de Ysengrimus lagen op hun leestafels en ook de auteur dezes kwam op initiatief van dramaturg
Erwin Jans zijn visie op het verhaal verklaren). Maar de Bergmannen hebben
de beelden en de inhoud als bron genomen, niet de teksten. Intertekstualiteit
is er in de theatertekst alleszins, maar dan niet met middeleeuws tekstmateriaal, wel bijvoorbeeld met het werk van Friedrich Nietzsche – teksten alle in
de mond gelegd van de Koningin – en Machiavelli (en wellicht ook met Edgar
Allan Poe en andere auteurs). Ook de film en de beeldende kunsten hebben
inspiratie, soms letterlijk: ‘beelden’, (op)geleverd. Recensenten noemen de na-
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men van de theater- en filmmakers Romeo Castellucci, Guy Cassiers, Quentin
Tarantino, Lars von Trier en David Lynch. En ook de schilderkunst leverde de
makers van de voorstelling inspiratie. De (schijn)dode Coppe is geïnspireerd op
John Everett Millais’ (1829-1896) Ophelia (1851-1852), een negentiende-eeuws
schilderij dat behoort tot de collectie van de Londense Tate Britain, één van
de beroemdste iconen van de schilderkunst van de prerafaëlieten. Beeld, beeld
en nog eens beeld. En toch heeft FC Bergman nog nooit zoveel tekst in een
voorstelling verwerkt als in Van den vos. Beeld en tekst smolten samen tot een
nieuwe theatertaal, die net als de tekst van Willem polyinterpretabel is. Ik kan
de recensenten die spreken over een nieuwe theatertaal alleen maar bijtreden.
Zelden heb ik een voorstelling gezien die het publiek zelf zo veel betekenis liet
invullen. Zoals Toon Brouwers het formuleerde: ‘Overigens hebben de discussies met collega’s en vrienden uitgewezen dat zowat iedereen een uiteenlopende
eigen interpretatie heeft over wat FC Bergman nu eigenlijk met Van den vos
bedoelt. En dat is de uiteindelijke kracht van de voorstelling: ze presenteert de
toeschouwers niet alleen maar mooie beelden, ze zet hen ook aan tot denken.
En discussiëren.’ (in: Documenta, 2014, nr. 1).
Een tekst die zijn voorbeeld vertaalt of hertaalt, heeft alleszins waarde, zeker wanneer het gaat om hem aan een nieuw publiek voor te stellen. Een voorbeeld hiervan is de tekst van Hubert Slings, die de oude tekst voor een publiek
van scholieren en studenten wil presenteren. René Broens en Marc Legendre
gaan nog een stap verder en introduceren via het beeld (maar ook via de tekst,
zie het artikel van Lisanne Vroomen) een nieuwe interpretatie of lezing van de
oude tekst: Reynaert als antichrist. Voor de literatuurwetenschapper is het nog
boeiender wanneer een kunstenaar een tekst zodanig herschept dat er nieuwe
betekenissen ontstaan. Daar is het collectief FC Bergman / Toneelhuis / Josse
de Pauw / Liesa van der Aa wonderwel in geslaagd. Zij hebben de Reynaerttraditie uiterst intelligent opengebroken. Dat deed Louis Paul Boon ook in zijn
Reynaertteksten, die in De Kapellekensbaan (1953) en Wapenbroeders (1955),
dé Reynaertromans van de twintigste eeuw, zijn uitgemond. Boon smeedde
zijn bronnen vakkundig om tot een nieuw kunstwerk, dat een antwoord bood
op de vragen en inzichten van het naoorlogse Vlaanderen, mag ik zeggen: ‘la
Flandre profonde’? Kris Humbeeck laat in zijn bijdrage in dit jaarboek zien
dat Boontje met Wapenbroeders de materie richting autobiografie uitstuurde.
L.P. Boon behield Willems haast nihilistische einde: ‘Het schijnt dat er in later
jaren nog een boek verschenen is, waarin beweerd wordt dat reinaert de plaats
van nobel innam … doch hoewel alles mogelijk is in deze wereld, wil ik Dit toch
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niet geloven. Want als reinaert niet langer reinaert meer gaat zijn, doch nobel
worden moet, dan zou dit alles nog nuttelozer zijn dan het reeds is.’ (p. 236).
Bij Boon trekt de vos aan het langste eind en is het Isegrim die sterft. Boon zou
met stomheid zijn geslagen als hij Bergmans einde zou hebben gezien. Ik ben
er heilig van overtuigd.
Nadat we de gelijkenissen hebben aangeduid en ook de intertekstualiteit hebben bekeken is het tijd om te analyseren waar FC Bergman en Josse de Pauw hebben ingegrepen en zullen we ingaan op wat we in de titel hebben aangekondigd:
van Van den vos Reynaerde tot Van den vos. In elk geval heeft FC Bergman meer
ingegrepen in de tekst dan ik hier kan analyseren (dit valt buiten het bestek van
deze bijdrage). Ik som drie grote verschillen tussen de bron- (de middeleeuwse)
en de doeltekst (de eenentwintigste-eeuwse) op. Voor mij zijn 2 en 3 de meest
verregaande, 1 toch wel interessant omdat dit het resultaat is van beslissingen
van het allerlaatste moment. In de gekopieerde programmaflyer stonden immers
naast de namen van de hoofdrolspelers ook nog de namen van de personages.
1. De personages hebben in Van den vos geen eigen naam. We ontdekken
langzaam wie ze zijn, we ontdekken hun functie en hun soortnaam, die eigennaam wordt. Wie het programmaflyertje vooraf had gelezen, zou meer
te weten zijn gekomen – dat heb je met voorstellingen die in de laatste dagen, tot de laatste minuut nog worden gekneed. Diverse kijkers gaven nadien
toe dat de oriëntatie in het begin verwarrend was en dat men de nodige tijd
moest nemen om zich in de dierenwereld te oriënteren, of beter: ‘in de mensenwereld te oriënteren’: het gaat immers om mensen van vlees en bloed, in
strakke pakken, op stiletto’s, met modieuze handtassen. Alleen Wolvin heeft
een masker op. Het witte masker heeft me de hele voorstelling lang, vanaf het
allerprilste begin, geïntrigeerd. Is de mutilatie van Wolvin in de ‘greenroom’
een flashback? Van Van den vos Reynaerde naar Van den vos mag je letterlijk
lezen/nemen: de eigennamen zijn bij FC Bergman verdwenen, waardoor er
afstand tot het (middeleeuwse, bekende Reynaert-) verhaal wordt gecreëerd.
Die afstand wordt meteen gereduceerd of overbrugd door het camerawerk
van dat steeds aanwezige ‘personage’ dat geen naam krijgt, maar wel stuurt
en interpreteert door het point of view van de camera. Thomas Verstraeten is
tegelijkertijd acteur en regisseur, maar zelf ook toeschouwer. Hij is een van
ons: het publiek. Wij. Ik. Ik kijk door de ogen van de cameraman ook naar
mezelf.
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2. Het verhaalperspectief is helemaal naar de wolf verschoven. Wolfs relatie
met Wolvin is intenser dan in het oorspronkelijke verhaal en vooral zijn relatie
met Coppe is nieuw. In het middeleeuwse verhaal is de focus gericht op de relatie
tussen de vorst en zijn ontrouwe onderdaan Reynaert. De basistegenstelling is
die tussen de schijnbaar hoofse Nobelwereld en de onhoofse Reynaertwereld.
Ik heb ooit wel ergens gesteld dat de Middelnederlandse Reynaert eigenlijk een
werk is over de leeuw: het verhaal begint en eindigt aan het hof en illustreert het
moreel failliet van de gouddorstige vorst. Nobel dirigeert, zet de bodetochten
in gang, heeft meestal het woord. In Van den vos speelt Stef Aerts een uiterst
bescheiden Nobel, die letterlijk wordt weggedrukt op de achterbank van de Lada
tussen Koningin Viviane de Munck en Wolf Dirk Roofthooft. Ook later is hij
een zwembadgarnituur op een luchtmatras. Zoals in de oorspronkelijke Reynaert is het de koningin die de wending inleidt. De makers hebben de focus naar
de wolf verschoven. Hij is het centrale personage, het meest menselijke. Hij is de
twijfelaar. Hij durft de vos niet te gaan halen, maar hij is het wél die de beer en
de kater de opdracht geeft om Vos te halen. Daarom is hij ook verantwoordelijk
voor hun ondergang en dood. De opvallendste toevoeging ten opzichte van de
Middelnederlandse tekst is de confrontatie met een typische Vosprooi: Coppe.
‘Terwijl zijn vrouw zich aan Reynaerts wreedheid overgeeft, wordt hij verleid
door (de dode?) Coppe.’ Een Lolita. Hij wordt zo geconfronteerd met ontrouw en
verleiding. Hij kan deze confrontatie met het kwaad niet aan. Wolf wordt slachtoffer van zijn eigen erotische dromen, van zijn eigen bespiegelingen en zijn eigen
inconsequentie. Zijn het erotische dromen over het dode meisje in zijn zwembad,
wekt hij haar tot leven met zijn vuige en gore praat? Wolfs onmacht en sparteling
met het kwaad veroorzaken de ontrouw van zijn vrouw. Wolvin betreedt de Reynaertwereld en geeft zich over aan de vos. Op dit moment switcht de cameraman
van perspectief. Wolvin neemt haar masker af. ‘Hersint smeekt de vos haar te
bijten, wat hij doet. Ze bidt om meer, wat hij verhoort. Vos bijt nu door, hij gaat
wild te keer.’ (p. 28). Wolf zit op dat moment op het balkon in de loges, tussen
ons mensenkinderen, en kijkt stoïcijns toe. Dit is voor mij als toeschouwer bedreigend en onrustwekkend. Hij is een van ons, niet beter dan ons ... Naarmate
het water in het zwembad stijgt, groeit zijn onmacht in de strijd met het kwaad.
Zuiver water wordt een danteske poel van dood en verderf en verrotting.
Vos verscheurt Wolvin zoals een leeuw een bokje verscheurt. Het is telkens
opnieuw hetzelfde: de wolf staat erbij en kijkt ernaar, met een schepnetje in de
hand. Het kwaad zit niet alleen in de buitenwereld, maar vooral in zichzelf.
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3. Het belangrijkste verschil met Van den vos Reynaerde is de dood van Vos
op het einde van Van den vos. Van den vos Reynaerde is geen theatertekst. Het
slot van het verhaal illustreert de ondergang van de koning en vooral het talig
meesterschap van de vos en van Willem. Het einde is in vele theaterstukken
een soort negenproef voor hun succes. Wolf wil zich wreken op de verkrachter
en brutale verminker van zijn vrouw. Hij haalt een revolver uit de zak van zijn
jas. Hij richt, maar kan en durft niet schieten. Hij kan het kwaad niet uitroeien. Hij blijft een twijfelaar. Dan volgt een onvervalst deus ex machina – voor de
reynaerdist althans. Vos neemt het wapen uit zijn hand, kust Wolf en richt. In
Van den vos schiet Vos zich door het hoofd nadat hij eerst een (voor mij helaas
niet verstaanbaar) lied zingt waarin hij zijn gedrag duidt.
De consequentie van Wolf een centrale rol te geven en te eindigen met een
dode Vos is dat Van den vos van FC Bergman eigenlijk gaat over de confrontatie tussen de wereld van Isegrim / Wolf en de wereld van Reynaert / Vos. Het
gigantische projectiescherm en de draaideur zijn de scheiding tussen beide werelden. Scherm, scharnier, spiegel, spiegelbeeld. Op het einde van het verhaal
begeeft de vos zich naar de wereld van de wolf. Waar iedereen verwacht dat
Vos Wolf afmaakt, zoals dat bij Boon het geval is, gebeurt het tegenovergestelde. De sirene[?] jaagt zich een kogel door de hersenen. Iedereen verbouwereerd.
Wolf misschien zelfs nog het meest?
Een ander interessant aspect van de nieuwe tekst is dat FC Bergman een van
de cruciale thema’s van het oorspronkelijke Reynaertverhaal heeft verdiept, met
name de wreedheid. Wreedheid is in het oorspronkelijke verhaal vooral aanwezig in de taal. Het taalgebruik is meermaals dubbelzinnig en gevaarlijk en wordt
onder andere tastbaar in de afranseling van Bruun en Reynaerts genadeloze spot.
Reynaert de vos wil zijn vijanden dood. De Reynaerdie, de taal in Van den vos
Reynaerde, is dubbelzinnig; soms is ze scherp, diepgaand, slaand, dan weer zalvend, door de humor en de dubbelzinnigheden. Bergman verlegt het perspectief
van de tekst naar het beeld. De ordinaire en gewelddadige schoppartij op de kater
– ik waande me even in Eindhoven in januari 2013 –, de dode kinderen in het
koude water, de verminking van de wolvin – zelfs als zij erom vraagt (p. 28) –,
het zijn beelden die op je netvlies blijven staan. Dat ze echter ook meesters van de
taal zijn, bewijzen Bergman en De Pauw in de al besproken confrontatie tussen
Coppe en Wolf. ‘Ze ritst haar jurk open en laat hem af haar lichaam glijden.’ (p.
22). De tekst van Wolf is zo beklemmend dat hij wreed wordt en de toeschouwer
zich zeer oncomfortabel voelt. ‘Woorden zeggen dan meer dan de gruwelbeelden.’
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schreef recensent Hein Janssen in de Volkskrant. Wouter Hillaert getuigt in De
Standaard: ‘Hoorden we een paar burgers de balkons verlaten tijdens Roofthoofts
vuige tirade tegen de kleine lolita die zijn zelfbeeld bedreigt?’ …
Van den vos gaat over de wreedheid. Gentel, met Nietzsche in het achterhoofd, verwoordt het als volgt:
We moeten anders leren denken over wreedheid. […] Zo goed als alles wat wij hogere cultuur noemen berust op de vergeestelijking en de
verdieping van de wreedheid. Dat is mijn these. Wat van de tragedie de
wellust uitmaakt, is de wreedheid. (p. 3)

In scène 10 – die niet per toeval het titeltje ‘De waarheid’ kreeg – luidt het in
de woorden van Koningin tegen Wolf:
Het geluk van de groene weide voor de kudde.
Dat is wat gij zogezegd uit alle macht nastreeft: het geluk van de groene
weide voor de kudde. Zekerheid, veiligheid, welbehagen, gelijke rechten
en meevoelen met alles wat lijdt.
Maar als ik mij afvraag waar en hoe de plant mens het krachtigst en het
hoogst is opgeschoten, dan zie ik dat dat niet in de groene weide is, maar
te midden van het gevaar, omringd door hardheid, gewelddadigheid, slavernij. En plots besef ik dat het kwade evengoed tot verbetering van de
soort heeft bijgedragen. (p. 19)

Koningin kent haar klassiekers en citeert Friedrich Nietzsche (1844-1900),
uit: Jenseitz von Gut und Böse (1886).
Koningin is Wolfs (slechte / slechtste?) geweten.
En waarom zou waarheid meer waard zijn dan schijn. Wie heeft dat
nu weer verzonnen en met welk doel. Waar of niet waar is een spelletje voor kinderen. Laten wij ons liever bezighouden met de lichtere
en donkerder schaduwen en tinten van de schijn, met de verschillende
valeurs zoals de schilders ze noemen. (p. 19)

De jonge theatermakers schreven in de vierde versie van hun tekst, degene die
ze gebruikten voor de première een citaat uit Gangreen 1. Black Venus (1968)
van Jef Geeraerts:
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… en overal het Beest dat in ons schuilt,
Te voorschijn springend als we er het minst
Op bedacht zijn, om enkele uren volledig
Te leven, daarna ontwakend, besmeurd,
Ontwijd, gekwetst, meer mens want vollediger
Bewust van het tekort, telkens opnieuw
De krankzinnige rush, roekeloos met krachten
Gooien, alles opleven, ademloos toekijken als
Ongekende energiebronnen opeens losbreken,
Ten slotte in aanbidding neerknielen
Voor het mirakel dat leven heet, God in de hemel,
Wat leef ik graag, soms ga ik kapot van doodsangst,
Ik wil niet sterven! ...

In dit citaat zitten wreedheid, beestachtigheid, roekeloosheid, brutaliteit,
angst, maar ook levensdrang en vitaliteit. Het gaat over het leven zelf, net als deze
voorstelling. Van den vos gaat net als zijn middeleeuwse voorvader over de mens,
over leven en dood, over angst en wreedheid, over het gevecht met het kwaad in
de wereld en in onszelf. FC Bergman: ‘Wij identificeren ons als mensen vaak
met het beschaafde, morele pad. En dit gaat soms in tegen onze diepste natuur.
De mens moet een strijd voeren, bijna tegen windmolens vechten. Het gaat over
onze opvattingen over relaties en het menselijke bestaan en dat is niet per se een
positieve gedachte. Het diepmenselijke in de zoektocht naar geven van zin en
betekenis, dat fascineert. De mens die steeds maar weer, generatie na generatie
blijft proberen, dat vinden wij schoon. Die wolf probeert telkens weer zijn leven
op het juiste pad te krijgen, maar op een totaal blinde manier. De wolf krijgt al
onze sympathie. Als wij ons met iemand van die personages identificeren, dan is
het met de wolf. De wolf is het menselijke karakter. Er is een hele evolutie in onze
ideeën geweest. De vos is een denkbeeld geworden, meer dan een reële, bestaande
figuur. Hij is een onverschillige natuur, het amorele, “de leeuw die het bokje verscheurt”. De vos staat voor de ongerepte natuur. Ons verhaal is hoe de mens zich
hiertegenover dient te verhouden: tegen zijn eigen natuur.’
De sympathie van Bergman gaat uit naar Wolf, zoals die van de latere Boon
naar Isegrim. Bij Boon was dit uit zelfbeklag. Bij Bergman gaat het over ‘la
condition humaine’. Wolf is een mens zoals wij allemaal wel eens zijn: inconsequent, ambigu, laf. In het nastreven van zijn ambities en in het bestrijden van
zijn angsten komt hij oog in oog te staan met zichzelf. Het theater is vaak een
plek om de mens met zichzelf en met zijn spiegelbeeld te confronteren. Op de
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website van Het Toneelhuis stond het volgende te lezen over Lanoyes bewerking van Hamlet:
Hamlet raakt niet alleen verstrikt in de netten van de waanzin op zich,
maar ook in de theatraliteit waarmee hij zichzelf ensceneert. Hij is een
mens zoals wij allemaal: inconsequent, meerlagig, dubbelslachtig, ambigu. In het nastreven van zijn ambities en in het bestrijden van zijn
angsten komt hij oog in oog te staan met zichzelf: Hamlet vs Hamlet.

Of in het ‘Bergmans’: ‘Wolf versus Wolf ’.
Het negatieve mensbeeld uit de voorstelling wordt treffend onderstreept
door de muziek van Liesa van der Aa, ‘een bij momenten verbluffend unheimliche soundscape, een sonoor spiegelbeeld van het toegetakelde mensbeeld dat
deze voorstelling voorschotelt’ (T. Rummens).
Het einde laat de reynaerdist onverweesd achter. Is de vos immers niet
hoofdpersonage van cycli van verhalen die de tijd overleven? Reynaert sterft
toch niet? Nooit? Hij deed het heel even in de branche XVII van de Roman de
Renart, waar hij opnieuw tot leven gewerkt wordt. En wellicht ontmoette hij in
die vele eeuwen de ‘overoever’ wel zeer sporadisch in tekst of beeld, om steeds
opnieuw terug te keren in nieuwe verhalen, nieuwe kunstwerken en nieuwe
teksten, evenwel steeds in andere vermommingen. Vos is altijd en overal. Voor
Bergman ging het niet echt om de vos: Wolf staat centraal.
Voor de vossenliefhebbers deze geruststelling. De vos verrijst elke dag opnieuw in vele gedaanten. Hij loopt vandaag vermomd als Jérome Kerviel, de
ex-trader die in Frankrijk miljarden euro’s deed verdampen en in maart 2014
een voettocht ter vergiffenis van zijn zonden tussen Rome en Parijs ondernam
(De Standaard, 20 maart 2014). Vos Reynaert liep na de première van Van den
vos dankzij het traject met veertien Antwerpse amateurgezelschappen op en af
de podia van Antwerpen, een stad die als geen enkele andere een groot vossenverleden heeft. Reynaert zit in de hoofden van onszelf, bezig met studie, schriftuur of lectuur. Of hij staat weer op in Wenen, Berlijn, Rotterdam en Den
Bosch, waar hij in de lente en de zomer dag na dag is verrezen. Zoals Coppe in
het stuk, deel van de theaterwereld. Reynaert is immers een theaterbeest. Elke
dag nieuw, springlevend. In steeds weer een andere gedaante, leidend tot een
andere interpretatie. Wat mij in de voorstelling van Van den vos nog duidelijker
is geworden dan het al was – professioneel heb ik al honderden voorstellingen
gezien – is dat elke voorstelling weer anders is, voor (delen van) het publiek.
De plaats in de Bourla (of de Amsterdamse schouwburg) waar je zat, was erg
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belangrijk voor de persoonlijke interpretatie. Maar ook de jonge tegenspeler(s)
van de dag kon(den) een interpretatie sturen. Dramaturg Erwin Jans vertrouwde mij toe dat Wolf Dirk Roofthooft steeds anders speelde, afhankelijk van
welke Coppe-Lolita hij voor zich had. Waardoor ook de spanning in het stuk
telkens anders was. Elke voorstelling, elke interpretatie is anders, zoals elke lectuur in tijd en ruimte anders is. De toeschouwers in de voorstellingen in Berlijn
zagen wellicht een andere Vos en Wolf dan die in Den Bosch. Wat Wolf, Vos,
de literatuur, het theater, de taal … al niet vermogen.
Maar laat ik afronden en de cirkel sluiten. U heeft nog recht op een slot: het
einde van Van den Vos. Dat slot is even magistraal als Willems eigen laatste zin,
‘Ende maecten pays van alle dinghen’, die alles op zijn kop zet. Nooit was een
theatertekst of -voorstelling zo gelijk aan het middeleeuwse genie van Willem.
Nooit vond Willem zo sterk zijn eigen gelijke. De laatste dertig seconden van
de voorstelling waren bloedstollend. Nadat de laatste sirenenzang van de Vos
achter de rug is en hij zichzelf de kogel geeft, stapt de Wolf door de draaideur
de vossenwereld in.
De groene wereld van Vos is wit geworden.
Geen woud, geen boom, er is niets meer.
‘Witruimte’.
Ruimte zonder zin en betekenis.
Geen goed en geen kwaad.
Zonder Wolfs anti-pool, wapenbroeder, alter ego Vos,
is er geen zin en geen betekenis.
Er is geen beweging.
Er is niets.
De ruimtes voor en achter het scherm zijn leeg.
Zonder Vos stapt Wolf een witte wereld in, nog steeds ‘Martelaar van
de goede zaak, verontwaardigd over wat hem is aangedaan’.
Witruimte.
Zoals in Saramago’s Stad der blinden is er alleen wit.
Blind wit.
Dan dooft het licht.
De toeschouwer snakt naar adem.
De zaal is even pikdonker als bij het begin van de voorstelling.
Onheilspellend donker.
Dan barst het applaus los.
Het zwelt aan.
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Minutenlang.
Rolverdeling
Reynaert, de Vos: Gregory Frateur
Ysengrym, de Wolf: Dirk Roofthooft
Hersint, de Wolvin: Marie Vinck
Rosseel, zoon van: Frederick Bruyninckx, Bert Simmons, Cedric vanden Abeele (afwisselend)
Gentel, de Koningin: Viviane de Muynck
Nobel, de Koning: Stef Aerts
Bruun, de Beer: Wim Verachtert
Tybeert, de Kat: Bart Hollanders
Maartensvogel: Joé Agemans
Coppe: June Voeten, Vicky van Bellingen, Janelle Vanes (afwisselend)
muzikale compositie Liesa van der Aa,
Solistenensemble Kaleidoskop: Michael Rauter, Daniella Strasfogel, Paul Valikoski
tekst Josse de Pauw
tekst eindlied Gregory Frateur, Craig Ward
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Speeldata en -plekken
Woensdag 4 december 2013 – Bourlaschouwburg Antwerpen (avant-première)
5 december 2013 – Bourlaschouwburg (première)
6-7-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21 december 2013 – Bourlaschouwburg
16-17-18 januari 2014 – Stadsschouwburg Amsterdam
24-25 januari 2014 – Kaaitheater Brussel
31 januari – 1 februari 2014 – C-mine Genk
7-8 februari 2014 – Le Phénix / Scène Nationale de Valenciennes
14-15-16-17 mei 2014 – Wiener Festwochen Wenen
23-24 mei 2014 – Rotterdamse Schouwburg Rotterdam
26-27 juni 2014 – Berliner Festspiele | Foreign Affairs, Berlijn
7-8-9 augustus 2014 –Theaterfestival Boulevard ’s Hertogenbosch
4-5-6-7 september 2014 – Theaterfestival deSingel Antwerpen
Van den vos in citaten
Geselecteerd voor het Theaterfestival 2014
Uit het juryrapport: ‘Met deze krachttoer bewijst dit stelletje lefgozers dat ze eigenhandig een nieuw, visueel zinderend hoofdstuk aan onze theatergeschiedenis
schrijven. Deze voorstelling is een belangwekkende stap in hun oeuvre en ontplooiing omdat visuele pracht en inhoudelijke kracht meer dan ooit in evenwicht zijn.’
‘Uiteindelijk blijkt de wildernis van de Vos braakland geworden. Een woestijn.
Leeg. Net als deze voorstelling: imponerend soms, maar leeg. Met een vervuild
zwembad als slotbeeld. Een troebele ziel.’
Hein Janssen, in: de Volkskrant
‘De sublieme versmelting van beeldmateriaal, live spel en de dreigende soundtrack
van Kaleidoscop (compositie Liesa Van der Aa) maken van deze Van den vos een totaalkunstwerk om helemaal in te verdwijnen. Zo zuiver, zo juist heeft FC Bergman
zijn verhaal nog nooit verteld gekregen.'
Evelyne Coussens, in: De Morgen
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‘Het is een vertelling van menselijke machteloosheid. Niemand hoeft Vos te halen, hij sluipt vanzelf de wereld van Wolf binnen – of misschien is hij daar altijd al
geweest. Er is daar, geen bos, geen kwade ander. Er is alleen de mens die de mens is.
Dat is een wrede vaststelling. ‘Ook wreedheid brengt hoge cultuur voort,’ monkelt de
Koningin. Daar past na Van den vos alleen lamgeslagen ja-knikken op.’
Evelyne Coussens, in: De Morgen
‘De avond dat de Scheldekaaien overstroomden, viel er ook in de Bourla in Antwerpen hoog water te noteren. Voor Van den vos liet FC Bergman de parterre uitbreken en een bassin installeren.
Het publiek kijkt van op de balkons naar die waterpartij, kniediep en vier bij zes.
Ten huize Isegrim, de wolf uit het dierenepos Van den vos Reynaerde, valt er overigens weinig pret te beleven aan het zwembad. Herfstbladeren dwarrelen erin neer. En
er drijft al meteen een kinderlijkje in, als een verdronken vlinder.’
Geert van der Speeten, in: De Standaard
‘Het gezelschap perfectioneert hier al zijn eerdere onderzoek naar theater met immense ruimtes, groepen figuranten en integratie van video. In Van den vos dienen
de keuzes niet hun eigen branie, maar wat ermee verteld wordt. Zo krijgt de projectie opnieuw een inhoudelijke betekenis, terwijl de Bourla zich uitkleedt tot een heel
mensbeeld. En al is Van den vos een en al Oedipus, de goden zwijgen. Alle accenten
liggen besloten in de menselijke geest.’
Wouter Hillaert, in: De Standaard
‘De vorm voor die moderne tragedie is een lynchiaanse thriller, gefilmd op de Schotse kliffen. Zo kan je Van den vos een livefilm in 3D noemen, maar het is theater zoals
theater is bedoeld. Het staat temidden van de gemeenschap en bezweert haar diepere
paradoxen. Met Gregory Frateur (Dez Mona) die voor de catharsis zorgt, als de vos
zelf, eindigt een rouwzang zonder weerga. Wat hier allemaal kan.'
Wouter Hillaert, in: De Standaard
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‘Vormelijk is Van den vos een wonder. Wat wordt gefilmd op het toneel, vergroot
Roofthoofts indrukwekkende charisma fysiek uit. Het naturalisme waarmee de scène
in beeld wordt gebracht, ziet het publiek overigens verrijkt met zinderende composities en kleuren. Dat deze uitgekiende live-beelden quasi onopgemerkt overgaan in
fragmenten waarvoor de ploeg naar Schotland trok, betekent dat theater en cinema
in Van den vos schitterend samenkomen. Een suffe choreografie of de losse eindjes
van een abstracte plot waarmee de toeschouwer toch enigszins blijft zitten: het zijn
potentieel frustrerende elementen die door het vernuft waarmee film de theaterzaal
overmeestert, niet doorwegen op de ervaring.’
Jan-Jakob Delanoye, Cutting Edge
‘Nooit kan het dier dat de mens is zich onttrekken aan de eigen sterfelijkheid. De
poel des doods centraal op het toneel deint tijdens de voorstelling uit om uiteindelijk de
hele scène blank te zetten. Roofthooft waadt door het morele slijk dat de vos achterlaat,
tenzij de overstroming preludeert op een partiële zelfmoord. Zit er in elke wolf immers
geen vos? Het morele oerwoud dat tegelijk de geheime kamer is waarin de wolf zijn zinnelijkheid situeert, bestaat alleen op voorwaarde van de onafhankelijkheid van de vos.
Op het einde lijkt FC Bergman met het idee van een ontdubbeling te spelen, hoewel de
enscenering in zijn totaliteit tal van moeilijk op te helderen elementen bevat.’
Jan-Jakob Delanoye, Cutting Edge
‘Hij zoekt recht, maar vindt zijn lafheid.’
Geert Sels, in: Etcetera
‘Een wolf met goesting, tastend naar zijn geslacht. In de poel iets verderop een minderjarig slachtoffer, gekeeld door een vos. De vos. ‘Waarom zijn wij zo?’, vraagt Dirk
Roofthooft, vertwijfeld. Men voege er aan toe: zo wellustig. De vos schept een dodelijk
genoegen in het vlees dat hij verminkt, verkracht en van het leven berooft, bij de wolf
blijft de verhouding tot het lichaam meer conventioneel, wordt het corpus vereerd en
erotisch beleefd. Of niet? Wanneer een jonge prostituee het pad van de wolf kruist,
neemt Eros de gedaante aan van een masochistische duivel. Is de morele dimensie van
Roofthoofts queeste naar genoegdoening misschien een dekmantel voor wellust naar
een sensueel en misschien zelfs seksueel bloedvergieten? Is de wolf beter dan de vos,
of volgen ze gewoon allebei hun instinct, van prooi naar prooi?’
Jan-Jakob Delanoye, Cutting Edge
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‘Van den vos is politiek allegorisch theater. De twee speelvlakken in het begin maken het al duidelijk: de Lada: het socialisme, het zwembad: het kapitalisme. Terwijl
Ysengrim, de politieke linkerzijde, het belang van morele wetten benadrukt, laat
Gentel, de koningin, terwijl zij flirt met koning Nobel, het kapitaal, zich cynisch
uit over de wereld en verdedigt zij de visie van het noodzakelijk kwaad. De beide
politieke strekkingen laten letterlijk hun licht schijnen op het water, de economie. Er
is een slachtoffer. De schuldige moet Reynaert zijn, het ongrijpbare populisme, het
nationalisme. De vos maakt slachtoffers, de onschuldige kinderen, het volk dat vermaak zoekt. Terwijl Ysengrim de kinderen wanneer nodig redt en corrigeert (uit het
zwembad haalt), de gevolgen van crisissen opvangt (de bladeren), doet Gentel alsof er
niets aan de hand is en spoort zij de kinderen aan zich te vermaken in het zwembad.
Zoals zij dat ook doet, in een donkerblauw zwempak, goed wetende dat rijkdom zich
nergens moet verantwoorden.’
'Ysengrim hoort bij Hersint, de democratie, maar die wordt verkracht en verminkt
door de vos. Zij draagt een masker die (sic) verbergt hoe zeer haar waarden zijn
aangetast. Ysengrim verzoekt Bruin de beer (de vakbond, de sociale organisaties)
de vos te gaan zoeken maar Bruin wordt verslagen. Tybeert, de kater, die de culturele wereld belichaamt, staat volledig achter de waarden van Ysengrim, maar kan
gemakkelijk beschuldigd worden van lippendienst (omwille van het smeer, likt de
kat de kandeleer). Als ook hij de wildernis wordt ingestuurd, wordt hij ook onverbiddelijk en onnodig wreed neergeslagen. Als Gentel onbeschaamd de vorm van het
populisme aanneemt en er een aanslag op het neoliberalisme wordt gepleegd, kijkt
Ysengrim zonder veel verwachtingen en afzijdig toe. Het geflirt met het volk brengt
ook geen soelaas. Ysengrim moet zelf de vos gaan zoeken. Als de vos Reynaert eindelijk verschijnt en Ysengrim hem wil vermoorden, pleegt Reynaert zelfmoord. Zoals
Hitler zich door het hoofd schoot in zijn bunker, zo vernietigt het Kwaad zichzelf.
De wildernis verdwijnt, het is tijd voor nieuwe horizonten.’
Francis Vanden Heede, reactie
‘Omdat het gebeuren meer dan één lezing toelaat, wil ik wel de mijne kwijt. Ysengrym is de politiecommissaris, die constateert dat zijn manschappen met een heel
bijzondere schurk te maken hebben. We zijn dan in een thriller beland, die aan The
Killing doet denken. Daarnaast zijn er een paar scènes die in een Tarrantinofilm niet
zouden misstaan. Ysengrym viert zijn frustratie bot op het lijk van zijn assistent (uit
het programma leer ik dat Bart Hollanders Tybeert, de Kat is). Als de vos de wolvenvrouw aanpakt, zien we op het scherm een langgerekt bloederig tafereel.’
Johan Thielemans, cobra.be
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'Het materiaal in Van den vos Reynaerde lag voor het grijpen maar FC Bergman
laat het liggen. In de plaats van de kans te grijpen en te verbeelden dat hebzucht onze
maatschappelijke orde vernietigt en miljoenen in de armoede stort, in de plaats van
specifieke personen en organisaties met ongenadige en bijtende spot te hekelen, in
de plaats van de verontwaardiging daarover – indignatio – in een eigentijdse satire
te gieten, houdt FC Bergman het bij vrijblijvende beschouwingen over ‘de aantrekkingsfactor immoraliteit’ en verhult die inhoudelijke armoede met de prestaties van
rasacteurs, de zang van een populaire zanger, de live muziek van een Duits gezelschap, met grootse decors en met mooie plaatjes. Maar het zijn de kleren van de
keizer, de kleren van FC Bergman.'
René Broens, Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie
‘Er loopt een onmetelijke lijn van de dertiende eeuw naar nu. Ondanks die afstand
is Van den vos Reynaerde op invitatie van FC Bergman in de 21ste eeuw beland. Aan
maatschappijsatire doet hij niet meer, dat is zo belerend. Hij heeft zijn prioriteiten
gesteld en heeft het handvol personages toegespitst op een duet. Een paar eeuwen
geleden voelde hij meer voor een impliciete moraal, nu heeft hij er een tweespraak
over levensfilosofie van gemaakt. Een mens moet mee met de tijd. Maar vergis u niet.
Een vos verliest zijn haren, niet zijn streken.
In de versie van FC Bergman draait het om deze twee strijdige krachten: cultuur
versus natuur, gematigd tegenover wild, burgerlijke regelmaat tegenover soevereine
individualiteit. Vooraan gelden de regels van het mensenpark, achteraan heerst de
wetteloosheid. In de mondaine wereld aardt Ysengrim. In het woud houdt Reynaert
zich schuil. Als een guerrillero slaat hij toe. Het stuk is naar hem vernoemd, maar hij
laat zich niet zien. De grens tussen deze twee werelden is niet waterdicht. Zo gaan
we de zwart-wit tegenstellingen voorbij. De designruimte is dan ook niet lang zonder
smet. Eerst is het zaak een enkel boomblad uit het bad te scheppen, maar als het
later bladeren regent is de verloedering niet meer te stoppen. Het bad stroomt over,
alsof het een overdaad aan smeerlapperij uitbraakt. In de Middeleeuwen is water een
symbool voor reiniging. Hier zien we het omgekeerde: dit is een poel des verderfs.’
Geert Sels, in: Etcetera
‘Bij het begin van de voorstelling hebben de tragische gebeurtenissen al plaatsgevonden. De wolvin draagt een gezichtsmasker, zij heeft de verkrachting dus overleefd. Vanaf dan begint het herbeleven. Een lichaam dat in het zwembad drijft, wordt
op de kant gelegd. In beslag genomen door de dreiging, schrijft men het misdrijf aan
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de vos toe. Tot de scène waarin Ysengrim een kindmeisje seksueel intimideert. In
zijn tekst laat Josse De Pauw lust en razernij culmineren. Zo fysiek gewelddadig de
filmbeelden van de vos zijn, zo afschuwelijk is de woordtortuur op het kind. Als het
meisjeslichaam op identiek dezelfde manier op de kant wordt gelegd als voorheen,
rijst het vermoeden dat deze keer Ysengrim de dader was. Het kwaad schuilt niet
alleen in het woud.’
Geert Sels, in: Etcetera
'Als er één ding is waarvan FC Bergman ons wil overtuigen, dan wel dat de brandende schoonheid gevaarlijk is, dat het vuur verteert, dat de afgrond niets is om in
te kijken – dat laatste wordt zelfs met zoveel woorden gezegd. Maar er wordt, dat
spreekt, toch eindeloos gekeken. Het is niet om te lachen, daar beneden.
Van den vos is diep en donker. Voor de gemiddelde liefhebber van het Gesamtkunstwerk is dat wellicht aantrekkelijk, en voor alle gewone stervelingen minstens indrukwekkend, maar het wereldbeeld is niet altijd even complex of overtuigend. In deze
voorstelling is de natuur wreedaardig en zijn de mensen nog erger: wij wéten wat we
doen. Dat is de erfschuld van de meeste personages – de rest zijn blinden of idioten.'
Bert Bultinck, in: dS Weekblad
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'Want dit nes niet Madox droem, noch
Reinards, noch Arturs boerden'
De functie van het woord ‘vijte’ in de proloog
van Van den Vos Reynaerde
Jan de Putter

Het is een gangbare opvatting dat Willem de dichter van Van den vos Reynaerde speelt met genreconventies. Al vanaf het eerste vers zou duidelijk zijn
dat de auteur een spel speelt met zijn publiek. Hij heeft gewaakt om een verhaal te schrijven over een droom, begint hij dubbelzinnig. Als hij het woord
‘vijte’ gebruikt, doet hij dat om het genre te ironiseren. ‘Lees maar, het betekent
niet wat er staat’, heeft Janssens dat treffend met een knipoog naar Nijhoff omschreven. Willem, zo is het beeld, neemt een loopje met de waarheid, keert de
waarheid om en laat zich zo kennen als de dichter van een fictionele tekst, als
de meest moderne dichter van zijn tijd.1
Aan het begin van Van den vos Reynaerde introduceert de dichter zichzelf.
Dat doet hij door de eerste negen verzen in de mond van de verteller te leggen.2
Willem, een dichter die bij het publiek bekend stond van de Madoc, neemt er
geen genoegen mee dat Arnout niet alle avonturen van Reynaert voor een Diets
publiek bewerkt heeft. Daarom is hij op zoek gegaan naar de ‘vijte’ in Franse
boeken. Vers 7-9 luiden in de edities van Van den vos Reynaerde:
Dat hi die vijte dede soucken,
Ende hise na den Walschen boucken
In Dietsche dus hevet begonnen.3

‘Vijte’ is een opvallend woord. Reynaertonderzoekers hebben het verschillend geïnterpreteerd. Jonckbloet verklaart het woord als ‘levensbeschrijving’.
Hij beroept zich daarbij op het werk van de pionier van de lexicografie Matthias de Vries.4 Het Middelnederlandsch woordenboek (MNW) citeert bij
het lemma vite ook vers 7 van de Reynaert. Volgens Verdam zou het woord
in dit citaat ‘geschiedenis’ of ‘geschiedboek’ betekenen en het zou hier parodiërend worden gebruikt.5
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Vanaf 1900 hebben Reynaertonderzoekers van Buitenrust Hettema tot
Broens het woord ‘vijte’ specifiek geïnterpreteerd als ‘heiligenleven’. Alleen
Bouwman en Besamusca, die in hun Reynaert-editie uit 2002 nog kozen voor
‘heiligenleven’, kiezen in hun vertaling in Tiecelijn voor het neutralere ‘levensbeschrijving’. Deze vertaling lag aan de basis van de Engelse vertaling die Summerfield maakte voor hun editie van de Reynaert uit 2009. Daar is gekozen
voor ‘life’.6 In zijn proefschrift kwam Bouwman tot de verrassende conclusie,
dat de dichter meerdere boeken geraadpleegd moet hebben voor zijn versie van
het Reynaertverhaal. Willem werkte dus daadwerkelijk ‘na den walschen boucken’. Van parodie in de geciteerde verzen hoeft dus geen sprake te zijn.7 Hun
voorganger Lulofs meende nog dat Willem het deed voorkomen dat hij naarstig op zoek was gegaan voor de juiste bronnen voor zijn heiligenleven.8
Wackers, Janssens, Lulofs en Broens interpreteren het woord ‘vijte’ als een
verwijzing naar een heiligenleven. Wackers heeft het niet over Van den vos
Reynaerde uit het midden van de dertiende eeuw, maar over Reynaerts historie van anderhalve eeuw later, waarvan de eerste negen verzen vrijwel gelijk
zijn aan die van Van den vos Reynaerde. Hij merkt op dat het gebruik van het
woord ‘vite’ in vers 7 ironisch is. Reynaerts levensverhaal is niet echt gebeurd en
zal allesbehalve een heiligenverhaal blijken te zijn.9 Janssens schrijft dat ‘in de
"vite" van Reynaert het woord wel bijzonder ironisch gebruikt wordt voor een
wezen dat in alles het omgekeerde is van heiligheid.’10
Het verst gaan Lulofs en Broens in hun analyse van het woord ‘vijte’. Voor
Lulofs is het een genresignaal. Hij suggereert dat Van den vos Reynaerde de
structuur van een heiligenleven parodieert. Als de passio kan de rechtszaak
tegen Reynaert worden beschouwd, maar Lulofs geeft toe dat de term ‘passio’
meer van toepassing is op zijn slachtoffers. De mirakelen (miracula) bij het
graf stelt Lulofs gelijk aan Reynaerts wonderbaarlijke ontsnapping.11 Dat kan
natuurlijk geen bovennatuurlijk ingrijpen genoemd worden. Reynaert redde
zijn leven door zijn superieure intelligentie.
Niettegenstaande de voor de hand liggende bezwaren tegen Lulofs gedachtegang, heeft Broens de hypothese van Lulofs zeer serieus genomen. De vertaling
van ‘vijte’ met heiligenleven is de hoeksteen geworden voor zijn interpretatie
van Van den vos Reynaerde. Volgens hem is ‘vijte’ een genreaanduiding waarmee de lezer uitgenodigd wordt het verhaal van Reynaert tegen het achterdoek
van een heiligenleven te lezen. De dichter Willem zou het Franse voorbeeld
door toevoegingen en veranderingen zo hebben bewerkt dat het verhaal het karakter kreeg van een omgekeerde vita.12 Dat is een merkwaardige interpretatie
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omdat in de proloog juist het Franse voorbeeld een ‘vijte’ genoemd wordt, maar
die mag volgens Broens nu weer niet als een omgekeerd heiligenleven worden
beschouwd: de Franse tekst zou de hoofse literatuur parodiëren. Voorts betrekt Broens niet in zijn analyse dat in de proloog het woord ‘vijte’ in één adem
genoemd wordt met ‘avonture’ in vers 4 en in Reynaerts historie met het begrip ‘geeste’, ook in vers 4. Verderop in de proloog van zowel de Reynaert als
Reynaerts historie wordt het woord ‘avonture’ nog een keer herhaald in vers
31 van beide teksten.
In vergelijkbare bewoordingen als de meeste Reynaertonderzoekers heeft
Sonnemans zich in zijn proefschrift over Middelnederlandse versprologen uitgelaten over Reynaerts historie. Reynaerts historie is volgens hem een contrafact van de hoofse ridderroman, en mutatis mutandis geldt dat ook voor
Van den vos Reynaerde, waarbij alle normen en waarden die in dit genre
centraal staan op hun kop gezet worden. De twee veelzeggende genreaanduidingen ‘geeste’ en ‘vite’ in Reynaert II zijn volgens hem een katalysator voor
de interpretatie van de tekst. De interpretatie van het verhaal wint immers
aan zeggingskracht door de confrontatie van de tekst met het historiografische
en hagiografische genre.13 Kan één tekst nu tegelijkertijd de structuur van een
heiligenleven en een ridderroman op zijn kop zetten? De Gentse literatuurhistoricus Jo Reynaert heeft in een belangrijk artikel over de stand van het Reynaertonderzoek opgemerkt dat het genre van dierverhalen een eigen retoriek
en receptiementaliteit kent. Om die reden mag de Reynaert volgens hem niet
als de omkering van een ander genre geïnterpreteerd worden.14
Het is dus de vraag of het woord ‘vijte’ noodzakelijkerwijs bij een middeleeuws publiek de associatie met het leven van een heilige opriep en welke functie het woord ‘vijte’ in de proloog van de Reynaert heeft. Om dat te onderzoeken heb ik een corpus van citaten met het woord vite en zijn spellingsvarianten
samengesteld op basis van vindplaatsen die voorkomen op de Cd-rom Middelnederlands,15 de digitale editie van het handschrift van Hulthem (±1400)16
en de digitale edities van het Comburgse (±1400)17 en het Dyckse handschrift
(±1350).18 In het Comburgse en Dyckse handschrift is ook Van den vos Reynaerde overgeleverd. In een eerste paragraaf onderzoek ik of het betekenisveld
van vite exclusief associaties met een heiligenleven opriep. In de tweede paragraaf komt aan de orde of het woord vite functioneerde als een middeleeuwse
vorm van bronverwijzing, een garantie van betrouwbaarheid. Daarna ga ik in
op de vraag waarom de begrippen avonture en vite in de proloog op elkaar
worden betrokken. In een vierde paragraaf ga ik in op het verschil tussen boer-
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de en vite. Ten slotte stel ik me de vraag of er een relatie is tussen het waken en
het schrijven van een vite. Dit alles leidt tot beantwoording van de hoofdvraag
wat de betekenis en de functie van het begrip vite in de proloog van de Reynaert is. De Reynaert wordt als hét voorbeeld van een fictionele tekst gezien.
Is het gebruik van het woord vite louter een literair spel of belooft dit woord
waarheid? Volgens Zemel en zijn leerlinge Verheijen wordt in de Reynaert een
pleidooi gevoerd voor fictionele literatuur.19 Aan het door hen aangezwengelde
debat over waarheid en fictie in Van den vos Reynaerde wil dit artikel een
bijdrage leveren.
‘Die noch bi Reinaerts vite wrachte, hi mochtet leren’
De betekenis van het woord vite
De oudste vermelding van het woord vite in het Middelnederlands komt uit
omstreeks 1200. Op een gehavend vel perkament met het leven van Sente Servas zou hebben gestaan: [di] [di] [ui]te hebben gelesen.20 Het woord vite is tot
ongeveer 1600 in gebruik geweest.21 Vite is een woord dat niet via het Frans,
maar direct uit het Latijn in het Middelnederlands is terechtgekomen. In het
Latijn betekent vita het leven, levenswijze en ook levensbeschrijving, biografie.22 Suetonius (70-140 n. Chr.) schreef De vita Caeserum, dat op zijn beurt in
de negende eeuw een voorbeeld was voor Einhards Vita Karoli.23 Mohammed
was het onderwerp van verschillende vitae. In de twaalfde eeuw circuleerden
verschillende biografieën over Mohammed. In diverse manuscripten kreeg het
gedicht van Embrico van Mainz het opschrift Vita Mahumeti.24 Daarnaast
zijn in de middeleeuwen natuurlijk talloze vitae van heiligen geschreven. Overigens worden die niet altijd aangeduid met het woord vite. Maerlant gebruikt
ook het woord ‘ jeeste’ voor de vita van de apostel Jacob.25
In totaal zijn 289 citaten met het woord vite, viten, vijt, vijte, vijten, uite,
uiten, vyte en vyten verzameld. Opvallend is dat de spellingsvariant vijte alleen in Comburg in de Reynaert voorkomt. Het corpus bevatte daarnaast nog
wel eenmaal de spellingsvariant vijten, eenmaal vyte en driemaal vyten. De
spelling vite/viten is dus dominant. Mogelijk werd ‘vijte’ in de proloog extra
benadrukt door de verlenging van de i.
Het handschrift-Van Hulthem leverde slechts twee, weliswaar zeer interessante citaten. Beide citaten worden hieronder uitvoerig geanalyseerd. Uit het
Comburgse en Dyckse handschrift zijn respectievelijk negen en zes citaten ver-
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zameld, alle vermeld in een bijlage bij dit artikel. In het Dyckse handschrift gaat
het om citaten uit Maerlants Der naturen bloeme en in het Comburgse handschrift om citaten uit bekende teksten als Die rose, Maerlants Heimelicheit der
heimelicheden, Boendales Lekenspiegel en de Rijmkroniek van Vlaanderen.
Een bijzondere betekenis hebben de citaten uit Maerlants Der naturen bloeme
en Heimelicheit. Deze teksten zijn quasi gelijktijdig met de Reynaert geschreven
en zijn ook nog eens in dezelfde handschriften overgeleverd. Weliswaar zijn de
verschillende delen van het Comburgse handschrift niet altijd samengebonden
geweest, maar dat de samenstellende delen altijd in elkaars nabijheid verkeerd
hebben, is meer dan aannemelijk gemaakt.26 Stilzwijgend wordt verwezen naar
deze bijlage wanneer citaten uit deze handschriften aangehaald worden.
Op de Cd-rom Middelnederlands staan vooral de klassieke teksten uit de
dertiende en eerste helft van de veertiende eeuw. Teksten uit de vijftiende eeuw
ontbreken bijna zo goed als geheel. Dat betekent wel dat de meeste gevonden
citaten uit de eeuw na de Reynaert dateren. Het is niet goed mogelijk om de
precieze betekenis van het woord ‘vite’ in het dertiende-eeuws Middelnederlands aan te voelen. De relatie met andere begrippen in hetzelfde woordveld
ontgaat ons voor een belangrijk deel. De betekenis van het woord vite kan echter door gebruik te maken van een groot corpus preciezer benaderd worden
dan tot nu toe het geval was. De citaten uit het corpus die verzameld zijn met
behulp van de Cd-rom Middelnederlands worden alleen met de verkorte titel
van de cd geciteerd. De meeste komen uit de Spiegel historiael van Maerlant
en uit Sente Lutgart. Sente Lutgart levert 98 citaten, Maerlants Spiegel 88 citaten, waarbij die uit de delen die Lodewijk van Velthem en Philip Utenbroeke
schreven niet eens meegeteld zijn. Dat zijn er nog eens vijftien. Opvallend is
dat geen enkel citaat afkomstig is uit de Arturliteratuur en dat de Karelliteratuur alleen is vertegenwoordigd met een citaat uit Madelgijs en de Roman
van Lorreinen. De makers van het Vroegmiddelnederlands Woordenboek
(VMNW) concluderen dat het woord vooral gebruikt werd in literaire teksten, in ambtelijke teksten is het niet aangetroffen. Het woord vite komt dus
vooral voor in literatuur die kennisoverdracht en stichting beoogt. Teksten die
sterk beïnvloed zijn door Latijnse voorbeelden.
Het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) merkt daarnaast op dat
het woord nauwelijks in proza wordt aangetroffen en concludeert daaruit dat
het vooral in de verheven schrijftaal van dichters gangbaar was.27 In het corpus
werden maar zes citaten aangetroffen. Daarvan waren er vijf afkomstig van
Ruusbroec en één uit de Bijbelvertaling van 1360.28 Aangenomen mag dus
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worden dat het woord zich vanuit een intellectuele elite verspreidde. Hoe het
woord vite zich verspreidde, valt echter niet goed na te gaan.
Het zal geen toeval zijn dat de Brandaan in Comburg, waarvan het voorbeeld
niet teruggaat op een Latijns voorbeeld, het woord vite niet bevat.29 Overigens
spreekt het Comburgse handschrift elders wel over de vite van Brandaan. Hier
betekent het de levensbeschrijving, het boek over Brandaan. De hoofdbetekenissen van het woord vite ‘levensbeschrijving’ en ‘leven’ vloeien echter in elkaar
over. Zo is in Comburg te lezen dat de wijze dichter Venantius Fortunatus
de vita van Sint Maarten ‘screef claer’. Volgens de paralleloverlevering in het
Brusselse handschrift van Der leken spieghel schreef Fortunatus echter niet
de vita van Sint Maarten, maar beschreef hij zijn leven: ‘dat hi daer [in Tours
JdP] / Sente Mertens vite bescref claer’.30 Duidelijker kan eigenlijk niet worden
geïllustreerd, dat de verschillende hoofdbetekenissen van het woord vite, levensbeschrijving en leven, in elkaars verlengde liggen. Het is opvallend dat het
woord ‘vite’ in de betekenis van levensbeschrijving altijd naar een Latijnse tekst
verwijst. In een Middelnederlandse tekst wordt een heiligenleven simpelweg
aangeduid met het ‘leven’, bijvoorbeeld ‘dat leven des heiligen bisscop sunte
Ludger’.31 Het komt ook voor dat een heiligenleven ‘legende’ wordt genoemd,
een begrip dat heel voorzichtig als een genreaanduiding geïnterpreteerd zou
kunnen worden.32 Een voorbeeld is ‘die legende der glorioser maghet sinte Clara’.33 De schrijver van de Brandaan duidt zijn bron aan met ‘legende’.34
Nu is het niet noodzakelijk dat een vite over een heilige gaat. In Der naturen bloeme spreekt Maerlant over de vite van Alexander de Grote. In Spiegel
historiael komen we de vite tegen van Alexander35 en de door Widukind van
Corvey, – Maerlant noemt hem de monnik Windelinc –, geschreven levensbeschrijving van keizer Otto I, die in het Latijn bekend staat onder de naam
Res gestae Saxonicae.36 Volgens de Brabantse yeesten heeft Einhard de vite
beschreven van Karel de Grote. De schrijver Boendale roept zijn publiek op om
Einhards Vita Karoli te lezen.37
In aansluiting op het Latijn is de betekenis van het woord vite nog veel ruimer. Vite wordt ook gebruikt om de levenswandel, de manier van doen van een
persoon of een groep mensen aan te duiden. Een bonte stoet van mensen trekt
in de citaten voorbij. Ruusbroec spreek over de vite van de goede priester;38 de
gevallen non Beatrijs biecht haar zondige ‘vite’ op;39 mensen met geldschulden voeren een ‘quade vite’.40 In Comburg vertelt het korte verhaal Van tween
ghesellen die elc voer andren steruen wilden hoe een koopman door een vete
geraakt ‘in cranker vite, arem allendich ende onverduldich’. In de Madelgijs
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wordt de ‘vite’ van iemand die een onenightstand heeft, omschreven als die
van een beest.41 Het moeilijk te vertalen ‘Nu moechdi horen nyewe vite vanden
paep’ uit een gedicht van Willem van Hildegaersberch laat zich misschien het
best parafraseren als ‘luister nu wat de nieuwe, ongehoorde, handelwijze van de
pastoor was’.42 Die betekenis sluit aan bij een passage in Der minnen loep, waar
een vrouw vraagt om (letterlijk) uitstel van executie. Dat kwam de koning voor
als ‘nuwe vijt’.43 Boendale spreekt over de ‘vite’ van herauten44 en de ‘vite’ van
het huwelijk;45 Jan van Heelu over die van monniken,46 maar het zijn vooral de
buitenstaanders die over de tong gaan. Er wordt melding gemaakt van de ‘Sarrasine van wilder viten’;47 de Bulgaren zijn zelfs van ‘vreseliker vite’.48 De vreemde vite van de heidenen die bij de Elbe wonen, komt ter sprake49 en dezelfde
kwalificatie krijgt de vite van de Ysmaliten (islamieten), omdat ze ‘wreet ende
fel’ zijn.50 De stichter van hun godsdienst was volgens Maerlant ‘van … groten viten’; hij had ‘een spectaculaire levenswandel’, zoals Van Oostrom dat zo
sprekend vertaalt.51 Als we Maerlant moesten geloven dan waren de joden van
‘argher viten’ dan de sodomieten.52 De enige groep buitenstaanders die waardering ontvangt zijn de Brahmanen die een voorbeeldig, sober leven leiden. Toen
Alexander de Grote van hun ‘vite’ hoorde, liet hij ze met rust.53 Speciale aandacht krijgen de hypocrieten. Het corpus bevat maar liefst twee citaten die op
hun vite betrekking hebben. In het Dyckse handschrift wordt in Der naturen
bloeme gesproken over de kievit, vaneel in het Middelnederlands, als symbool
van de huichelaars. ‘Wel betekent des vanels vite / Tleuen van den ypocrite’,
schrijft Maerlant. Die rose, te vinden in Comburg, verklaart dat hypocrieten
over ‘haren viten’ nooit de waarheid willen horen. Van zo iemand kan worden
gezegd: ‘Achter hem leestmen haren vite.’54
De ‘vite’ van de Reynaert is nu weer volgens een fabel in het Hulthemse
handschrift navolgenswaard. In deze fabel ontbiedt de zieke leeuw alle dieren
naar zijn hol, ook Reynaert. De vos ziet echter dat geen enkel dier eruit terugkeert en besluit dat het raadzaam is er niet binnen te gaan. De slimme vos
spiegelt zich aan de lotgevallen van de anderen. Aan het slot spreekt de verteller
het publiek aan:
Die noch bi Reinaerts vite wrachte, hi mochtet leren, waer hi vroet.55
(Die nog te werk gaat als volgens Reynaerts ‘vite ‘,
hij kan het [nl. zich zelf onderrichten, JdP] leren, als hij wijs is.)

Over de vertaling van het woord vite in dit citaat zijn de geleerden het niet eens.
Verdam verklaart in het MNW ‘vite’ als streek.56 De Nijmeegse uitgevers van
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de tekst kiezen voor levensverhaal. Met een beroep op vers 7 van de Reynaert
tekenen ze daarbij aan dat ‘vite’ eigenlijk een heiligenleven is en het hier ironisch
gebruikt wordt. Zowel ‘streek’ als een ‘ironische allusie naar een heiligenleven’
lijken hier niet te passen. Van Oostrom parafraseert het vers als: ‘Moraal: stem je
gedrag af op het observeren van anderen’.57 ‘Levenswijze’ lijkt de beste vertaling.
Ook in een andere fabel komt het woord vite voor. In fabel LXIV van de
Esopet ontmoet een wolf een hond. Eerst is hij jaloers op zijn leventje, maar
wanneer hij merkt dat de hond aan de ketting ligt, zegt hij: ‘nv si al dijn / Dine
grote weelde dine vite’ en hij besluit met de woorden: ‘Hout dine vite ic houde
die mine’.58 Dat is een dialoog die uit het leven gegrepen is. Direct of indirect
zijn deze fabels natuurlijk gebaseerd op Latijnse bronnen, maar op een gegeven
moment zal het woord vite in de betekenis van levenswijze toch wel zijn doorgedrongen tot de spreektaal.
In de zestiende eeuw verdwijnt het woord vite.59 Het lijkt alsof het woord verdrongen wordt door het begrip regiment.60 Al komt de betekenis ‘levenswijze’,
‘manier van doen’ nog voor, vite heeft volgens zestiende-eeuwse woordenboekmakers vooral de betekenis van ‘list’ of ‘streek’ gekregen. Kiliaan vermeldt in
zijn Dictionarium teutonico-latinum uit 1588 alleen nog deze betekenis voor
het woord.61 Lambrecht geeft in 1562 ook nog de betekenis coustume de faire
in zijn Naembouck.62 Het MNW geeft voor de periode voor 1500 ook de betekenis ‘streek’.63 Echter in de citaten die het MNW als bewijsplaats aanhaalt,
kan vite evengoed ‘levenswijze’ als ‘streek’ betekenen.
Het woord vita verschijnt in de betekenis van ‘heiligenleven’ weer in het Nederlands in de negentiende eeuw. De oudste attestatie dateert volgens de etymologiebank van 1872.64 Het kan geen toeval zijn dat juist vanaf het moment
dat vita weer courant wordt in het Nederlands, onderzoekers het woord vijte
in de Reynaert gaan interpreteren als heiligenleven. Echter, als er een ding
duidelijk geworden is uit dit overzicht van de betekenis van het woord vite in
de middeleeuwen dan is het dat het woord een hele reeks associaties kon oproepen, die zich beslist niet beperkten tot die van een voorbeeldig heiligenleven.
In bovenstaande voorbeelden sluit het gebruik van het woord vite nauw aan bij
dat van het Latijnse woord vita. Zowel in het Latijn als het Middelnederlands
zijn de hoofdbetekenissen: leven, levensbeschrijving, levenswijze. Het Middelnederlandse woord vite kan betrekking hebben op om het even wie, of het
nu heiligen of schuinsmarcheerders zijn, heidenen of christenen. Het zou zo
kunnen zijn dat het woord zich vanuit de biechtpraktijk in het Middelnederlands heeft verspreid. De Beatrijs is daar een vingerwijzing voor. Het woord is
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prijzend noch misprijzend. Lexicografen hebben de betekenis van voorbeeldig
(heiligen)leven nooit benadrukt. Wie Van den vos Reynaerde leest als een
omgekeerd heiligenleven, leest het verhaal vanuit de moderne betekenis van
het woord vita.
‘Alse ons die uite doet uerstaen’
Vite als de middeleeuwse garantie voor betrouwbaarheid
Het zou aan paus Clemens (92-99 na Christus) te danken zijn dat de ‘viten’ van de martelaren opgetekend zijn. Volgens een tekst in het Comburgse
handschrift zond hij zeven notarissen uit om getuigen te horen over de ‘viten’
van martelaren en die op schrift te stellen. Die levensbeschrijvingen waren uitermate betrouwbaar want ze gingen direct terug op ooggetuigen. Maerlant
schrijft in Der naturen bloeme dat Hiëronymus in zijn ‘vite’ van de anachoreet
Paulus een ontmoeting beschrijft tussen de heilige Antonius en een centaur.
Aan het bestaan van een centaur hoeft dan ook niet getwijfeld te worden.
Het VMNW en het MNW geven nog een andere betekenis voor vite, die
aansluit bij deze citaten, die van geschiedboek. Het VMNW wijst erop dat
vite vaak wordt aangetroffen als verwijzing naar de gebruikte biografische of
historische bron. Maerlant verwijst in de Spiegel historiael naar zijn bron de
Historia Hierosolymitana expeditiones van Albertus Aquensis met de term
‘vite’.65 De historische bron bij uitstek, de Bijbel, wordt frequent aangeduid met
het woord vite. Maerlant noemt het Oude Testament, ‘doude vite’.66 In zijn
Rijmbijbel beroept hij zich op zijn bron, de Bijbel: ‘Nachts sprac god, segghet
die vite, tote Natanne’.67 In de Rijmkroniek van Vlaanderen, overgeleverd
in Comburg staat dat David door God van een schaapherder tot een koning
gemaakt werd, zo vertelt ons ‘die vite’. Volgens Alexanders geesten is te lezen
in Davids ‘vite’ dat hij door Samuel werd uitverkozen. Maerlant lijkt hier zelfs
zijn publiek op te roepen dat na te slaan: ‘men leset dat in sine vite!‘68 ‘Vite’
moet in deze gevallen een verwijzing naar de Bijbel zijn.
Ook de schrijver van de Grimbergse oorlog verwijst een aantal malen naar
een ‘vite’. Dat doet hij wanneer hij een wapenrok beschrijft van vermiljoen met
een gekanteeld zilveren schildhoofd.69 Eveneens beroept hij zich op deze ‘vite’
bij de beschrijving van een gevecht met dodelijke afloop. Hij laat daarbij niet
na om het wapen van de gesneuvelde te beschrijven.70 De ‘vite’ waar hij naar
verwijst doet denken aan de ereredes van Herauten.71
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Het begrip vite in de betekenis van ‘geschiedboek’ breidde zich ook uit tot
geschiedenis, meer bepaald de klassieke geschiedenis. In Heimelicheit der heimelicheden, te vinden in Comburg, staat de retorische vraag wat in oude tijden
(‘viten’) het rijk van de Scythen ten onder deed gaan. Hier wordt ook weer
verwezen naar de klassieke geschiedenis, die schriftelijk is overgeleverd.
Het zijn niet alleen historische bronnen die aangeduid worden als vite.
Maerlant noemt de Historia naturalis van Plinius in Der naturen bloeme ook
een ‘vite’. Hij gebruikt dat woord zelfs in het meervoud, wanneer hij vermeldt
waar de kostbare karbonkelsteen gevonden kan worden. Datzelfde doet hij
wanneer hij spreekt over de kostbare parels, die in India gehaald worden uit de
zoetwaterparelmossel. Maerlant spreekt over Aristoteles, Plinius, Ambrosius,
Isidorus van Sevilla en Jacob van Vitri als degenen die ‘viten scriuen van naturen’.
Het begrip vite in de betekenis van ‘geschiedboek’, of breder ‘beschrijving
van zaken’, wordt dus vooral gebruikt om naar een betrouwbare Latijnse bron
te verwijzen; ‘alse ons die uite doet uerstaen’ 72 . Daarmee lijkt het specifieker
dan het begrip aventure. In Arturverhalen wordt ‘daventure seget’ gebruikt
als bronverwijzing, niet de vite vertelt.73 Een tekst die verwijst naar een vite
pretendeert de waarheid te zeggen. Een vite is geen verhaal van horen zeggen,
maar baseert zich op zegslieden die ooggetuigen waren.
Als een woord eenmaal de gevoelswaarde krijgt van een betrouwbare mededeling dan kan het ook in een iets andere betekenis gebruikt worden. In de
Roman van Lorreinen bezoeken Ritsart en zijn magen koning Karel. Ritsart
zegt tegen hem, wij kunnen geen geschenken geven, maar ‘hort ene andre vite’,
ons leven staat tot uw [Karels] beschikking.‘ 74 ‘Hort ene andre vite’, zal zoveel
betekenen als ‘luister naar iets anders dat zeker waar is’. In deze betekenis komt
het woord vite echter maar een keer in het corpus voor. Te veel conclusies mogen niet aan dit citaat verbonden worden. Wel mag uit dit citaat geconcludeerd
worden, dat als het woord buiten zijn normale context wordt gebruikt, zoals
ook in de Reynaert het geval is, het niet noodzakelijkerwijs als parodiërend of
ironisch geïnterpreteerd hoeft te worden.
Uit deze paragraaf kan wel worden geconcludeerd dat het woord vite in een
specifieke betekenis in het Middelnederlands werd gebruikt. Het woord wordt
gebruikt om een Latijnse tekst, een fysiek object, mee aan te duiden. Aanvankelijk zullen klerken vooral de levensverhalen van heiligen vertaald en verteld
hebben aan leken. In de tijd dat de Reynaert geschreven werd, werd elke Latijnse tekst, de Bijbel, Plinius … aangeduid als een vite. De status van een
Latijnse tekst was er een van waarheid. Volgens Maerlant moet men ‘ystoriën
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in Latine’, de teksten die hij elders viten noemt, meer vertrouwen dan teksten
in het ‘Romans’ (Frans), want die zijn zelden waar noch volledig.75 Roman als
aanduiding voor een boek geschreven in de Franse taal, komt in het Middelnederlands niet voor. Wel werd in het Oudfrans een boek geschreven in de volkstaal aangeduid als een ‘roman’.76 Gezien de verscheidenheid van teksten die
aangeduid worden met vite, kan het begrip onmogelijk een genreaanduiding
zijn. Er moet voor gewaakt worden het woord vite te duiden vanuit een (te)
modern begrippenkader. Sowieso is een genreaanduiding in bijna alle gevallen
hoogst problematisch. Het lijkt eerder dat het onderscheidend criterium allereerst de taal was. De taal was daarnaast een indicatie voor de betrouwbaarheid
van de tekst. Sporadisch, zoals in de Grimbergse oorlog het geval is, wordt het
woord vite gebruikt om te verwijzen naar een bron die dezelfde betrouwbaarheid garandeert als een Latijnse tekst. Daar zijn nog twee andere voorbeelden
van: de Reynaert en Van Lacarise.
‘Dits die vite van Lacarise’
Avontuur en vite in een broodjeaapverhaal
Het woord vite wordt ook gebruikt in de komische vertelling Van Lacarise
den katijf, die een ander sach bruden sijn wijf, die waarschijnlijk geschreven
is aan het eind van de veertiende eeuw.77 Het verhaal wordt zowel ‘avontuere’ als
‘vite’ genoemd. ‘Avontuere’ in vers 1 (‘Een avontuere sal ic u tellen’) en ‘vite’ aan
het slot in vers 102 (‘Dits die vite van Lacarise’). Dat is een belangrijke overeenkomst met de proloog van de Reynaert waarin ‘avonture’ en ‘vite’ met elkaar in
verband worden gebracht. Lodder interpreteert het woord ‘vite’ als een signaal
dat het verhaal als een parodie op een heiligenleven gelezen moet worden. Lacarise zou een schijn- of antiheilige zijn.78 Een opvatting die verrassende overeenkomsten vertoont met de ideeën van Broens over Reynaert! Daarom is het de
moeite waard deze tekst aan een nadere analyse te onderwerpen.
Het verhaal is ook bekend uit een Duitse en Franse versie.79 De Nederlandse
versie van het verhaal zou zich, zo zegt de verteller, voor tien jaar in Lokeren
aan de Schelde (sic!) hebben afgespeeld (v. 4-5). Het gedicht pretendeert dus
waar gebeurd te zijn, maar heeft alle kenmerken van een broodjeaapverhaal.
Wanneer een vrouw een afspraakje heeft met de pastoor, komt haar echtgenoot binnen. Zij vertelt haar man dat hij er lijkbleek uitziet: het lijkt wel alsof
hij uit de dood is opgestaan. De vrouw en de paap stellen voor om hem de vol-
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gende dag te begraven en leggen hem alvast onder een doodskleed. Door het
doodskleed heen kan de oude sukkel met open ogen zien hoe zijn vrouw het
doet met de pastoor. De hoofdpersoon Lacarise is zo in een onterende situatie
terechtgekomen. Volgens het MNW betekent aventure ‘de wederwaardigheden’ en gaat het in het bijzonder om een gevaarlijke geschiedenis.80 Met recht
mag het een avontuur worden genoemd. De eer van de hoofdpersoon staat op
het spel. De vraag is hoe het woord ‘vite’ dient te worden geïnterpreteerd.
Als bewijs voor zijn opvatting dat hier sprake is van een omgekeerd heiligenleven, voert Lodder aan dat Lazarus de naam is van een heilige. Het is ook
niet zeker dat Lazarus een directe allusie is op een heilige. De naam Lacarise,
Lazarus, is natuurlijk bekend uit de Bijbel. Hij werd vereerd als heilige, maar
die verering is beperkt gebleven tot Zuid-Frankrijk; in de Nederlanden werd
hij niet als heilige vereerd.81 Zijn naam suggereert alleen dat hij na zijn kleine
dood weer is opgestaan.
Voorts voert Lodder aan dat in het verhaal sprake is van een ‘wonder’. Waarschijnlijker is dat de verzen 41-43, ‘dits wonder groet, ic hoere ende ghi maect
mi doet ende ic sie met minen oeghen’ niet meer betekent dan dat Lacarise eerst
niet wil geloven dat hij dood is. Het verbaast hem: ‘ik hoor dat jullie me voor
dood houden, maar ik zie met beide ogen.’ Als zijn vrouw dat bevestigt, riposteert hij dat hij niet geleden heeft toen hij stierf, ‘ic soe lettel qual’ (v. 52). Dat
hier de passio van een heilige geparodieerd wordt, valt daarom eveneens te betwijfelen. De sullige Lacarise moet zich ervan laten overtuigen, dat hij dood is.
Een volgende aanwijzing dat het niet als een heiligenleven geïnterpreteerd is,
is te vinden in de activiteit van de censor. Het verhaal van de onkuise priester
gaf aanstoot. Een andere hand heeft in de tekst ‘pape’ uitgeradeerd en vervangen door ‘gilde’ of ‘vrient’ en het woord ‘here’, wat priester betekent, door ‘gilde’.
In het opschrift van het verhaal verving hij ‘enen pape’ door ‘een ander’. Het
woord ‘vite’ gaf echter géén aanstoot.82 Dat maakt het onwaarschijnlijk dat dit
woord als een religieuze parodie is bedoeld.
Het belangrijkste bezwaar tegen Lodders interpretatie voert hij zelf aan. Hij
merkt op dat het publiek waarschijnlijk er zich niet van bewust was dat het
naar een parodie op een heiligenleven zat te luisteren. Het woord ‘vite’ staat
immers pas aan het einde van het gedicht. De humor in de tekst lijkt me dan
ook eerder situationeel dan intertekstueel. Aansluitend bij het gebruik in teksten zoals die van Maerlant, dient het woord vite om de lezer aan het einde van
het verhaal er nog eens van te overtuigen dat ‘de avontuere’ werkelijk tien jaar
geleden in Lokeren aan de Schelde is gebeurd.
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Ook in de Reynaert wordt ‘avonture’ met ‘vijte’ gecombineerd. Het woord
‘avonture’ is bij uitstek geschikt om Reynaerts veroordeling en ontsnapping aan
de galg te beschrijven. Niet zonder reden wordt het woord ‘avonture’ nog een
keer in de proloog herhaald (v. 31). De combinatie ‘vite’ met ‘avonture’ geeft aan
de geschiedenis de aura van een verhaal met waarheidsgehalte.
In Reynaerts historie is aventure in vers 7 veranderd in de ‘geesten’. Door die
verandering verschuift de focus van het hachelijke avontuur dat de vos beleeft
naar zijn sluwe streken, maar ook de ‘geesten’ mogen in dit geval omschreven
worden als een ‘vite’, een waar verhaal. Zowel Reynaerts historie als Van Lacarise zijn geschreven omstreeks 1400. De manier waarop zij vite met avonture combineren wijkt echter niet af van die in Van den vos Reynaerde, een
tekst die anderhalve eeuw ouder is. De vraag is wat de achterliggende reden is
om deze begrippen in de Reynaert te combineren.
Maerlant, Boendale en de interpretatie van de eerste negen verzen
van de proloog
In deze paragraaf wordt het blikveld verruimd door de eerste negen verzen
van de Reynaert te confronteren met Maerlants opvattingen. Maerlant en
Willem hebben gemeen dat het beiden zeer zelfbewuste en in hun tijd bekende schrijvers zijn. Zowel Maerlant als Willem durven het aan hun werk
te beginnen met hun eigen naam. ‘Jacob van Merlant die dit dichte’ vangt de
verteller aan van Der naturen bloeme. De Reynaert begint met ‘Willem, die
Madocke maecte’. In het geval van Willem moet het om meer gegaan zijn dan
het imiteren van zijn voorbeeld. Branche I van de Roman de Renart vangt aan
met ‘Perroz, qui son engin ess’art’.83 Door met hun eigen naam te beginnen
plaatsen Pierrot, Willem en Jacob van Maerlant zich in de categorie van de
literaire supersterren. Alleen al het noemen van hun naam was voldoende om
verwachtingen te wekken bij het publiek.
De bevlogen dichter Willem wordt vaak tegenover de schoolmeester
Maerlant geplaatst. Van Oostrom meent dat beide dichters elkaar niet mochten.84 Maerlant zou de dichter van de Reynaert zelfs gedist hebben toen hij
omstreeks 1271 in zijn Rijmbijbel schreef:
Want dit nes niet Madox droem,
Noch Reinard[s], noch Arturs boerden.85

~ 193 ~

Tiecelijn 27

Zijn Rijmbijbel valt niet te vergelijken met de droom van Madoc, of de beuzelverhalen over Reynaert en Artur. ‘Boerde’ gebruikt hij hier niet in de betekenis van een kluchtige vertelling, maar van beuzelverhaal. ‘Droem’ gebruikt
Maerlant mogelijk als een synoniem voor ‘boerde’. In het Oudfrans wordt
‘songe’ gebruikt voor een leugenachtig verhaal.86 Ook in de proloog van zijn
Spiegel historiael breekt Maerlant de staf over ‘die boerde van den Grale’ en
‘die loghene van Percevale’.87 In de literatuurgeschiedenis is Maerlant vanwege
deze woorden vaak beschouwd als een droogstoppel die geen greintje gevoel
had voor literatuur. Om het met de woorden van Wackers te zeggen: auteurs
als Maerlant geloofden niet ‘in de mogelijkheid van fictie om de waarheid over
te dragen’.88 Zemel en Verheijen spelen daarom met de gedachte dat de Reynaert gelezen moet worden als een reactie op de afkeuring van fictie, zoals die
door Maerlant meermalen werd verwoord. Zij interpreteren de Reynaert als
een poëticale tekst. 89 Hun opvatting ligt in het verlengde van wat Wackers
schrijft in zijn dissertatie.90 Van Oostrom echter meent dat Maerlant fictie
niet per se veroordeelde, maar alleen verhalen die een loopje namen met de
werkelijkheid, maar toch pretendeerden waar te zijn.91 Bovendien schuwt
Maerlant in zijn werk vergelijkingen tussen mensen en dieren niet.92 Onder
literatuurhistorici is er dus een debat over de vraag of er een debat was over
de toelaatbaarheid van fictie. Een debat dat zich toespitst op de receptie van
de Reynaert.
Opmerkelijk genoeg liet Maerlants navolger en bewonderaar Boendale zich
veel positiever uit over de Reynaert, hoewel hij ook vol kritiek was op beuzelverhalen, zoals dat over Karel de Grote die uit stelen gegaan zou zijn.93 Net als
Maerlant veroordeelde hij teksten die de waarheid geweld aandeden. Hij deed
dat in ‘Hoe dichters dichten zullen’, een kapittel uit Der leken spiegel. Een
hoofdstuk dat onder neerlandici bekend staat als de eerste poëtica in het Nederlands en daarom ook meermalen bestudeerd is.94 In ‘Hoe dichters dichten
zullen’ verantwoordt Boendale waarom verhalen over Reynaert wel de moeite
waard zijn. Boendales tekst is ook overgeleverd in het Comburgse handschrift.
Voor een deel is deze tekst zelfs geschreven door de kopiist die ook de Reynaert voor zijn rekening nam. Janssens vond de gedachte verleidelijk dat deze
kopiist voor deze passage een bijzondere belangstelling had. 95
Ik geef de tekst uit ‘Hoe dichters dichten zullen’ hier weer naar het Comburgse handschrift in een kritische editie. Boendale vindt dat dichters altijd de
waarheid moeten vertellen, maar hij maakt een uitzondering voor dierverhalen
waaruit men iets kan leren over de aard van de mens.
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185

190

195

Ets waer, Ysoep ende Aviaen
Dichten ende doen verstaen
Ghedichten van vele zaken,
Van dieren als datsi spraken:
Dats om leringhe diere hute gaet
Daermen svolx wesen by verstaet.
Ende meniche andre ryme
Van Reynarde ende Ysegrime
Brunen den bere enten das.
Dat dese dinc vonden was
Was al om lere ende wijsheit,
Als ic voren hebbe gheseit.
Want een zin die es swaer
Die maken exemple claer.
Want in parabelen god selve sprac
Sine sermoene die hi vertrac.96

(Het is waar, Esopus en Avianus schreven en vertelden in gedichten
over velerhande zaken: over dieren, alsof ze konden spreken. Dat is
vanwege de les die eruit te leren is, zo kan men de aard van de mensen begrijpen. En dat kan men ook uit enkele andere gedichten, zoals
die over Reynaert, Isegrim, Bruun de beer en de das. Deze fabels zijn
bedacht vanwege de wijze lessen, zoals ik al zei. Want moeilijke, abstracte opvattingen kunnen door concrete voorbeelden duidelijk worden gemaakt. Jezus doorweefde immers zijn preken die hij hield met
parabelen.)

Lulofs, Wackers en Janssens hebben dit fragment betrokken bij de Reynaertstudie. Wackers en Jansen beschouwen het als een verdediging van de Reynaert tegen de aantijging dat het een leugenachtig verhaal zou zijn.97
Met een slag om de arm mag aangenomen worden dat de middeleeuwse
lezers van Comburg de Reynaert mede waardeerden om de redenen die
Boendale aangaf. Boendale stelt de verhalen over Reynaert op één lijn met de
fabels van Esopus en Avianus, die nu juist weer niet zijn overgeleverd via het
Comburgse handschrift. Boendale plaatst de Reynaert binnen een didactische
context. Zeker is dat het Dyckse handschrift binnen zo’n context heeft gefunctioneerd, terwijl het Comburgse handschrift zich lijkt te richten op een publiek
met maatschappelijke verantwoordelijkheid.98
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Er valt nog meer te zeggen over de tekst van Boendale. Het woord ‘zin’ heeft
volgens zowel het VMNW als het MNW betrekking op zaken van de geest.99
Dat impliceert dat fabels geen betrekking hebben op het domein van de waargebeurde feiten, maar zich bezighouden met abstracte onderwerpen als het
karakter van de mensen. Fabels en historische verhalen hebben betrekking op
een ander domein van het menselijk leven. Het is beslist niet zo dat Boendale
alle dierverhalen goedkeurt. De formulering ‘meniche andre ryme’ hoeft niet
geïnterpreteerd te worden als ‘veel’. ‘Meniche’ laat zich hier het best verklaren
als ‘enkele’.100 Die enkele andere verhalen kunnen volgens Boendale worden beschouwd als een aanvulling op de klassieke fabelverzamelingen van Esopus en
Avianus. Zowel uit deze fabels als uit de verhalen over Reynaert en Bruun kan
men de aard van mensen leren kennen. Zo gelezen, blijft nadrukkelijk de mogelijkheid open dat ook Boendale vond dat bepaalde (mondeling circulerende)
verhalen over de vos niet door de beugel konden.
Zo lang de dieren zich in overeenstemming met hun natuur gedragen, kan
geen onwaarheid worden verkondigd. De dichter van Sente Lutgart is door onderzoekers wel beschouwd als een tegenstander van dierverhalen. Apen moeten
geen speren breken en rammen geen missen zingen, schrijft de dichter van Sente Lutgart. Fabels waar dieren zich zo gedragen, keurt hij af … door een fabel te
vertellen.101 Hij keurt dus alleen dierverhalen af waar dieren zich tegen hun aard
gedragen. De fictie van de fabel, dat dieren spreken, rechtvaardigt de Esopet met
een ‘alsof ’. Hij zal exempelen vertellen over dieren, ‘recht of si spraken’.102 Hildegaersberch, die waarschijnlijk Boendales poëtica kende, zegt dat dieren niet
kunnen spreken, maar fabels zijn ‘in ghelijck’ geschreven, als een gelijkenis.103
Het lijkt dus dat het genre van de fabel niet in zijn geheel wordt afgewezen, maar
alleen dierverhalen zonder moraal, vol spotlust, waarin dieren hun eigen aard
overstijgen. Donald Duck en Heer Bommel zouden voor de dichter van Sente
Lutgart vanwege hun menselijkheid onaanvaardbaar zijn geweest.
Maerlant had in ieder geval de nodige waardering voor fabels. De vertaling
die Calfstaf en Noydekijn maakten van de fabels van Esopus beval hij zijn publiek aan vanwege de ‘spellecheit ende wijsheit van zinne’, vrij vertaald vanwege
lering en vermaak.104 Hij wees fictie zeker niet in alle gevallen af. De verschillen tussen Maerlant en Boendale zijn dus minder groot dan ze op het eerste
gezicht lijken.
Er zijn redenen om aan te nemen dat Maerlant niet ‘onze’ Reynaert op het
oog had toen hij de boerde van Reynaert afkeurde. Ten eerste lijkt de term
boerde vooral betrekking te hebben op mondeling circulerende vertellingen. In
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Vanden levene ons heren worden de wereldse verhalen over Roeland, Alexander en Pyramus afgedaan als weinig verheffend voor de ziel. In deze gedichten
over oorlog en minne is weinig wijsheid te vinden. ‘Dit es boerde, al eest gescreven’, ook al is het geschreven.105 Opgeschreven woorden waren een bron van
wijsheid. De achterliggende norm is dus dat boerden niet aan het perkament
zouden moeten worden toevertrouwd.
Ten tweede duidt het noemen van Reynaert in Heymelijchede der heymelijcheit en Der naturen bloeme erop dat Reynaert in de dertiende eeuw veel
meer was dan de hoofdpersoon van één bepaald literair verhaal. In Heymelijchede der heymelijcheit (ca. 1266) en in Der Naturen bloeme (ca. 1270)
gaat hij ervan uit dat zijn publiek vertrouwd is met Reynaerts streken. Volgens
Der naturen bloeme is het de gewoonte van Reynaert om het hol van de das
te kraken.106 In de Heymelijchede vergelijkt hij zelfs het karakter van mensen
met dat van dieren. Mensen kunnen stoutmoedig als de leeuw zijn, goedaardig
als de olifant, lafhartig als de haas, snel als een hinde en ‘scalc recht na den
vos Reynaert’. In de Latijnse bron van Maerlant stond ‘vulpes’, maar om zijn
publiek te behagen noemde hij die vos ‘Reynaert’.107 De verzen in de Heymelijchede en Der naturen bloeme kunnen onmogelijk als een aanval op Willem,
de dichter van ‘onze’ Reynaert, worden gelezen. In deze werken, die kort voor
de Rijmbijbel zijn geschreven, laat hij er niets van blijken dat hij vossenverhalen zou afkeuren, eerder het tegendeel. Maerlant refereerde aan een cultureel
icoon, dat tot de fantasie van zijn publiek sprak.
Ten derde valt uit Maerlants bewoordingen af te leiden, dat hij het gedicht
van Willem niet op het oog had. Maerlant wijst kopiisten er namelijk op dat
hij niet over Madocs droom, noch van Reynaerts, noch van Arturs boerden
een dichtwerk heeft gemaakt, maar de Bijbelse geschiedenis tot zijn onderwerp heeft. Die kopiisten mogen daarom niet zomaar zijn tekst veranderen,
het is ware geschiedenis.108 Maerlant verwijst dus niet naar bepaalde bestaande
dichtwerken over Reynaert, Madoc en Artur, maar naar de stof, de matière
die hij bewerkt heeft. Juist in de tweede helft van de dertiende eeuw gingen
Dietse auteurs mondeling circulerende verhalen bewerken tot gedichten op
perkament. De Walewein is een bekend voorbeeld. Van Oostrom benadrukt
hoezeer de overgeleverde middeleeuwse teksten eigenlijk niet meer zijn dan de
splinters van een veel grotere orale traditie.109 Toen Maerlant de boerden over
Madoc, Reinaert en Artur laakte, had hij dus waarschijnlijk mondelinge verhalen op het oog die bewerkt konden worden tot een geschreven tekst en niet het
werk van zijn collega Willem.
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Ten slotte was Maerlants Hollandse publiek mogelijk niet vertrouwd met
‘ons’ verhaal en kende het alleen maar mondeling circulerende verhalen over de
vos. Er zijn aanwijzingen dat de tekst na 1275 een tweede leven als schooltekst
kreeg en daardoor de status van ‘klassieker’. Ik hoop daar in een latere publicatie op terug te komen. Als een aanvullend argument kan dit natuurlijk niet
gelden.
Het debat over fictie komt mij eerder voor als een debat over de verhouding
tussen triviale mondelinge verhalen en serieuze literatuur die (morele) waarheid probeert over te brengen. Boerden vallen natuurlijk onder de categorie
triviale verhalen, die het publiek geen morele verheffing brengen. Vanuit het
perspectief van een schrijver van religieuze literatuur waren al snel alle andere
verhalen boerden, verhalen die geen morele verheffing boden. Esopische fabels
en ‘onze’ Reynaert waren echter verhalen die leerden wat het wezen van de
mens was en die zullen dan ook niet gekarakteriseerd zijn als een boerde. Het
zullen de mondeling circulerende verhalen over de streken van de vos en het
beuzelverhaal over Madoc, verhalen zonder een al te diepe moraal, geweest zijn
die de afkeuring van Maerlant veroorzaakt hebben. Voor de dertiende eeuw
mag niet vergeten worden dat op schrift gestelde teksten de concurrentie aangingen met een bloeiende vertelcultuur, waarbij vaak een boerde werd verteld
om het vermaak. ‘Daer omme lachen die liede’, schrijft Boendale. Maar deze
ijdele woorden kunnen beter achterwege blijven.110
‘Eer hijt vant in zijn ghedochte’
De retoriek van de vertellersproloog
Vanuit het perspectief dat het publiek van de Reynaert vertrouwd was met
de mondeling circulerende verhalen over Madocs droom en dierverhalen kunnen de eerste negen verzen van de proloog geïnterpreteerd worden als een
weerlegging van de verwachting dat het publiek gaat luisteren naar een boerde,
een beuzelverhaal. ‘Onze’ Reynaert is een vite, het echte verhaal over de vos.
Een verhaal waarin de waarheid gezegd zal worden.
In de eerste negen verzen van de proloog maakt de verteller zijn publiek duidelijk, dat de dichter een verhaal met een diepere betekenis, een hogere waarheid geschreven heeft. Om dat duidelijk te maken is eerst nog een uitweiding
over de eerste twee verzen van de Reynaert noodzakelijk. Deze eerste twee
verzen van Van den vos Reynaerde luiden:
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Willem, die Madocke maecte,
Daer hi dicken omme waecte, (v.1-2)

Voor zijn vorige verhaal over Madoc heeft de dichter vele nachten doorwaakt. In de inleiding is er al op gewezen dat in het onderzoek deze verzen
ironisch geduid worden, waken om een droom te schrijven. Regelmatig wordt
in de proloog van een literair werk beweerd, dat de dichter menige nacht doorwaakte om zijn verhaal te schrijven.111 De betekenis van deze uitlatingen gaat
naar mijn mening verder dan dat de dichter zich zo ingespannen heeft voor het
gedicht dat hij zelfs slaap opgeofferd heeft. Een dergelijke ontboezeming aan
het begin van de Reynaert over een ander werk is eigenlijk een loze opmerking.
Waarom zou het publiek moeten weten dat hij voor een eerder werk slaap heeft
opgeofferd? Ik wil hier de hypothese naar voren brengen, dat het meer zin heeft
het waken te lezen als een geestelijke oefening, die noodzakelijk is voor een
bijzondere prestatie, delging van zonden of inspiratie voor goede werken.
Van Sophia, de vrome vrouw van de Hollandse graaf Dirk VI (1121-1157) is
bekend dat zij een groot hart voor de armen had. Dat had zij verkregen door
’s nachts te waken met ingespannen gebed. Door het waken kunnen zondige
gedachten uitgebannen worden.112 Na zijn biecht wordt Reynaert aangeraden
om de nacht door te brengen met gebed, ‘te wakene ende te lesene’ (v. 1681).
Waarschijnlijk speelde het nachtelijke, persoonlijk gebed een belangrijkere rol
in het religieus leven van leken in de twaalfde en dertiende eeuw dan gedacht
wordt.
In literaire teksten is vaak te lezen dat de dichter menige slapeloze nacht over
had voor zijn gedicht.113 In een gedicht over de biecht vraagt de verteller te bidden voor de dichter Martijn van Torhout. Hij heeft zich veel moeite getroost
om het te schrijven en daarvoor menige nacht gewaakt.114 Jan van Boendale
verzekert in de Brabantse yeesten zijn gehoor dat hij vele boeken heeft geraadpleegd en daarna menige nacht heeft doorwaakt om dit werk te kunnen
schrijven.115 Boendale heeft de waarheid gezocht. Ook in de Walewein wordt
een verband gelegd tussen bidden en waken. Penninc, de dichter, bad tot God
om wijsheid,
Ende menighen nacht daer omme waecte
Eer hijt vant in zijn ghedochte
Dat hi den boec ten ende brochte
Daer hi tbeghin of heift gheseit
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(en vele nachten erom [om het boek, JdP] in gebed doorbracht, vooraleer hij de stof vond in zijn geest, zodat hij het boek kon afmaken,
waarvan hij het begin [nl. de eerste regels] heeft gezegd.)116

Nog duidelijker wordt het verband tussen waken en bidden in het strofische
gedicht de Clausule vander bible. Hier spreekt Maerlant de hoop uit dat hij
niet in slaap valt, als hij waakt om een gedicht te schrijven ter ere van Maria’s
zoon. Hij bidt dat Maria hem inspireert tot ‘fraye rime’, ware dichtregels.117
Schrijven, waken en bidden worden door Maerlant op elkaar betrokken. Dat
een dichter menige nacht doorwaakt heeft, is hier zeker meer dan een persoonlijke ontboezeming, de dichter vertelt het publiek dat hij intensief tot God
gebeden heeft voor inspiratie om zijn boek te schrijven.118
Ook in de Reynaert zal het meer betekend hebben dan dat de schrijver tot
diep in de nacht aan zijn gedicht heeft gearbeid. Met ‘daer hi dicken omme
waecte’ verzekert de verteller zijn publiek dat Willem menige nacht om inspiratie gebeden moet hebben over de diepere betekenis van de Madoc.119 Wat de
inhoud van de Madoc is geweest, zullen we wellicht nooit te weten komen.120
We weten alleen dat deze versie van de Madoc geen beuzelverhaal geweest kan
zijn. Hij heeft het oraal circulerende verhaal op een hoger plan getild. Willem
had met de Madoc bewezen dat hij een door God geïnspireerd dichter was.
Dat roept de verwachting op dat zijn nieuwe werk dat ook zal zijn. In vers 10,
waar de tekst van de dichter zogezegd aanvangt, gaat Willem voor in gebed.
‘God moete ons ziere hulpen jonnen’. Hij bidt om inspiratie bij het schrijven
van het gedicht en hoopt dat God zijn publiek verlicht wanneer het de tekst
aanhoort.
Na de mededeling over het eerdere werk van Willem, zegt de verteller dat
deze dichter het betreurde dat het publiek nog geen kennis had kunnen nemen
van de avonturen van Reynaert, want Arnout had niet alles vertaald. Daarom
is Willem op zoek gegaan naar de ‘vijte’, de echte levensbeschrijving, van Reynaert in Franse boeken. Dat Willem gewerkt heeft naar meerdere bronnen
heeft Bouwman aangetoond.121 De combinatie ‘avonture’ en ‘vijte’, geeft aan dat
het verhaal over het hachelijk avontuur van Reynaert op een of andere manier
claimt waar te zijn.
Hierboven bleek dat het woord ‘vijte’ in veel gevallen verwijst naar een betrouwbare, geschreven bron, die vaak in het Latijn opgesteld was. De verwijzing in de Reynaert is hoogst ongebruikelijk voor een literaire tekst die zich
baseert op Franse bronnen en nog meer voor een fictionele tekst. Door het
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woord ‘vijte’ te gebruiken maakt Willem wel duidelijk dat hij het echte verhaal
over Reynaert vertelt en niet één van die beuzelverhalen die rondzingen. Willem is overigens zeer vrij met zijn bronnen omgesprongen en verweefde ook
orale verhalen in zijn bewerking.122 De moraal van het verhaal is echter niet
anders dan die van zijn Franse voorbeelden: de Reynaert eindigt op een zelfde
manier als zijn Franse voorbeeld.123
De dichter baseert zich op moreel hoogstaande teksten die in de kringen van
de Franse adel worden voorgedragen. Dan valt in de eerste plaats te denken
aan de omgeving van de Vlaamse gravin Margaretha, mogelijk zijn opdrachtgeefster. De boeken van de gravin bevatten een ethische waarheid. Er kan uit
geleerd worden wat wijsheid is. Ook voor deze tekst zal hij nachten doorwaakt
hebben, om het verhaal zo te bewerken dat het van toepassing is voor het publiek van een hofdag die gehouden werd in Gent. Door zijn vertaling kan een
Nederlandstalig Vlaams publiek participeren in de hoogstaande Franse hofcultuur.124
		
Conclusie
Het gebruik van het woord ‘vijte’ in de proloog van de Reynaert is opmerkelijk. Het woord vite behoort niet tot het register van fictionele teksten. Het
gangbare idee dat in de proloog van de Reynaert het woord ‘vijte’ gebruikt
wordt om een intertekstueel verband met het genre van het heiligenleven te
leggen, lijkt in strijd met de veel ruimere betekenis die het begrip vite had in
het Middelnederlands. Vite hoeft niet heiligenleven te betekenen, het woord
kan betrekking hebben op het leven, de levenswijze of levensbeschrijving van
om het even welke persoon, zelfs van hypocrieten.
Wanneer het woord vite gebruikt wordt voor een geschreven tekst, dan
hechtte het middeleeuwse publiek daar de betekenis aan van een gezaghebbende, betrouwbare tekst. Vanzelfsprekend was de Bijbel zo’n tekst en ook
werd Plinius’ Natuurlijke historiën ertoe gerekend. Daarbij gaat het om teksten in het Latijn. Een enkele maal werd ook een betrouwbare tekst in de volkstaal aangeduid als een vite. Het verhaal over Lacerise noemt de schrijver een
‘vite’ omdat het pretendeert waar te zijn. De dichter van de Grimbergse oorlog
gebruikt het begrip om zijn geloofwaardige, heraldische bron aan te duiden.
Volgens de verteller van Willems gedicht hoorden ‘de Walschen boucken’ met
Reynaerts ‘aventure’ ook tot de categorie van betrouwbare viten. De Franse
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boeken met de ‘vijte’ van Reynaert heeft hij namelijk daadwerkelijk gezocht.
De dichter gebruikt het woord ‘vijte’ bijgevolg niet in een ironische context.
De Roman de Renart is geen betrouwbare tekst vanwege de feitelijke informatie, maar vanwege de diepere waarheid die in dit verhaal te vinden was. Het
zal geen toeval zijn dat de eerste negen verzen van de Reynaert in de mond van
een verteller gelegd worden. De verteller houdt zijn gehoor voor dat het gedicht
van Willem een bonafide verhaal is. De eerste negen verzen van Van den Vos
Reynaerde hebben de retorische functie om duidelijk te maken dat Willem
een gezaghebbend persoon is. Hij is niet de schrijver van zomaar een verzonnen verhaal, een boerde, maar hij heeft nachten doorwaakt om hoogstaande
literatuur te bewerken voor zijn publiek. ‘Vijte’ in vers 7 drukt uit dat het geen
beuzelverhaal was, maar het echte, ethisch ware, verhaal over Reynaert, waarin
veel ‘lere ende wijsheit’ te vinden is. Naar deze goede bron heeft de dichter
Willem zijn verhaal geschreven.
Willems verhaal is op een bijzonder succesvolle manier de concurrentie
aangegaan met de boerden die werden verteld over Reynaert. Van den vos
Reynaerde (samen met het vervolg) is al in de middeleeuwen de klassieke
schooltekst over de vos geworden en deed de verhalen die mondeling circuleerden verdwijnen.
In dit artikel heb ik getracht de Reynaert te duiden tegen de achtergrond
van het spanningsveld tussen mondelinge vertelkunst en schriftelijk overgedragen viten, betrouwbare letteren. In de tweede helft van de dertiende eeuw
emancipeerden de Dietse letteren zich van een orale tot een schriftelijke cultuur. Van den vos Reynaerde is dé cross-over van de orale naar de schriftelijke
cultuur. Het woord ‘vijte’ in de proloog van de Reynaert drukt de ambitie uit
om deel te hebben aan de cultuur van het schrift. Die ambitie maakt Willem
tot een van de meest moderne dichters van zijn tijd, zo niet de modernste.
Willem wil geen fictie/boerden schrijven, maar de waarheid op schrift stellen.
Al zal die waarheid niet iedereen welgevallig zijn, zo vreest de dichter in het
tweede gedeelte van de proloog.
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Bijlage
Citaten uit het Dyckse en Comburgse handschrift
I. De citaten uit het Dyckse handschrift
De citaten uit het Dyckse handschrift zijn naar de digitale editie, te raadplegen via
de site van de universiteitsbibliotheek van Münster: http://miami.uni-muenster.
de/. Het pdf-document heeft als internetadres: http://repositorium.uni-muenster.
de/document/midos/820415cc-9b48-49bf-952d-cfc719dd503c/dycksche-hs_komplett.pdf.
Der naturen bloeme
Sinte ieronimus heeft bescreuen/Jn sinte pouwels vite, v. 294-295.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 288-289.
Der naturen bloeme
Ende alexanders viten / Was sulc bucifal sijn paert, v. 2131-2132.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 2320-2321.
Opmerking: dit vers is corrupt overgeleverd in het Dyckse handschrift, lees voor
Ende: Men vint in. Vgl. hiervoor de tekst van Der naturen bloeme volgens het Detmoldse handschrift in CGII.
Der naturen bloeme
Wel betekent des vanels vite / Tleuen vanden ypocrite, v. 7757-7758.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 8195-9196.
Der naturen bloeme
Aristotiles ende plinius / Entie grote basilius / Ambrosius ende iacob van vitri /
Ende ysidorus ende daer bi / Nomic bi namen / Om dattie meeste sijn te samen /
Die siten scriuen bi naturen, v. 9417-9423.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 9872-9878.
Opmerking: het VMNW s.v. cite merkt op dat andere handschriften hier viten
i.pl.v. citen hebben.
Der naturen bloeme
Margrita als plinius seget / Js een visch die te dragen pleget / Die fine perlen die margriten / Jn dien segemen sine viten / Vintmen een groet deel van desen, v. 9737-9751.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 10201-10206.
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Opmerking: In het Detmoldse handschrift, afgedrukt in CGII, staat niet Plinius
maar Solinus. In plaats van Jn dien segemen sine staar er het beter begrijpbare jn
India segghen die viten.
Der naturen bloeme
Seit plinius in sinen viten, v. 10975.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 11451.
Der naturen bloeme
Jn libie den dragoniten / Vintmense seggen de viten, v. 14802-14803.
Cd-rom Middelnederlands: CGII, Der naturen bloeme, v. 15301.
Opmerking: In het Detmoldse handschrift, afgedrukt in CGII, staat niet den dragonieten, maar het beter begrijpbare in traghediten.
II. De citaten uit het Comburgse handschrift
De citaten uit Comburg zijn naar de diplomatische editie bezorgd door Brinkman
en Schenkel: Herman Brinkman en Janny Schenkel (eds.), Het Comburgse handschrift. Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. Poet. Et phil. 2°
22. Hilversum, 1997. [Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden
IV, I en IV, 2]
Aangegeven is in welk van de samenstellende delen van het Comburgse handschrift het citaat zich bevindt en door welke kopiist het geschreven is.
Die rose (deel I, kopiist A)
Dat altoes haten ypocriten / die waerheit van haren viten, p. 294, r. 21-22
Cd-rom Middelnederlands: Rijmteksten, Rose, v. 7631-7632.
Jacob van Maerlant, Heimelicheit der heimelicheden (deel II, kopiist I)
Wat vellede in ouden viten / Dat sterke rike vanden siten, p. 478, r. 25-26.
Cd-rom Middelnederlands: Rijmteksten, Heymelijchede der heymelijcheit, v. 711712.
Van den vos Reynaerde (deel IV, kopiist E)
Dat hi die vijte van Reynaerde soucken, p. 859, r. 28
Voor de paralleloverlevering van dit vers zie voetnoot 3.
Jan van Boendale, Hier beghinnen die Pausen up XIII Ende striken voort tote
kaerle ende wat elke zeit, [uit: Der leken spieghel] (deel V, kopiist F)
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Vernemen souden verre ende by / Die viten der martelaren / Ende in scriften die
bewaren, p. 1031, r. 38, p. 1032, r. 39-40.
Cd-rom Middelnederlands: Rijmteksten, Der leken spieghel, boek II, cap. XCIII,
v. 36-38.
Jan van Boendale, Hoe zilvester den drake bant, [uit: Der leken spieghel] (deel V,
kopiist F)
Was in scollant Sente brandaen / In wies vite als ic las, p. 1070, r. 16-17.
Cd-rom Middelnederlands: Rijmteksten, Der leken spieghel, boek II, cap. XCVII,
v. 629-630.
Jan van Boendale, Hoe zilvester den drake bant, [uit: Der leken spieghel] (deel V,
kopiist F)
Datti daer / Sente mertens vite screef claer, p. 1070, r. 31-32.
Cd-rom Middelnederlands: Rijmteksten, Der leken spieghel, boek II, cap. XCVII,
v. 644-645.
Jan van Boendale, Hoe dichters dichten zullen en wat si antieren sullen, [uit: Der
leken spieghel] (deel V, kopiist E)
Dandre willic hv ruren / Dat zijn heleghe scriftueren / Als vyten van heleghen lieden, p. 1139, r. 19-23.
Cd-rom Middelnederlands: Rijmteksten, Der leken spieghel, boek III, cap. CXXVI, v. 209-211.
Van tween ghesellen die elc voer andren steruen wilden (deel V, kopiist E)
Doe moesti bliuen in crancker vite / Arem allendich ende onuerduldich, p. 1192,
r. 26-27.
Deze tekst bevindt zich niet op de Cd-rom Middelnederlands.
Rijmkroniek van Vlaanderen (Deel VI, kopiist A)
Want ons telt die vite / Dat hine vanden scapen vinc / Ende maecter af eenen coninc,
p. 1229, r. 3-4.
[het gaat hier om David] Deze tekst bevindt zich niet op de Cd-rom Middelnederlands.
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Noten
1 Jozef Janssens, ‘Een meesterwerk van dubbelzinnigheid’, in: Jozef Janssens, Rik van Daele,
Veerle Uyttersprot en Jo de Vos, Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift,
Leuven, 19912 , p. 178-179 (citaat p. 178). F. Lulofs, Van den vos Reynaerde. De tekst kritisch
uitgegeven, met woordverklaring, commentaar en tekstkritische aantekeningen, (Tweede
verbeterde druk), Groningen, 1985 [eerste druk 1983], p. 197-198. Lieneke Verheijen,
‘Reynaert als dichter’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 151-152. Verheijen concludeert op p. 152:
[Willem] ‘draagt (…) een moderne literatuuropvatting uit.’
2 Naar mijn mening wordt vers 10 in de moderne edities ten onrechte gerekend tot de
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Amsterdam, 2002. [Reynaert in tweevoud, deel 1], p. 11 en 240; André Bouwman en Bart
Besamusca (ed.), Of Reynaert the fox. Text and facing translation of the Middle Dutch
Beast epic. Translated by Thea Summerfield, Amsterdam, 2009, p. 42 en 251.
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7 A.Th. Bouwman, Reinaert en Renart, p. 39-40.
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2], p. 361.
10 Jozef Janssens, ‘Een meesterwerk van dubbelzinnigheid’, in: Jozef Janssens e.a., Van den
vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift, p. 178-179.
11 F. Lulofs, Van den vos Reynaerde, p. 200.
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vertaalt hij vers 7 in een viervoetige jambe als ‘dat hij de vita ging zoeken‘. Marc Legendre en
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rijmteksten en prozateksten.
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19 Lieneke Verheijen, ‘Reynaert als dichter’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 142-152. Roel Zemel, ‘Vlaanderen omstreeks 1250: spreken over literatuur’, in: Voortgang. Jaarboek voor de
neerlandistiek, 30 (2012), p. 45-54.
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24 John V. Tolan, Saracens. Islam in the Medieval European imagination, New York,
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Ph, hs. R, hs. O, hs. Oa), Guy Cambier (ed.), Embricon de Mayence, La vie de Mahomet,
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26 Herman Brinkman en Janny Schenkel, Het Comburgse handschrift, p. 82-83.
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p. 21-26.
30 Der leken spieghel, boek II, cap. XCVII, v. 644-645.
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36 Spiegel historiael, IVe partie, boek 2, cap. XVI, v. 12.
37 Brabantse yeesten, deel II, v. 4133-4134.
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door te zeggen: luister naar een nieuwe vite. Die nieuwe vite is dat de pastoor ervan afziet
aangifte te doen van de diefstal, bang als hij is te schande gemaakt te worden. In zijn editie
van het gedicht verklaart Kruyskamp ‘nyewe vite’ als ‘een nieuw, een nooit gehoord verhaal’.
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C. Kruyskamp (ed.), De Middelnederlandse boerden, Den Haag, 1957, p. 68. Over de formule zie ook: F.J. Lodder, Studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen,
Ridderkerk, 1996, p. 105. Over het gedicht: F.J. Lodder, Lachen om list en lust, passim, m.n.
p. 51-52 en p. 223-224. Verder T. Meder, Sprookspreker in Holland. Leven en werk van
Willem van Hildegaersberch (ca. 1400), Amsterdam, 1991, p. 338-339.
43 Der minnen loep, boek 2, v. 1916-1917. Vgl. MNW s.v. vite bet. 6.
44 Der leken spieghel, boek IV, cap. CXV, v. 190.
45 Der leken spieghel, boek I, cap. XXV, v. 96.
46 Rijmkroniek van Woeringen, v. 574-575.
47 Spiegel historiael, IVe partie, boek 1, cap. XVII, v. 3.
48 Spiegel historiael, IIIe partie, boek 8, cap. XLIII, v. 2-3.
49 Brabantse yeesten, deel II, v. 1124-1126.
50 Boec vander wraken, deel II, v. 495-497.
51 Spiegel historiael, IIIe partie, boek 3, cap. VIII, opschrift. Vertaling ‘van sinen groten
viten’. Frits van Oostrom, Jacob van Maerlant, Spiegel historiael. Bloemlezing, Amsterdam, 1994, p. 95.
52 Rijmbijbel, v. 32820-32821.
53 Spiegel historiael, Ie partie, boek 4, cap. LVII, m.n. v. 35-36.
54 Spiegel historiael, Ie partie, boek 8, cap. LXV, v. 56. De passage is besproken door Petra
Berendrecht in: Petra Berendrecht, ‘‘Dat nuttelijc te horen doet.’ Het Seneca-deel in de Spiegel historiael’, in: J. Reynaert e.a., Wat is wijsheid. Lekenethiek in de Middelnederlandse
letterkunde, Amsterdam, 1994, p. 65.
55 Geciteerd naar Geert Claassens, Anda Schippers, Gerard Sonnemans, Paul Wackers
(ed.), ‘Van enen liebaerde ende vanden vos Reinaerde’, in: H. van Dijk, W.P. Gerritsen, Orlanda S.H. Lie en Dieuwke E. van der Poel, Klein kapitaal. Zeventien teksten uit Hs.
Brussel, K.B. 15.589-623 uitgegeven en ingeleid door Neerlandici, verbonden aan tien
universiteiten in Nederland en België, Hilversum, 1992, p. 146-152, p. 151 (citaat, v. 118)
en p. 152 (aantek). Diplomatisch uitgegeven in: Herman Brinkman en Janny Schenkel (ed.),
Het handschrift-Van Hulthem. Hs. Koninklijke Bibliotheek van België, 15.589-623, Hilversum, 1999, p. 965-970 (tekst 187).
56 MNW. s.v. vite, bet. 6.
57 F.P. van Oostrom, Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde, Utrecht, 1983, p. 36 (Appendix III). [niet opgenomen in: F.P. van Oostrom, ‘Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie van Van den vos Reinaerde’, in: Hans van Dijk en Paul Wackers (red.),
Pade crom en menichfoude.]
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58 Esopet, v. 1498-1499 en vers 1598.
59 Vgl. ook het Woordenboek der Nederlandschen taal (WNT), s.v. vite. [lemma gepubliceerd in 1964].
60 MNW s.v. regiment, bet. 4 en WNT s.v. regiment, bet. 4 en 5
61 Geciteerd in MNW s.v. vite, bet. 6 en WNT s.v. vite, bet. 2.
62 Geciteerd in WNT s.v. vite, bet. 3
63 MNW s.v. vite, bet. 6.
64 Aldus de website van de etymologiebank: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/
vita geraadpleegd 2 augustus 2014). De etymologiebank verwijst als bron naar: P.A.F. van
Veen en N. van der Sijs, Van Dale Etymologisch woordenboek (1997).
65 Spiegel historiael, IVe partie, boek 3, cap. II, v. 1-4. Petra Berendrecht, Proeven van
bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen, Amsterdam,
1996, op p. 88-189. Op p. 188 vermeldt zij: ‘Terloops zij opgemerkt dat Maerlant naar zijn
bron verwijst als die vite’.
66 Spiegel historiael, Ie partie, boek 7, cap. XCI, v. 5.
67 Rijmbijbel, v. 10141-10142.
68 Alexanders geesten, boek 4, v. 771-773.
69 Grimbergse oorlog, deel II, v. 4758. Voor de juiste interpretatie van deze passage vgl.
MNW s.v gecasteleert.
70 Grimbergse oorlog, deel II, v. 1853. Vgl. ook v. 2005.
71 Wim van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en zijn ereredes, Amsterdam, 1990, p. 13-14. De heraldiek in de Grimbergse Oorlog komt ter sprake op p. 153-154.
72 Sente Lutgart, 2, v. 462.
73 MNW s.v. aventure bet. II. Een opvallende uitzondering is de passage over de prostituee die de Israëlische verspieders in Jericho bezoeken: ‘Hiet Raab die van haren liue / Ghemene was tellet dauenture’. Rijmbijbel vs. 6468-6469. (Bijbel, Jozua 2,1-2: Rachab).
74 Roman der Lorreinen, frag. 13-15, v. 344-347.
75 Spiegel historiael, IIIe partie, boek 5, cap. XXXI, v. 67-72.
76 Ea. Nieboer, J.Th. Verhulsdonck, ‘Lais, fabliau’s, roman de Renart’, in: R.E.V. Stuip
(red.), Franse literatuur van de middeleeuwen, p. 135.
77 De tekst is uitgeven in de Van de man die graag dronk. Karel Eykman (vert.) en Fred
Lodder (ed.), ‘Van Lacarise den katijf, die een ander sach bruden sijn wijf ’, in: Van de man die
graag dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen, Amsterdam, 2002, p. 30
en p. 142-147 en p. 212. Diplomatisch uitgegeven in: Herman Brinkman en Janny Schenkel
(eds), Het handschrift-Van Hulthem, Hilversum, 1999, p. 860-863 (tekst 163).
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78 F. J. Lodder, Lachen om list en lust, p. 39-40 en p. 167.
79 F. J. Lodder, Lachen om list en lust, p. 228.
80 MNW s.v. aventure bet. 1.
81 Adriaan H. Bredero, Christenheid en christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding godsdienst, kerk en staat, Kampen/Kapellen, p. 15. Lodder verwijst naar deze publicatie maar verzuimt te vermelden dat Bredero erop wijst dat de verering tot Zuid-Frankrijk
beperkt bleef. Donald Attwater, The Penguin Dictionary of Saints. Harmondsworth, 1983,
p. 231 s.v. Marys, the three. [Second edition. Revised and updated by Catherine Rachel John.]
82 Karel Eykman (vert.) en Fred Lodder (ed.), ‘Van Lacarise den katijf, die een ander sach
bruden sijn wijf ’, p. 30. Zie ook Herman Brinkman en Janny Schenkel (eds), Het handschrift
Van Hulthem, p. 860-863.
83 Ik maak hier gebruik van de synoptische editie van de Roman de Renart en de Reynaert. A.Th. Bouwman, Reinaert en Renaert, p. 431.
84 Frits van Oostrom, Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
vanaf het begin tot 1300, Amsterdam, 2006, p. 502.
85 Rijmbijbel, v. 34813-34814. Jozef Janssens, ‘Een meesterwerk van dubbelzinnigheid’,
p. 174. F.P. van Oostrom, Maerlants wereld, Amsterdam, 1996, p. 448.
86 Roel Zemel, ‘Vlaanderen omstreeks 1250: spreken over literatuur’, in: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek, 30 (2012), p. 45.
87 Spiegel historiael, Ie partie, boek I, proloog, verzen v. 55-56.
88 P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen. Een interpretatie van Reynaerts historie,
Utrecht, 1986, p. 37.
89 Lieneke Verheijen, ‘Reynaert als dichter’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 142-152. Roel Zemel, ‘Vlaanderen omstreeks 1250: spreken over literatuur’, p. 45-54.
90 P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen, p. 18-38, m.n. p. 25-27 en p. 37.
91 F.P. van Oostrom, Maerlants wereld, p. 250, p. 319 en p. 345. Pregnanter geformuleerd
in: Frits van Oostrom, Stemmen op schrift, p. 527-528.
92 Geert H.M. Claassens, ‘Leer van dit wrede dier: Instructio morum in Jacob van
Maerlants Der naturen bloeme; in: Amand Berteloot und Detlev Hellfaier (red.), Jacob van
Maerlants ‘Der naturen bloeme’ und das Umfeld: Vorläufer – Redaktionen – Rezeption,
Münster, 1992, p. 267-289.
93 Der leken spieghel, boek III, cap. XXVI, vers 133-135. Vanderheyden beschouwt de
oudere Maerlant als een rigorist, terwijl Boendale ruimer en soepeler van opvatting is. Jan
F. Vanderheyden, ‘Literaire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften: enkele
losse beschouwingen’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Nieuwe reeks, 1961, p. 197. Volgens Van Driel verschilt
Boendale met zijn welwillende houding tegenover bijvoorbeeld Van den vos Reynaerde fun-
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damenteel van zijn literaire inspirator Maerlant. Joost van Driel, Meesters van het woord.
Middelnederlandse schrijvers en hun kunst, Hilversum, 2012, p. 122.
94 Nog niet verouderd: Jan F. Vanderheyden, ‘Literaire theorieën en poëtiek in Middelnederlandse geschriften: enkele losse beschouwingen’, p. 173-275. Gerritsen benadrukt dat
Boendale zich afzet tegen de opkomende groep van lekendichters, die het publiek wilden
paaien met spectaculaire onware verhalen. W.P. Gerritsen, ‘De dichter en de leugenaars. De
oudste poetica in het Nederlands’, in: De Nieuwe Taalgids 85 (1992), p. 2-13 m.n. p. 17 en
W.P. Gerritsen, H. van Dijk, Orlanda S.H. Lie en A.M.J. van Buuren, ‘A fourteenth-century
vernacular poetics: Jan van Boendale’s ‘How writers should write’ (with a modern English
translation of the text by Erik Kooper)’, in: Erik Kooper (red.), Medieval Dutch literature in
its European context, Cambridge, 1994, p. 245-260 m.n. p. 249-250. Joost van Driel, Meesters van het woord, p. 120-123; Frits van Oostrom, Wereld in woorden. Geschiedenis van
de Nederlandse literatuur 1300-1400, Amsterdam, 2013, p. 172-173.
95 Jozef Janssens, ‘Een vos op perkament’, in: Jozef Janssens, Rik van Daele, Veerle Uyttersprot en Jo de Vos, Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift, Leuven, 19912 ,
p. 164.
96 [Jan van Boendale], ‘Hoe dichters dichten zullen ende wat si antieren zullen’, Herman
Brinkman en Janny Schenkel, Het Comburgse handschrift, p. 1139, v. 183-198. Interpunctie
toegevoegd, spelling genormaliseerd. In vers 183 is ‘Contepus’ geëmendeerd in ‘Ysoep’. De
rijmwoorden ‘claer’ in v. 195 en ‘swaer’ in v. 196 zijn omgewisseld. Beide emendaties op basis
van tekst op Cd-rom Middelnederlands: Der leken spieghel, boek III, cap. XXVI, vers 183198.
97 F. Lulofs, Van den vos Reynaerde, p. 198. P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen,
p. 18. p. 27-28, p. 29 en p. 36 (op deze pagina bestrijdt hij de mening van Lulofs). Jozef Janssens, ‘Een vos op perkament’, in: Jozef Janssens e.a., Van den vos Reynaerde. Het Comburgse handschrift, p. 162-164.
98 Dini Hogenelst wees erop dat het Comburgse handschrift functioneerde binnen een milieu dat maatschappelijke verantwoordelijkheid droeg. Over het karakter van het Comburgse
handschrift: Dini Hogenelst, ‘Zoekplaatje: ‘Comburg’ versus ‘Hulthem’’, in: J. Reynaert e.a.,
Wat is wijsheid. Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde, Amsterdam, 1994,
p. 269-270. Mijn onderzoek bevestigt de gedachte van Hogenelst. Het Dyckse handschrift
heeft door de combinatie van de Reynaert met Der naturen bloeme een didactisch karakter.
Blijkens een receptiegetuige op het schutblad werd de Reynaert gelezen als een boek waar
een zoon uit kon leren hoe hij met eren leven moest. Hermann Degering (ed.), Van den vos
Reynaerde nach einer Handschrift des XIV. Jahrhunderts im Besitze des Fürsten SalmReiferscheidt auf Dyck, Münster, 1910, p. XV-XVI. Voor heel de middeleeuwen is er voor
Engeland voldoende bewijs voor het gebruik van fabels bij het onderwijs. Nicholas Orme, Medieval Schools. From roman Britain to Renaissance England, New Haven en Londen, 2006,
p. 42, p. 100, en p. 124. Voor de Nederlanden is dat in ieder geval geattesteerd in de vijftiende
en zestiende eeuw. R.J. Resoort, ‘Een proper profitelijc boec.’ Eind vijftiende en zestiende
eeuw’, in: H. Bekkering e.a., De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek
in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden, Amsterdam, 1989, p. 94-102.
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99 VMNW s.v. sin, MNW s.v. sin.
100 MNW s.v. menich, bijvoeglijk bet. 2: ettelijke, verscheidene, vele. VNMW s.v. menich bijvoeglijk 1.1: enkele, vele andere.
101 Sente Lutgart, boek 2, v. 94-114. P.W.M. Wackers, De waarheid als leugen, p. 24-25.
Jozef Janssens, ‘Een vos op perkament’, in: Jozef Janssens e.a., Van den vos Reynaerde. Het
Comburgse handschrift, p. 163. Erwin Mantingh, Een monnik met een rol. Willem van
Affligem, het Kopenhaagse Leven van Lutgart en de fictie van een meerdaagse voorlezing,
Hilversum, 2000, p. 321-325.
102 Esopet v. 18.
103 Willem van Hildegaersberch Van den Serpent:
		 Beesten moghen by naturen
		 Luttel sprake nemen ane,
		 Om te maken goet verstane
		 Soe worter in ghelijck ghescreven
		 Figuren die exempel gheven. (v. 46-50)
Gedichten, XXIV, v. 46-50. Vgl MNW s.v. gelike (znw o.) bet. 6 ‘gelijkenis, zinnebeeldig
verhaal, een verhaal met een zedeles. P. Wackers, De waarheid als leugen, p. 30. T. Meder,
Sprookspreker in Holland, p. 86.
104 Spiegel historiael, Ie partie, boek 3, cap. III, v. 1-12. Citaat vers 12. Opmerkelijk genoeg bespreekt Wackers dit citaat niet in De waarheid als leugen.
105 Vanden levene ons heren, vs. 5- 24, (citaat v. 24).
106 Der naturen bloeme, v. 4570.
107 Aldus de tekst in het Comburgse handschrift. Herman Brinkman en Janny Schenkel
(ed.), Het Comburgse handschrift, p. 506-507 (v. 1865-1914), citaat p. 506 (v. 1888). Vgl.
Cd-rom Middelnederlands: Heymelijchede der heymelijcheit, vs. 1873-1921, (v. 1896: ‘scalc
rechts na den vos Reynaert’ ). F.P. van Oostrom, Reinaert primair, p. 20. [herdrukt in: Hans
van Dijk en Paul Wackers (red.), Pade crom en menichfoude, p. 208.] Jozef Janssens, ‘Een
meesterwerk van dubbelzinnigheid’, p. 174. Verdenius vermeldt in de marge van zijn editie
de brontekst van Maerlant. A.A. Verdenius (ed.), Jacob van Maerlant, Heimelijkheid der
heimelijkheden, Amsterdam, 1917, p. 197: ‘versipellis et dolosus ut vulpes’.
108 Rijmbijbel, v. 34808-34820.
109 Frits van Oostrom, Stemmen op schrift, p. 235, p. 260-262 en p. 469 (Reynaert).
110 [Jan van Boendale], ‘Hoe dichters dichten zullen ende wat si antieren zullen’, Herman Brinkman en Janny Schenkel, Het Comburgse handschrift, p. 1139, v. 201-207 (citaat
v. 202). Vgl. Der leken spieghel, boek III, cap. CXXVI, v. 199-206.
111 Jozef Janssens, ‘Een meesterwerk van dubbelzinnigheid’, p. 179.
112 Jean Verdon, Night in the Middle Ages. [translated by George Holoch], Notre Dame
Indiana, 2002. Oorspronkelijk verschenen als Jean Verdon, La nuit au Moyen Âge], Parijs,
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1994, p. 199-202 en p. 212-215. Tzotcho Boiadjiev ( Cočo C. Bojadžiev), Die Nacht im Mittelalter.[Uit het Bulgaars vertaald door Barbara Müller], Würzburg, 2003, p. 280-287.
113 Gerard Sonnemans, Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen.
Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren, Boxmeer, 1995. Deel I, p. 123124. Aangevuld met citaten uit het MNW s.v. waken bet. I, 6.
114 Enaamse codex: Van der biechten: ‘Met groeter pine ende vele drum waecte’, v. 102.
115 Deze proloog is niet opgenomen op de Cd-rom Middelnederlands. Geciteerd naar:
‘Tweede proloog van de Brabantse yeesten’, in: Gerard Sonnemans, Functionele aspecten van
Middelnederlandse versprologen. Deel II, p. 28 (v. 107-112).
116 David F. Johnson, Penninc en Vostaert, Roman van Walewein, New York/Londen,
1992, p. 2-3, v. 24-27. Johnson vertaalt de verzen ‘and many a night he sat sleepless over it
before he considered in his mind that he had completed the book upon which he has started.’
117 Clausule vander bible, Strofische gedichten:
		 Nadien dat ic wille waken
		 Omme dichten ende omme maken
		 Rime van der moeder ons Heren,
		 So waert onrecht, soude mi vaken;
		 Maer ic bidde, dat si doe smaken
		 So mijn dichten ende mijn leren,
		 Dat ic moet in Dietscher spraken
		 Fraye rime also gheraken,
		 Haren lieven Sone teren, … (v. 14-22)
118 Vgl. Sonnemans, Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen, deel
I, p. 91-96.
119 Een andere verklaring geeft het MNW. Het MNW s.v. waken verklaart het waken
in dit vers als ‘zich inspannen voor, zijne krachten inspannen, eig. tot in den nacht waken.
Verheijen legt een parallel tussen het dichten van de Madoc en de verzen waarin staat dat
Reynaert ’s nachts de list bedacht, waarmee hij aan de galg dacht te ontsnappen (v. 20422045). In deze verzen ontbreekt het signaalwoord waken. Lieneke Verheijen, ‘Reynaert als
dichter’, p. 147.
120 Frits van Oostrom, Stemmen op schrift, p. 496-497. Speculaties over de Madoc in:
Alexia Lagast, ‘A la recherche de l’oeuvre perdue. Kritische status quaestionis van het onderzoek naar de Madoc’, in: Millennium, 24 (2010), p. 19-33 en in René Broens, ‘Madoc in
Madoc’, p. 13-21. Broens kent een eerdere versie van het artikel van Alexia Lagast.
121 A.Th. Bouwman, Reinaert en Renart, p. 39-40.
122 F. Lulofs, Van den vos Reynaerde, p. 52. Het leugenverhaal over de samenzwering
van de vos, de wolf, de beer was waarschijnlijk op de orale traditie geïnspireerd. Met de visie
van Bouwman op de beperkte invloed van de orale traditie op de geschreven literatuur ben ik
het oneens. A.Th. Bouwman, Reinaert en Renart, p. 389. (Vgl. echter ook p. 274 en p. 276
over de herkomst van het motief van de schat van koning Ermeric.)
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123 Jan de Putter, ‘Vrede en pays is Van den vos Reynaerde’, in: Millennium. Tijdschrift
voor middeleeuwse studies, (2000), p. 102-103.
124 Jan de Putter, ‘Firapeel helpt!’, in: Tiecelijn, 19 (2006), p. 217-218. Sébastien Douchet, ‘Sainte Marthe et Perceval: deux figures entre exemple et divertissement, ou les œuvres
littéraires écrites pour Jeanne de Flandre’, in: Nicolas Dessaux (red.), Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre et de Hainaut, Parijs, 2009, p. 135-144.

~ 216 ~

A RTIKEL / Tiecelijn 27

De wolf en de vos in de Dialogus
Creaturarum, dat is Twispraec der
creaturen (Leeu 1481)
Hans Rijns

Inleiding
In de 122 dialogen in de Dialogus Creaturarum, dat is Twispraec der creaturen (voortaan de Twispraec) komt in elf dialogen de wolf en in acht dialogen de vos voor.1 In de dertigste dialoog treden de wolf en de vos samen als
protagonisten op. Ik was benieuwd of de karakters van de beide ‘personages’ in
de Twispraec overeenkomen met hun karakters in de Reynaert en Reynaerts
historie. Voordat ik de resultaten bespreek, geef ik een voorbeeld van de opbouw van een dialoog. Ik gebruik daarvoor de dertigste dialoog over de wolf
en de vos, omdat alle elementen erin voorkomen die ook in de andere dialogen
zijn terug te vinden.
Dialoog 30: over de verbena en de wolf, een humoristische dialoog
De dertigste dialoog gaat over de wolf en de vos die een weddenschap met
elkaar aangaan over de geneeskrachtige werking van de wilde verbena (afb. 1).
De wilde verbena is een kruid, waaraan men vroeger zowel geneeskrachtige als
voorspellende eigenschappen toeschreef.2 Het is een van de meest humoris-

Afb. 1
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tische dialogen uit de Twispraec. De dialoog wordt in de inhoudsopgave als
volgt aangekondigd: ‘dat xxx van verbena ende den wolf dat ons leert dat wij
nyet voerwaer segghen en sellen dat ons onseker is.’ (In de dertigste dialoog
over de verbena en de wolf wordt ons geleerd dat we niet iets voor waar moeten
verkondigen als we er niet zeker van zijn).
Over de verbena en de wolf. De dertigste dialoog3
In het boek over de krachten van de kruiden staat dat iemand die een zieke
bezoekt, terwijl hij het kruid verbena bij zich draagt, aan de zieke moet vragen
hoe het met hem gaat. Als de zieke antwoordt dat het goed met hem gaat, dan
zal hij genezen, maar geeft hij als antwoord dat het slecht met hem gaat, dan is
er voor hem geen hoop meer en zal hij sterven.
Een wolf die een groot arts was, befaamd om zijn kennis, kwam naar een
zieke en troostte hem en zei dat hij niet voor zijn leven hoefde te vrezen. De
vos, die bekend was met de krachten van de verbena, hoorde dit en bezocht, om
de wolf te beschamen, de zieke. Hij droeg een takje verbena bij zich en vroeg
aan de zieke hoe het met hem ging. De zieke antwoordde dat hij er slecht aan
toe was. Nu wist de vos zeker dat hij op sterven lag en hij ging naar de grote
meester en vroeg hem wat hij van de toestand van de zieke vond. De wolf antwoordde dat de zieke snel beter zou zijn, zoals de polsslag en de urine uitwezen.
De vos lachte de wolf uit en zei dat de zieke hem bedrogen had en dat hij niet
veel wist van medicijnen, omdat de zieke de dood over zichzelf had afgeroepen.
Daar kregen ze ruzie over waar veel mensen bij waren. De vos en de wolf sloten
een weddenschap af. Toen de zieke na acht dagen overleed, verloor de wolf tot
zijn grote schande de weddenschap en zei: ‘Van onsekere dingen wedden om
pande, is onwijsheit ende dicwijl grote schande’ (Wedden over zaken die niet
zeker zijn, is onverstandig en brengt dikwijls grote schande met zich mee).
Daarom moet men ervoor oppassen om weddenschappen over zaken af te
sluiten waarvan men niet zeker is, om te voorkomen dat men bedrogen wordt.
Toen men aan Socrates vroeg hoe men het beste de waarheid kan spreken, antwoordde hij dat men beter maar kan zwijgen als men iets niet zeker weet. Een
andere filosoof zei dat als men bang is om iets te zeggen waarover men later
spijt heeft, dat dit (het zwijgen) het beste is. Ook zei hij dat men vaak mensen
aantreft die altijd gelijk willen hebben, of ze nu gelijk hebben of niet, en dat ze
daarover willen vechten of ruzie maken.
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De dialoog sluit af met twee verhalen over altijd kijvende vrouwen die voortdurend ruzie zochten met hun echtgenoten. De eerste vrouw maakt amok over
een veld dat zo vlak is dat het net lijkt alsof het geschoren is.4 Haar man zegt
dat het veld niet geschoren maar gemaaid is. Hierover krijgen ze grote ruzie.
De man slaat zijn vrouw en straft haar ten slotte door haar tong af te snijden,
maar met gebaren blijft zij aangeven dat het veld geschoren en niet gemaaid
is. In het tweede verhaal beweert een vrouw dat haar man onder de luizen zit.
Hij slaat haar daarom en als zij ondanks het pak slaag dat ze krijgt, maar niet
zwijgt, dompelt hij haar, in het bijzijn van zijn buren, onder water. Om toch
haar gelijk te halen, geeft zij met haar duimen en nagels boven water aan dat zij
luizen bij haar man had gevonden en gedood.
De dialoog eindigt met een uitspraak van ‘die wise man’: ‘Veel mensen zijn
met zwaarden verslagen, maar niet zo veel als er door tongen verloren zijn gebleven’.
Een merkwaardige dialoog. De vos haalt op basis van de toen geldende wetenschap (wij zouden het nu bijgeloof vinden) zijn gelijk en wint daarmee de
weddenschap. De zieke liet hem weten dat het slecht met hem ging en dus zou
hij, volgens het kruidenboek, sterven. Met deze kennis kon de vos gemakkelijk
de weddenschap met de wolf winnen, die zich niet had verdiept ‘inden boec
vander craften der cruden’ en stelde hij de gebrekkige kennis van ‘de meester’
aan de kaak.
Opmerkelijk is dat wij er niet achter komen wie de filosoof en ‘die wise man’
zijn. Leeu doet in zijn vertaling niet aan bronvermelding, daarvoor moeten wij
de Latijnse tekst raadplegen.5 In zijn Latijnse druk van 1481 staat in de dertigste
dialoog, na de zin waarin Socrates zegt dat men beter maar kan zwijgen als men
iets niet zeker weet, te lezen: ‘Et ut dicit philosophus: “Si dicere metuas, unde penitas (sic), semper melius est.”’6 Leeu, of iemand anders – we weten niet of Leeu
zelf de vertalingen deed of dat hij daartoe opdracht gaf – vertaalt deze zinsnede
als volgt: ‘Als oec een philosooph seyde: “Ist dattu vrees hebste te segghen datti
na mochte berouwen, dat ist dat best.”’ Enig speurwerk bracht aan het licht dat
het hier om een variant gaat van een citaat uit de Disciplina clericalis van Petrus
Alfonsi.7 In hoofdstuk IV treffen wij in de paragraaf over leugens het gezegde
aan: ‘Alius philosophus: “Si dicere metuas unde paeniteas, melius est dicere: non!
quam.”’ (‘Een andere filosoof [zegt]: “Als je vreest dat je iets zegt waarover je later
spijt hebt, is het beter nee te zeggen dan ja.”’).8 Ook in de Disciplina clericalis
wordt niet vermeld wie die filosoof is, dus daar worden we niet veel wijzer van.
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Dit in tegenstelling tot ‘die wise man’ waarnaar Leeu verwijst aan het eind
van de dertigste dialoog. Het blijkt niemand minder dan Jezus Sirach te zijn.
In de Latijnse druk van 1481 wordt naar zijn boek Ecclesiasticus verwezen:9
‘Quapropter Ecclesiastici xxviij’ (Daarom [staat in] Ecclesiasticus, hoofdstuk
28). In hoofdstuk 28 vers 22 vinden wij de uitspraak: ‘Multi ceciderunt in ore
gladii, sed non sic quasi qui interierunt per linguam suam’ (Velen zijn gevallen
door de scherpte van het zwaard, doch niet zo velen als er gevallen zijn door
de tong).10 Duidelijk is dat Leeu er bewust voor koos om bronvermeldingen in
de Nederlandse vertaling weg te laten. Hij schreef voor een minder onderlegd
publiek dat hoogstwaarschijnlijk de verwijzingen naar Latijnse bronnen niet
zou begrijpen.
Wat verder opvalt is de vrouwonvriendelijkheid in deze dialoog. Dit komt men
ook in de andere dialogen tegen en is heel normaal in de vijftiende eeuw. Wij
vinden dit nu bedenkelijk. Je kunt je overigens afvragen wat het voor mannen
zijn die hun vrouwen de tong afsnijden of in het water gooien om hun gelijk te
halen. De twee anekdotes over de altijd kijvende vrouwen tonen aan dat het niet
altijd verstandig is om de waarheid te zeggen zelfs als je wel iets zeker weet. GertJan van Dijk merkt hierover op dat in de Dialogus creaturarum – hij gebruikt
in zijn lezenswaardige artikel de Latijnse editie van Grässe van 188011 – in
het epimythium12 vaak een positieve en een negatieve benadering van het onderwerp aan bod kwam om de les in een dialoog beter tot zijn recht te laten
komen.13
De opbouw van de dialogen
Aan elke dialoog gaat een hoofdstuktitel en een houtsnede vooraf. Promythia14 ontbreken in de Twispraec. De moraal of de zedenles van elke dialoog
vindt men terug in het resumé die aan de dialogen voorafgaat, bijvoorbeeld
‘Dat I dyalogus van die son ende die maen daer wi in warden geleert hoe dat die
houaerdige menschen dicwijl vernedert warden.’ (De eerste dialoog gaat over
de zon en de maan. Hierin leren we hoe hoogmoedige mensen vaak vernederd
worden).
De Twispraec is geïllustreerd met 123 houtsneden waarvan vier herhalingen. De houtsneden zijn toegeschreven aan een Goudse vakman en zijn speciaal voor de Latijnse druk van 1480 gesneden. Het is niet bekend of deze
houtsneden origineel zijn of dat de houtsnijder kopieën maakte uit een geïl-
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lustreerd handschrift.15 Leeu gebruikte voor zijn acht drukken steeds dezelfde
houtsneden.16
Vaak wordt de dialoog geopend met een explicatie over een van de protagonisten, in dit geval over het kruid verbena. De toelichtingen zijn terug te vinden
in middeleeuwse encyclopedieën en bestiaria, maar ook in de Bijbel.17 Vaak
vullen oude en middeleeuwse (heidense en christelijke) bronnen in dezelfde
explicatie elkaar aan.18 De dialoog die dan volgt is een (twist)gesprek tussen de
twee protagonisten, in deze dialoog tussen de wolf en de vos over de genezende
en voorspellende kracht van de wilde verbena. De dialogen zijn nagenoeg allemaal nieuw en vindingen van de onbekende auteur(s).19 De protagonisten gaan,
op een enkele uitzondering na, in alle dialogen een twistgesprek met elkaar aan
over wie de beste, de mooiste, de grootste, de sterkste, de wijste, de slimste, de
nuttigste enzovoort is.
De dialogen ronden af met een rijmspreuk. Hierna volgen dan moralistische
beschouwingen die Van Dijk uitgebreide epimythia noemt.20 In deze epimythia
zijn citaten terug te vinden uit de Bijbel en uitspraken van klassieke en middeleeuwse autoriteiten, waaronder kerkvaders. Citaten komen ook uit bestaande
werken als geschiedenisboeken, legenden, anekdotes en – niet onbelangrijk
voor ons – fabelverzamelingen.21 Onmiskenbaar zijn de esopische fabels van
invloed op de fabels in de Twispraec in zowel de dialogen als in de epimythia.
De fabels zijn weliswaar bewerkt, maar de ontlening is duidelijk.22 Over deze
fabels later meer. De epimythia sluiten vaak af met een wijze uitspraak, een
spreekwoord of een gezegde. De opbouw van de dialogen is hieronder in een
tabel weergegeven:
hoofdstuktitel
houtsnede
explicatie protagonist(en)
dialoog
rijmspreuk
epimythium
rijmspreuk, spreekwoord of gezegde

De wolf en de vos in de Twispraec
Omdat het ondoenlijk is om alle twintig dialogen waarin de wolf en de vos in
de Twispraec een rol spelen hier uitgebreid te behandelen, bespreek ik in het
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kort alleen de rol van de wolf en de vos in die dialogen. De nummers verwijzen
naar de nummering in zowel de Middelnederlandse als de Latijnse druk van
Leeu, beide van 1481. Voor de volledige dialogen, verwijs ik naar mijn website
waar de onderhavige dialogen in mijn diplomatische transcriptie tijdelijk zijn
geparkeerd.23
Allereerst de wolf die, zoals hierboven vermeld, voorkomt in twaalf dialogen,
de dertigste niet meegerekend.
De wolf
In dialoog 8 sluiten de schapen en de wolven een vredesovereenkomst, waarbij de honden uitgeleverd worden aan de wolven en de wolven op hun beurt
beloven de schapen met rust te zullen laten. Maar als hun jonge wolven groot
geworden zijn, is de vredesovereenkomst van de oude wolven met de schapen
vergeten en vreten de jonge wolven alsnog de schapen op.24
In dialoog 41 worden valse profeten met wolven in schaapskleren vergeleken.25 De bekende fabel van de wolf die zich kwaad maakte over het lam dat
dronk uit dezelfde rivier vindt men terug in dialoog 51.26 In dialoog 53 verjagen
honden de wolf nadat hij voor een bokje een lied had gezongen, dit op verzoek
van het bokje, voordat de wolf hem zou opeten. Sint-Bernardus houdt ons in
dialoog 83 voor dat we tevreden moeten zijn met wat we hebben, gelijk de wouw
die tevreden is met de lucht, de wolf met de aarde en de snoek met het water.
Wolven verscheuren in dialoog 106 een hond tot op het bot nadat zij hem
gevleid hadden dat hij zo groot, mooi en sterk was. Ze huichelen dat ze hem
daarom tot hun koning willen kronen. Als de hond daarop ingaat, verscheuren
ze hem.
Een wolf en een ezel zagen in dialoog 107 samen een plank doormidden (afb.
2). De plank ligt op twee schragen en de ezel staat boven op de plank en zaagt
naar beneden. De wolf houdt de zaag onder de plank vast en hoopt dat de ezel
naar beneden valt, zodat hij hem op kan eten. Tijdens het zagen probeert hij
zaagsel in de ogen van de ezel te blazen, maar door de plank komt het zaagsel
in de ogen van de wolf terecht. Blind maait hij woest met zijn poten in het rond
waardoor de schragen omvallen en de plank naar beneden valt, boven op de
wolf die daarbij het leven laat (boontje komt om zijn loontje).
Dat wij onze vrienden niet meteen moeten vertrouwen, kunnen we lezen in
dialoog 108. De beer en de wolf sloten vriendschap omdat zij zich de voor-
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Afb. 2

naamsten voelden onder de dieren; samen zouden ze nog voornamer zijn. In
de zomer zouden ze in het hol van de wolf gaan wonen en de wolf zou de beer
voeden met wat hij ving. ’s Winters zou de wolf in het hol van de beer gaan
wonen waar hij beschermd tegen de kou zou zijn en de voorraad met de beer
delen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar toen het winter werd, vond de wolf geen
voedsel in het hol van de beer, die houdt immers zijn winterslaap, en de wolf
leed grote honger.
In dialoog 109 belaagt de wolf een geit. De geit smeekt de wolf om haar in de
gelegenheid te stellen nog eenmaal haar jong melk te geven, zodat het niet zou
sterven. Ze belooft na afloop terug te komen. De inhalige wolf staat dat toe
met in het achterhoofd het idee dat hij ze dan alle twee te pakken kan krijgen.
Maar de geit keert niet terug. Wees blij met wat je hebt, wat zeker is, is hier de
les voor hebzuchtigen en gierigaards.
Dat wij niet zomaar iets moeten geven of lenen aan iemand leren we in dialoog 107. In het epimythium wordt de bekende fabel aangehaald over de wolf
en de kraanvogel die de wolf bevrijdde van een bot in zijn keel. Deze fabel komt
ook voor in Reynaerts historie.27
Ten slotte worden in dialoog 119 vijf jonge lammetjes opgevreten. Het zijn
wezen en vrienden, verwanten en voogden voeden hen op. De wolf belooft hen
te leren lezen en schrijven. De onnozele lammetjes geloven hem en gaan, on-
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danks de waarschuwing van hun voogden, met de wolf mee. Het slot laat zich
raden. Tot zover de wolf in de Twispraec.
De vos
De vos treffen we aan in nog acht andere dialogen.
In dialoog 44 komt de bekende fabel voor van de zieke leeuw waarin alle
dieren die hem bezochten het hol wel ingingen, maar er niet meer uitkwamen.
De vos weigert naar binnen te gaan omdat hij wel de sporen van de dieren naar
binnen ziet gaan, maar niet meer naar buiten.28
De fabel in dialoog 48 is ook bekend uit Reynaerts historie. Een boer vond
een draak (in Reynaerts historie is het een serpent) gevangen onder een boom.
Hij verloste hem. Toen de draak de boer wilde opvreten vroeg de boer raad aan
de vos. De vos liet de draak weer vastbinden en redde zo de boer.29
In dialoog 49 bestrijden de vogels onder leiding van de arend de leeuw die
de dieren aanvoert. Dankzij bemiddeling van de vos besluiten de vogels en de
dieren dat de arend en de leeuw elkaar moeten bevechten in een duel, de winnaar zou koning en prins worden van alle vogels en dieren. Tijdens het gevecht
zegt de arend tegen de leeuw dat zij door valse verraders bedrogen zijn en tegen
elkaar opgezet. Zij sluiten vrede met elkaar.
De vos bedriegt in dialoog 61 een kapoen. Nadat hij een haan heeft gevangen, biedt hij de kam van de haan als kroon aan de kapoen aan. De kapoen
tuint erin en wordt door de vos de kop afgebeten (afb. 3). In dezelfde dialoog,
waarin uitgelegd wordt dat we niet alles moeten geloven wat ons wordt gezegd,
haalt de schrijver ook de overbekende fabel van de raaf en de vos aan. Het stuk
kaas is vervangen door een stuk vlees.30

Afb. 3
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De fabel over de ruzie van de arend en de vos vinden we in de 67ste dialoog.31
De arend had de jongen van de vos gevangen om ze aan zijn kuikens te geven.
De vos dreigt de boom waarin het nest van de arend zit, in brand te steken als
de arend de jonge vosjes niet teruggeeft. Uiteindelijk, bijna verstikt door de
rook, zwicht de arend voor de vos en geeft hem zijn jongen terug.
Als een beer in dialoog 105 samen met de vos in een bos loopt, bedreigt een
jager hen. De vos vlucht snel weg, maar de beer, vertrouwend op zijn kracht,
loopt op de jager af en wordt doodgeschoten. De bekende uitspraak dat een vos
wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken vinden we terug in dialoog 114. In
de explicatie van dialoog 117 over de aap en de das wordt uitgelegd dat vossen
het hol van dassen bezetten door het hol te bevuilen met urine en ontlasting,
waardoor de das, vanwege de stank, verplicht is om te verhuizen.
Tot besluit
Het beeld van de wolf in de dialogen wijkt niet af van het beeld van Isegrim zoals wij dat kennen uit de Reynaert. De wolf is in vier van de twaalf
dialogen vooral vraatzuchtig. Zijn domheid komt in twee dialogen aan bod.
Vraatzuchtig en dom tegelijk is hij in twee dialogen. Verder is hij bedrieglijk,
onbetrouwbaar en, heel opvallend, tevreden.32 Vooral deze laatste eigenschap
is merkwaardig, omdat wij hem uit de Reynaert kennen als een ontevreden,
chagrijnige mopperkont.
De vos daarentegen wordt in de Twispraec over het algemeen voorgesteld
als een positief ‘personage’. De vos is in vijf van de negen dialogen verstandig,
al kun je twijfelen aan zijn oprechtheid in de dertigste dialoog, waarin hij de
weddenschap wint en daarmee de wolf in het openbaar te schande zet. Opmerkelijk is dat vos door de protagonisten in de fabel over de strijd tussen de
arend en de leeuw als verraderlijk wordt afgespiegeld. Zijn advies om de strijd
in een duel te beslechten lijkt mij eerder verstandig dan verraderlijk. Als hij zijn
jongen wil redden uit de klauwen van de arend betoont hij zich de zorgzame
vader, die wij ook kennen uit de Reynaert. Slechts in drie dialogen komen zijn
negatieve eigenschappen naar voren. Hij is daarin vraatzuchtig, bedrieglijk en
egoïstisch.33
Dit is niet de vos die wij uit de Reynaert en Reynaerts historie kennen. Al
eerder kwam Paul Wackers, in weerwil van zijn eerdere publicatie, tot de conclusie dat de vos een ambigu personage is.34 In zijn artikel ‘Reynaert the Fox:
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Evil, Comic, or Both?’ zegt hij dat in de Middelnederlandse fabeltraditie, de
bestiaria en de Bijbel een heel andere vos naar voren komt.35 In de Reynaert is
de vos een zelfingenomen bedrieger, vleier en moordenaar. Maar in de fabels,
bestiaria en de Bijbel is hij daarnaast vaak ook verstandig, lost hij problemen
op en helpt zichzelf of andere dieren. Willem (de Reynaertauteur) heeft volgens Wackers dan ook in de Reynaert een negatief personage uitgewerkt in
overeenkomst met de handeling, niet een ‘coherent “personality” of the fox.’
Ook Jo Reynaert rehabiliteert de vos in zijn veel aangehaalde artikel ‘Botsaerts verbijstering’.36 Hij herinnert ons er fijntjes aan dat ‘een beeld of begrip
naargelang van cultuursfeer, genre, publiek enz. heel verschillende, soms diametraal tegenover elkaar liggende functies en betekenissen kan hebben.’ Even
verderop in het artikel gaat hij in tegen de stelling dat er in de middeleeuwen
geen ruimte zou zijn geweest voor positieve interpretaties van de vos. Bij wijze
van voorbeeld haalt hij de hierboven aangehaalde fabel over de zieke leeuw aan
waarin de vos vooral schrander is, een positieve eigenschap.37 De conclusies van
zowel Paul Wackers als Jo Reynaert ondersteunen mijn bevindingen: het beeld
van de vos in de Twispraec is positiever dan in de Reynaert en Reynaerts
historie.
De Twispraec is niet in een editie beschikbaar. Dat is jammer, want het is
een prachtig boek vol met komische verhalen, anekdotes, fabels, houtsneden,
maar ook met levenswijsheden en citaten uit de klassieke en Middelnederlandse literatuur, waarvan wij zelfs nu nog kunnen leren. Het verdient om uitgegeven te worden. Naar verwachting is mijn diplomatische transcriptie van de
volledige Twispraec in 2015 beschikbaar in de Digitale Bibliotheek voor de
Nederlandse Letteren (DBNL), compleet met alle 123 houtsneden. Wellicht
dat deze digitale editie als basis kan dienen voor een bewerking of hertaling.

Noten
1 Ik raadpleegde het exemplaar dat bewaard wordt in de KB in Den Haag, Dialogus Creaturarum, dat is Twispraec der creaturen, Gheraert Leeu, Gouda 4 april 1481; signatuur:
170 E 26 [2]. De Twispraec is in een convoluut samengebonden met vijf vitae van ‘heiligher
vaderen’ (Leeu 1480). De afbeeldingen in dit artikel komen uit de druk van Leeu van 1481
en zijn beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zie voor een overzicht van het leven en werk van Gheraert Leeu en de beschrijving van de Twispraec mijn artikel ‘Apen in de incunabelen van Gheraert Leeu’, in: Tiecelijn 23, (2010), p. 18-20 en p. 27-28.
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Een kortere samenvatting van de Twispraec, ook van mijn hand, treft men aan in Tiecelijn
25, (2012), p. 62.
2 Woordenboek der Nederlandsche Taal, s.v. verbena, a: ‘wilde verbena’.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074627&lemma=verbena.
3 Leeu (Ned.) 1481, a.w., e5r-e6r. De dialoog geef ik geparafraseerd weer.
4 Gedacht moet hierbij worden aan de benaming van een bewerking van laken, scheren, de
door het rouwen omhoog gekomen haartjes op gelijke lengte afsnijden. MNW s.v. ‘scheren I: 2.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49411&lemma=scheren.
5 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k71406t/f63.image.r=.langEN Dialogus creaturarum, Leeu, Gouda 6 juni 1481, c7r17-c7v30.
6 Leeu (Lat.) 1481, c7v15-16. J.G.Th. Grässe heeft deze zin als volgt getranscribeerd: ‘Et
ut dixit philosophus: “Si dicere metuas, unde pœniteas, semper tacere melius est.”’ J.G.Th.
Grässe, Die beiden ältesten lateinischen Fabelbücher des Mittelalters. Des Bischofs Cyrillus Speculum sapientiæ und des Nicolaus Pergamenus Dialogus creaturarum, Tübingen,
1880, p. 171.
7 Petrus Alfonsi (voor 1075-na 1130) was een Spaanse Sefardische jood die zich op 44-jarige leeftijd tot het christendom bekeerde. Hij schreef de Disciplina clericalis. De Disciplina
clericalis (ca. 1110-1120) is een verzameling van 34 verhalen uit het oosten en de Grieks-Romeinse literatuur. Sommige van deze verhalen zijn afkomstig uit de achtste-eeuwse Arabische
Kalilah wa-Dimna, een serie dierenverhalen die via het Perzisch teruggaan op de Sanskriettekst Pantsjatantra. Ook zijn er vertellingen uit de Duizend-en-één-nacht in opgenomen.
Eberhard Hermes, The Disciplina Clericalis of Petrus Alfonsi. Translated and edited by
Eberhard Hermes, Translated into English by P.R. Quarrie, Londen, 1977, p. 3-99.
8 Hermes 1977, a.w., p. 115.
9 Het Liber Ecclesiasticus, is door Jesus de zoon van Sirach, een inwoner van Jeruzalem, in
het Hebreeuws geschreven rond 190 vóór Christus. Een kleinzoon van Jesus Sirach vertaalde
in circa 117 voor Christus de tekst in het Grieks. De tekst werd vertaald in het Latijn en is
door Hieronymus (circa 347-420) toegevoegd aan de Vulgaat (circa 390-405). Het behoort
tot de zgn. wijsheidsliteratuur. Het boek werd in de vroeg-christelijke Kerk gebruikt als leerboek. Het boek Ecclesiasticus komt niet voor in de Hebreeuwse bijbels van de joden en ook
de protestanten rekenen het tot de apocriefe boeken. Roger A. Bullard en Howard A. Hatton,
A Handbook on Sirach, New York, 2008, p. 1-3.
10 Geraadpleegd werd Francesco Vattioni, Ecclesiastico: Testo ebraico con apparato critico e versioni greca, latina e siriaca, a cura di Francesco Vattioni, Napels 1968, hoofdstuk
28, vers 22, p. 150. De versnummering komt in verschillende edities, afhankelijk van welke
bron gebruikt is, niet overeen.
11 Grässe 1880, a.w.
12 De moraal of de zedenles van een fabel of exempel, in ons geval van een dialoog, die
vooraf gaat aan de tekst wordt verwoord in het promythium. Staat die uitleg aan het slot dan
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spreekt men van een epimythium. Hendrik van Gorp, Rita Ghesquiere en Dirk Delabastita,
Lexicon van literaire termen, Groningen, 1998, p. 142.
13 Gert-Jan van Dijk 2001, ‘An Amalgam of Old and New: The Dialogus creaturarum and its Place in the Aesopic Tradition’, in: Ad Litteras, Latin Studies in Honour
of J.H. Brouwers, edited by A.P. Orbán and M.G.M. van der Poel, Nijmegen, 2001,
p. 312.
14 Zie noot 12.
15 Ina Kok, Woodcuts in Incunabula Printed in the Low Countries, vier delen, Houten,
2013, volume I, p. 159-160. In de door mij in april 2014 geraadpleegde Twispraec van 1481
zijn de eerste houtsneden tot en met folium d8v ingekleurd. De druk bevat zestien katernen
(a t/m q). Een katern bestaat uit 8 folia. Katern a heeft 6 folia. Slechts de houtsneden in de
eerste vier katernen zijn ingekleurd (25 houtsneden). Vanaf q3r zijn de drie laatste houtsneden weer ingekleurd.
16 Herdrukken in Latijn: 1481, 1482 (Gouda); 1486, 1491 (Antwerpen). Nederlandse vertalingen in 1481, 1482 (Gouda). Franse vertaling 1482 (Gouda). Kok 2013, p. 159.
17 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de middeleeuwse encyclopedieën en bestiaria
die gebruikt zijn voor deze beschrijvingen, Van Dijk 2001, p. 314-315.
18 Van Dijk noemt Plinius de Oudere (circa 23-79 na Christus), Solinus (circa derde eeuw
na Christus), de Bijbel en Hugo van Pisa († 1210). Van Dijk 2001, p 317.
19 De tekst is geschreven in de veertiende eeuw, waarschijnlijk door een Milanese medicus: Nicolaus Pergamenus. Maar ook Maynus de Mayneriis wordt als auteur genoemd. Van
Dijk verwijst naar Kratzmann en Gee 1988, die twijfelen aan de authenticiteit van de auteurs. G. Kratzmann en E. Gee, The Dialogus of Creatures Moralysed. A Critical Edition,
Leiden/New York/Kopenhagen/Keulen, 1988, p. 10. Van Dijk 2001, p. 309 voetnoot 9.
20 Van Dijk 2001, p. 317.
21 Zie voor een inleiding over fabelverzamelingen mijn artikel ‘De fabelverzameling van
Gheraert Leeu, dye hystorien ende fabulen van Esopus, in: Tiecelijn 24, (2011), p. 217-248.
22 Van Dijk 2001, p. 311-312.
23 http://www.rijnsendereynaert.nl/page000.aspx of www.rijnsendereynaert.nl [nieuws
en gebeurtenissen ] [Twispraec der creaturen].
24 Dye hystorien ende fabulen van Esopus, Gheraert Leeu 1485, het leven van Esopus,
twintigste hystorie en boek III, 13. De fabels zijn digitaal te raadplegen http://www.dbnl.
org/tekst/leeu002hyst02_01/.
25 Matteüs, 7:15 ‘Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar
van binnen zijn zij roofgierige wolven.‘ Bijbel, vertaling in opdracht van het Nederlandsch
bijbelgenootschap, bewerkt door de daartoe benoemde commissies, Amsterdam, 1986,
Nieuwe Testament, p. 10-11.
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26 Leeu 1485, boek I, 2.
27 Leeu 1485, boek I, 8. ‘Wolf en kraanvogel’ in Reynaerts historie, Paul Wackers, Reynaert in tweevoud, deel II, Amsterdam, 2002, p. 250-252, v. 5831-5881.
28 Leeu 1485, boek IV,12.
29 ‘De bevrijde slang’ in Reynaerts historie, Wackers 2002, a.w., p. 213-220, v. 48615043. Een variant op deze fabel komt ook voor in Leeu 1485, boek I; 10.
30 Leeu 1485, boek I, 15.
31 Leeu 1485, boek I, 13.
32 Vraatzuchtig in dialoog 8, 51, 106, 119; dom in 30, 108; vraatzuchtig en dom in 53, 107,
109; bedrieglijk in 41; onbetrouwbaar 107 en tevreden in 83.
33 Verstandig in dialoog 30, 44, 48, 49, 105; zorgzaam in 67; vraatzuchtig en bedrieglijk
in 61, 117 en egoïstisch in 114.
34 Paul Wackers, ‘Het beeld van de vos’, in: De waarheid als leugen. Een interpretatie
van Reynaerts historie, Utrecht, 1986, p. 54-90. Ook Frits van Oostrom, Jozef Janssens, André Bouwman en Rik van Daele kwamen naast vele anderen tot dezelfde conclusie. Frits van
Oostrom, Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke functie
van Van den vos Reinaerde’, Utrecht, 1983, p. 16-25. Jozef Janssens, ‘Een vos op perkament’,
in: Jozef Janssens, Rik van Daele, Veerle Uyttersprot, Jo de Vos, Van den vos Reynaerde.
Het Comburgse handschrift, Leuven, 1991, p. 171. A.Th. Bouwman, Reinaert en Renart.
Het dierenepos Van den vos Reynaerde vergeleken met de Oudfranse Roman de Renart,
Amsterdam, 1991, p. 413-417. Rik van Daele, ‘Het hol, centrum van de Reynaertwereld’, in:
Ruimte en naamgeving in Van den vos Reynaerde, Gent, 1994, p. 300-333.
35 Paul Wackers, ‘Reynaert the Fox: Evil, Comic, or Both?’, in: Grant Risee? The Medieval Comic Presence / La Présence comique médiévale. Essays in Memory of Brian J. Levy,
edited by Adrian P. Tudor and Alan Hindley, Turnhout, 2006, p. 310.
36 Jo Reynaert, ‘Botsaerts verbijstering. Over de interpretatie van Van den vos
Reynaerde’, in: Pade crom ende menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft
van de twintigste eeuw, onder redactie van Hans van Dijk en Paul Wackers, Hilversum,
1999, p. 267-283. Over het beeld van de vos, zie paragraaf ‘Het Kwaad’ op p. 276-280.
37 Jo Reynaert 1999, p. 278.
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Kinderboeken en Reynaerts historie
in de eenentwintigste eeuw:
een ongemakkelijke relatie
Paul Wackers

In de middeleeuwen zijn er in het Nederlands twee Reynaertverhalen geschreven, Van den vos Reynaerde en Reynaerts historie.1 Specialisten weten
dit en lezers van Tiecelijn ongetwijfeld ook, maar in brede kring kent men
maar één Middelnederlands dierenverhaal en dat is Van den vos Reynaerde.
Reynaerts historie ‘bestaat niet’. Die situatie is te zien in de kinderboekbewerkingen van de Reynaertstof die er deze eeuw in het Nederlands verschenen zijn. Sinds het begin van de negentiende eeuw komen er gemiddeld
twee Nederlandse Reynaertbewerkingen per jaar uit en voor zover ik kan
overzien is dat aantal deze eeuw niet echt veranderd. 2 Het gaat nu echter
vrijwel uitsluitend om bewerkingen van Van den vos Reynaerde. Dat wijkt
af van de situatie in de negentiende eeuw toen er ongeveer evenveel bewerkingen verschenen van Reynaerts historie als van Van den vos Reynaerde, maar
sluit aan bij de situatie in de laatste decennia van de twintigste eeuw. Ook toen
domineerden bewerkingen van Van den vos Reynaerde.
Ik ken slechts drie kinderboeken uit deze eeuw waarvoor Reynaerts historie
een voorbeeld geweest is en met alle drie is iets merkwaardigs aan de hand. Ik
zal ze hier eerst in chronologische volgorde bespreken en vervolgens aangeven wat ik er merkwaardig aan vind. Daarna zal ik een suggestie doen om die
merkwaardigheid althans gedeeltelijk te verklaren.
Het eerste kinderboek dat ik wil bespreken is een navertelling van Reynaerts
historie. Het gaat om Reinaart de vos, de felle met de rode baard van Henri
van Daele.3 Dit boek is in 1996 uitgegeven met tekeningen van Peter Vos door
uitgeverij Averbode en is in 2006 herdrukt door uitgeverij Manteau, ditmaal
met nieuwe illustraties van Klaas Verplancke. De tekstuele inhoud van beide
drukken is feitelijk identiek. Ik maak gebruik van de laatste.
Henri van Daele legt in een nawoord uit wat hij gedaan heeft bij het maken
van dit boek. Hij vertelt over de ontwikkeling van fabels en dierenverhalen,
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noemt de Roman de Renart en geeft aan dat Van den vos Reynaerde van
Willem die Madoc maakte, gebaseerd is op Le plaid, de eerste branche uit die
Roman. Honderd jaar later, rond 1375 is er een vervolg op Van den vos Reynaerde geschreven, Reynaerts historie. Van Daele zegt: ‘Dat Willems werk
een vervolg krijgt, is verklaarbaar.’ Vervolgens legt hij uit dat het slot van Van
den vos Reynaerde wat merkwaardig is. Eerst maakt het verhaal duidelijk op
wat voor briljante manier Reynaert de koning en het hele hof bij de neus neemt.
Dan vreet hij met vrouw en kinderen in zijn hol Kuwaert de haas op, stuurt
diens kop naar het hof en ‘besluit onder te duiken.’ Reynaerts bedrog komt uit.
Firapeel komt met een pragmatische oplossing. De status quo wordt hersteld
en ‘de vos voor eeuwig vogelvrij verklaard. Uit. Het is een wat merkwaardig
slot van een briljante en gedreven bijeen gedichte historie. Je komt als lezer niet
helemaal aan je trekken’ (p. 102).
In Reynaerts historie wordt daar wat aan gedaan. De vos ‘duikt níet onder’,
wordt niet ‘gedoemd voor eeuwig een schichtige vrijbuiter te zijn’, maar komt
weer naar het hof en wordt door leugens en gevlei de ‘aanzienlijkste raadsheer
van koning Nobel’ (p. 102). Het is dit verhaal dat Van Daele in proza en bekortend navertelt, ‘met excuus aan Willem!’ (p. 104). Hij heeft namelijk een veel
hogere pet op van Willem dan van diens anonieme navolger. ‘Willem hanteert
satire, zijn collega is gewoon cynisch (en vaak ronduit vervelend)’ (p. 102). Willem berijmt zijn tekst ‘briljant en met duidelijk plezier, zijn collega doet het wat
moeizamer’ (p. 103). Bovendien bevat diens verhaal ‘ronduit melige en belerende uitweidingen’ (p. 104). Die heeft Van Daele (vanzelfsprekend) geschrapt.
Daarenboven heeft hij geprobeerd dialogen te verwerken in de lange pleidooien
die er aan het hof gehouden worden (vooral in het tweede deel?, W.). Hij zegt
het niet expliciet, maar waarschijnlijk doet hij dit om het verhaal levendiger te
maken.
Het Nawoord is duidelijk. Van Daele acht Willem een veel groter dichter
dan de auteur van Reynaerts historie. Hij is echter niet zo gecharmeerd van
het slot van Willems verhaal en daarom volgt hij toch het verhaal van diens
anonieme navolger, maar hij wil dat zoveel mogelijk in de stijl van Willem doen.
Dat is zijn goed recht maar (voor mij althans) is het toch wat merkwaardig dat
die navolger dan niet tenminste een complimentje krijgt voor zijn betere verhaalopbouw, of zijn overtuigender visie op de relatie tussen Reynaert en het
hof. En wie Reynaerts historie goed kent, weet dat de dialogen die Van Daele
in zijn verhaal verwerkt heeft, al in zijn voorbeeld stonden. Het klopt namelijk
dat dit verhaal heel lange pleidooien bevat die niet door dialoog onderbroken
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worden, maar de sprekers van die dialogen geven heel vaak gesprekken in de
directe rede weer. Wat Van Daele gedaan heeft is dus een element uit zijn voorbeeld meer reliëf geven door andere zaken uit dat voorbeeld te reduceren. Een
creatieve schrijver hoeft zoiets niet te vermelden. Het is anderzijds elegant als
hij het wel doet.
Een tweede bewerking van Reynaerts historie is in 2002 uitgebracht door
Hans Petermeijer.4 Het boek heet Als de vos de passie preekt. De avonturen
van Reinaard de vos en is uitgegeven door Uitgeverij Elmar te Rijswijk. Petermeijer volgt het verhaal op de voet in een aangepaste, nogal moderne stijl
en op een bekortende manier, met name in het tweede deel. Er is maar één
echt grote ingreep. Als Reynaert in Reynaerts historie voor de tweede maal
naar het hof gekomen is, vertelt hij opnieuw een schatverhaal, nu over drie
sieraden die hij in de tas uit Bruuns huid naar het hof gestuurd zou hebben.
Aan dat verhaal voegt hij twee verhalen toe: over hoe Reynaerts vader ooit
Nobels vader genas en over hoe Reynaert zelf Nobel ooit een dienst bewees
bij de verdeling van een buit.5 Het verhaal over de genezing van Nobels vader
heeft Petermeijer uit zijn voorbeeld weggehaald en helemaal naar het eind van
het verhaal verplaatst. Het hoofdstuk waarin hij dit verhaal navertelt, noemt
hij ‘De wraak van Reinaard’. Hij heeft de handelende personages veranderd: nu
geneest Reynaert Nobel. Het verhaal heet ‘de wraak’ omdat de vos de koning
geneest door hem het hart en de lever van Isegrim te laten eten. In Reynaerts
historie gaat het alleen om de lever en die wordt uit de wolf gehaald, waarna de
laatste gewoon doorleeft. (Net als in sommige tekenfilms overleven personages
in middeleeuwse dierenverhalen soms de meest gruwelijke behandelingen.) In
Petermeijers versie wordt de wolf geslacht, wat waarschijnlijk moet impliceren
dat hij sterft. Daarom gaat het hier om de finale wraak van de vos op de wolf.
(Er wordt overigens geen expliciete reden gegeven waarom de vos zich nog op
de wolf zou willen wreken na zijn overwinning op dat dier in het duel.)
In het colofon van Als de vos de passie preekt en op de achterflap wordt het
boek gekarakteriseerd als een hervertelling van Van den vos Reynaerde maar
op de achterflap wordt daaraan toegevoegd dat het is ‘aangevuld met een aantal
van de later toegevoegde lotgevallen van Reinaard. Een historische inleiding en
een begrippenlijst zorgen voor een breder kader, van waaruit dit werk gelezen
en begrepen kan worden.’ In de historische inleiding wordt heel kort de ontwikkeling van het dierenverhaal in West-Europa geschetst en worden kort de
Roman de Renart en Van den vos Reynaerde voorgesteld. Vervolgens komt
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er een paragraafje ‘De nakomelingen van een felle vos’ (p. 10). Daarin wordt
verteld dat er in de eerste eeuwen na de uitgave van Willems ‘Reinaard’ veel
heruitgaven volgden, onder andere door Christoffel Plantijn. Daarna wordt
ook weer heel kort weergegeven wat er in Zuid-Nederland na de zestiende
eeuw met het Reynaertverhaal gebeurde en wordt vermeld dat het in de loop
van zijn geschiedenis op heel verschillende manieren geïnterpreteerd is. Dan
wordt gezegd dat het Reynaertverhaal sinds de versie van Willem steeds meer
uitgebreid is. ‘Puttend uit een rijke collectie vossenverhalen, ontstond er zo
een vrijwel compleet tweede deel, dat nog later werd afgerond met een laatste
hoofdstuk, gewijd aan de finale wraak van Reinaard op zijn grootste tegenstander.’
Deze voorstelling van zaken is onhandig, incompleet en deels fout. Het is
onhandig om te spreken over een editie van Van den vos Reynaerde. Editeren veronderstelt namelijk drukken en Van den vos Reynaerde is alleen in
handschriften overgeleverd. Het relaas is incompleet want Reynaerts historie wordt niet genoemd terwijl de drukken waar Petermeijer over spreekt dat
verhaal weergeven en niet Van den vos Reynaerde. En waarom spreekt hij
alleen over Zuid-Nederlandse drukkers? De gedrukte traditie van het Reynaertverhaal begint bij Gheraert Leeu in Gouda en in Noord-Nederland is het
verhaal onafgebroken beschikbaar geweest van de vijftiende tot het eind van de
achttiende eeuw. En ten slotte is zijn voorstelling van de verhaalontwikkeling
fout. Er ontstond niet eerst een vrijwel compleet tweede deel dat nog later van
een passend slot werd voorzien. Reynaerts historie was meteen een tweede,
veranderde en uitgebreidere versie van het Reynaertverhaal en het slot van Als
de vos de passie preekt moet op het conto van de moderne auteur geschreven
worden. De inleiding geeft hier geen historische informatie maar presenteert
een bronnenfictie. Zij biedt dus geen kader waarin het werk begrepen kan worden. Ze misleidt.
Het laatste moderne verhaal waarin Reynaerts historie een rol speelt, is Verhalen voor de vossenbroertjes. Het langverwachte vervolg op Van den vos
Reynaerde van Lida Dijkstra.6 Dit is een nieuw verhaal, waarin verteld wordt
over de kinderen van Reinaert, Reinaerdijn en Rosseel. In de loop van het boek
horen die kinderen veel verhalen over hun vader, zowel positieve als negatieve.
Zo ontdekken ze dat datgene wat verteld wordt tenminste gedeeltelijk afhangt
van de belangen en de opvattingen van degene die vertelt. In de verschillende
verhalen die verteld worden, komen de hoofdlijnen van de plot van Van den
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vos Reynaerde terug maar er wordt ook ander materiaal gebruikt. Een van de
extra inspiratiebronnen is Reynaerts historie geweest. Dat is ook een vervolg
op Van den vos Reynaerde al is dat verhaal niet langverwacht maar al zo’n
600 jaar oud. En ook dat verhaal gaat over de vertekening die in verhalen wordt
aangebracht om de belangen van de verteller te dienen. Maar dit soort dingen
kan onafhankelijk door verschillende auteurs bedacht worden. Het is echter
duidelijk dat Lida Dijkstra Reynaerts historie kent omdat ze er twee scènes uit
navertelt. De eerste is het verhaal van de merrie en haar veulen, dat ze wel wil
verkopen voor een prijs die op de hoef van een van haar achterpoten geschreven
staat. Dit verhaal vormt in Reynaerts historie een deel van Reynaerts tweede
biecht en is in Verhalen voor de vossenbroertjes een verhaal dat Hermeline
haar kinderen vertelt voor het slapengaan.7 De tweede scène uit Reynaerts historie is het verhaal van de wolvin die in de winter vissen wil vangen met haar
staart, maar vastvriest en alleen bevrijd kan worden met achterlating van het
grootste deel daarvan. In Reynaerts historie is dit verhaal deel van een woordenstrijd tussen Reynaert en het wolvenpaar, die plaats vindt tussen de rede
over de sieraden en het afsluitende duel. In Verhalen voor de vossenbroertjes
wordt het verhaal door een everzwijn in een herberg verteld om aan te tonen
dat Reynaert soms dieren in moeilijkheden heeft gebracht gewoon om te treiteren.8
In het nawoord verantwoordt Lida Dijkstra wat ze gedaan heeft. Ze wou een
vervolg schrijven op Van den vos Reynaerde voor jonge lezers. Daarom heeft
ze de gruwelijkheid teruggedrongen en de nadruk gelegd op de ‘luchthartigheid en speelsheid die Willems boek zo kenmerken’ en op zijn ‘liefde voor taal’
(p. 125). Ze heeft ‘naar hartenlust gespeeld met Willems meesterwerk’ en zijn
thema’s ‘aangevuld, omgegooid en herschreven.’ En dan schrijft ze: ‘Sommige
delen, zoals Hersints onfortuinlijke visavontuur en het bezoek van de vossenbroertjes aan de jaarmarkt zijn nieuw als versgevallen sneeuw’ (p. 125). Dit is
een hoogst merkwaardige uitspraak want wat het visavontuur betreft simpelweg onwaar. Hier is geen sprake van bronnenfictie zoals bij Petermeijer maar
van wat in wetenschappelijke kring plagiaat genoemd zou worden.9
Een deel van wat deze drie eenentwintigste-eeuwse bewerkers doen, past geheel binnen de traditie van kinderboekbewerkingen van de Reynaertstof.10 Het
is niet ongebruikelijk dat in het verhaal wordt ingegrepen, zowel wat verhaalstructuur betreft als wat betreft toon en stijl. Het is ook niet ongebruikelijk om
de hele Nederlandstalige Reynaerttraditie aan te duiden als een traditie van
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Van den vos Reynaerde.11 En hoewel niet noodzakelijk, is het ook niet echt
ongebruikelijk dat bewerkers voor de jeugd aangeven wat zij gedaan hebben en
waarom zij het de moeite waard vinden dat de jeugd uit hun eigen tijd kennis
maakt met een navertelling van een middeleeuws vossenverhaal.
Een deel echter van wat deze drie auteurs doen met Reynaerts historie heb
ik in geen enkele oudere bewerking ooit eerder gezien. Geen enkele oudere
bewerking van Reynaerts historie serveert zijn voorbeeld af door er uitsluitend negatieve dingen over te zeggen zoals Henri van Daele dat doet. En ik
ken geen enkele oudere bewerking van een Middelnederlands Reynaertverhaal
die pretendeert toelichting te geven maar zijn feitelijke bron verzwijgt zoals
Petermeijer en Dijkstra doen. (Bij de laatste gaat het natuurlijk slechts om een
ondersteunende bron.) Waar komen deze merkwaardigheden vandaan?
Ik kan hierover niet sluitend argumenteren, maar ik vermoed dat we hier
de kracht van canonisering in de moderne samenleving zien. De aandacht
voor historische literatuur is de laatste decennia sterk afgenomen. In de media wordt er nauwelijks nog aandacht aan besteed en op de middelbare school
is de Middelnederlandse literatuur gereduceerd tot een heel kort rijtje: Karel
ende Elegast, Beatrijs, Van den vos Reynaerde, Mariken van Nieumegen,
Elckerlijc. Van de andere kant is de aandacht voor canons en lijsten van belangrijke historische fenomenen sterk toegenomen. En in de canon van de Nederlandse literatuur speelt Van den vos Reynaerde een dominante rol. Men
is algemeen van mening dat Van den vos Reynaerde bij de absolute top van
die canon hoort. De laatste keer dat de meningen hierover gepeild werden, in
2002, kwam Van den vos Reynaerde op de tweede plaats van literaire werken,
direct na Multatuli’s Max Havelaar.12 In het commentaar op de uitkomsten
werd duidelijk gemaakt dat het verschil tussen beide boeken feitelijk verwaarloosbaar was.
Gevolg van beide ontwikkelingen is dat canonieke teksten in een soort historisch vacuüm terecht komen. Hun monumentale status neemt toe en is onbetwist maar hun enige context zijn de andere teksten in de canon (‘Van den
vos Reynaerde is even goed als de Max Havelaar’). In zo’n situatie krijgen de eigenschappen die aan een canoniek werk worden toegeschreven bijna als vanzelf
een vrijwel absolute waarde. En in zo’n situatie ligt het ook voor de hand dat
iemand die globale informatie over een canoniek werk wil geven voor een breed
publiek weinig neiging voelt om veel teksten te gaan noemen. Het canonieke
werk wordt globaal in zijn historische context geplaatst maar dat die historische context ook allerlei teksten, laat staan tekstvarianten, impliceert, dat doet
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er minder toe. Vanuit dit perspectief wordt het gedrag van Van Daele, Petermeijer en Dijkstra begrijpelijk. Voor alle drie lijkt de wijze waarop Van den
vos Reynaerde verteld is de absolute standaard voor vossenverhalen te zijn.
Het is ook duidelijk dat ze vinden dat hun publiek iets over het ontstaan en het
karakter van die tekst moet weten en dat de rest van de Nederlandse Reynaerttraditie, voor zover die aandacht verdient, die uitsluitend verdient omdat Van
den vos Reynaerde wordt voortgezet. Het verklaart overigens niet waarom Petermeijer en Dijkstra het bestaan van Reynaerts historie onderdrukken. Maar
doet dat er eigenlijk toe?
Vanuit een bepaald perspectief niet. Petermeijer heeft een heel aardige navertelling geschreven en Dijkstra’s boek is zelfs echt een belangrijke aanwinst
voor de Nederlandse jeugdliteratuur. De lezers van hun verhalen komen dus
niks te kort. Maar degenen die hun toelichting ook lezen en serieus nemen,
worden op het verkeerde been gezet. Is dat echt belangrijk? Willem en zijn
anonieme navolger die Reynaerts historie schreef, zijn allang dood dus voor
hen doet het er niet meer toe. Maar voor iemand die denkt dat moderne lezers
recht hebben op correcte historische informatie; die denkt dat het te makkelijk
is om je alleen open te stellen voor verhalen die direct aansluiten bij je eigen verwachtingspatroon; en die weet dat het Middelnederlands niet een maar twee
Reynaertverhalen in de aanbieding heeft – die voor mensen met een open geest
heel verschillend maar beide op hun eigen manier indrukwekkend zijn – voor
zo iemand is hier sprake van historische onrechtvaardigheid.
Noten
1 De standaardeditie van beide Reynaertverhalen is Reynaert in tweevoud. I. Van den
vos Reynaerde, bezorgd door A. Bouwman en B. Besamusca. II. Reynaerts historie, bezorgd
door P. Wackers, Amsterdam, Bert Bakker, 2002.
2 Vergelijk R. van Daele, P. Everaers, W. Devreese en E. Verzandvoort, De bibliografie
van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, Sint-Niklaas/Ter
Hole, Vzw Reynaertgenootschap/Antiquariaat Secundus, 2004.
3 H. van Daele, Reinaart de vos, de felle met de rode baard, Averbode/Best, Uitgeverij
Averbode, 1996; herdruk Antwerpen, Manteau, 2006. Voor besprekingen zie: Tiecelijn, 11
(1998), p. 41-43 en Tiecelijn, 20 (2007), p. 160-166.
4 H. Petermeijer, Als de vos de passie preekt. De avonturen van Reinaard de vos, Rijswijk, Uitgeverij Elmar, 2002. Voor een bespreking zie: Tiecelijn, 16 (2003), p. 141-143.
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5 Zie Reynaerts historie, ed. Wackers, ‘Rede over de sieraden’, p. 228-266. Het verhaal
over de genezing van Nobels vader wordt verteld in v. 5929-6008.
6 Lida Dijkstra & Thé Tjong-Khing, Verhalen voor de vossenbroertjes. Het langverwachte vervolg op Van den vos Reynaerde, Amsterdam, Pimento, 2011. Voor een bespreking zie: Tiecelijn 25. Jaarboek 5 van het Reynaertgenootschap, (2012), p. 361-365.
7 Zie Reynaerts historie, ed. Wackers, ‘Tweede komst naar het hof ’, p. 180-184, v. 39914109 en Verhalen voor de vossenbroertjes, p. 25-30.
8 Zie Reynaerts historie, ed. Wackers, ‘Woordgevecht tussen vos en wolvenpaar ’, p. 267271, v. 6264-6381 en Verhalen voor de vossenbroertjes, p. 63-71.
9 Ik gebruik het woord ‘plagiaat’ in neutrale zin: het overnemen van andermans werk zonder bronvermelding. Binnen de wetenschap is dit verboden, maar creatieve schrijvers hebben
alle vrijheid om aan al bestaande verhalen hun eigen draai te geven. Ze hoeven zich daar niet
voor te verantwoorden en het ook niet te vermelden. Maar op dit punt onjuiste informatie
verstrekken is zeer ongebruikelijk. Die uitzonderlijkheid heb ik willen benadrukken.
10 Zie over die traditie bijvoorbeeld P. Wackers, ‘“Van Reynaert is een groot zaet ghebleven.” Het Reynaertverhaal als kinderboek’, in: Tiecelijn, 8 (1995), p. 92-105.
11 Klassiek voorbeeld is hier W.Gs Hellinga, die zijn diplomatische uitgave van alle tekstgetuigen van Van den vos Reynaerde, Reynardus vulpes en Reynaerts historie van voor
1500 Van den vos Reynaerde noemde. In het boek zelf maakt hij echter wel degelijk onderscheid tussen de drie door hem uitgegeven verhalen.
12 Vgl. http://www.dbnl.nl/letterkunde/enquete/enquete_dbnlmnl_21062002.htm.
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'Ghi singet in lanc so bet'
Muzikale Reynaertbewerkingen van 1900 tot nu1
Bjorn Schrijen

Van den vos Reynaerde is een van de beroemdste verhalen uit de Nederlandstalige literatuur. Dit uit zich onder meer in de vele, uiteenlopende manieren waarop het verhaal door latere auteurs bewerkt is. Tussen al die bewerkingen bevindt zich een bijzondere categorie: een groot aantal muzikale
bewerkingen. Tijdens de op 25 april 2014 georganiseerde studiedag Metamorfosen van een gemene vos: Reynaert sinds de middeleeuwen werd een
klein deel van deze vorm van Reynaertreceptie in kaart gebracht. Rik van
Daele en Adelheid Ceulemans hielden lezingen, respectievelijk over de opera’s
Van den Vos van FC Bergman (2013) en Reinaert de Vos. Zangspel in drie
bedrijven van Rafaël Verhulst en August de Boeck (1909). Als intermezzo
werd daarnaast muziek uit laatstgenoemde opera, uit de opera Stroppe la corde (1966) en uit Drie fabelen naar Jean de La Fontaine (1936) ten gehore
gebracht.
Voor een deel van de aanwezigen leek het bestaan van deze muzikale bewerkingen een verrassing. Vreemd is dat echter niet. Hoewel er namelijk wel
enkele artikelen over individuele bewerkingen zijn verschenen, en er in inventarisaties van Reynaertbewerkingen soms een handjevol opgesomd worden,
ontbreekt een overzicht dat zich specifiek op muzikale bewerkingen richt.2 Dat
is jammer, want er bestaan minstens 39 bewerkingen binnen allerlei muzikale
genres: voornamelijk opera’s en musicals, maar bijvoorbeeld ook rapversies, een
cantate, popnummers en – echt waar – een Reynaertjazzfestival. Een overzicht hiervan is als bijlage bij dit artikel gevoegd.
Die hoeveelheid is opvallend. Niet alleen is de Reynaert de enige Nederlandse tekst die zo’n uitgebreide muzikale receptie kent, ook bezit Van den vos
Reynaerde geen duidelijk muzikaal karakter. Er zal dan ook altijd een bewerkingsproces noodzakelijk zijn.
Die bijzondere status van de muzikale bewerkingen roept twee vragen op:
‘waarom is de Reynaert zo vaak op muziek gezet?’ en ‘hoe hebben bewerkers
dat gedaan?’. Deze twee vragen probeer ik in dit artikel te beantwoorden.
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Daarbij zal de eerste vraag vooral een reflectie op het origineel vormen, terwijl
de tweede vraag juist het vizier richt op de bewerkingen. Eerst ga ik echter nader in op het uitgebreide aanbod van muzikale bewerkingen.
Het materiaal
Wie op zoek gaat naar muzikale Reynaertbewerkingen zal zich bij vlagen
een schatgraver voelen, omdat van veel stukken nauwelijks meer dan een terloopse verwijzing te vinden is, laat staan een partituur, libretto of zelfs beelden geluidsmateriaal. Uiteindelijk heb ik van veertien van de 39 bewerkingen
het libretto of de songtekst kunnen bemachtigen. In dit artikel zullen dan ook
vooral deze bewerkingen centraal staan, waarbij door de afwezigheid van geluidsmateriaal in veel gevallen de nadruk op de tekst zal liggen.
Binnen deze veertien bewerkingen is nog eens een onderscheid te maken,
omdat ze lang niet allemaal even relevant zijn om te bespreken. Zo is er een
drietal popsongs getiteld Reynard the Fox verschenen (van Fairport Convention (1978), Julian Cope (1984) en Country Teasers (1999)). Hierin wordt
Reynaert echter vooral als een soort typische vos gebruikt, want met het middeleeuwse verhalencomplex heeft het weinig te maken. Hetzelfde geldt voor de
korte Russische opera Renard (1916) van Igor Stravinsky, die draait om de vos
die de haan probeert te verschalken, maar uiteindelijk door de kat en de ram
vermoord wordt. De list waarbij de vos probeert de haan te misleiden door zich
als monnik te verkleden herkennen we weliswaar uit Van den vos Reynaerde,
maar verder staat het verhaal los van de Reynaert.
Voor een aantal bewerkingen geldt daarnaast dat ze al eerder redelijk uitgebreid in Tiecelijn zijn besproken. Over Rafaël Verhulst en August de Boecks
opera Reinaert de Vos. Zangspel in drie bedrijven (1909) schreef Frank
Teirlinck bijvoorbeeld al in Tiecelijn 26. Verder ging Jan van Alphen in op
de cantate Reynaert II (1975), en drukte hij deze bovendien volledig af. Rik
van Daele publiceerde een beschrijving van Reynaertliederen in de achttiende
eeuw en een interview met Charlie May, die de rap Reinaert de vos… gerapt
(2008) schreef. Het Reynaertlied van Frida Goethals (1965) verscheen tot slot
met een korte toelichting in zijn geheel in Tiecelijn (2007).3
Daarmee blijven vijf nog niet bestudeerde muzikale bewerkingen over: de
opera’s Stroppe la corde (1966), Reinaert de vos (1971), Reynaert. Fabelopera
in drie bedrijven (1989) en Van alle tijden, van alle streken (1998), en de mu-
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sical Dear Fox (1990). Binnen die bewerkingen vormen de eerste drie opera’s
een groepje producties dat redelijk getrouw blijft aan de brontekst, hoewel ze
elk in zekere mate gecensureerd zijn. Ze bevatten echter ook enkele toevoegingen zoals een ezelskoor dat commentaar geeft op de gebeurtenissen in Stroppe
la corde, Willem als sprekend personage in Reinaert de vos en uitgebreide
huiselijke scènes in Reynaert. Fabelopera in drie bedrijven. De stukken Van
alle tijden, van alle streken en Dear Fox zijn echter vrijere bewerkingen van
het Reynaertverhaal, en verdienen daarom een samenvatting.
De opera Van alle tijden, van alle streken (hierna steeds Van alle tijden
genoemd) ging in première op 28 mei 1998. Het libretto is van Jo Willems,
de muziek van een drietal componisten: Gerard Ammerlaan, Boudewijn
Buckinx en Jacob ter Veldhuis. De opera begint in een land waar net een
oorlog heeft gewoed. Een gehavende Isegrim is door het verwoeste land op
weg naar Reynaert. Deze zit met een identiteitscrisis thuis, hij is het roven en
moorden beu: ‘Dat eeuwig bloedvergieten, / ik ben het moe, / doodmoe.’4 Hij
wil graag verzoening, maar Isegrim is juist uit op wraak. Het wordt echter niet
duidelijk waarvoor precies: Hersinde is nog niet verkracht, en Isegrims welpen
kunnen nog zien. De Reynaertkenner weet echter dat er in het verleden tussen
vos en wolf al veel is voorgevallen.
Isegrim krijgt zijn wraak wanneer hij Reynaert zo ver krijgt om zijn twee oudste kinderen met hem mee te laten gaan spelen bij de oude olm, ondanks sterk
protest van Hermeline. Terwijl de kinderen steeds langer wegblijven neemt de
onrust toe, totdat Tiecelijn slecht nieuws komt brengen: ‘Met de kleintjes is het
mis / Ik zie de tanden flikkeren, / de ogen schitteren van de wolf ’.5 Reynaert
gaat vervolgens naar zijn kinderen op zoek.
De tweede en derde scène vinden in de chronologie van het verhaal gelijktijdig plaats, en wisselen elkaar op het toneel af. In de tweede scène beramen
Bruun, Tibeert en Isegrim een plan om wraak te nemen voor het leed dat Reynaert hen heeft aangedaan, waarbij gerefereerd wordt aan de gebeurtenissen in
Van den vos Reynaerde. Hun plan is om Reynaert aan te klagen aan het hof
van koning Nobel en hem ter dood te laten veroordelen. Gelijktijdig ontdekt
Reynaert het lot van zijn kinderen: ze zijn opgegeten door de wolf. Hij neemt
wraak door Hersinde te verkrachten, hoewel ze daarbij haar dubbelzinnige
naam eer aan doet.
Deze eerste drie scènes werden opgevoerd bij Borg Ewsum bij het Groningse
Middelstum, maar voor de vierde en vijfde scène werden de bezoekers met bussen naar de Grote Markt in Groningen vervoerd, waar zich het hof van koning
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Nobel bevond.6 Tijdens de busreis werd het toneelstuk Mazeltjes droom vertoond, waarin een aantal overlevenden van de oorlog die de achtergrond vormt
van de opera hun visie geven op het verhaal.
Deze gescheiden locaties corresponderen met een belangrijke tegenstelling in
de Reynaert: die tussen de wildernis waarin Reynaerts burcht zich bevindt, en
de geordende wereld van het hof. Op het moment in het verhaal dat Reynaert
de tocht van wildernis naar hof maakt, maken ook de bezoekers die, namelijk
van de burcht op het Groningse platteland naar de Grote Markt in de stad.
Aan het hof in de vierde scène spreekt een verveelde koning Nobel recht.
Reynaert wordt aangeklaagd, maar het kan de koning niet echt interesseren.
Wat hem wél interesseert is het voor de luisteraar bekende verhaal over het
complot tegen de koning en de schat bij Kriekeputte, waar hij met open ogen
intuint. Reynaerts vijanden worden gevangengenomen, waarmee hij zijn wraak
op hen voltooit.
In de laatste scène gaat de koning ten slotte met Reynaert naar de put waar
de schat begraven zou moeten liggen. Door middel van een list weet Reynaert
Nobel in de put te duwen. Met een laatste list weet hij ook Tiecelijn, die van
deze koningsmoord getuige was, de kop in te slaan. Daarmee zijn al Reynaerts
vijanden van het toneel verdwenen – letterlijk – en komt hij zo met zijn misdaden weg.
In de musical Dear Fox loopt het voor de vos zelfs nog beter af. Ondanks
de Engelse titel is dit een originele, Nederlandstalige Reynaertbewerking, geschreven door Dirk Stuer en Daniël Ditmar. Op 15 september 1990 ging het
stuk in première in Antwerpen, onder regie van Eddy Habbema en met Bill
van Dijk als Reynaert in de hoofdrol.
Het verhaal van deze musical gaat als volgt. Reynaert probeert Hersinde het
hof te maken, maar ondertussen worden ze bespied door Tiecelijn. Reynaert
weet hem echter door middel van een list te verjagen, waarna Hersinde en Reynaert vrij spel hebben.
Het verhaal verplaatst zich vervolgens naar het hof. Reynaert wordt aangeklaagd voor de verkrachting van Hersinde (hoewel het publiek net heeft kunnen
zien dat van een verkrachting bepaald geen sprake was) en de moord op Coppe.
Men besluit dan Reynaert (die zich inmiddels naar Rukenau, de koningin van de
Onderwereld, heeft begeven) te dagvaarden. Dit is een bekend gegeven uit Van
den vos Reynaerde, maar het verloop van de dagingen is heel anders. Bruun
wordt weer verleid door honing, maar dit blijkt in Dear Fox een drug te zijn,
waarvan hij begint te hallucineren en waardoor hij zijn liefde voor de koningin
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openbaart. Tibeert (in Dear Fox een vrouwelijk personage) wordt verleid door
het gouden boek der macht, dat bovenin een kerktoren ligt. Reynaert krijgt haar
zo ver dat ze omhoog klimt, waarna hij de toren in brand steekt.
Uiteindelijk wordt Reynaert succesvol door Grimbeert gedaagd. Na een heel
kort proces aan het hof wordt Reynaert ter dood veroordeeld, maar met het
bekende verhaal over de schat in Kriekeputte weet hij toch te ontsnappen. Als
Isegrim vervolgens in opstand komt, laat de koning de twee vechten. Met de
hulp van Ruckenau weet Reynaert het gevecht te winnen, waarmee hij van alles
vrijgepleit is en de koning hem zelfs een machtig man maakt. Hersinde kiest
haar eigen weg, waardoor Reynaert uiteindelijk weer bij zijn eigen vrouw Hermeline terugkomt. Eind goed, al goed: de titel van het laatste nummer – ‘Gloria
Fox Gloria’ – zegt wat dat betreft genoeg.
Zoals blijkt, is de globale structuur gelijk aan die van Van den vos Reynaerde.
De auteurs hebben echter uit meer bronnen geput, waarvan Reynaerts
historie de belangrijkste is. Hieraan zijn de figuur van Rukenau en het duel
tussen vos en wolf ontleend. Het stuk bevat echter meer verwijzingen naar
andere teksten, maar ook naar de wereldgeschiedenis.7 Hiermee wordt het
Reynaertverhaal naar de moderne tijd gehaald, iets wat niet vaak voorkomt
in de receptiegeschiedenis. Meestal blijft het middeleeuwse karakter van het
verhaal namelijk nog wel zichtbaar. De auteurs geven hier een reden voor,
maar daarmee zijn we eigenlijk al aanbeland bij de eerste vraag die dit artikel
probeert te beantwoorden.
	Waarom is de Reynaert op muziek gezet?
Het beantwoorden van de waaromvraag is natuurlijk een erg speculatieve
en voor een deel hoogst interpretatieve bezigheid. Toch denk ik niet dat we
daarom moeten vermijden de vraag te beantwoorden, zeker omdat dit een van
de eerste vragen was die gesteld werden op eerder genoemde studiedag.
Ogenschijnlijk lijken er twee antwoorden te zijn. Bewerkers moeten het gevoel hebben dat het oorspronkelijke verhaal relevant is voor een breed publiek,
en dat het stuk geschikt is om op muziek te zetten. Over beide antwoorden
valt het een en ander te zeggen. Met betrekking tot de relevantie hebben we de
beschikking over een aantal voorwoorden waarin librettisten benoemen wat
de Reynaert ook nu nog de moeite waard maakt. Zo schrijven de auteurs van
Dear Fox in een kort voorwoord:
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Waarom teruggrijpen naar het verleden, de middeleeuwen?
Omdat dit verleden rijk was.
Waarom het gegeven plaatsen in de toekomst? Omdat we hoopvol
trachten naar een kulturele toekomst met de bouwstenen van ons rijk
verleden. 8

Hieruit spreekt de gedachte dat het Reynaertverhaal ook voor de mens van
nu betekenis heeft. Op de website van Van alle tijden valt daar ook een reden
voor te lezen:
Want het verhaal is van alle tijden en streken. De wereld draaft door.
Bijna duizend jaar na dato lijken fabeldieren overbodig om ons een
spiegel van onze ondeugden voor te houden. De dieren in Van alle tijden hebben hun beestenvel afgestroopt, ze zijn mensen van vlees en
bloed. Van uiterlijk zijn ze veranderd, maar hun ware aard is door de
eeuwen heen onmiskenbaar onveranderd gebleven.9

Het idee dat de Reynaert ons eigenlijk een spiegel voorhoudt en daarmee
over mensen gaat, is uiteraard niet nieuw, maar in de weinige informatie over
auteursintentie die we hebben, zien we dit inzicht wel steeds terugkomen. We
lezen hem bijvoorbeeld ook in een interview met Charlie May, die in 2008 de
rapversie Reinaert de vos… gerapt schreef. Hij gaat echter zelfs een stapje
verder. Voor May is Reynaert de personificatie van het kwade, voor gehaaide
lieden in een ‘ik-gerichte en uiterst competitieve samenleving’, ‘die propaganderen dat er overal competitie is, dat je alleen scoort via je uiterlijk of je bankrekening’. Met zijn rap (waarin door een zeer groot aantal pejoratieven weinig
twijfel kan bestaan over de visie op Reynaert), wil May dan ook laten zien dat
dit gedrag niet juist is.10
Reynaert wordt door May ingezet ter ondersteuning van een bepaalde ideologie, en ook dat zien we vaker in muzikale bewerkingen – daarin verschillen
ze niet van andere soorten bewerkingen. De opera Reinaert de Vos. Zangspel in drie bedrijven van Verhulst en De Boeck kent door de toevoeging van
Vlaamse volksliederen bijvoorbeeld een erg flamingantisch karakter, en de
Jungle Opera uit 1974 (waarvan online veel materiaal te vinden is, maar helaas
geen libretto), lijkt zijn pijlen te richten tegen het kapitalisme, blijkens de volgende tekst op een website over het stuk:
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De Jungle Opera is Jaap van de Merwes bewerking en actualisering
van Reynaert de vos. De misdadige en sluwe held uit het middeleeuwse
verhaal is in deze bewerking een geslepen en gewetenloze kapitalist,
die manipuleert en een loopje neemt met hebzuchtige en kortzichtige
politici. Van de Merwe weet het oude verhaal en de actualiteit van de
jaren '70 knap te verbinden, waarbij duidelijk wordt waar zijn sympathie en mededogen liggen: bij de arme haas Cuwaert en diens vrouw
Santje, die aan het slot verslagen zingt: een haas moet nooit geen tijger
willen worden.11

De gemene deler is dat achter al deze voorbeelden de gedachte schuilt dat het
Reynaertverhaal ons ook nu nog iets over onszelf kan leren, of geschikt is om
een boodschap mee uit te dragen.
We zagen echter dat er nog een ander soort geschiktheid nodig is, want
wat maakt de Reynaert uiteindelijk geschikt om op muziek te zetten? Eigenlijk moeten we die vraag voor alle genres afzonderlijk beantwoorden, maar
ik richt me vooral op de theaterbewerkingen (met name opera en musical)
omdat deze verreweg het grootste aandeel vormen binnen de muzikale bewerkingen.
Toen deze vraag op eerder genoemde studiedag gesteld werd, werd in eerste
instantie gewezen op het grote percentage directe rede in Van den vos Reynaerde: Jozef Janssens had eerder die dag al het percentage 64,1% genoemd.
Dit zou het gemakkelijk maken het verhaal over te zetten in (dramatische)
toneel- of (lyrische) liedtekst. Daarnaast werden de spanning en het dramatische effect van Van den vos Reynaerde als mogelijke redenen genoemd.
Dat valt te specificeren. Spanning en dramatisch effect in een opera of musical kunnen op verschillende manieren ontstaan. In Literature as opera noemt
Gary Schmidgall er vier: de tekst moet een hoge emotionele intensiteit en extremen kennen (personages – zo is de gedachte – beginnen namelijk te zingen
bij een verhoogde emotionele staat), de muziek moet nog iets aan het verhaal
toe kunnen voegen, er moet actie in het stuk zijn, en wellicht het belangrijkste:
de personages moeten iets willen.12 Hoewel Schmidgall zich richt op de opera,
zijn deze eisen voor musicals niet heel anders.13
We zouden de Reynaert nu aan deze eisen kunnen toetsen, en dan blijkt
– mijns inziens – dat deze allemaal in het originele verhaal aanwezig zijn. Betreffende de emotionele intensiteit van het stuk kunnen we bijvoorbeeld de
structuur van het verhaal bekijken. Deze valt namelijk uiteen in gedeeltes die
elk uitmonden in een emotionele climax. Zo worden de aanklachten over Rey-
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naerts misdaden steeds een gradatie erger: van diefstal via poging tot moord en
verkrachting en verminking naar uiteindelijk de moord op Coppe. Vervolgens
zijn de bodetochten van Bruun en Tibeert elk een emotioneel hoogtepunt op
zich. Wanneer Reynaert uiteindelijk door Grimbeert overgehaald wordt naar
het hof te komen, gaat hij daar zijn dood tegemoet. Hoewel dat op zich al een
dramatisch moment is, en de lezer op het puntje van zijn stoel zit om te weten
hoe dit afloopt, volgt eerst een lang intermezzo in de vorm van de biecht. Een
aantal van de bewerkingen gebruikt deze cliffhanger in het verhaal dan ook als
moment om de pauze te laten aanvangen.
Ook hierna volgen de emotioneel intense momenten elkaar in hoog tempo
op: Reynaert wordt veroordeeld, maar weet de koning vervolgens te bedriegen, een list die eindigt in de gruwelijke verminking van Bruun, Isegrim
en Hersinde. Tot slot stuurt Reynaert met een laatste list het hoofd van
Cuwaert naar de koning, waarna die weet dat hij bedrogen is en de orde in
zijn rijk definitief is ingestort. Met de schreeuw die volgt is het verhaal tot
een emotioneel hoogtepunt gestuwd.
Dramatiek dus genoeg in de Reynaert, en dit geldt ook voor de overige drie
zaken die Schmidgall noemt. De mogelijkheid om actie op het toneel te brengen ligt bijvoorbeeld besloten in Reynaerts diverse misdaden, de bodetochten
van Bruun en Tibeert en het verhaal over het complot tegen de koning. Gepassioneerde personages moeten in Reynaerts wereld – waarin zowel de mensen
als de dieren gedreven worden door hebzucht en wellust – evenmin moeilijk te
vinden zijn.
De lastigste eis is wellicht dat de muziek iets moet kunnen toevoegen.
Schmidgall specificeert dit namelijk niet. Wat we met betrekking tot de Reynaert ons echter kunnen voorstellen, is dat de muziek een interpretatie van
dubbelzinnigheden in het verhaal kan bieden. Kathryn Kalinak noemt tussen
de vele functies die (film)muziek kan hebben namelijk ook ‘clarifying matters
of plot and narrative progression’ en ‘elucidate characters’ motivations and help
us to know what they are thinking’.14 Juist aan een dubbelzinnige tekst als de
Reynaert kan muziek dus iets toevoegen, namelijk duidelijkheid. Daar kleeft
echter ook een nadeel aan, waarop ik later terugkom.
Hoewel dit een interessant licht op de dramatische kwaliteiten van Van den
vos Reynaerde werpt, is het een nogal theoretische en hypothetische blik op
het verhaal. Daarom keer ik in de laatste paragraaf van dit artikel terug naar
de praktijk van de muzikale bewerkingen, en besluit ik met enige noties over de
manier waarop de Reynaert op muziek is gezet.
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Hoe is de Reynaert bewerkt voor muziek?
Strikt genomen zouden we deze vraag voor elke bewerking afzonderlijk moeten stellen, maar dat zou waarschijnlijk resulteren in een lange en nogal droge
opsomming. Interessanter lijkt me dan ook om enige algemene lijnen in de muzikale bewerkingen te schetsen. Wederom zal daarbij de nadruk liggen op de
opera- en musicalbewerkingen.
Een eerste punt dat daarbij goed is om te bespreken is het verschil tussen
deze genres. Het valt te verwachten dat librettisten het verhaal anders bewerken voor beide genres. Formele verschillen zijn bijvoorbeeld dat de manier van
zingen heel anders is, dat in musicals vaak meer ruimte is voor het gesproken
woord dan in opera’s, en dat in musicals meer de nadruk ligt op het acteren
en de dans. Een populaire gedachte is ook dat inhoudelijk gezien de stof van
opera’s vaak veel tragischer en serieuzer is, terwijl in musicals veel meer ruimte
is voor humor en romantiek.15
In de praktijk van de Reynaertbewerkingen lijkt dit echter wel mee te vallen.
Vergelijken we bijvoorbeeld de opera Van alle tijden met de musical Dear Fox
dan zien we dat slechts een deel van de verschillen aanwezig is. Er werd waarschijnlijk inderdaad anders gezongen (de hoofdrolspelers van Van alle tijden
zijn operazangers, en die van Dear Fox musicalzangers), en in Dear Fox zal de
dans inderdaad een grotere rol hebben gespeeld (de medewerkerslijst vermeldt
een choreograaf en een scenograaf – deze ontbreken in de lijst van Van alle
tijden). Inhoudelijk zijn de verschillen echter niet zo heel groot. In Dear Fox
is conform de musicalconventies weliswaar een grotere rol weggelegd voor romantiek ten opzichte van het origineel (Reynaert is van een vos die enkel naar
lustbevrediging streeft veranderd in een vos die ook kan liefhebben, zoals hij
in het slotduet met Hermeline ook bezingt), en in Van alle tijden zijn zware
thema’s als oorlog en verlies toegevoegd, maar we zien vooral veel gelijke bewerkingsprocessen.
Zo zijn in beide stukken de personages uitvergroot ten opzichte van het origineel. In Van alle tijden is Bruun bijvoorbeeld dommer, Isegrim kwaadaardiger en Tibeert laffer geworden. In Dear Fox is de smerige apin Rukenau
gepromoveerd tot koningin van de Onderwereld en is Grimbeert van familielid
die het voor zijn oom opneemt, veranderd in een hoogst arrogante advocaat,
die zingt:
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Want ik ben anders dan anders,
hier is de das.
Ik ben fantastisch schrander,
dat is de das.
Ik verdedig Reinaart of zelfs Barabas.
Ik ben de veritas, pro deo gratias.
Want ik ben anders dan anders,
Grimbert de das.16

Bij deze uitvergroting moet echter ook opgemerkt worden dat in Dear Fox
Bruun en Tibeert meer diepgang krijgen doordat hun begeerte naar respectievelijk honing en muizen verbonden wordt aan een verlangen naar de vrouw van
de koning en macht.
Daarnaast zien we dat in beide stukken, net als in vrijwel alle andere theaterbewerkingen waarvan ik het libretto heb kunnen lezen, het verhaal in meer
of mindere mate gecensureerd wordt. Dat is echter niet gek. In Van den vos
Reynaerde wordt verkracht, gemarteld, en gemoord. Het is één ding om daar
in de vorm van een dierenverhaal over te lezen, het is echter iets heel anders om
het door mensen op het podium opgevoerd te zien worden. De scène waarin
Bruun, Isegrim en Hersinde gevild worden ontbreekt dan bijvoorbeeld ook in
de meeste stukken – iets wat vooral opvalt in de bewerkingen die vrij dicht bij
het origineel blijven. Ook de castratie van de pastoor is uiteraard problematisch. In Stroppe la corde ontbreekt de scène volledig en in Reinaert de Vos
verliest de koster zijn ogen. In Reynaert. Fabelopera in drie bedrijven wordt
het voorval weliswaar niet weggelaten, maar wel op een indirecte, speelse manier ten tonele gebracht: ‘Hij [=Reynaert] plukt, ter illustratie van het voorval,
een van de pompoentjes van de broek aan de waslijn en gooit het in de coulissen.’17
Mede door deze censuur is het beeld van de vos ook overwegend positief, terwijl veel literatuurwetenschappers tegenwoordig van een negatief vossenbeeld
uitgaan.18 In Van alle tijden wordt dit door Reynaert zelfs gethematiseerd:
Het lachen is me vergaan. Er is iets mis.
Wat is er met me aan de hand?
Ben ik een sluwe vos,
snel van geest en rap van tong,
sympathiek, innemend en charmant
of ... een moordenaar?19
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In de meeste bewerkingen is hij vooral de sympathieke, innemende en charmante vos: in de musicalbewerkingen vaak een charmante verleider, in Van alle
tijden een vos die het liefst zijn leven wil beteren, Frida Goethals zingt in haar
Reynaertlied over een ‘sympathiek schavuit’ en in de opera van Rafaël Verhulst
is Reynaert een flamingantische voorvechter. Enkel in de rap van Charlie May
is Reynaert overduidelijk verdorven.
Doordat de stukken allemaal een interpretatie van Reynaert geven, verdwijnt
een belangrijke eigenschap van het origineel – de dubbelzinnigheid die ervoor
zorgt dat Reynaert voor iedere lezer een ander hoofdpersonage is. Ook op andere vlakken verdwijnen dubbelzinnigheden. Een schimmige verhaallijn zoals
de verhouding tussen Reynaert en Hersinde wordt op het toneel heel duidelijk.
Dat is echter niet gek. Reynaerts listen spelen zich voornamelijk af op een talig
niveau. Op het toneel worden hier echter beeld, muziek en mimiek aan toegevoegd, waardoor het bijna onvermijdelijk is dat er een interpretatie van deze
dubbelzinnigheden gegeven wordt.
Hoewel dat wellicht klinkt alsof er een kwaliteit van de Reynaert verloren
gaat, heeft het de populariteit van muzikale Reynaertbewerkingen niet in de
weg gestaan. Integendeel, zoals de uitgebreide muzikale receptiegeschiedenis
van de Reynaert die ik in dit artikel heb geschetst, heeft laten zien. Dat laat
ook de meest recente muzikale bewerking Van den Vos van FC Bergman zien,
die door heel Europa toert, volle zalen trekt en goede recensies krijgt. Dat geeft
hoop op nieuwe bewerkingen in de toekomst, en laat zien dat de Reynaert even
actueel is als deze altijd geweest is.
Inventarisatie
In onderstaand overzicht zijn chronologisch alle muzikale Reynaertbewerkingen opgenomen die mij bekend zijn. Daarbij zijn als aanvullende informatie een aanduiding van het genre
gegeven, indien bekend zowel de tekstschrijver als de componist, de belangrijkste bron, en in
een enkel geval een korte toelichting.
De lijst kan waarschijnlijk aangevuld worden met een groot aantal minder bekende Reynaertbewerkingen, bijvoorbeeld schooluitvoeringen of amateurvoorstellingen. Door de kleinschalige aard hiervan zijn deze echter minder goed gedocumenteerd, en daardoor moeilijk te
vinden.
• Achttiende eeuw: Reynaertliederen
Jacobus de Ruyter (tekst)
Bron: Rik van Daele, ‘Kluchtigh leersaem [Reynaert-] liedt’, in: Tiecelijn, 7 (1994), p. 161-166.
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• 1909: Reinaert de Vos. Zangspel in drie bedrijven (opera)
Rafaël Verhulst (librettist) en August de Boeck (componist)
Bron: Rafaël Verhulst. Reinaert de Vos. Antwerpen, Janssens, 1909. Beschikbaar in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience of online via
http://anet.ua.ac.be/digital/opacehc/artkc/o:lvd:2779601/N.
• 1916: Renard (korte opera in één akte)
Igor Stravinsky (librettist en componist)
Bron: http://lso.co.uk/images/13_May_programme_PDF_for_web.pdf. Dit is een Engelse
vertaling van het libretto. Uitvoeringen van het stuk zijn via YouTube te bekijken.
Strikt genomen heeft het stuk niet direct met Reynaert te maken, maar het doet er door de
titel aan denken, en de list waarmee de vos de eerste keer de haan probeert te verschalken zal
een Reynaertkenner bekend voorkomen.
• 1954: Reinaert de vos (ballet)
Max B. Teipe (librettist) en Hugo Godron (componist)
Bron: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Reinaert_de _vos _-_ Scapino_ Ballet_-_1954-01-23.
• 1965: Reinaertlied
Frida Goethals (tekst en muziek)
Bron: Leon Matthijs, ‘De Lootse Reynaert Sprokkelingen’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 282288. Hierin is ook de volledige tekst afgedrukt.
• 1966: Stroppe la corde (opera)
Eduard Veterman (librettist) en Peter Welffens (componist)
Bron: het libretto is online raadpleegbaar via http://anet.ua.ac.be/digital/opacehc/artkc/
o:lvd:2834915/N.
• 1967: Van den vos Reynaerde (kinderopera)
Ruud Heerkens (librettist) en Tera de Marez-Oyens (componist)
Bron: http://www.muziekweb.nl/Link/LAX2435.
• 1967: Reinaert de vos, een spel om te dansen, te zeggen en te zingen, in vier taferelen
(opera)
Michel Brochon (librettist) en Marius Monnikendam (componist)
Bron: J. Goossens, ‘De moderne Nederlandse Reinaert-bewerkingen’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe
reeks), Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1996, p. 17-39.
• 1971: Reinaert de vos (opera)
Anton van Deursen (librettist en componist)
Bron: Anton van Deursen, Reinaert de Vos, s.l., 1971. Beschikbaar in de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience.
• 1973: Reynaertliederen naar aanleiding van het Reynaertmassaspel uit 1973
Jos Houben (tekst), Herman Elegast (muziek), De Elegasten (uitvoering)
Bron: http://www.waaserfgoed.be/virtuele-tentoonstellingen/gebeurtenissen/63-reynaert-
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spelen/overzicht/22978-reynaertspel-1973-reynaertlied-door-de-elegasten. Eén van de liederen is te beluisteren via http://www.youtube.com/watch?v=gqeySgnx978.
• 1974: Jungle Opera (opera)
Jaap van de Merwe (librettist en componist)
Bron: http://mlaweb.nl/Mlatoneel/jungleopera.htm. Hierop is veel materiaal van de opera te
vinden, waaronder een geluidopname van het hele stuk.
• 1975: Reynaert II (cantate)
Bert Broes (pseudoniem van Bert Carrein, librettist) en Peter Cabus (componist)
Bron: Jan van Alphen, ‘Een vergeten Reynaertcantate’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 47-65. Dit
artikel bevat tevens de volledige tekst van de cantate.
• 1978: Reynard the Fox (popsong)
Fairport Convention
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=26wstf2Tqfg&feature=kp.
• 1984: Reynard the Fox (popsong)
Julian Cope
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=TAZYCSwBkxI&feature=kp.
• 1988: Vossen of de fraaie historie van Reinaert in het dierenrijk België (theater met
muziek)
Bert Verhoye (librettist)
Bron: Rik van Daele & Marcel Ryssen, ‘Reynaert op pad: beknopt verslag’, in: Tiecelijn,
2 (1989), p. 11-15.
• 1988: Reinaert Story (theater met muziek)
Jo Decaluwe (librettist – tekst), Dree Baekelandt (librettist – lied), Jean Blaute (componist)
Bron: Rik van Daele & Marcel Ryssen, ‘Reynaert op pad: beknopt verslag’, in: Tiecelijn,
2 (1989), p. 11-15.
• 1988: Reinaart de Vos (theater met muziek)
Noël Yperman (librettist) en Peter Malisse (componist)
Bron: Rik van Daele & Marcel Ryssen, ‘Reynaert op pad: beknopt verslag’, in: Tiecelijn,
2 (1989), p. 11-15.
• 1988: Reinaert de Vos (musical)
Heidi Callewaert (librettist) en Jacques Vande Ginste (componist)
Bron: Flyer en audio-cassettehoes.
• 1989: Reynaert. Fabelopera in drie bedrijven (opera)
Joop Fransen (librettist) en Willem Woestenburg (componist)
Bron: Joop Fransen, Reynaert. Fabelopera in drie bedrijven, s.l., 1998. Beschikbaar in de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
• 1989: Reynaertjazzfestival
Bron: Marcel Ryssen, Erwin Verzandvoort & Rik van Daele, ‘Reynaert op pad: beknopt verslag’, in: Tiecelijn, 2 (1989), p. 72-75.
Waarschijnlijk heeft dit ook in andere jaren plaatsgevonden.
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• 1990: Dear Fox (musical)
Dirk Stuer en Daniël Ditmar (librettisten en componisten)
Bron: Dirk Stuer & Daniël Ditmar, Dear Fox (programmaboekje), Antwerpen, 1990. Beschikbaar in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
• 1990: Reinaert de Vos (recitatie)
Walter van den Broeck (librettist) en Jan van Landeghem (componist)
Bron: Rik van Daele, ‘Reynaertsuite met een dubieus libretto’, in: Tiecelijn, 13 (2000),
p. 88-93.
• 1990: Muzikaal openluchtspel in Aalst
Dirk Bauters (componist en librettist liedteksten)
Zie Marcel Ryssen, Rik van Daele & Kenneth Varty, ‘Reynaert op pad: beknopt verslag’, in:
Tiecelijn, 3 (1990), p. 61-67.
• 1991: Reinaert de Vos (jeugdtheater)
Ernst van Altena (librettist) en Ruud Bos (componist)
Bron: http://wiki.theaterencyclopedie.nl/wiki/Reinaert_de_Vos_-_Opera_SKON_-_199104-06.
• 1998: Reinaert - de Musical (musical)
Els Hoefman (librettist) en Marc van den Broeck (componist)
Bron: Rik van Daele, ‘Musical Exchange met familievoorstelling’, in: Tiecelijn, 11 (1998), p. 40.
• 1998: Van alle tijden, van alle streken (opera)
Jo Willems (librettist), Gerard Ammerlaan, Boudewijn Buckinx en Jacob ter Veldhuis (componisten)
Bron: Jo Willems, Van alle tijden, van alle streken (libretto), Groningen, 1998. Beschikbaar
in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, of online via
http://www.reocities.com/Vienna/4000/reinopera.html.
• 1998: Reinaert de Vos. Musical voor de lagere school
O.-L.-Vrouwecollege Oostende
Bron: Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese & Erwin Verzandvoort, ‘De bibliografie
van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden’, in: Tiecelijn, 17 (2004),
p. 137-240.
• 1999: De Republiek der Negatie (theater met muziek)
Nirav Christophe (librettist) en Johan de Smet (componist)
Bron: Rik van Daele, ‘Wat is de waarheid waard als ze stinkt als een dood paard? Reynaerts
Historische Week te Hulst, september 1999’, in: Tiecelijn, 13 (2000), p. 29-31.
• 1999: Reynard the Fox (popsong)
Country Teasers
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=i7zwFAoC67s. In aanvulling op de popsongs uit
1978, 1984 en 1999 vond Jan de Putter dertien nummers over Reynaert, maar hij noemt niet
welke, en het voorbeeld dat hij geeft gaat weliswaar over een vos, maar dit hoeft geenszins Reynaert te zijn (Jan de Putter, ‘Reynaert en de popmuziek’, in: Tiecelijn, 9 (1996), p. 111-113).
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• 2000: Reynaertmusical
Kristien Heirman (librettist en componist)
Zie: Rik van Daele, ‘Kroniek’, in: Tiecelijn, 13 (2000), p. 222-225.
• 2000: Reynaertrap
Rapformatie DuvelDuvel. Eén van de leden van deze formatie gebruikte zelfs het pseudoniem Rein de Vos.
Bron: Yvette Benningshof, ‘Middeleeuwse Reinaert de Vos in een nieuw Duvels jasje’, in: Passionate. Tijdschrift voor de nieuwe letteren, 7 (2000), nr. 5, p. 18-21.
• 2001: Malpertuus (musical)
Sebastiaan Smits (librettist) en Tjeerd de Haas (componist)
Bron: http://castalbums.org/shows/Malpertuus/3065. Een trailer is te bekijken via
http://www.youtube.com/watch?v=k8xLF9-IrKQ.
• 2002: Reynaert, de vosical (musical)
Johan de Paepe (librettist) en Fio van Steelandt (componist)
Bron: Johan de Paepe, ‘Reynaert, de vosical (fragment)’, in: Tiecelijn, 16 (2003), p. 58-73.
• 2007: Reinaert de Vos (theater met muziek)
Brenda Leyman (librettist) en Alain Verhoeven (componist)
Bron: http://www.ootkwiezien.be/reinaert-de-vos. Hierop zijn ook een deel van de tekst en
geluidsfragmenten te vinden.
• 2008: Reinaert de vos… gerapt (rap)
Charlie May
Bron: Charlie May. Reinaert de vos… gerapt, Haarlem, Uitgeverij Holland, 2008. Beschikbaar in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
• 2008: Van den vos Reynaerde (musical)
Gerard Broos e.a. (librettisten) en Kees Gobbens e.a. (muziek)
Bron: http://www.maxmini.nl/vorigeshows/show42_vandenvosreynaerde/show42_vandenvosreynaerde.html. Deze website bevat ook veel filmbeelden.
• 2010: Reinaart de musical
Kees Flameng (librettist)
Bron: Rik van Daele, ‘Reynaertkroniek 2010’, in: Tiecelijn 24, (2011), p. 365-369.
• 2010: Reynaert, rosse streken! (recitatie)
Johan de Paepe (librettist) en Valentijn Biesmans (componist)
Bron: http://grupetto.be/projecten-reynaert-nl.html. Hierop zijn ook beeld- en geluidsfragmenten te vinden.
• 2013: Van den vos (theater met muziek)
Josse de Pauw en FC Bergman (librettisten) en Liesa van der Aa (componist)
Bron: recensies geven een goed beeld, of de website van FC Bergman: http://www.fcbergman.
be/site/?action=projecten&project_id=42&toon=alles. Zie ook dit jaarboek p. 150 e.v.
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Noten
1 Dit artikel is een bewerking van mijn bachelorscriptie met dezelfde titel, die ik onder
begeleiding van Jeroen Dera en Johan Oosterman schreef voor de opleiding Nederlandse Taal
en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met dank aan Lotte Jensen en Lucille
Mattijssen voor hun commentaar op een eerste versie van deze tekst.
2 Zie voor de artikelen over de individuele bewerkingen volgende noot en paragraaf ‘Het
materiaal’. Voor de inventarisaties bijvoorbeeld:
• Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese & Erwin Verzandvoort, ‘De bibliografie
van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden’, in: Tiecelijn, 17 (2004),
p. 137-240;
• Jan Goossens, ‘De moderne Nederlandse Reinaert-bewerkingen’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe
reeks), Gent, Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 1996, p. 17-39;
• Jozef Janssens, Rik van Daele, Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus,
Leuven, Davidsfonds, 2001.
3 De bedoelde artikelen zijn respectievelijk:
• Frank Teirlinck, ‘Reinaert de Vos, een opera van August de Boeck’, in: Tiecelijn 26,
(2013), p. 102-143;
• Jan van Alphen, ‘Een vergeten Reynaertcantate’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 47-65;
• Rik van Daele, ‘Kluchtigh leersaem [Reynaert-] liedt’, in: Tiecelijn, 7 (1994), p. 161-166;
• Rik van Daele, ‘Reynaert gerapt: door de moderne sprookspeler Charlie May’, in: Tiecelijn 21, (2008), p. 178-185;
• Leon Matthijs, ‘De Lootse Reynaert Sprokkelingen’, in: Tiecelijn, 20 (2007), p. 282-288.
4 Jo Willems, Van alle tijden, van alle streken (libretto), Groningen, 1998, p. 7.
5 Jo Willems, Van alle tijden, van alle streken (libretto), Groningen, 1998, p. 13.
6 Een borg is een versterkt kasteel, hoewel van Borg Ewsum alleen de geschutskoepel en
een schathuis over zijn.
7 Een mooi voorbeeld is dit: ‘(Koor:) Wat vos is dat vals is, is mortis! / (Belijn en Bruneel):
Verlos ons van het kwade / met voorbedachten rade’ (Stuer & Ditmar 1990, p. 66). Dit verwijst zowel naar een strijdleus van de Vlaamse beweging als naar het Onzevader.
8 Dirk Stuer & Daniël Ditmar, Dear Fox (programmaboekje), Antwerpen, 1990, p. 5.
9 http://www.reocities.com/Vienna/4000/reinopera.html. Laatst geraadpleegd op 9 juni
2014. Typfouten in het citaat zijn door mij verbeterd.
10 Rik van Daele, ‘Reynaert gerapt: door de moderne sprookspeler Charlie May’, in: Tiecelijn 21, (2008), p. 178-185. Hieruit: p. 182-184.
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11 http://mlaweb.nl/Mlatoneel/jungleopera.htm. Laatst geraadpleegd op 9 juni 2014.
Typfouten in het citaat zijn door mij verbeterd.
12 Gary Schmidgall, Literature as opera, New York, Oxford 1977, p. 1-28.
13 Bijvoorbeeld:
• John Kenrick, ‘Elements of a Musical. The Book (Libretto)’, in: www.musicals101.com,
versie 2003. Laatst geraadpleegd via http://www.musicals101.com/book.htm op 9 juni 2014;
• John Kenrick, ‘How Musicals are Made. How To Write a Musical’, in: www.musicals.
com, versie 2009. Laatst geraadpleegd via http://www.musicals101.com/write.htm op 9 juni
2014.
14 Kathryn Kalinak, Film music. A very short introduction, New York, Oxford 2010, p. 1.
15 Voor verschillen tussen de opera en de musical bijvoorbeeld:
• Fred Plotkin, ‘The Blurry Line Between Opera and Musical Theater’. Versie 12 juni
2012. Laatst geraadpleegd via http://www.wqxr.org/#!/story/215908-blurry-linebetween-opera-and-musical-theater/ op 9 juni 2014;
• Anthony Tommasini, ‘Opera? Musical? Please Respect the Difference’, in: Nytimes.
com, 7 juli 2011. Laatst geraadpleegd via http://www.nytimes.com/2011/07/10/theater/
musical-or-opera-the-fine-line-that-divides-them.html?pagewanted=all op 9 juni 2014;
• Andrew Clements, ‘When is an opera not an opera? ’, in: The Guardian.com, 9 februari
2002. Laatst geraadpleegd via http://www.theguardian.com/music/2002/feb/09/classicalmusicandopera.artsfeatures op 9 juni 2014.
16 Dirk Stuer & Daniël Ditmar, Dear Fox (programmaboekje), Antwerpen, 1990, p. 27.
Het is opvallend dat Reynaert hier in één adem wordt genoemd met een moordenaar uit de
Bijbel, juist door iemand die het beste met hem voor heeft.
17 Joop Fransen, Reynaert. Fabelopera in drie bedrijven, s.l., 1998, p. 31.
18 Jo Reynaert noemt bijvoorbeeld Frits van Oostrom, Paul Wackers, André Bouwman
en Rik van Daele. Zie voor verwijzingen naar betreffende studies J. Reynaert, ‘Botsaerts verbijstering. Over de interpretatie van Van den vos Reynaerde’, in: Hans van Dijk en Paul
Wackers (red.), Pade crom ende menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft
van de twintigste eeuw, Hilversum, Verloren, 1999, p. 267-283.
19 Jo Willems, Van alle tijden, van alle streken (libretto), Groningen, 1998, p. 11.
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Jean Rays Malpertuis:
een occulte Reynaert
Michaël Brijs

We horen weinig van Jean Ray in ons Nederlands taalgebied. Wellicht komt
dat omdat hij voornamelijk in het Frans schreef (als hij in het Nederlands
schreef, onder het pseudoniem John Flanders, waren dat meestal ‘kinderboeken’
voor uitgeverij Averbode). Toch was Ray een geboren en getogen Gentenaar, en
hanteerde hij volgens de kenners een 'fantastique typiquement flamand'.1 We
zouden trots op hem moeten zijn in Vlaanderen. De internationale academische scène vernoemt hem in één adem met zijn tijdgenoot H.P. Lovecraft, hét
grote voorbeeld voor hedendaagse sterren als Stephen King en Neil Gaiman.
Malpertuis, Rays meesterwerk, verwijst met zijn titel ondubbelzinnig naar
dat fascinerende werk uit de Nederlandse canon: Van den vos Reynaerde van
de mysterieuze Willem ‘die Madocke maecte’. In deze bijdrage wil ik onderzoeken hoe deze roman uit 1943 zich verhoudt tot het Middelnederlandse
dierenepos. Dat beide geschiedenissen zich ergens tussen het Gentse en het
Waasland afspelen, heeft ongetwijfeld te maken met Rays keuze voor de titel
van zijn vernuftige spookhuisverhaal. Maar dat is niet alles.
Jean Rays oeuvre toont zich van bij de eerste oogopslag als een spel met intertekstualiteit, als een tekst tussen andere teksten. Ieder hoofdstuk van Malpertuis begint met een of meerdere citaten. Ook door de personages wordt
voortdurend verwezen naar lectuur: soms zijn dat teksten uit de literaire canon, soms zijn het duistere, verboden, apocriefe teksten. Er wordt ook verwezen naar verzonnen werken: gevaarlijke occulte boeken die geheimen bevatten
die worden gevreesd maar nooit uitgesproken. Waar Lovecraft zich beroept
op de Necronomicon van de ‘mad Arab’ Abdul Alhazred, fluisteren Jean Rays
personages over de Grimoire Stein, geschreven door Judas Stein von Ziegenfelzen, zich bevindend in de Bodleian Library in Oxford. Jean Ray is, om zo te
zeggen, een ‘intertekstualist’ pur sang. We kunnen wat dat betreft een andere
beroemde tijdgenoot van hem noemen: Jorge Luis Borges. Borges’ boeken zijn
vooral verhalen over andere boeken, over personages die schrijven en geschreven hebben. Er is nog een ander kenmerk dat deze tijdgenoten met elkaar ver-
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bindt. Ray, Lovecraft en Borges zijn alle drie meesters van de korte vorm: het
kortverhaal of de novelle. Borges heeft nooit een roman geschreven. Lovecraft
schreef er één: The Case of Charles Dexter Ward. Jean Ray schreef meerdere
romans, maar hun aantal is nog altijd erg klein in vergelijking met de overweldigende hoeveelheid kortere teksten. We kunnen hier niet nalaten hun illustere voorganger in de fantastiek, Edgar Allan Poe, aan te halen, die ook slechts
één roman schreef, The Narrative of Arthur Gordon Pym.
We vinden in Malpertuis echo’s van teksten buiten het romanuniversum,
maar ook de personages zelf refereren aan elkaars geschriften. In feite is het
gebruik van wisselende vertelperspectieven door middel van dagboekfragmenten, brieven, dagbladartikels, wetenschappelijke studies, een veelgebruikte
techniek in het fantastische genre, denken we maar aan Dracula, Frankenstein, The Call of Ctulhu.2 Een voor de hand liggende reden voor deze techniek is het verhogen van de geloofwaardigheid: de getuigenis van de eerste verteller wordt bevestigd door die van een latere. Bovendien zijn veel vertellers in
het fantastische genre wetenschappers of op zijn minst rationele wezens die
aanvankelijk elke zweem van het bovennatuurlijke resoluut verwerpen. Als die
scepsis uiteindelijk bezwijkt onder een veelheid aan onverklaarbare fenomenen, is het ‘fantastische’ effect des te groter.
Malpertuis is wat vertelperspectieven betreft een uitblinker in zijn genre: er
zijn vier verschillende vertellers. Hoewel sommigen beweren dat de opbouw
van de roman onnodig gecompliceerd is, is de ingewikkelde structuur toch
functioneel. De eerste kennismaking met Malpertuis, een enorme patriciërswoning in Gent en het epicentrum van de roman, vindt plaats door de ogen van
Jean-Jacques Grandsire. Deze jongeling wordt samen met zijn zuster Nancy en
een bont gezelschap van familieleden en kennissen ontboden bij het sterfbed
van de schatrijke Quentin Moretus Cassave. Bij lezing van zijn testament blijkt
dat iedereen voortaan maandelijks recht heeft op een flinke som geld, op voorwaarde 'dat niemand Malpertuis nog verlaat'. Als de laatste twee overlevenden
een man en een vrouw zijn, moeten ze huwen, en wordt het volledige familiefortuin aan hen overgemaakt. Er volgt een reeks intriges, moorden, bovennatuurlijke fenomenen waarvoor de verbouwereerde verteller geen verklaring heeft.
Ook de lezer heeft voorlopig geen idee van wat er gaande is in Malpertuis. De
sleutel voor de ontknoping wordt aangereikt door de drie andere vertellers. De
‘samensteller’ van de roman is een dief die bij een inbraak in het klooster van de
'Pères Blancs' een verzameling manuscripten ontdekt. Hij verzorgt de inleiding
van de roman, een Inventaire en guise de préface et d’explication en voegt een
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eerste, enigmatische passage in: het relaas van een stormachtige zeereis naar een
rotseiland in de Middellandse Zee, geschreven door Doucedame-Le-Vieux, een
priester-schurk, die ook een kleinzoon, Doucedame-Le-Jeune, blijkt te hebben.
Na deze passage volgen de hierboven besproken memoires van Jean-Jacques
Grandsire. Zij maken het leeuwendeel uit van de roman. Die memoires worden
nog eens onderbroken door een ‘Chapitre Intercalaire’ dat het vervolg bevat op
het Middellandse Zee-avontuur, en een eerste sleutel voor de ontknoping. Na
de memoires van Grandsire ontmoeten we de vierde verteller, Dom Misseron,
abt van het klooster van de 'Pères Blancs', die de verklaringen van DoucedameLe-Jeune (voornoemde kleinzoon) en Eisengott optekent. Die verklaringen ontsluiten de volledige toedracht van de mysterieuze gebeurtenissen in Malpertuis.
De epiloog van het verhaal wordt ons verschaft door de eerste verteller van het
boek, de inbreker, die de inhoud van het gevonden manuscript wil verifiëren en
op zoek gaat naar Malpertuis. Hij vindt het huis en ontsnapt ternauwernood
aan de betoverende gruwel die het herbergt. Onnodig gecompliceerd, zo lijkt
het wel. Maar vorm en inhoud dienen elkaar. De lezer ziet de personages verstrikt raken in het web van Malpertuis, tracht samen met hen de geheimen van
het huis te ontrafelen, en verdwaalt zelf in de kronkelige, gefragmenteerde tekst.
De labyrintische vertelling zorgt er ook voor dat je het boek wil blijven herlezen.
Raymond Jean Marie de Kremer wordt op 8 juli 1887 geboren te Gent. Zijn
moeder is Marie Thérèse Anseele, onderwijzeres en zus van de socialistische
voorman Edward Anseele. Oom Anseele heeft blijkbaar een niet te miskennen invloed uitgeoefend op de levensloop van de jonge De Kremer. Omdat zijn
schrijversambities niet ernstig werden genomen door zijn familie, zag hij zich
genoodzaakt een betrekking te aanvaarden bij het stadsbestuur van Gent. Anseele, die in de Gentse gemeenteraad zetelde, zal daar zeker wel de hand in
hebben gehad.3 Vanaf dat moment heerste er een spanning tussen De Kremers artistieke bestaan (hij toefde in het Gentse theatermilieu en huwde met
de Brusselse revueactrice Nini Balta alias Virginie Bal) en zijn baan als klerk.
Men kan zich voorstellen hoe de patriarchenschaduw van voorman Anseele
de vrijheid van de zich ontwikkelende kunstenaar fnuikte. Naar verluidt is het
personage ‘Oom Kwansuys’ uit Rays La Main de Goetz von Berlichingen, die
zich graag omringde met vrienden die hem veel aandacht gaven en in ‘stomme
bewondering voor zijn redevoeringen’ stonden, geïnspireerd op Anseele. Ook
in Malpertuis zou hij ten tonele worden gevoerd. Voor Cassaves huis stond
blijkbaar het Feestlokaal van de Vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat model,
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dat in 1913 onder impuls van Anseele werd gebouwd. Het personage JeanJacques Grandsire, een niet onverdienstelijke memoireschrijver, die buiten zijn
wil wordt betrokken in de machinaties van zijn gevreesde oom, heeft dus niet
alleen zijn voornaam gemeen met de auteur. Het is ook gebleken dat de Anseeles achteraf weinig in hun schik waren met het boek, omdat ze in de personages
veel van hun eigen kleinburgerlijkheid herkenden.4
Bij wijze van overbodige uitweiding wil ik hier toch vermelden dat ook een andere grote Vlaamse schrijver zich destijds heeft gebogen over het Reynaert-epos
met betrekking tot het socialisme van Anseele. In Wapenbroeders, een getrouwe
bewerking der aloude boeken over Reinaert en Isengrimus, voert Louis Paul
Boon het vosje op, niet als een rode, maar als een rosse anarchist, die ergens een
boer onderschijt en hem vervolgens verdrinkt in de beek. En dat is dan slechts een
van de boertigheden die Reynaert, alter ego van eenzaat, anarchist en viezentist
Boon, uithaalt met de goedgelovige burger. Boon stond altijd erg kritisch tegenover de proletarische massa. Bovendien had hij lak aan ideologen, zowel die van de
politiek als die van het fatsoen. Waar oervader Anseele al niet opgetogen was over
het liederlijk bestaan van zijn artistieke neef De Kremer, hadden de redacteurs
van het socialistische blad Vooruit het enkele decennia later ook niet erg begrepen op de onfatsoenlijke taal van Boontje die de verheffing van de arbeidersklasse
onmogelijk kon bevorderen, om nog maar te zwijgen van de maatschappijkritische
teneur van Wapenbroeders. Boons Reynaertbewerking werd bijgevolg geweigerd
voor publicatie door Vooruit. Hij heeft drie jaar moeten wachten vooraleer uiteindelijk De Arbeiderspers zijn boek in 1955 wilde publiceren.5
Maar keren we terug naar Jean Ray. Als intertekst van wezenlijk belang
is voor de vertelstrategieën van Jean Ray, mogen we ons met recht afvragen
waarom de schrijver in zijn titel verwijst naar een Vlaams epos, terwijl zijn
boek toch voornamelijk gaat over Griekse goden (in de context van de Gentse
bourgeoisie, weliswaar). Eén van de elementen die Malpertuis verbindt met
Van den vos Reynaerde is het thema van de diefstal. Reynaert is een beruchte
kippendief. Aan het begin van de vertelling beklaagt het hondje Cortoys zich
over een worst, zijn enige voedsel tijdens een strenge winter, die hem werd ontvreemd door de vos. De wolf Isegrim zet hij aan tot het stelen van spek uit de
kelder van een pastoor uit Vimblois. Reynaert heeft geen enkel probleem met
het statuut van dief. Zijn zoontje Rosseel noemt hij met fierheid ‘enen sconen
dief ’. Als hij op het einde van het verhaal zijn vel wil redden, verzint hij een
verhaal over hoe hij de enorme schat van zijn vader wist te stelen. Stelen is dus
een edele kunst, en Reynaert is erg trots op zijn expertise in het vakgebied.
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Malpertuis is onmiskenbaar een boek over diefstal in al zijn vormen. Al op
de eerste pagina wordt over een inbraak gesproken. Naast palimpsesten, incunabelen en antifonaria neemt de dief uit het klooster van de 'Pères Blancs' ook
een zware loden koker mee, waarin zich de manuscripten bevinden waaruit hij
het verhaal van het vervloekte huis zal distilleren.
Het hoofdstuk 'L’oncle Cassave s’en va' begint met een citaat van Stephane
Zannovitch:
L’homme qui entre dans le mystère de la mort en laissant aux vivants le
mystère de sa vie, a volé à la fois la mort et la vie. (p. 19)6

Dé held (of antiheld) van Malpertuis is de occultist, avonturier, miljardair
en meesterdief Cassave. Hij vaart naar de Middellandse zee om Griekenland
te beroven van zijn belangrijkste erfgoed: de goden van de Olympus (weliswaar
in lamentabele staat van verval, want tegenwoordig gelooft iedereen in Griekenland en de rest van Europa in de ene, Bijbelse God). Onder die goden heeft
hij enkele favorieten. Eén daarvan is natuurlijk de halfgod Prometheus, die het
vuur van de Olympus stal om het aan de mensen te geven. Prometheus wordt
in zijn nieuwe Gentse habitat herdoopt tot Lampernisse. Aan de grote patriciërswoning Malpertuis grenst een kleine verfwinkel, met een uithangbord
waarop we lezen 'Lampernisse, Couleurs et Vernis'. Het vuur van de goden
vindt zijn schrale weerklank in de potten met pigment en vernis.
Het citaat van Zannovitch geeft aan dat er ook diefstallen van een niet-materiële, spirituele aard bestaan. Dat soort bandietenwerk behoort tot de expertise
van de occultist. Wanneer Jean-Jacques Grandsire aan zijn mentor Doucedame-Le-Jeune vraagt waarom Cassave die kleine verfwinkel aan zijn vastgoed
heeft toegevoegd, antwoordt deze mysterieus:
Les couleurs … Ah! Mon pauvre petit, souviens-toi des magnifiques
études de Dr Misès. Couleurs … paroles des anges … L’ oncle Cassave
a voulu voler quelque chose à nos célestes amis. (p. 59)

Deze Dr Misès zou een werk hebben geschreven over de taal der engelen. De
hemelse geesten drukken hun gedachten uit met licht, en gebruiken verschillende kleuren zoals wij, mensen, differentiëren in klanken. Ik heb vruchteloos
gezocht naar dat werk. De Misès die ik vond is Richard Von Mises, een Oostenrijks wiskundige en lid van het Wiener Kreis. Verre van zich bezig te heb-
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ben gehouden met de taal der engelen, staat hij wel bekend om zijn kritiek op
het socialisme tijdens het Interbellum. Misschien klonk deze kritiek, gezien
zijn problematische verstandhouding met oom Anseele, De Kremer in de oren
als engelentaal. Dr Misès is dus hoogstwaarschijnlijk een fictieve auteur, maar
Jean Ray verwijst elders wél naar de befaamde occultiste Madame Blavatsky.7
Wat het occultisme betreft stuiten we op een markant verschil tussen de
Reynaert en Malpertuis. Voor een middeleeuwse tekst vinden we in Van den
vos weinig referenties aan het bovennatuurlijke. Er is de passage met de SintMaartensvogel, die Tybeert in een grote boog links voorbijvliegt: een slecht
voorteken dat wordt bevestigd want even later verliest de arme kater zijn oog.
Naar de Kerk wordt uitgebreid verwezen, maar steeds in een maatschappijkritische context. Zo belooft de pastoor dat de dorpeling die zijn vrouw
Julocke uit het water redt, ‘vul pardoen ende aflaet van alre sonderliker daet’
krijgt. (A 835) Ook wordt gewag gemaakt van de schatrijke priester uit Vimblois, met een kelder vol spek.
Terwijl het Reynaertverhaal dus eerder de draak steekt met de spiritualiteit
van de Kerk, lijken de geestelijken in Malpertuis de uitverkoren hoeders van
occulte machten, zowel die van het licht als die van het donker. Het klooster
van de Pères Blancs, geleid door de vrome abt Dom Misseron, is een bolwerk
van de ‘witte magie’. ‘La messe est une grande Magie, dont on a perdu la clé,’
aldus Jean Ray, die bekende dat
Même si l’on réussit à prouver que le Christ n’était pas Dieu,
je continuerai à l’aimer.8

Tijdens een eerste climax in Malpertuis, in het hoofdstuk ‘Le Cauchemar
de la Noël’ worden de op hol geslagen Griekse goden tot de orde geroepen
door een processie van de spoken van de lang verdwenen orde van de Barbuskijnen. De spoken, gekleed in monnikspijen met ‘yeux rouges de fièvre et de
sainte fureur’, bezweren de goden met de woorden ‘Place au vrai Dieu! Arrière
les fantômes de l’enfer!’ (p. 136) In de kelders van het vervallen Barbuskijnenklooster stuit Doucedame-Le-Jeune op de resten van alchemistische laboratoria, waar de paters zich heimelijk bezig hielden met verboden experimenten.
Net zoals Jean Ray zelf, waren de Barbuskijnen dus ‘très croyant, mais peu
dévôt’.9 Zelfs de dief van de manuscripten ontbreekt het niet aan godsvrucht,
want hij laat de gewijde hostiekelken en de monstransen van de 'Pères Blancs'
onberoerd.
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Het ontzag voor de Kerk dat spreekt uit Rays oeuvre, is geïnspireerd op de eigen levensloop van de auteur. Na een onfortuinlijke fraudezaak, waardoor De
Kremer enkele jaren in de gevangenis belandde, was de breuk met de familie
Anseele definitief. Na zijn vrijlating was de naam Jean Ray verbrand en kreeg
hij zijn verhalen niet meer verkocht. De Kremer liep over naar de katholieke
zuil en begon onder de naam John Flanders voor Uitgeverij Averbode te schrijven.10 Hij was een graag geziene gast bij de paters van Averbode, die heel wat
onstichtelijke passages uit zijn Vlaamse Filmkes door de vingers zagen.
Ik sprak hierboven over de occulte krachten van het licht én van het donker.
De brave Doucedame-Le-Jeune draagt immers een duister geheim met zich
mee. Zijn grootvader Doucedame-Le-Vieux was niet enkel een onmens die,
zo lezen we, een stervende visser zonder pardon in het water gooide, hij beging
ook de zonde van het vlees. Volgens de folkloristische overlevering veranderen
kinderen van priesters tot in de zesde generatie in weerwolven op Maria-Lichtmis. De arme Doucedame-Le-Jeune blijkt dat soort weerwolf te zijn en bezwijkt uiteindelijk aan zijn brandwonden, nadat men een mysterieus pak met
een wolvenhuid in het vuur gooit. Op die manier wordt de weerwolf, maar dus
ook helaas de mens, bezworen.
De gestroopte wolvenhuid werd geleverd door neef Philarète, protegé van
Cassave en een simpele ziel, maar wel een uitstekend taxidermist. Hij was het
die in opdracht van Cassave de halfvergane restanten van de goden weer oplapte tot kleine Gentse burgers. Het grandguignolelement van de taxidermie is
een subtiele echo van de Reynaert, een bij momenten toch erg gruwelijke tekst,
waarin Bruun de beer zijn ‘handschoenen’ en een deel van zijn scalp verliest, en
op rauwe vleesstompen moet afdruipen. Reynaert, die voor zijn pelgrimstocht
naar Jeruzalem een reistas bestelt, gesneden uit de rug van Bruun, en schoeisel
gemaakt uit de wolvenhuiden van Isegrim en zijn tante Hersinde, is het middeleeuwse totemdier van Cassave, die op zijn sterfbed een rat de nek omwringt
en Philarète de opdracht geeft het kreng voor hem te prepareren, net zoals hij
in het verleden de goden had geprepareerd.
Met de 'shapeshifter' Doucedame verweeft Jean Ray een element uit de Vlaamse folklore in zijn roman. Samen met zijn gezellen Kludde, Osschaert en Carnonkel maakt de weerwolf de viersprongen van het Vlaamse land onveilig.11
Malpertuis is in vele opzichten een Vlaamse roman. Het personage Lampernisse is vernoemd naar een West-Vlaamse gemeente in de buurt van Diksmuide. Ook namen als Diddeloo, Matthias Krook, Piekenbot en Schamp klinken
erg Vlaams.
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Cassave is in het bezit van twee Vlaamse meesters: een Jan Gossaert en een
Adriaen Brouwer. Bij enkele typeringen van personages moest ik erg denken
aan de boertige, groteske taferelen van Brouwer.
Il est si petit, si chétif, que, chapeau sur la tête, il arrive à peine à mivisage d’Elodie, pas bien grande pourtant. Sa figure est toute rides et
coutures, le nez excepté qui jaillit hors de cette miniature chiffonée,
comme un cap de chair rose. (p. 27)
Pour la nuit, on l’a coiffé d’une calotte en toile de Bergame à floche
d’argent, qui lui donnait un air si drôle dans la blafarde clarté de la veilleuse à flotteur, que je me mis doucement à rire. (p. 39)

Zoals van Reynaert, kan men zich van Cassave afvragen of hij de incarnatie
van de duivel is. Het is ook een bedenking die Doucedame zich maakte:
Incarna-t-il le démon? Je ne le crois pas, mais je pense que le Malin a
compté avec lui en lui abandonnant, comme un fief, la maison maudite,
Malpertuis, où il allait se livrer à l’épouvantable expérience. (p. 217)

Het is kenmerkend voor Jean Ray dat hij personages opvoert waarvan de
ware substantie in het midden wordt gelaten. Veel van zijn creaties lijken erg
op Lucifer, maar dragen steeds een andere naam, zoals ‘Théodule Notte’, ‘Le
grand nocturne’, ‘Saint-Judas-de-la-Nuit’ en dus ook de raadselachtige Cassave, wiens naam al in 1630 opduikt in de annalen van de orde van de Rozenkruisers, en die dus op het moment dat hij sterft al meer dan twee eeuwen
oud is. Het vage statuut van de Boze, in die zin dat het onduidelijk of is hij
ook in materiële, vleesgeworden gedaante verschijnt (zoals de christelijke godheid in de gedaante van Jezus), draagt erg bij tot de onheilspellende sfeer in
de fictie van Jean Ray. Waar we zowel bij Théodule Notte, Le Grand Nocturne en Saint-Judas-de-la-Nuit nog de duidelijke allusie op de nacht hebben,
is de naam Cassave er een die aan elke logica lijkt te ontsnappen. De ‘cassave’ is
immers synoniem voor maniok, een wortelknol die vooral in Afrika en ZuidAmerika veel wordt gegeten.12
Met zijn – weliswaar bescheiden – encyclopedische ambities (we kunnen
hier omwille van de 250 pagina’s niet echt spreken van een ‘encyclopedische
roman’ van de orde van een Moby Dick, Der Zauberberg, Finnegan’s Wake
of Gravity’s Rainbow) kon Jean Ray het natuurlijk niet nalaten te spreken over
de vos.
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Om het hoofdstuk ‘La présentation de Malpertuis’ in te leiden verwijst Ray
naar de Perzische fabelverteller Hussein:
Le génie de la nuit emporta la tête du renard pour en orner sa maison
et lui faire honneur. (p. 47)

Ray kiest zijn citaten erg zorgvuldig. De ‘tête du renard’ aan het huis van de
nachtgeest anticipeert al op het ‘visage tordu de fièvre, d’angoisse et de colère,
que ne parvient pas à cacher ce qu’il y a d’abominable derrière lui’.
In de volgende passage beschrijft Doucedame-Le-Jeune de vos als de occultist van het dierenrijk bij uitstek.
Ce sont de mauvais chiens oreillards, et rien de plus. Mais tout doux,
tout doux, mon jeune ami. La figure du renard appartient de droit à la
démonologie. Les Japonais, qui sont maîtres en cette science sombre
et redoutable, ont fait du renard un sorcier, un thaumaturge de grande
puissance et un esprit de la nuit aux pouvoirs infernaux très étendus.
J’ai vu quelques grimoires, dont je dois condemner sans merci la lecture
et bien plus encore la connaissance, où les gravures qui représentent la
lutte de saint Michel et de l’Ange révolté, donnent au Malin terrassé la
figure chafouine et perverse du renard. (p. 51)

Of Reynaert de baarlijke duivel is of niet, hij wordt vereenzelvigd met de
‘goddelijke bedrieger die op zijn wijze spot met het heilige en de gevestigde
machten en daarmee de wereld min of meer op z’n kop zet.’13
De ‘wereld op zijn kop’, de mundus inversus, dat is de wereld van Reynaert,
zijn Maupertus, ‘daer Reynaert hadde de pade sine gheslegen crom ende menichfoude’ (A 504-505), waar hij zich ‘in sine donckerste haghedochte’ terugtrekt, waar ‘menichfout was zijn ghedochte’ (A 541-542). Of zijn Kriekeputte,
waar ‘no creature die hevet lijf ’ (A 2588) – dus geen lichamelijke entiteiten –
behalve ‘die hule entie scuvuut’ (A 2589), kunnen wonen.
‘Crom’ en ‘menichfout’, zo is ook het Malpertuis van Jean Ray,
Avec ses énormes loges en balcons, ses perrons flanqués de massives
rampes de pierre, ses tourelles crucifères, ses fenêtres géminées à
croisillons, ses sculptures menaçantes/grimaçantes de guivres et de
tarasques, ses portes cloutées. […] Sa façade est un masque grave où
l’on cherche en vain quelque sérénité. C’est un visage tordu de fièvre,
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d’angoisse et de colère, qui ne parvient pas à cacher ce qu’il y a d’abominable derrière lui. (p. 52-53)

We lezen dat Doucedame-Le-Jeune een werkje heeft geschreven over Wendel Dietterlin (p. 49). Deze verwijzing is allesbehalve gratuit. Jean Ray affilieert zich op die manier met een bepaalde esthetica. Dietterlin, een schilder
en theoreticus van de architectuur uit de zestiende eeuw, is vooral bekend
geworden omwille van zijn Architectura, een verhandeling over de klassieke
bouwkundige verhoudingen. Maar Dietterlin was niet zo geïnteresseerd in de
leer van de proporties. Het werk was, volgens architectuurhistoricus Torbjörn
Fulton, meer een excuus om uit te weiden over bizarre, groteske ornamentele
fantasieën.14 Dietterlin beschrijft een tussenvorm, een schemerzone tussen de
renaissance en de gotiek, en was dus wat men kan noemen een voorvechter van
een ‘hybride’ esthetica. Zoals blijkt uit bovenstaande beschrijving, werd die
esthetica ook door de architect van Malpertuis aangehangen. En wat is Malpertuis anders dan een hybride roman, waarin de klassieke filologie, de gothic
novel, het burgerlijk realisme, het fin de siècle occultisme en de Vlaamse folklore elkaar op een onwaarschijnlijke manier ontmoeten, een virtuoos geweven
tapijt van thema’s en motieven, een labyrintisch spookhuis van een boek dat bij
elke herlezing nieuwe onbekende kamers prijsgeeft?
Noten
1 F. Truchaud, ‘Les Cercles fantastiques’, in: Les Cahiers de L’Herne. Jean Ray, red. François Truchaud en Jacques van Herp, Parijs, 1980, p. 15.
2 De indrukwekkende roman House of Leaves van Mark Z. Danielewski is een recenter
voorbeeld.
3 Anton Stevens via ronnydeschepper.com.
4 Geert Vandamme voor www.literair.gent.be.
5 Website van het Louis Paul Boon Documentatiecentrum, correspondentie Boon-Minne,
b31, noten 3 en 4.
6 Er wordt verwezen naar de uitgave van de Bibliothèque Marabout uit 1962.
7 ‘Est-ce le sommeil ou la veille qui m’a apporté la vérité?’ (p. 149).
8 Albert Van Hageland, ‘Jean Ray: le magicien nocturne’, in: Les Cahiers de L’Herne.
Jean Ray, p. 23.
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9 Zie vorige noot.
10 W. Brauns, ‘Waar gebeurd: Het lijden der letteren. Over vetzakken en vergetelheid’, in:
Tienstiens, nr. 20, Gent, 2010.
11 Jean Ray, ‘La Hantise des carrefours’, in: Les Cahiers de L’Herne. Jean Ray, p. 97.
12 Relevant in verband met dit excentrieke personage is het ‘exotisme’ van de naam, en
ook dat de cassaveplant blijkbaar bestand is tegen sprinkhanenplagen, wat de wortelknol een
oudtestamentische ongenaakbaarheid geeft.
13 F. Lulofs, Van den vos Reynaerde, kritische uitgave, Groningen, 1983, p. 37.
14 Wikipedia.
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OVER DE PICARESKE STRAPATSEN VAN
VATANEN IN HAAS (1975) VAN
ARTO PAASILINNA
YVAN DE MAESSCHALCK

Inleiding
Met het werk van de Finse auteur Arto Paasilinna (Kittilä, 1942) heb ik voor
het eerst kennis gemaakt via Franse vertalingen, overigens alle van de hand van
Anne Colin du Terrail. De roman Haas bijvoorbeeld was me eerder bekend als
Le lièvre de Vatanen (1989), waarvan ik ooit grote stapels aantrof in boekhandel Stockmann Akateeminen in Helsinki. De eerste bladzijden van zijn hand
die ik ooit las waren die van La forêt des renards pendus (1994). Toen ik begin
vorig jaar Le meunier hurlant (1991) aankocht in het charmante Waalse stadje
Mons na uren grasduinen in een tot barstens toe volgepropte boekhandel, waarin ook niet langer verkoopbare boeken blijvend te koop werden aangeboden,
begon ik te geloven dat Paasilinna eigenlijk in het Frans moest worden gelezen.
Intussen is een ruime keuze uit zijn werk voorhanden in het Nederlands.
Dankzij de niet-aflatende inspanningen van vertaalster Annemarie Raes en
uitgeverij Wereldbibliotheek beschikken we nu gelukkig over een aanzienlijke
voorraad ‘Paasilinna’. Even opsommen: Haas (1975; 1993), De huilende molenaar (1981; 2001), De gifkokkin (1988; 2002), Wees genadig (1989; 2005),
De zelfmoordclub (1990; 2004), De zomer van de vrolijke stieren (1991;
2011), Helse eendjes (1998; 2012), De tien minnaressen (2001; 2007). De auteur heeft weliswaar afzonderlijke romans geschreven, maar samen vormen ze
een ondeelbaar oeuvre, waarbij hij in latere boeken soms fijntjes knipoogt naar
eerder werk. Zo verwijst het hoofdpersonage in De zomer van de vrolijke
stieren (zie p. 12) quasi terloops naar De zelfmoordclub en zet de verwijzing
naar de dode, tijdelijk in de hel verblijvende president Kekkonen in Wees genadig (zie p. 54-55) op een hoogst onderhoudende manier het verhaal voort over
diezelfde president in Haas.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het met Arto Paasilinna zelf niet
zo goed meer gaat, dat zijn geestelijke gezondheid te wensen overlaat en dat hij

~ 266 ~

Tiecelijn 27

zich ergens in de Provence schuilhoudt. In de Scandinavische literatuur geldt
hij intussen als een ijkpunt. Het verbaast dan ook niet dat zijn naam vermeld
wordt in Jonas Jonassons hilarische avonturenroman De 100-jarige man die
uit het raam klom en verdween (2011): ‘De voortdurend vloekende roodharige vrouw met de weelderige boezem leek immers zo uit een roman van Paasilinna gestapt. De Fin had weliswaar nooit over een olifant geschreven’ (p. 78).
Hoe goed zijn andere romans ook mogen zijn, geen ervan heeft meer succes
geoogst dan Haas. Over die roman wil ik het in deze bijdrage graag even hebben.
Over de plot van Haas
Wie een poging onderneemt de plot van Haas na te vertellen en dus op zoek
gaat naar causale verbanden tussen de gebeurtenissen, staat voor een lastige
opdracht.1 Die verbanden zijn er namelijk nauwelijks of toch lang niet altijd.
Het feit dat twee journalisten, een naamloze fotograaf en zijn kompaan Kaarlo
Vatanen,2 in hoofdstuk 1 een haas aanrijden zou als aanleiding kunnen gelden
van Vatanens latere avonturen. Maar hoe hij in hoofdstuk 2 in een hooischuur
belandt, komen we niet te weten. We vernemen wel dat hij niet terug aan de
slag wil en ook zijn vrouw zoekt te dumpen.3 Maar waarom hij zich zo over
deze éne haas bekommert, wordt niet verduidelijkt. Aangezien hij zijn job in
de steek laat, heeft hij een vervanginkomen nodig en daar zorgt hij op verschillende manieren voor: door zijn boot te verkopen, door allerlei klussen te klaren
(een hut opkalefateren, een bosbrand helpen bestrijden, koeien wegleiden, hout
kappen) en door waardeloos, uit een meer opgevist geschut te gelde te maken.
Omdat de oorzakelijke verbanden tussen verschillende gebeurtenissen grotendeels afwezig zijn, kan de auteur zich allerlei, bijna op zich staande uitweidingen permitteren. Zo leert Vatanen via de huidige commissaris de voormalige commissaris Hannikainen kennen, die een onwaarschijnlijk boeiend
verhaal opdist over president Kekkonen.4 Hannikainen stelt een breuklijn en
diverse fysieke en/of mentale verschillen vast die omstreeks 1968 te situeren
zouden zijn, zodat er volgens hem sprake is van Kekkonen I en Kekkonen II:
het ligt voor de hand dat de eerste voor de tweede moet zijn ingeruild. Het gaat
zijns inziens om een groot politiek geheim dat hij uiteraard geheim wil houden.
Na Vatanens ‘lijdensweg’ (p. 68) door het moeras doen zich op z’n minst
twee gebeurtenissen voor die als vermakelijke intermezzo’s kunnen worden
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beschouwd: de hilarische jacht op de haas door een verknipte predikant in een
protestantse kerk en Vatanens gevecht met een meedogenloze raaf, die zoals
algemeen geweten een ‘vraatzuchtige vogel’ is (p. 92). In beide scènes verwonden de slachtoffers zichzelf, al ligt de schuld telkens bij iets of iemand anders.
Van dezelfde orde is hoofdstuk 19, ‘De kater’, een onwezenlijke episode waarin
we vernemen hoe Vatanen vergeten is dat hij zich heeft verloofd met een zekere
Leila. De lezer voelt meteen dat een verloving niet in het kraam van Vatanen
past, en al helemaal niet in de filosofie van de roman. De vraag is alweer hoe
hij van Leila af kan geraken. Misschien door haar in het volgende hoofdstuk
in Helsinki te stallen en ‘een geschikte klus voor de winteravond’ (p. 146) te
aanvaarden? Jawel, zoiets. Het duurt tot het einde van hoofdstuk 20 vooraleer
hij besluit terug te keren naar het hoge noorden, waar hij zijn zwerftocht in het
eerste hoofdstuk begon.
Het slotgedeelte (hoofdstuk 21 en 22) wordt grotendeels ingenomen door
Vatanens achtervolging op een beer die eerder ook al is opgedoken. Het lijkt
of hij hier een eerder aangevatte opdracht moet afmaken. Voor een keer lijkt
er wél een oorzakelijk verband te bestaan tussen de jachtscène en de eerste
ontmoeting met de beer, want het gaat wel degelijk om de beer ‘van de vorige herfst’ (p. 153). Zodra de eigenlijke jacht is begonnen, slaat de beer voor
Vatanen op de vlucht. De scène waarin hij de beer omlegt, is zonder meer
ontroerend: ‘Vatanen kroop op de beer af en sneed zijn keel open, uit de wond
sijpelde zwart geronnen bloed, Vatanen dronk tweemaal uit de holte van zijn
hand. Daarna ging hij op het enorme kadaver zitten en stak een sigaret op, zijn
laatste. Hij huilde, zonder dat hij wist waarom, de tranen kwamen vanzelf, hij
streelde de vacht van de beer en hij streelde de haas, die met gesloten ogen in
zijn rugzak hing’ (p. 165). Onmiddellijk daarop wordt hij evenwel gearresteerd, omdat hij zich op Russisch en dus vijandig grondgebied bevindt. Blijkt
dat tegen Vatanen een dossier is samengesteld waarin hij van 22 misdaden
wordt beschuldigd – evenveel als er hoofdstukken zijn vooraf gegaan. Het
gaat duidelijk om een uit de hand gelopen misverstand, een ironisch procedé
dat herinnert aan W.F. Hermans’ Donkere kamer van Damokles (1958),
waarin Henri Osewoudts vaderlandslievende acties naderhand als daden van
collaboratie worden uitgelegd.
Dat laatste is voor Vatanen gelukkig niet het geval. Hij komt, zoals te voorspellen valt, uiteindelijk vrij en mag/kan naar Finland terugkeren. In het ‘nawoord’ doet de auteur zelf verslag van zijn bezoek aan Vatanen in het huis van
bewaring in het grensstadje Vainikkala. Het kritieke punt is en blijft de haas:
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kan die overleven in een onnatuurlijke omgeving als een gevangeniscel, ook al
gaat het om een huis van bewaring? Net voor de roman in druk gaat, verneemt
de auteur dat Vatanen en zijn haas het hazenpad hebben gekozen. Waarheen
weet intussen niemand.
De auteur rondt het verhaal op twee manieren af: door elk hoofdstuk te koppelen aan een door hem bedreven misdaad en alle vermeende misdaden op te
sommen; door autoritair in te grijpen in een schier eindeloos verhaal en er een
arbitrair einde aan te breien. Het slothoofdstuk maakt eens te meer duidelijk
dat er inderdaad geen echte plot is. Er is wel een rode draad, er is wel een
hoofdpersonage, maar van een aanvaardbare ontwikkeling of ontknoping is
nauwelijks sprake. Toch maakt Paasilinna gebruik van een aantal herkenbare
parameters om een samenhangende tekst te construeren.
Narratieve procedés
Tussen de meeste hoofdstukken bestaat een soort breuk/onderbreking in de
tijd of het handelingspatroon, al volgen de hoofdstukken elkaar in min of meer
chronologische orde op. Zo begint het eerste hoofdstuk ‘rond Sint-Jan’ (p. 5,
herhaald op p. 90), d.i. omstreeks 24 juni, de langste dag van het jaar, ook midzomer of zomersolstitium genoemd, wanneer de zon het langst aan de hemel
staat. Het motorisch moment van de roman, met name het aanrijden van de
haas, valt dus halfweg het jaar. Of dat een danteske verwijzing is,5 laat ik in het
midden, maar Vatanen bevindt zich hoe dan ook in een soort midlifecrisis: hij
is zijn vrouw en werk beu en lijkt uitgekeken op het leven zoals zich dat dag aan
dag aan hem voordoet.
Na de regeling van zijn fondsen begint hoofdstuk 5 zo: ‘Half juni was Vatanen al reizende aanbeland op de weg naar Nurmes’ (p. 28). Is dat een grapje
of een slordigheid van de auteur? Of een wenk om het seriële element van het
verhaal niet al te serieus te nemen? Na zijn eerste arrestatie, zijn verblijf in de
vishut bij de commissarissen, het moeras- en kerkavontuur, begint hoofdstuk
11 als volgt: ‘Eind juli nam Vatanen in Kuhmo een karwei aan: een lichtingskap’ (p. 78). Verdere tijdsverwijzingen vinden we onder meer in hoofdstuk 13
(‘Voor de komst van de eerste sneeuw’), in hoofdstuk 14 (‘In de week die volgde
op de dood van de raaf ’), in hoofdstuk 19 (hij vraagt zich af in welk seizoen hij
zich bevindt), in hoofdstuk 21 (‘De lente brak aan, het was aangenaam toeven
in de zuivere atmosfeer van het noorden’), in hoofdstuk 22 (‘De maartzon ver-

~ 269 ~

Tiecelijn 27

rees aan de transparante hemel’) en in hoofdstuk 23 (‘Vatanen en zijn haas
werden bij de oosterburen twee maanden lang vastgehouden’). De conclusie
ligt voor de hand: het boek beslaat ongeveer een kalenderjaar, waarvan bepaalde brokstukken worden geëvoceerd en andere onvermeld blijven. Die gebroken
chronologie stelt de auteur in staat een aantal aanvullende structurerende procedés in te zetten.
Een antiheld of pícaro als hoofdpersonage
Vatanen heeft in menig opzicht het profiel van een goedaardige schelm of
pícaro. Hij gedraagt zich als een maatschappelijk onaangepast personage, het
type van de antiheld of outcast die van de hand in de tand leeft en telkens weer
nieuwe meesters over zich heen krijgt. Ook in andere opzichten heeft Haas
een aantal kenmerken met de picareske roman gemeen.6 Zo ruilt Vatanen zijn
vaste positie als journalist in voor die van een buitenstaander die een maatschappelijk weinig relevant doel nastreeft: een onvolgroeide gewonde sneeuwhaas verzorgen. Voorts verricht Vatanen allerlei tijdelijke klussen en komt hij
in benarde situaties terecht waaruit hij zich telkens weer weet te redden.
Naar goede picareske gewoonte ontbreken ook hier echte liefdesrelaties.
Toch heeft hij met de jonge boerin Irja Lankinen een onenightstand die in zekere zin door de haas mogelijk wordt gemaakt. Ze mag de haas een nachtje bij
zich houden op één voorwaarde: ‘Je krijgt hem mee op voorwaarde dat je mij
erbij neemt. Oké?’ (p. 63). Bereidwillig gaat ze daarmee akkoord, maar meer
dan een gangmakersrol wordt de haas niet gegund. Het lieve dier mag Vatanens erotische strapatsen niet zien en dus wordt hij door Vatanen zelf de wei
in geslingerd. Begrijpelijk dat de haas even ‘verbouwereerd in de schemering
voor zich uit [zit te] staren’ (p. 63). Op deze éne uitzondering na is Vatanens
gedrag zo aseksueel dat ‘de eeuwige gedachte aan seks’ ophoudt ‘hem te obsederen’ (p. 78). Daar voegt de door hem naderhand ‘vergeten’ verhouding met
Leila nauwelijks iets aan toe (zie hierna).
Zoals het een picareske roman betaamt, is de toonzetting over de hele lijn
hoogst ironisch of satirisch, en bijwijlen zelfs hilarisch van aard. Ook het feit
dat Vatanen onophoudelijk rondreist en dus in nieuwe situaties verzeild raakt,
spoort grotendeels met het grondpatroon van een picareske roman à la Lazarillo de Tormes.
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Het groteske karakter van de fictieve orde
In Haas worden voortdurend denkbeeldige of bestaande topografische en
morele grenzen overschreden. Zo’n grensoverschrijding is Vatanens besluit
zijn huwelijk op te geven en de Finse samenleving de rug toe te keren. Een
tweede voorbeeld is de hele theorie die Hannikainen ten beste geeft over
voormalig president Kekkonen. De suggestie is niet alleen dat hij door een
dubbelganger werd vervangen die intelligenter en gewiekster is dan de vorige (gelijknamige) president, maar ook dat de echte/historische Kekkonen
onbeduidend en ongetalenteerd is/was. Dat is een even ondenkbare als groteske gedachte.7 Maar zo zijn er wel meer. Wanneer Vatanen op een gegeven moment wakker wordt uit een dronken roes en zich niet meer herinnert
dat hij zich verloofd heeft met Leila, wordt een ongeschreven morele code
met voeten getreden. De ‘roman’ eindigt overigens met een letterlijke grensoverschrijding wanneer Vatanen een beer achternazit tot aan de Witte Zee
en hem doodt op Russisch grondgebied. Dat is voor de overheden aldaar
onduldbaar en doet hem voor een tweede keer in de nor belanden: zoals geweten is ook de gevangenis een grens, maar Vatanen weet zelfs die kaap te
nemen, gewoon door eruit te ontsnappen.
Het merkwaardige is dat de haas de betrokken getuige is van al die grensoverschrijdingen. Hij lijkt als een taalloze voyeur goed- of afkeurend toe te
kijken. De voorbeelden zijn legio. Tijdens het eerste verhoor wordt over de
haas gezegd: ‘Van daaraf volgde het jonge dier in alle rust het verloop van het
verhoor’ (p. 34). En ook: ‘De haas volgde de discussie, het was alsof hij zat te
knikken toen Vatanen het woord voerde’ (p. 35). In het hoofdstuk waarin de
raaf bedwongen wordt, is het niet anders: ‘Vatanens haas, die zich doodsbang
in de hut verscholen hield, keek vanuit een hoekje toe hoe het piratentoestel het
luchtruim koos’ (p. 93). Hoewel de haas doorgaans als een snuffelend, scharrelend, zigzaggend, krijsend knaagdier wordt voorgesteld, reageert hij tegelijk
als een mens. Hij is in hoge mate antropomorf, zoals de personages in de Reynaertverhalen dat meestal ook zijn. Zo wordt de reactie van de haas op de hem
achternazittende predikant in een menselijk perspectief geplaatst: ‘De haas
krijste als een klein kind, hartverscheurend en zieldoorborend. Daarna wist
hij zich los te wringen uit de omklemming van de oude man en stortte zich in
blinde paniek het middenpad af ’ (p. 73).
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Omkering van de reële orde
In het spoor van het vorige punt kan men erop wijzen dat de wereld waarin
Vatanen zich voortbeweegt een wereld op zijn kop is, een mundus inversus
waarin de wetten van de beschaafde wereld niet langer of omgekeerd gelden.8
De maatschappelijke orde, zoals ze tot uiting komt in het reguliere huwelijk, in
de stad als symbool van een geoliede maatschappij, in de politiek (in de figuren
van Kekkonen en de militaire attachés), in de kerk (in de persoon van een karikaturale predikant), justitie (als politioneel systeem) en de pers (belichaamd
door Vatanen zelf), wordt geplaatst tegenover of vervangen door allerlei perifere situaties die gekenmerkt worden door een aanzienlijke mate van bandeloosheid, regelloosheid en ordeloosheid, zoals die heersen in het bos, in het
moeras, op het platteland en in de onmetelijke sneeuwvlakte. De cultuurlijke
orde van de mens, die zich graag boven alles en iedereen verheven acht, komt te
staan tegenover de natuurlijke orde van de haas, die onvoorspelbare, haakse of
grillige sprongen maakt.
Met enige goede wil zou men de menselijke orde ook kunnen verbinden met
een bekrompen gesloten moraal (morale close), waarbinnen alles onwrikbaar
vast ligt, en die plaatsen tegenover de orde waartoe Vatanen toetreedt, een orde
die een open moraal (morale ouverte) belijdt en geen vooraf bepaalde wetten
of grenzen (er)kent.9
Incidenteel karakter van de gebeurtenissen
Misschien is de belangrijkste parameter van Paasilinna’s fictionele wereld wel
het (bijna) volstrekt incidentele karakter van de ontmoetingen van de personages. Of het daarbij om Vatanen zelf dan wel de andere personages gaat, voor
allen geldt dat ze elkaar hoogst toevallig of in weinig verheffende omstandigheden aantreffen en de dingen veeleer ondergaan dan veroorzaken. Zo leidt de
arrestatie van Vatanen tot een kennismaking met de commissaris, en dat leidt
op zijn beurt tot een kennismaking met de oud-commissaris aan het bosmeer.
Die bosrijke omgeving maakt een brand mogelijk of toch aannemelijk. Tijdens
de brandbestrijding komt zowaar een bulldozer aangereden met daarop een
dolgedraaide bestuurder, enzovoort. Een overkoepelend of sturend principe
lijkt bij dat alles te ontbreken. Het effect is dan ook kolder van de beste soort.
De hier opgeroepen werkelijkheid zet aan tot ongelovig grim- of glimlachen,
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want ze is nu eenmaal ongerijmd en onwaarschijnlijk. De orde die Paasilinna
in Haas oproept beantwoordt aan de voorstelling van de wereld als een pandemonium, een panopticum dat doelloos voortdobbert. Waarheen en waarom
blijft in het ongewisse.
Personages
Er komen in Haas heel wat personages of toch persoonsnamen voor, maar kenmerkend is vooral dat ze bijna allen na verloop van tijd uit het verhaal verdwijnen.
Ze lijken te evaporeren of te worden bedankt voor kortstondig bewezen diensten.
De naamloze fotograaf, Vatanens al even naamloze vrouw, de dierenarts, Yrjö,
Kärkkäinen, dokter Laurila, commissaris Savolainen, oud-commissaris Hannikainen, Salosensaari, de bulldozerbestuurder, Irja Lankinen, predikant Laamanen, boer Heikkinen, Sire, offeraar Kaartinen, de Zweedse dame, de ambtenaar
van Buitenlandse Zaken, de dierenarts-professor, Leila, de rendierenjagers, enzovoort moeten allemaal genoegen nemen met een meestal eenmalig gastoptreden. Ze vertolken tijdelijk een bepaalde rol en daarmee uit. Personages in de
eigenlijke zin zijn het niet. Het enige round character is Vatanen – overeenkomstig de picareske structuur – en verder zou men ook de haas als een complementair hoofdpersonage kunnen beschouwen. De hamvraag is uiteraard welke rol of
functie het dier vervult in een naar hem vernoemde roman.
Over de rol van de haas
Het is niet meteen evident de rol van de haas te omschrijven. Zodra hij van
de aanrijding bekomen is, bevindt hij zich steevast in Vatanens buurt, zit hij
af en toe in zijn (rug)zak of piept hij boven de rand ervan uit. Welke functie
vervult deze kwetsbare haas die zich bijzonder aan Vatanen hecht? Twee elementen zijn me daarbij opgevallen. Het eerste is dat het gedrag van de haas
en dat van Vatanen zich gaandeweg in/aan elkaar spiegelen. Zo lijkt Vatanen de eerste confrontatie met de beer nabij de ‘herdershut van Lebberspleet’
(p. 109) te voorvoelen: ‘Vatanen sliep onrustig. Hij voelde de korte stotende
ademhaling van de haas in zijn oor, het arme dier scheen al even nerveus als
hijzelf ’ (p. 110). Ook de haas ruikt onraad en voelt aan dat Vatanen in slechte
papieren zal komen te zitten.
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De haas doet of tracht te doen wat Vatanen doet of tracht te doen. Er is een
onmiskenbare parallellie tussen hun beider manier van handelen. Daar zijn
talloze voorbeelden van. In het hoofdstuk ‘De raaf ’ noteert de verteller: ‘Vatanen volgde de loop van de gebeurtenissen vanuit de beschutting van het bos’
(p. 94). Deze zin wordt even verder gespiegeld door een al eerder geciteerde
zin: ‘Vatanens haas, die zich doodsbang in de hut verscholen hield, keek vanuit
een hoekje toe hoe het piratentoestel het luchtruim koos’ (p. 95). Zeker is dat
de haas de dingen nauwkeurig bekijkt, een observerende of registrerende functie heeft, die wellicht vergelijkbaar is met de rol die Vatanen op maatschappelijk vlak zelf ook heeft, of toch had.
Het tweede punt heeft betrekking op de vreemde broederschap tussen de
haas en de dood.10 Waar de haas verschijnt, valt vroeg of laat een slachtoffer.
Een mooi voorbeeld is de dode grootvader in wiens nabijheid Vatanen de nacht
heeft doorgebracht. Daar tekent de verteller het volgende bij aan: ‘De haas zat
er op een afstandje als een medeplichtige bij’ (p. 81). Een ander slachtoffer van
dienst is de predikant die eerst in de knieschijf van een plaasteren Christus en
onmiddellijk daarna in zijn eigen voet schiet. De offeraar die zijn hele ‘bekeringsgeschiedenis’ uitspelt, wil de haas slachtofferen, maar dat kan Vatanen
niet toestaan, want de haas is voor Vatanen letterlijk van levensbelang. Zo staat
er onder meer: ‘De haas zigzagde in het spoor geluidloos voor de skiloper uit,
als een gids. Vatanen zong hem toe’ (p. 107). Misschien doet de haas hier weinig meer dan wat een menselijke ‘haas’ doet in een loopwedstrijd, maar voor
Vatanen betekent hij het verschil tussen leven en dood.
Vooral in de tweede helft van de roman vecht Vatanen hardnekkig voor het
behoud van zijn haas: hij staat zijn haas niet af aan Kaartinen of aan de Zweedse dame en evenmin aan de dierenarts-professor, of toch alleen voorwaardelijk.
Als de haas ziek blijkt, besluit Vatanen ‘alles in het werk te stellen om hem er
weer bovenop te krijgen’ (p. 129). Wanneer Vatanen in hechtenis wordt genomen aan het grensstation, leidt de aanwezigheid van de haas tot een juridische
knoop, die hij door een naar de president gesmokkelde brief zelf weet te ontwarren (zie p. 171). De haas is zijn levensverzekering en zet hem ertoe aan om
gevaarlijke vijanden als de beer uit de weg te ruimen. De slotregels van hoofdstuk 21 zijn veelbetekenend: ‘De fijne witte haartjes om het bekje van de haas
trilden energiek, alsof het dier wilde zeggen dat hij het er helemaal mee eens
was: de beer moest dood! De haas dorstte naar berenbloed!’ (p. 156).
Of Paasilinna zich geïnspireerd heeft op de oosterse of Chinese cultuur, valt
niet meteen te bewijzen. Uit gezaghebbende naslagwerken over symbolen in
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Oost en West blijkt in ieder geval dat de haas doorgaans staat voor een hoge
levensverwachting en geassocieerd wordt met de maan, het vierde teken van
de Chinese dierenriem/kalender.11 Ook in de westerse iconografie wordt de
haas overigens vaak voorgesteld als een maanwezen en in de Oud-Egyptische
cultuur geldt de haas blijkbaar als het attribuut van de maangod Thot.12 Deze
elementen lijken me van belang om de band tussen Vatanen en de haas nader
te verklaren. Als de haas garant staat voor een lang ‘bovenaards’ leven, laat het
zich denken dat de journalist hem telkens weer verkiest boven een mogelijk
verbond met de ondermaanse figuren die zijn pad kruisen.
Bovendien wordt de haas gedacht als een vrouwelijk wezen en zouden er
geen mannelijke exemplaren bestaan. Dat de haas toch in staat is zich voort te
planten, zou kunnen verbazen vanuit een westers standpunt, maar in Chinese
verhalen worden jonge haasjes letterlijk uitgespuugd en gebeurt de geboorte via
de mond. Wie bedenkt dat de haas in dezelfde cultuur ook met de vrouwelijke
genitaliën wordt gelinkt, zal begrijpen hoe het orale (de mond) ook een symbolische verwijzing naar het genitale (de vulva) kan zijn.13 Die voorstelling is
trouwens niet strijdig met de vaak voorkomende haas als ‘symbool van geilheid
en vruchtbaarheid’ in middeleeuwse marginalia.14 Misschien is het interessant
erop te wijzen dat ook in een aantal verhalen en beschouwingen van D.H. Lawrence de maan gezien wordt als het kosmische pendant van het vrouwelijke
element.15 Haas, vrouwelijkheid/wellust en maan vormen in verschillende culturen blijkbaar een onverbrekelijke drie-eenheid.
Is de keuze van Vatanen voor de haas een keuze voor het vrouwelijke oerelement, zonder zich daarbij persoonlijk te hoeven binden aan één enkele vrouw?
Dat lijkt moeilijk aan te tonen, maar tussen Vatanen en de haas groeit in ieder
geval een oedipale of libidineuze verhouding. Vatanen kiest voor de haas en
omgekeerd. Het dier lijkt van meet af aan een soort therapeutische uitwerking
te hebben op Vatanen. ‘Pas toen de haas gegeten had en Vatanen hem in zijn
zak had gestopt, verdwenen zijn sombere gedachten’, zo staat al in hoofdstuk
2 te lezen (p. 14). De ‘zak’ waarin hij gestopt wordt zou men op basis van het
verdere verhaal, met enige zin voor overdrijving, een baarmoederlijke functie
kunnen toeschrijven. Als de blokhut in brand vliegt en Vatanen zijn haas naar
het schouwspel laat kijken, volgt dit: ‘De haas keek, hijgde amechtig en drukte
zich daarna tegen de borst van zijn baas aan; zijn achterpoten binnen in de
rugzak maakten een trappende beweging, ze vouwden zich, de haas nam een
embryonale houding aan en viel in slaap’ (p. 126). Deze moederschapsmetafoor wordt doorgetrokken in het nawoord, waar over de haas als penitentiair
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probleem wordt gesproken (door de wetgever uiteraard over het hoofd gezien).
De conclusie is dat ‘als Vatanen een vrouw was en de haas zijn baby, de laatste
inderdaad samen met zijn moeder gedetineerd kon worden’ (p. 170). Natuurlijk is de haas geen baby en Vatanen geen moeder, maar de suggestie is wel dat
ze op z’n minst een even sterke genegenheid voor elkaar koesteren.
Over het wereldbeeld in Haas
In hoofdstuk 18 trekt Vatanen met zijn zieke haas naar een dierenarts in
Helsinki. Wanneer die Vatanens onwaarschijnlijke zwerfverhaal heeft beluisterd, besluit hij: ‘Beste man, ik geloof geen woord van wat u zegt. Maar het
is een mooi verhaal, daar niet van, ik vraag me alleen af waarom u dit soort
dingen vertelt. Gaat u nu maar gewoon terug naar uw onderzoeksstation, ik
bel er morgen wel heen’ (p. 131-132). Deze bedenking zou de lezer kunnen
overnemen om zich af te vragen waarom Paasilinna dit verhaal – en bij uitbreiding al zijn verhalen – heeft opgetekend. In zwaarwichtige termen zou men net
als de professor vragen kunnen stellen bij de zinvolheid of doelgerichtheid van
Vatanens zwerftocht. Dát hij een soort zwerver is, valt niet te betwijfelen: hij
zwerft rond, min of meer in navolging van de mythische held Odysseus16 of in
het spoor van de helden Väinimönen of Lemminkäinen uit de Kalevala, het
door Elias Lönnrot samengestelde Finse nationale epos.17 Eén van de vragen is
waarom Vatanen zo ongemotiveerd tot zwerven overgaat. Daarop is wellicht
geen ander antwoord mogelijk dan dat het een mooi verhaal oplevert. Een andere vraag is of aan dit verhaal desondanks een of andere levensbeschouwelijke
visie ten grondslag ligt.
Een eenduidige interpretatie ligt niet meteen voor de hand, maar bij nader
inzien gelijkt de roman niet onaardig op een parabel waarin de soevereiniteit
van het ‘toevallige zijn’ wordt uitgebeeld. Hoewel Paasilinna allesbehalve moraliserende bedoelingen heeft en ongetwijfeld niets wenst aan te tonen, toont
dit verhaal dat aan het leven geen welomschreven doel of richting toe te schrijven valt. Bijgevolg is er ook geen hoger doel en daaruit volgt dat de gebeurtenissen niet in een hiërarchisch verband of dito orde te plaatsen zijn. De mens, eens
uitgekleed zoals de piloot of de naakte dames in de helikopter, is even bloot of
weerloos als de altijd naakte haas: hij is niets meer dan zijn gelijke, even inferieur of even superieur. De gelovige offeraar denkt een bovennatuurlijk/metafysisch doel te dienen en wil er zelfs een haas voor offeren, maar dat botst met
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Vatanens absolute eerbied voor zijn haas. Bestaande en niet-bestaande ideologieën, zoals die van Tolstoj en Kaartinen, het zogeheten Finnisme, politiek
idealisme of militair absolutisme verdienen maar evenveel of even weinig respect als een toevallig aangereden sneeuwhaas of de keutels die hij gedachteloos
deponeert in het soepbord van een opgenaaide Zweedse dame.
Het wereldbeeld waar Haas van getuigt, is in filosofisch opzicht een toonvoorbeeld van contingentie: er is geen finaliteit in het leven, er zijn alleen goed
of minder goed uitdraaiende beslissingen of toevalstreffers. De dingen leiden
desgewenst ergens of nergens toe: ze doen zich eenvoudigweg voor en zijn fundamenteel onbedoeld. Haas maakt duidelijk dat geen finaliteit of intentionaliteit de wereld voorstuwt of dynamiseert, maar hooguit fataliteit of gebeurlijkheid. Wat de filosoof Richard Rorty over Sigmund Freud beweert, geldt evenzeer voor Paasilinna: ‘He breaks down all the traditional distinctions between
the higher and the lower, the essential and the accidental, the central and the
peripheral’.18 Zijn hoofdpersonage zou perfect passen in wat Rorty verder ‘an
ideal liberal society’ noemt, een waardevrije samenleving die alleen of hoofdzakelijk blijk geeft van de bereidheid niet vooraf geplande ontmoetingen mogelijk
te maken.19
Alle incidentie of contingentie ten spijt, krijgt de vrije wil van het individu
in deze fictionele context een kans. Zo is het aangrijpingspunt van Vatanens
lange, grillige zwerftocht de beslissing van Vatanen om niet terug te keren naar
zijn vrouw en zijn werkplek: hij maakt gebruik van een soort negatieve keuzevrijheid. Gesteld dat Vatanen wél was teruggekeerd en hij de haas al dan
niet had meegenomen, dan had hij waarschijnlijk een minder boeiend parcours
afgelegd, of wellicht helemaal geen. Het geloof in de kracht van de individuele
wil, die per definitie onmaatschappelijk is, maar tegelijk heel bevrijdend, tekent
heel wat van Paasilinna’s personages, bijvoorbeeld taxichauffeur Sorjonen in
De zomer van de vrolijke stieren of politie-inspecteur Jyllänketo in Helse
eendjes. Het zou natuurlijk te ver voeren de vrijheid die Vatanen zich permitteert spinozistisch te noemen, maar volgens Spinoza is de enige vrijheid die de
mens kent alleen mogelijk als hij ‘aan niets minder denkt dan aan de dood’. 20
Het is niet meer dan een gedachtespinsel, maar misschien is de haas, die zoals
eerder is gebleken, goede maatjes is met de dood, ook Vatanens enige tijdelijke
garantie op ware innerlijke vrijheid?21
Wat er ook van zij, Paasilinna’s wereldbeeld wordt beheerst door twee elkaar
in evenwicht houdende krachten, waarboven geen derde macht wordt geduld.
De enige derde macht die in dit oeuvre een kans krijgt, bevindt zich letterlijk
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diep in de aarde, zoals bij uitstek uit Helse eendjes mag blijken. Wanneer Jyllänketo op zoek gaat naar willekeurige slachtoffers om die in de mijnen van
Peuravuama te dumpen, geeft de verteller zich aan de volgende sarcastische,
onbarmhartige bedenking over: ‘Hij hield een moment stilte en mijmerde
hoopvol dat Launonen na zijn dood zijn verdiende loon had gekregen en nu
voorgoed in de hete ovens van de hel mocht lijden. Wat Launonens zonden
waren, wist Jyllänketo niet, maar het was een prettig gevoel dat die vent dood
was’ (p. 159). Er kan geen misverstand over bestaan: Paasilinna tekent voor een
universum waarin het ethos van de onvoorspelbare of pathologische eigenzinnigheid zegeviert, tegen alle bestaande sociale conventies in. In zijn werk tekent
de Finse auteur ‘a completely different image of society’: hij veegt de vloer aan
met ‘rules and tyranny’ en breekt telkens weer een lans voor een ‘cheerful liberation from the guardianship of society’.22
Coda
Het werk van Paasilinna slaat een heel eigen toon aan en is alleen al daarom
nauwelijks met dat van andere contemporaine auteurs te vergelijken. Hij is
vooral allerlei dingen niet: hij is geen realist of romanticus, geen moralist of
modernist en nog veel minder een postmodernist. Toch roept een incidentrijke
roman als Haas onvermijdelijk parallellen of literaire associaties op. Zo doet
de tweevoudige arrestatie van Vatanen, behalve aan die van Osewoudt in De
donkere kamer van Damokles (1958), ook denken aan de aanhouding van
het hoofdpersonage in Frédéric Beigbeders Un roman français (2009): de ikfiguur memoreert zijn afkomst en familiale voorgeschiedenis tijdens een lange
nacht in ‘une cellule de garde à vue’ (p. 32). Het verlangen van Vatanen zonder
echte aanleiding met de sleur te breken roept bovendien het beeld op van leraar
Raimund Gregorius, die in Pascal Merciers Nachttrein naar Lissabon (2004;
vertaling 2006) zonder één woord te spreken de klas uitstapt en de trein neemt
naar een ander leven en een andere liefde.
Het grondpatroon waarop dit groteske verhaal is gebouwd – een onooglijk of
verwaarloosbaar voorval met onoverzienbare gevolgen – herinnert bovendien
aan verschillende romans van José Saramago, meer bepaald aan Het stenen
vlot (1986), De stad der blinden (1995), De man in duplo (2002), Het verzuim van de dood (2005) én aan Peter Høegs De vrouw en de aap (1996).
Wie overigens de tijd neemt op verkenning te gaan in De zomer van de vro-
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lijke stieren zal zonder moeite dankzij het amnesiemotief een uitstap kunnen
maken naar thematisch verwante boeken als Man Walks into a Room (2002)
van Nicole Krauss, The Bourne Identity (1981) van Robert Ludlum en Before
I Go to Sleep (2011) van S.J. Watson. Paasilinna staat voor ongeremd leesplezier en daarin is hij gelukkig niet alleen.
Hartelijk dank aan Lieve van Cleemput voor haar enthousiasme en logistieke
steun. Bijna alle hierna geraadpleegde iconografische naslagwerken zijn afkomstig
uit haar bibliotheek. Dank ook aan Elke Heirbaut voor het me toegestuurde overzicht van de Finse literatuur.

Noten
1 Over de opeenvolging van gebeurtenissen in hun causaal verband, gemeenzaam het ‘verhaal’ of de ‘plot’ genoemd, zie o.m. Luc Herman en Bart Vervaeck, Vertelduivels. Handboek
verhaalanalyse, VUBPRESS/VANTILT, 2005, p. 19-20. Vgl. Orhan Pamuk, De naïeve en
de sentimentele romanschrijver. Charles Eliot Nortonlectures – 2009, De Arbeiderspers,
Amsterdam / Antwerpen, 2011, p. 78-79. Pamuk omschrijft de plot, in navolging van Viktor
Sjlovski, als ‘de opeenvolging van gebeurtenissen in het verhaal, […] een lijn die de punten die
we willen vertellen en waarlangs we ons een weg banen, met elkaar verbindt’.
2 Net als Paasilinna zelf is Vatanen blijkbaar geboren in 1942 (zie p. 8). Ondanks de heel
fictieve inslag van de roman is een autobiografische knipoog niet ver weg.
3 Vatanen, die na een lang of ongelukkig huwelijk zijn vrouw wil kwijtspelen, zou in de
verhalende literatuur een aardig aantal gelijkgestemden kunnen tegenkomen, onder meer
Walter Stackhouse uit Patricia Highsmiths thrillerdebuut The Blunderer (1954), Herbert
uit het verhaal ‘Gevederde vrienden’, in Jan Wolkers' Gesponnen suiker (1963) en Désiré
Cordier uit Dimitri Verhulst, De laatkomer (2013).
4 Urho Kalva Kekkonen (1900-1986) was de zoon van een houtvester. Zijn lange ambtsperiode begon in 1956 en eindigde in 1981. Hij voerde een ‘neutrale’ pro-Sovjetkoers en hield op
die manier de Sovjet-Unie zowel te vriend als op afstand. Op het moment dat de roman verschijnt (1975) is Kekkonen nog aan de macht en hebben de beweringen van oud-commissaris
Hannikainen ook metafictionele implicaties.
5 Het beroemde eerste vers van Dantes La Divina Commedia luidt: ‘Nel mezzo del cammin di nostra vita’: ‘in het midden van onze levensweg’.
6 De picareske roman duikt voor het eerst op in de zestiende eeuw, onder meer als parodie
op de Arturroman. Het bekendste model is La vida de Lazarillo de Tormes (1554) van een
onbekend auteur. Ook in de voor- en naoorlogse literatuur worden (quasi)picareske romans
geschreven, getuige Richard Minne, Reineke vos en zijn biograaf, (1933), The Adventures
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of Augie March (1953) van Saul Bellow, Die Blechtrommel (1959) van Günter Grass, The
Painted Bird (1965) van Jerzy Kosinski, Alles moet weg (1988) van Tom Lanoye, The Impressionist (2002) van Hari Kunzru en The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry (2012) van
Rachel Joyce. Over het picareske genre, zie H. van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen,
Martinus Nijhoff, Groningen / Wolters Plantyn, Deurne, 1998, p. 335-336 en H. van Gorp,
Inleiding tot de picareske verhaalkunst, of, De wederwaardigheden van een anti-genre,
Wolters-Noordhoff, 1978. Zie ook de bijdrage van Yves T’Sjoen en Els van Damme, ‘‘Walschap is Uilenspiegel, don Quichotte is Jonckheere en Reinaart ben ik’. Richard Minne als
biograaf van Reineke/Heineke Vos’, in: Tiecelijn. Jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap,
27 (2014), p. 51-60.
7 Je zou Haas om allerlei redenen een ‘groteske’ kunnen noemen. Het genre is tamelijk
zeldzaam en het ontstaan ervan wordt meestal toegeschreven aan François Rabelais, Gargantua et Pantagruel (1532). Een aantal verhalen van Edgar Allan Poe en Franz Kafka zijn
onmiskenbaar grotesk. In de Nederlandse literatuur zijn Ferdinand Bordewijk, Paul van
Ostaijen, Gaston Burssens, Paul Snoek en Gust Gils de bekendste leveranciers van grotesk
proza. Over de tekstsoort, zie onder meer de opstellen van Maarten van Buren, gebundeld in
De boekenpoeper. Over het groteske in de literatuur, Van Gorcum, Assen, 1982.
8 De voorstelling van de/een op zijn kop gezette wereld en de daarmee corresponderende
topos van de mundus inversus worden populair in de (Italiaanse) renaissance, maar komen
ook in de ‘marginale’ kunst van de middeleeuwen voor. Zie Michael Camille, Image on the
Edge. The Margins of Medieval Art, Reaktion Books, Londen, 1995, p. 26-31. Het typevoorbeeld is de veroordeelde die met de kop naar beneden aan zijn voeten is opgehangen
(zoals op Tarotkaarten). Ook Van den vos Reynaerde is een voorbeeld van een ‘omgekeerde
wereld’: Reynaert als vertegenwoordiger van de ordeloosheid perverteert de hoofse orde/ordo
(die van Nobel en cie), maar eindigt in triomf. In de Carmina Burana en Erasmus’ Lof der
zotheid (Laus Stultitiae/Moriae Enkomium, 1466/1467) komt het motief ook voor. Voor
verdere lectuur verwijs ik graag naar Ton Anbeek, ‘De verkeerde wereld van Gerrit Komrij’,
in: Literatuur, 1 (1984), p. 277 e.v.
9 Voor een bevattelijke toelichting bij deze begrippen van de Franse filosoof Henri Bergson (Les deux sources de la morale et de la religion, 1932), zie de blog van Simone Manon:
http://www.philolog.fr/morale-close-morale-ouverte-bergson/.
10 Een beperkt onderzoek van enkele naoorlogse dichters (Charles Ducal, Peggy Verzett,
Ed Leeflang, Ida Gerhardt, H.H. ter Balkt, Jozef Deleu, Koos Geerds, Eva Gerlach, Willem
van Toon, Wouter Godijn e.a.) leert dat hazen vaak in het gezelschap van de dood worden
aangetroffen. Hazen trekken de dood aan, maar stoten hem ook af. In ieder geval is een sterke
lotsverbondenheid onmiskenbaar. Zie daarover Charlotte Mutsaers’ essaybundel Hazepeper
(2002) en Yvan de Maesschalck, ‘‘De schoonheid van dit drieste dansen’. Over hazenvreugd
en hazenleed in enkele naoorlogse gedichten’, in: Tiecelijn, 19 (2006), 4, p. 388-407. Ook in
de christelijke traditie wordt de haas, hoewel een symbool van heropstanding en verrijzenis
(cf. paashaas), met ‘dood en verderf zaaiende demonen’ geassocieerd. Zie het lemma ‘Pasen’ in
Walter Gerlach, Lexicon van het bijgeloof. Van Abracadabra tot Zwarte Kunst, Uitgeverij
Bert Bakker, Amsterdam, 2000, p. 173-174. Over de haas in een sodomitische context, zie:
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Rik van Daele, 'Die burse al sonder naet. Scabreuze elementen in Van den vos Reynaerde',
in: R. van Daele, U. Musarra-Schreuder, G. Latré en J. Herman, Literatuur en erotiek,
Leuven, 1993, p. 9-64; Hans Rijns, 'Of hi den credo niet en wel las', in: Tiecelijn, 12 (1999),
4, p. 163-176 en idem, 'Het Cuwaertmotief. Sodomie in de Reynaert?’, in: Tiecelijn, 19
(2006), 4, p. 352-369.
11 Zie Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symbols. Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. Translated from the German by G.L. Campbell, Londen en New
York, Routledge, 1998, p. 139-140.
12 James Hall, Hall’s geïllustreerde encyclopedie van symbolen in oosterse en westerse
kunst. Met illustraties van Chris Puleston. Vertaald door Theo Veenhof, Primavera Pers,
Leiden, 1996, p. 106.
13 Wolfram Eberhard, A Dictionary of Chinese Symbols, p. 139.
14 Paul Verhuyck, ‘De bever en de haas’, in: Tiecelijn, 19 (2006), 4, p. 351. Zie ook de
prachtige marginalia in het Ormesby Psalter (Bodleian Library, Oxford), waarin een naakte
man op een geit koning Salomon tegemoet rijdt en een haas, symbool van de wellust, in de
rechterhand houdt. De af beelding is opgenomen in Michael Camille, Image on the Edge,
p. 34. Zie verder James Hall, Hall’s Iconografisch Handboek. Onderwerpen, symbolen en
motieven in de beeldende kunst. Vertaald door Theo Veenhof, Primavera Press, Leiden,
1993, p. 130. Voor meer verwijzingen naar en afbeeldingen van hazen, zie het monumentale
boek van Jacques Dalarun e.a., Le Moyen Âge en lumière. Manuscripts enluminés des bibliothèques de France, Librairie Arthème Fayard, 2002, p. 93, p. 344-346 en Kenneth Varty,
Reynaerd, Renart, Reinaert and Other Foxes in Medieval England : the Iconographic
Evidence, Amsterdam University Press, 1999, p. 183. Volgens Paul Verhuyck in het al geciteerde artikel komen in middeleeuwse bestiaria evenwel geen hazen voor (p. 349).
15 D.H. Lawrence heeft het herhaaldelijk over de invloed van zon en maan op man en
vrouw in het essay Fantasia of te Unconscious (1923), de roman The Plumed Serpent (1926),
het verhaal ‘The Woman Who Rode Away’ (1928) en in Apocalypse (1930). De man wordt
gestuurd door ‘the sun principle’, de vrouw door ‘the moon principle’. Zie o.a. Yvan de Maesschalck, ‘Liefde in tijden van de vos. Over de plaats van The Fox in het oeuvre van D.H. Lawrence’, in: Tiecelijn. Jaarboek 6 van het Reynaertgenootschap, 26 (2013), p. 145 e.v.
16 Het beroemde eerste vers van Homeros’ Odyssee luidt letterlijk: ‘Over de man vertel
mij, muze, die heel veel rondzwierf ’.
17 In welke mate Paasilinna zich geïnspireerd heeft op de Kalevala verdient nader onderzoek. In de vierde canto van het Finse epos komt een haas voor die, in tegenstelling tot
een beer, een wolf en een vos, de moed heeft de zelfgekozen verdrinkingsdood van het jonge
meisje Aino aan haar moeder te melden. In de Engelse vertaling van Keith Bosley heet het:
‘Who will carry the news / Will tell it by word of mouth / to the maid’s famous / home, to
the fair farm? / A hare will carry the news / will tell it by word of mouth! / The hare said for
sure: ‘The news / will not be lost on man!’ / And the hare ran off / the long-eared lolloped /
the wry-leg rushed off / the cross-mouthed careered / to the maid’s famous / home, to the
fair farm’ (geciteerd naar The Kalevala. An epic poem after oral tradition by Elias Lönnrot.
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Translated from the Finnish with an Introduction and Notes by Keith Bosley and a Foreword by Albert B. Lord, Oxford University Press, 2008, p. 50). De uitvoerige berenscène
en de tweedeling van Finland in een noordelijke en zuidelijke regio zouden eveneens op de
Kalevala terug te voeren kunnen zijn. Voor parallellen tussen het Finse gedicht en Van den
vos Reynaerde, zie Willy Feliers, ‘Joeri Ljoeksjin: van de Kalevala naar de Reynaert’, in:
Tiecelijn, 12 (1999), 3, p. 132-139.
18 Zie Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity (1989), herdruk van 1993,
Cambridge University Press, New York, p. 32.
19 Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, p. 60.
20 Baruch d’Espinoza (Spinoza), Ethica ordine geometrico demonstrata, vertaald door
Corinna Vermeulen, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2012, Deel IV, stelling 67. Zie ook Rudi
Rotthier, De naakte perenboom. Op reis met Spinoza, Atlas / Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2013, p. 120 e.v.
21 In absolute zin bestaat de’ vrije wil’ vanzelfsprekend niet omdat elke mens, hoe vrij hij
zich ook mag denken, door allerlei factoren gedetermineerd is. Als rationeel wezen kan hij
desondanks een hoge graad van innerlijke of spirituele vrijheid bereiken. Zie daarover o.a.
Willy Weyns (ed.), Etienne Vermeersch, Provençaalse gesprekken, VUBPRESS, Brussel,
2013, p. 177-202.
22 Irmeli Niemi, ‘The literature of Finland’, in: Finfo, Ministry for Foreign Affairs. Department for Press and Culture, Helsinki, Finland, 1998, 3, p. 6.
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Dierentestamenten
Mark Nieuwenhuis

Inleiding
Tot de rijke, middeleeuws-Latijnse literatuur over dieren behoren allerlei
teksten die gewijd zijn aan het sterven of de nagedachtenis van deze dieren.
Van grafschriften en lijkklachten van en voor dieren door de eeuwen heen heb
ik in een eerder in Tiecelijn gepubliceerde bijdrage een overzicht gegeven.1 Als
aanvulling daarop stel ik in deze bijdrage een aantal testamenten van dieren
voor. Het vroegste voorbeeld is het Testamentum porcelli (Het testament van
het varkentje), een prozatekst uit de vierde eeuw. Deze prozatekst staat aan
het begin van een traditie van komische teksten waartoe ook de testamenten,
in dichtvorm, van ezels en hazen behoren die uit de twaalfde en dertiende eeuw
stammen.
Het testament van het varkentje
Het varkentje Marcus Knorremans Kraakbeen heeft zijn testament
gemaakt. Omdat ik met mijn poot niet kan schrijven heb ik de tekst
gedicteerd. Slagermans de kok zei: ‘Kom hier, sloper, wroeter, wegloopvarkentje, dan maak ik vandaag een eind aan je leven.’ ‘Als ik iets
misdaan heb,’ sprak varkentje Kraakbeen, ‘als ik iets verkeerd heb gedaan, als ik met mijn poten bordjes heb gebroken, vraag ik, heer kok,
verzoek ik om mijn leven; verhoor mijn smeekbede.’ ‘Ga in de keuken
een slachtmes halen, knecht,’ zei Slagermans de kok, ‘om het bloed
van dit varkentje mee te vergieten.’ Het varkentje werd door knechten gegrepen en weggevoerd op de zestiende dag voor het begin van de
lampenmaand, wanneer er volop verse sla is, tijdens het consulaat van
Braadmans en Pepermans.2
Toen hij zijn einde zag naderen, vroeg hij om een uur respijt en verzocht de kok of hij een testament mocht opstellen. Hij riep zijn ouders
bij zich om hen het een en ander aan voedingswaren na te laten. Hij
sprak: ‘Mijn vader, Zwijnemans Spek, schenk ik dertig schepel eikels,
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mijn moeder, opoe Zeug, schenk ik veertig schepel Spartaans tarwemeel, en mijn zuster Krijszeug – haar bruiloft zal ik niet meer meemaken – schenk ik dertig schepel gerst. Van mijn lichaamsdelen vermaak
ik aan de schoenmakers mijn haarborstels, aan de vechtersbazen mijn
snuit, aan de doven mijn oortjes, aan de advocaten en zwetsers mijn
tong, aan de worstenmakers mijn darmen, aan de vleeswarenverkopers
mijn hammen, aan de vrouwen mijn ballen, aan de jongens mijn blaas,
aan de meisjes mijn staart, aan de schandknapen mijn spieren, aan de
hardlopers en jagers mijn enkels, aan de dieven mijn hoeven. Een niet
nader te noemen kok laat ik een vijzel en een stamper na die ik van
Thebeste tot Tergeste heb meegedragen.3 Hij hangt ze maar aan een
koord om zijn nek. En ik wil dat er voor mij een grafmonument wordt
opgericht waarop met gouden letters staat geschreven:
Het varkentje Marcus Knorremans Kraakbeen heeft 999 1/2 jaar geleefd; als hij een half jaar langer had geleefd, zou hij de duizend vol
hebben gemaakt.
Beste geliefden en raadgevers bij mijn leven, ik verzoek jullie mijn lijk
goed te verzorgen en goed te balsemen met goed gekruide noten, peper
en honing, zodat mijn naam voor altijd blijft klinken. Mijne heren en
verwanten, aanwezig bij het opstellen van mijn testament, ondertekent
u alstublieft.
Spekmans heeft getekend. Gehaktballetje heeft getekend. Stoofmans
heeft getekend. Worstmans heeft getekend. Reuzelaar heeft getekend.
Vleesmans heeft getekend. Fuifmans heeft getekend.4

De parodie op formeel, juridisch taalgebruik, dubbelzinnigheden en kolderieke namen maken duidelijk dat het om een komische tekst gaat, geschreven
door iemand die thuis was in het juridisch jargon waarin testamenten werden
opgesteld. De sterfdag van Knorremans was wellicht 17 december, de eerste
dag van het feest van de Saturnalia, een aan carnaval verwant feest, wanneer
het eind van de herfst werd gevierd met het eten van varkensvlees.5
Dat Knorretjes testament erg populair was blijkt uit het gemopper van de
kerkvader Hiëronymus (circa 347-420):
Geen enkele schrijver is zo’n onbenul dat hij geen lezers kan vinden die
op hem lijken, en een veel groter deel van het publiek verdiept zich in
pikante verhalen dan in de boeken van Plato. De eerste zijn namelijk
speels en vermakelijk, de laatste zijn moeilijk en vergen zware inspan-
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ningen. Cicero heeft zelfs toegegeven dat hij de Timaeus, een uiteenzetting over de harmonie in de kosmos en de baan en aantallen van
de sterren, niet begrijpt (en hij heeft het boek zelf nog wel vertaald!),
terwijl drommen ginnegappende schooljongens het testament van varkentje Knorremans Kraakbeen voordragen.6

Over de auteur is niets bekend, een precieze datering is tot op heden onmogelijk en ook is onduidelijk voor welk publiek de tekst oorspronkelijk is geschreven. Hiëronymus’ commentaar wijst op populariteit in de scholen, maar
dat betekent uiteraard niet dat de tekst daar ook is ontstaan, al is dat ook weer
niet uitgesloten.7 Champlin ziet de tekst als satire op het gedrag van losgeslagen
soldaten, Aubert bepleit een interpretatie van het testament als een door een
jood geschreven antichristelijk pamflet.8 Deze laatste interpretatie lijkt me ver
gezocht; de kritiek zat dan zo diep weggestopt dat zelfs een (bijna?) tijdgenoot
en intellectueel zwaargewicht als Hiëronymus het niet zou hebben begrepen.
In de middeleeuwen kende Knorremans’ testament een behoorlijke verspreiding. De tekst is overgeleverd in zeven handschriften, daterend uit de periode
tussen de negende en de twaalfde eeuw.9
Middeleeuwse dichters hebben zich door Knorremans’ laatste wil laten inspireren om ook zelf dierentestamenten te schrijven. Van het Testament van
de ezel (Testamentum asini) bestaan verschillende versies, waarvan ik er voor
deze bijdrage twee heb vertaald, een korte en een lange versie. Deze teksten
dateren waarschijnlijk uit de twaalfde of de dertiende eeuw.
Het testament van heer ezel (korte versie)
Toen een boer zijn ezel
dood zag liggen,
betreurde hij zijn overlijden:
‘O, wee! O, wee! Ben je gestorven, ezel?
Als ik had geweten, ezel,
dat je zou sterven van de kou,
had ik je in een doek gehuld.
O, wee!’
De boerin riep uit
op vreselijk jammerende toon
in het bijzijn van haar buurvrouw:
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		‘O, wee!’
De boer huilde
met lange, luide uithalen
en trok met zijn handen zijn haar uit.
		‘O, wee!
Sta op, net lang genoeg
om te kunnen drinken
en je testament op te stellen.
		O, wee!’
De ezel stond meteen op
en stelde zijn testament
dadelijk mondeling op.
		‘O, wee!
Ik geef mijn kruis aan de pausen,
mijn oren aan de kardinalen
en mijn staart aan de minderbroeders.
		O, wee!
Mijn hoofd aan omroepers,
mijn stem aan zangers
en mijn tong aan predikers.
		O, wee!
Mijn rug aan zakkendragers,
mijn vlees aan lieden die vasten,
mijn voeten aan wandelaars.
		O, wee!
Mijn huid aan schoenlappers,
mijn haar aan zadelmakers
en mijn botten aan de honden.
		O, wee!
Mijn ingewanden aan de gieren,
mijn jongeheer aan de weduwen,
tezamen met mijn ballen.
		O, wee!’
Toen de ezel dit alles,
zijn hele bezit, had vermaakt,
ontsliep hij met zijn broeders.
		O, wee!
De abt en de geestelijken
reikten tarwebrood aan
toen hij wilde sterven.
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		O, wee!
De boer en zijn knechten
droegen het kadaver van de ezel
naar het jachtterrein van de wolf.
		O, wee!
God zij dank, amen.10

55

Het testament van heer ezel (lange versie)
Toen een boer zijn ezel
dood zag liggen,
betreurde hij zijn overlijden
		en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
		O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

5

Mijn liefste ezel,
Wat moet ik nu voor jou doen?
Ik draag de last al voor mijzelf,’
		en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
		O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

10

Als ik had geweten, ezel,			
dat je zou sterven van de kou,
had ik je met een doek bedekt,’
		en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
		O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

15

Sta op, sta op, ezel,
sta op, net lang genoeg
om je testament op te kunnen stellen,’
		en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
		O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

20

De ezel stond meteen op
en stelde zijn testament
dadelijk mondeling op,
		en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
		O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

25
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‘Ik geef mijn kruis aan de pausen, 			
mijn oren aan de kardinalen
en mijn staart aan de nonnen,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’
30
‘Ik geef mijn staf aan de minderbroeders,
mijn hart aan de predikers,
mijn ogen aan hen die ze niet meer hebben,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

35

‘Ik geef mijn stem aan de zangers,
mijn benen aan de hinkepoten,
mijn tanden aan de vreetzakken,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

40

‘Mijn huid geef ik aan de schoenlappers,
mijn botten aan de dobbelaars,
mijn borstelige haar aan de schilders,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

45

‘Mijn mest geef ik aan de boeren,
mijn boog aan de boogschutters,
mijn pakzadel aan de treuzelaars,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

50

‘Ik geef mijn tong aan de zwetsers
en mijn voeten aan de acrobaten,
mijn buikriem aan de weglopers,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

55

‘Ik geef mijn lichaam aan de vogels,
mijn ingewanden aan de honden,
mijn nieren aan de bouwvakkers,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

60
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‘Ik geef mijn rug aan de broeders,
die gebukt gaan onder alle
lasten die de Regel hen oplegt,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

65

‘Ik draag mijn beoordelingsvermogen over
aan de kloostervaders, priors
en aan de abten,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

70

‘De rest vermaak ik
aan alle armen
in de hoop dat zij voor mij bidden,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

75

‘Daarna, bied ik, meester,
nu ik ga sterven u
de zoete vredeskus aan,’
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

80

‘Ik hoop en smeek dat de overdracht
van mijn nalatenschap niet moeizaam zal verlopen.
Vaarwel, vaarwel, meester.’
En hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

85

Toen de boer dat zag,
zakte hij van verdriet in elkaar,
schreeuwde met een door tranen verstikte stem
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

90

Lieve ezel, heb ik je niet
altijd uitstekend met hooi
en bonen gevoerd?’
En hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

95
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O, mijn lieve ezel,
waarom wil je me verlaten?
Ach! Ik wil niet langer leven!’
En hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

100

Wie zal mij geven, ezel,
dat ik je mag volgen?
Voor wie vlucht je, ezel?’
En hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?

105

Kom een arme drommel te hulp,
buren, ik smeek het jullie!
Ik roep de dood al aan!’
En hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

110

Nadat de boer dus
om zijn ezel had getreurd,
stond hij op en dronk wat,
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

115

Daardoor getroost
bereidde hij een maaltijd voor zijn metgezellen
en kookte de kop van de ezel,
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

120

Daarna gebood hij de laatste wil
van de ezel meteen ten uitvoer te brengen,
zodat iedereen het zou zien,
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’

125

‘Wij vragen jullie daarom,
uit liefde voor de ezel,
dat wij ons kunnen verkwikken,
en we zingen: ‘O, wee! Vanwege jou
drinken wij, ezel!’

130
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De boer liet dat echter over
aan de zangers
van het voornoemde lied,
en hij zei: ‘O, wee! O, wee! O wee!
O, wee! Waarom ben je gestorven, ezel?’11

135

In de literatuur over deze teksten wordt het Testament van de ezel in verband gebracht met het ezelsfeest, een feest dat gevierd werd door aan kathedralen verbonden geestelijken.12 Tijdens dit feest, bekend vanaf de twaalfde eeuw,
werden er ezels in de kathedralen naar binnen geleid en werden er (Latijnse)
spotliederen tegen de hoge geestelijkheid gezongen. Het is goed voorstelbaar,
zeker met het oog op de verwijzing naar drinken in r. 129-130, dat de bovenstaande tekst in de context van het ezelfeest heeft gefunctioneerd.
Het testament van de haas
Een klein haasje huilde
en schreeuwde luidkeels:
‘Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Ik heb mijn vrouwtje niet besprongen
en wilde haar niet nemen.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Ik ben niet in de tuin gekomen
en heb de kolen niet opgegeten.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Ik woon immers in weiden
en verlang niet naar andermans land.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Mijn huis is de wildernis,
mijn bed is een braamstruik.
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Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?

20

Ik heb grote oren,
ik heb een kleine staart.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Ik heb lichte voeten,
ik maak grote sprongen.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Deze zaken dienen voor de rechtbank
aangevoerd te worden.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Als bewezen wordt dat ik misdaden heb begaan,
dan word ik niet ten onrechte gepijnigd.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
En als ik iemand kwaad heb berokkend,
bied ik een evenredige schadevergoeding aan.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?

25

30

35

40

Ach, ik kan alleen schadeloosstelling
bieden als ik mezelf geef!
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
En als ik mijzelf geef, wil ik
mijn testament opstellen.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Mijn vlees geef ik aan de rijken,
mijn vel aan de bontwerkers.
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Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?
Ik geef mijn voeten aan de goudsmeden,
de rest geef ik aan de honden.
Wat heb ik de mensen aangedaan
dat zij mij met hun honden achternagaan?13

55

Anders dan Het testament van de ezel is Het testament van de haas vooral
een verdediging van de haas; pas in de laatste drie strofen blijkt het om een
testament te gaan.
Tot besluit
Als afsluiting van deze dierentestamenten citeer ik graag een strofe uit de
testamenten en legaten van François Villon:
Zo ook krijgt zij die ‘k reeds omschreef,
die mij verjoeg in harde gram
die mij tot deze aftocht dreef
en die mij elk plezier ontnam,
als relikwie mijn hart, zo klam,
zo dood en stijf, zo bleek en kil.
Zij bluste zèlf mijn hartevlam:
dat God het haar vergeven wil!14

Noten
1 Mark Nieuwenhuis, ‘Dierenleed. Grafschriften en lijkklachten van en voor dieren in de
Latijnse literatuur van oudheid en middeleeuwen’, in: Tiecelijn 25, (2012), p. 189-229.
2 Een bij de Romeinen veel gebruikte manier om een jaartal aan te duiden is het noemen
van de namen van de beide in het betreffende jaar zittende consuls. De lampenmaand is waarschijnlijk januari.
3 Van Thebeste tot Tergeste is wellicht een nonsensicale plaatsaanduiding, te vergelijken
met ‘Van Colne tote meye’ (A 2639) in Van den vos Reynaerde.
4 Vertaald naar de tekst in Aubert 2005, p. 2-3. Ik heb het, waarschijnlijk middeleeuwse,
incipit (Hier begint het testament van het varkentje) en explicit (Hier eindigt gelukkig het
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testament van het varkentje op de zestiende dag voor de kalenden van de lampenmaand,
tijdens het consulaat van Braadmans en Pepermans. Veel geluk!) weggelaten. Zie Ziolkowski 1993, p. 299-300, voor een Engelse vertaling.
5 Cf. Champlin 1987, p. 176.
6 Vertaald naar de tekst in Ziolkowski 1993, p. 38-39. Het fragment is afkomstig uit
Hiëronymus’ inleiding op het twaalfde boek van zijn commentaar op Jesaja. Ook in zijn polemische tractaat Apologia contra Rufinum noemt Hiëronymus het testamentum porcelli;
cf. Ziolkowski 1993, p. 39, en Aubert 2005, p. 1.
7 Cf. Ziolkowski 1993, p. 39-40.
8 Champlin 1987; Aubert 2005.
9 Aubert 2005, p. 2.
10 Deze vertaling, in prozaregels, is gebaseerd op de tekst in Rice, Villon’s satirical testaments, p. 48-50. Het gedicht bestaat uit veertien drieregelige strofes met hetzelfde eindrijm.
Zie Ziolkowski 1993, p. 299, voor een Engelse vertaling.
11 Vertaald naar de tekst van Scalia (Scalia 1962), p. 132-134.
12 Cf. Scalia 1962, 139-140; Ziolkowski 1993, p. 40, 150.
13 Planctus leporis, ed. Scalia 1962, p. 143-144.
14 François Villon, Verzamelde Gedichten. Vertalingen van Ernst van Altena, Amsterdam, 1963, p. 25.
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Ramon Llull, Dierenepos
Vertaald en ingeleid
Bob de Nijs

Over Ramon Llull
Ramon Llull werd geboren te Palma de Mallorca tussen 1232 en 1235. Dit
was kort na de verovering van het eiland door de Catalaans-Aragonese graafkoning Jaume (Jacob) de Veroveraar, waarbij de plaatselijke Arabische heerser
werd verslagen en verdreven. De jonge Ramon, wiens ouders van Barcelona
afkomstig waren, kreeg een plaats toegewezen aan het hof en trad in dienst van
de prins, die bij de opdeling van de Catalaans-Aragonese confederatie als Jaume II (Jacob II) de titel van koning van Mallorca zou voeren – een kortstondig
koninkrijk waartoe ook Noord-Catalonië behoorde, met Perpinyà (Perpignan)
als hoofdstad.
Na een vrij losbandig leven kwam Ramon Llull op dertigjarige leeftijd tot
inkeer en besloot hij zich te wijden aan de bekering van de moslims. Tot dan
toe had hij poëzie geschreven onder invloed van de troubadourtraditie.
Met dezelfde mateloosheid wierp hij zich op zijn nieuwe taak. Hij liet vrouw
en kinderen achter, maakte een reis naar het Heilig Land en bij zijn terugkeer
trok hij zich terug in het klooster La Real, in de omgeving van Palma de Mallorca, en werd daar geschoold in Latijn en theologie in de geest van de cisterciënzertraditie.
Na zijn vorming, die tien jaar duurde, en waarover we weinig weten,1 zonderde hij zich af op de Randaberg waar hij begon aan zijn Ars, het grote dialectische systeem ter bekering van moslims en joden. Hij zou dit herhaaldelijk
bewerken en bijsturen tot hij dit werk afrondde in 1308 als Ars magna generalis ultima. Ramon Llull bedacht een combinatie van beweeglijke concentrische cirkels – gemonteerd in de betreffende handschriften – die hem toelieten
concepten met elkaar in verband te brengen met als enig doel: door de logica
aantonen dat de God der christenen de enige ware was. Dit systeem wordt nu
zelfs erkend als het embryo van de huidige computer. Zijn filosofische ideeën
bleven grote invloed uitoefenen en wekten bovendien de bewondering op van
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Af b. 2

Af b. 1

o.m. Leibnitz en Giordano Bruno.2 Een islamitische slaaf bracht hem de kennis bij van het Arabisch en van de Koran, wat hem zou toelaten een eerste werk
te schrijven in het Arabisch (1270) dat hij later zou vertalen in het Catalaans
(Llibre de Contemplació). Ook schreef hij in die tijd (1272) een merkwaardig
werk dat een dispuut bevat van een ongelovige die op zoek is naar het ware
geloof en daartoe drie wijzen, vertegenwoordigers van de drie monotheïstische
godsdiensten, ondervraagt (Llibre del Gentil e dels tres savis) – in zekere zin
doet het denken aan Nathan der Weise van G.E. Lessing. In 1276 krijgt hij
toelating van de paus om in Miramar een opleidingscentrum voor missionarissen te stichten, waar de kennis van het Arabisch en het Hebreeuws op het
programma stond. Bij dit alles mogen we niet uit het oog verliezen dat Ramon
Llull altijd een leek is gebleven die een klerikaal leven leidde zonder ooit deze
staat helemaal te omhelzen of zich te onderwerpen aan de regels ervan.
Hij ondernam tal van reizen om te trachten invloed uit te oefenen op kerkelijke en politieke machthebbers met de bedoeling die warm te maken voor een
nieuwe kruistocht die hij in het kader van zijn bekeringsplannen noodzakelijk
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achtte. Hij vond echter geen gehoor – de tijden waren immers veranderd sinds
de eerste kruistochten. Hij stond niet alleen met deze stemmingmakerij. Het
moet een wijd verspreid onderwerp geweest zijn onder godsdienstig gerichte
auteurs, want we vinden die oproep ook bij ons terug, in de Lage Landen, namelijk bij een tijdgenoot van Ramon Llull, Jacob van Maerlant, in wiens ontzaglijke oeuvre, in verzen nog wel, soms een gelijkaardig verlangen opwelt. Bij
onze Vlaming lezen we de vermanende verzen met de ondertoon van verontwaardiging en zelfs boosheid:
Kersten man, wats di gheschiet?
Slaepstu? Hoe ne dienstu niet
Jhesum Christum, dinen here?

Bij beiden gaat het om de strijd tussen goed en kwaad, en is de opzet niet
van een zeker fundamentalisme gespeend, waarbij het bij de Vlaming vooral
om de historische waarheid gaat en bij de Catalaan om de religieuze. Ramon
Llulls oeuvre is er altijd op gericht de waarheid van het geloof aan te tonen met
praktische, samenhangende argumenten, en is dan ook wars van speculaties
en metafysische abstracties. Van Maerlant houdt zijn – veeleer aristocratisch
publiek – een spiegel voor; Ramon Llull wil belerend een theocratische maatschappij tot stand brengen, waarin geen plaats is voor de zonde. Zijn publiek
is duidelijk dat van de opkomende gemeenten en hij zal altijd de woordvoerder van dit stedelijk milieu blijven, ondanks zijn vorming aan het hof en de
aristocratische sfeer uit zijn jeugd en de jaren van vóór zijn morele ommekeer.
Beiden zijn, hoe dan ook, ‘onvermoeibare wereldverbeteraars’ en ze hadden het
niet begrepen op de minstrelen en de corruptie. Kennis en ethiek zijn de pijlers waarop hun respectieve werken rusten, en die kennis willen zij overdragen,
hoewel zij als gedegen opgeleide intellectuelen geen diepgaande scholing in de
theologie hadden.3 In verband met hun standpunt tegenover de islam kan Ramon Llull uitgaan van een directe confrontatie, terwijl het bij Van Maerlant
veeleer om een ver historisch feit gaat dat in zijn wereldbeeld ingebakken zit.
Aan de Sorbonne te Parijs ontvouwde Ramon Llull in 1286 zijn Ars, maar
hij ondervond erg veel weerstand. Meer succes had hij met zijn campagne tegen
Averroës, en pas later zou ook zijn gedachtegoed aanvaard worden.
Tussendoor ondernam hij ook nog reizen naar Noord-Afrika, bezeten als hij
was door zijn bekeringsijver, die hij, wegens gebrek aan belangstelling in Europa, op eigen houtje moest organiseren. Volgens de legende zou hij tijdens zijn
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laatste reis in Bougia gestenigd zijn en met zware verwondingen naar Mallorca
overgebracht worden, waar hij rond 1316 overleed.
Ondanks de reis- en treklust die zijn leven beheersten, slaagde Ramon Llull
er toch in om zowat 250 werken na te laten die hij zowel in het Arabisch, het
Latijn4 als in het Catalaans schreef. Dit laatste is erg belangrijk gebleken, want
hierdoor droeg hij in hoge mate bij tot de totstandkoming van een Catalaanse
standaardtaal, en dit in een tijd toen de cultuurtaal rond dit gedeelte van de
Middellandse Zee het Occitaans van de troubadours was. Het wijst aan tot
welk publiek hij zich in eigen land richtte: de gewone, Catalaanstalige burger,
wat ook de orale inslag van zijn teksten verklaart. Zijn taalmodel werd geconsolideerd doordat het werd overgenomen door de kanselarij van de CatalaansAragonese confederatie, de zogenaamde ‘Aragonese kroon’, wat zeer vlug geleid
heeft tot een klassieke periode in de Catalaanse literatuur in de vijftiende eeuw
(met als hoogtepunten paradigmatische romans als Tirant lo Blanc en Curial,
die een beslissende invloed uitoefenden op de ontwikkeling van de Europese literatuur – invloed die met name is terug te vinden in de Don Quichot van Cervantes, en met zelfs een verre nasleep in de hedendaagse Spaans-Amerikaanse
roman.5

Af b. 3

Af b. 4
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In dit niet te overziene oeuvre treffen we twee merkwaardige prototypes van
de ‘Bildungsroman’ aan: Llibre de meravelles (Het boek der wonderen)6 –
ook wel de Fèlix genoemd naar het hoofdpersonage – en Romanç d’Evast e
Blanquerna – kortweg de Blanquerna. Erg ongewoon voor die tijd zijn deze
twee prozawerken omdat zij hun stof nu eens niet aan de toen gebruikelijke
Bretagnecyclus ontleenden. Beiden zijn voorlopers van wat we de ‘burgerlijke
roman’ zouden kunnen noemen, met narratief materiaal dat stoelt op de dagelijkse realiteit. Evenwel met inlassing van vroeger afzonderlijk geredigeerde
hoofdstukken: in de Blanquerna (1283) treffen we een prachtig voorbeeld aan
van mystieke literatuur, namelijk het hoofdstuk Llibre d’Amic i Amat (Boek
van Vriend en Geliefde); in de Fèlix nam Ramon Llull, zoals altijd met didactische bedoelingen, een dierenepos op, Llibre de les bèsties. Dit is een merkwaardig Reynaertverhaal, in proza nog wel, waarin we worden geconfronteerd
met een vrouwelijke Reynaertfiguur, een intrigante van jewelste, die tenslotte
haar manipulaties met de dood moet bekopen. Opvallend is dat alleen de vos
een eigennaam heeft: Renard, of met de vrouwelijke aanduiding ‘Na Renard’.
Deze naam werd duidelijk ontleend aan de Franse versie, en in de vertaling
werd dan ook gekozen voor de naam Reynaert, dit vanwege de gezamenlijke
herkenbaarheid.
Er wordt in dit verhaal ruim plaats gereserveerd om de sociale constellatie op
de korrel te nemen. Let wel: Ramon Llull vecht het feodale systeem op zich niet
aan, maar wel de structurele misstanden ervan.
Deze Reynaertversie ontleent haar verhaalstof aan verschillende bronnen.
Een groot gedeelte vindt zijn oorsprong in Kalila wa-Dimna, de Arabische
naam van een werk dat in het begin van onze tijdrekening verspreid raakte
van Indië tot aan de grenzen van de westerse wereld. De eerste redactie
ervan, in het Sanskriet, dateert van rond het jaar 250. In 550 kwam een
Perzische versie tot stand die omstreeks 750 in het Arabisch werd vertaald.
Het is deze vertaling die aan de basis ligt van andere bewerkingen en ontleningen.
Het feit dat Ramon Llull ook aan deze Arabische tekst schatplichtig is hoeft
ons niet te verwonderen. Niet alleen studeerde hij die taal, maar de Arabische
aanwezigheid op Mallorca bleef nog lang na de verovering door de christelijke
machthebbers van het Iberisch schiereiland nawerken – ook in het Valenciaanse gebied dat door dezelfde Jacob de Veroveraar in 1238 werd toegevoegd
aan de confederatie van de ‘Aragonese kroon’, was er tot in het begin van de
zeventiende eeuw een Arabische aanwezigheid.
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Afkomstig van Kalila wa-Dimna zijn de volgende ‘exempels’:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De heremiet en de rat die in jonkvrouw verandert (hfst. III);
De haas en de leeuw (hfst. III);
De trom en de aap (hfst. IV);
De raaf en de slang (hfst. IV);
De kraanvogel en de krab (hfst. IV);
De heremiet en de koning (hfst. IV);
De beer, de raaf, de mens en de slang (hfst. IV);
De overspelige vrouw (hfst. V);
De wilde stieren en de vos (hfst. V);
De papegaai, de raaf en de aap (hfst. VI).

Uit verschillende bronnen stammen:
•
•
•
•

De jongeman en de stiefmoeder (hfst. III);
De vlo, de luis en de twee pages (hfst. III);
De Macht en de Sluwheid (hfst. IV);
De ezel, de bul, en de mens die de taal der dieren verstond (hfst. VI).7

Er zijn echter ook exempels van eigen vinding, die haast geen actie hebben
en die een conflictieve situatie ademen doordrenkt van het pessimisme van de
esopische traditie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De verkiezing van de bisschop (hfst. I);
De koning en de trouweloze klerk (hfst. II);
De christelijke heer en de Saraceense slaaf (hfst. III);
De koning die door zijn volk werd verfoeid (hfst. IV);
De bisschop en de kannunik (hfst. IV);
De koning, de heremiet en de slang (hfst. IV);
De koning die zijn dochter wilde uithuwen (hfst. V);
De koning en de keizer (hfst. V);
De filantropische erfgenaam (hfst. V);
De jonkvrouw van de koningin (hfst. V);
De vos en de longresten (hfst. VI);
De boer die zijn dochter wilde uithuwelijken aan een ridder (hfst. VI).
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Hoewel totaal verschillend van de Vlaamse Van den vos Reynaerde, is de
Catalaanse tekst eveneens een intentionele, narratieve creatie met nadrukkelijk
belerende verhalen (de exempels).
Het grotere8 werk, waarin het Reynaertverhaal als zevende boek werd opgenomen, is in feite een encyclopedische constructie, waarin Fèlix op aandringen van
zijn vader een reis onderneemt om de wereld te leren kennen. Het is een verhaal
waarin de kennis in middeleeuwse zin wordt aangereikt als een mengsel van theologie, kosmologie, alchemie en wetenschap. Elk boek of onderdeel werd gezien
als een traktaat over een bepaald fenomeen in de natuur, altijd met de bedoeling
kennis van en bewondering voor Gods schepping bij te brengen.9 Het Dierenepos (Llibre de les bèsties) is echter geen traktaat over de dieren zoals het zesde
boek dat eraan voorafgaat, en dat handelt over de metalen, of het daaropvolgende
achtste deel dat de mens als onderwerp heeft. In plaats van een uiteenzetting over
de dierenwereld krijgen we een verhaal waarin gehandeld wordt over de goede regering en over de uitoefening van de macht. Het hoofdverhaal is doorspekt met
nevenverhalen, de exempels, die door de dierenpersonages worden aangevoerd
als argumentatie. Deze oraal gebrachte vertellingen hebben een didactisch doel
en zijn ontleend aan de gebruikelijke inschakeling van overtuigende voorbeelden
bij de prediking voor een ongeletterd publiek.10
Dit Zevende boek begint met een opmerkelijke ontmoeting: Fèlix treft in een
idyllische vallei twee mannen aan die tot de Orde der Apostelen behoren. Dit
is een gegeven dat de datering toelaat van dit boek. Deze Orde werd inderdaad
gesticht omstreeks 1260. Paus Honorius IV veroordeelde deze Orde echter in
1286. Ramon Llull spreekt zijn bewondering uit voor de Orde der Apostelen
niet alleen in het begin van het Zevende boek van Llibre de les meravelles, maar
ook in de andere roman Blanquerna die geschreven werd tussen 1283 en 1285.
Het ontstaan van dit Dierenepos moeten we dus situeren vóór 1286. Omdat in
andere delen van Llibre de meravelles Llull zich duidelijk afkeert van de Orde,
kunnen we besluiten dat zij niet vóór 1286 tot stand kunnen zijn gekomen; onderzoekers zijn het erover eens dat Ramon Llull dit geheel rond de jaren 12881289 geschreven heeft. Het Dierenepos was dus een tekst die hij voordien had
geredigeerd en die hij gewoon heeft ingelast in het grotere geheel.
Na de ontmoeting met de twee mannen verdwijnt Fèlix uit het zicht en duikt
pas op het einde terug op en hij besluit het boek te schenken aan een koning. Dit
is niemand anders dan Filips IV de Schone van Frankrijk,11 die Ramon Llull ontmoet had in Parijs toen hij daar aan de Sorbonne zijn dialectisch systeem kwam
verdedigen. Dit hoeft ons niet te verwonderen, want deze koning was gehuwd
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met Johanna van Navarra, op haar beurt dochter van Isabel van Aragon, zuster
van voornoemde Jaume II met wie Ramon Llull een vertrouwelijke omgang had
gehad voor hij zijn leven een andere wending gaf.
Het dierenepos
Hier begint het zevende boek dat handelt over de dieren
Toen Felix afscheid had genomen van de wijsgeer, doorliep hij een vallei waarin
vele bomen opschoten en die rijk was aan heldere bronnen. Toen hij deze vallei
verliet, ontmoette hij twee armoedig geklede mannen met lange baarden en lang
haar. Felix begroette hen en zij groetten hem terug.
‘Hoogloffelijke heren,’ zei Felix, ‘waar komen jullie vandaan en aan welke orde
zijn jullie verbonden? Want aan de kleren te zien lijken jullie tot een of andere
kloosterorde te behoren.’
‘Heer,’ antwoordden beide mannen, ‘wij komen uit verre streken en wij hebben
hier in de nabijheid een vlakte doorlopen waar wij een grote bijeenkomst hebben
gezien van wilde dieren die een koning wilden verkiezen. Wij behoren tot de
Orde der Apostelen en onze kleding en onze armoede verwijzen naar de levenswijze der Apostelen toen die nog in deze wereld verbleven.’
Felix verwonderde zich er ten zeerste over hoe beide mannen waren toegetreden tot zo’n hoogverheven orde als deze der Apostelen en hij sprak hen als volgt
toe:
‘De Orde der Apostelen overtreft alle andere Orden. Wie tot haar behoort hoeft
de dood niet te vrezen, omdat zij gehouden is de weg naar de verlossing te wijzen
aan de ongelovigen die in hun dwaling volharden; en aan de christenen die in
zonde leven moeten zij de leer van het heilig leven voorhouden met het voorbeeld
van de prediking. Zo iemand die tot de Orde der Apostelen behoort mag nooit
nalaten met de inzet van al zijn krachten te bidden en goede werken te doen.’
Deze woorden, en nog veel meer, richtte Felix tot de twee mannen die zich erop
beriepen tot de Orde der Apostelen te behoren.
‘Heer,’ zeiden beide mannen, ‘wij zijn niet waardig een zo hoog verheven leven te leiden als dat van de apostelen, van wie onze kleding en onze armoede de
weergave zijn, zoals ook de weg die wij in de wereld van land tot land afleggen.
Wij koesteren de hoop dat God mannen in de wereld moge zenden die een heilig
leven leiden als leden van de Orde der Apostelen, die wetenschappen en talen
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kennen en in staat zijn te prediken en met Gods hulp de ongelovigen te bekeren, en die het goede voorbeeld geven aan de christenen door hun levenswijze en
stichtende woorden, dit alles met het doel God tot barmhartigheid te bewegen;
en opdat de christenen verlangend zouden uitkijken naar de komst van zulke
mannen, treden wij op met het aanzicht der apostelen.’
Felix schiep behagen in wat de twee mannen hem vertelden en zijn ogen schoten vol tranen, zoals trouwens ook bij hen, en hij sprak tot hen als volgt:
‘Ach, Here mijn God, Jezus Christus, waar is dat heilige vuur en de verering
waarvan uw Apostelen vervuld waren, zij die uit liefde voor u, en omdat zij u
gekend hebben, niet twijfelden beproevingen en zelfs de dood te ondergaan?
Hoogverheven God, moge het u behagen dat weldra de tijd aanbreekt waarin
het heilige leven in vervulling gaat dat in de aanwezigheid van het leven van deze
mannen tot uitdrukking komt.’
Na deze woorden beval Felix de heilige mannen bij God aan en hij begaf zich
naar de plaats waar de dieren hun koning wilden verkiezen.
I. Over de verkiezing van de koning
In een bekoorlijke vlakte waardoor een helder beekje vloeide, waren tal van
dieren bij elkaar gekomen om een koning te verkiezen. De meesten waren van
oordeel dat de Leeuw de meest geschikte was. Maar de Bul verzette zich tegen
deze keuze en sprak als volgt:
‘Doorluchtig Gezelschap, bij de waardigheid van de koningstitel hoort ook het
aanzien van de persoon die tegelijk krachtdadig en bescheiden moet zijn, en die
zijn onderdanen geen leed berokkent. De Leeuw is niet groot van gestalte, en
evenmin is hij een graseter, maar hij verslindt de dieren waarop hij jaagt. Hij
heeft bovendien een stemgeluid dat ons allen doet beven als hij begint te brullen. Ik ben trouwens van oordeel dat jullie er goed aan zouden doen het Paard
tot koning te verkiezen. Het Paard is immers groot en slank, en bescheiden; het
Paard is trouwens lichtvoetig, en verwaandheid is hem vreemd, en vlees eet hij
ook al niet.’
Deze uiteenzetting van de Bul beviel het Hert, de Reebok, de Hamel en alle
anderen, maar Vrouwe Reynaert haastte zich de spits af te bijten om de vergadering toe te spreken, en zei:
‘Doorluchtig Gezelschap, toen God de wereld schiep, deed hij dat niet met de
bedoeling dat Hij bij de mens onbekend zou blijven en niet door hem bemind zou
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worden, maar wel opdat de mens Hem zou erkennen en liefhebben. Met dit plan
wilde God dat alle dieren de mens ten dienste zouden staan, en dit geldt zowel
voor graseters als vleeseters. Jullie hoeven dus geen acht te slaan, Doorluchtig
Gezelschap, op de woorden van de Bul, die het niet begrepen heeft op de Leeuw,
gewoon omdat die vlees eet. Jullie zouden er, integendeel, beter aan doen Gods
voorschriften en verordeningen in acht te nemen.’
Aangespoord door zijn medestanders, weerlegde de Bul de woorden van Vrouwe Reynaert, eraan toevoegend dat hij juist daarom wilde dat het Paard koning
werd, omdat het Paard immers gras at en dat het precies daaraan was te merken
dat hij en zijn medestanders er het beste mee voorhadden als ze hem tot koning
zouden verkiezen. Als hun bedoelingen niet zuiver waren, zouden ze het Paard,
dat hetzelfde gras kauwde als zij, niet naar voren schuiven. Men deed er dus goed
aan niet in te gaan op de mening van Vrouwe Reynaert over de koningskeuze,
want Vrouwe Reynaert wilde alleen maar dat de Leeuw koning zou worden omdat zij nu eenmaal leefde van wat de Leeuw nog overliet van de prooi die hij had
gevangen en verslonden; haar standpunt was dus helemaal niet ingegeven door
de adeldom van de Leeuw.
Er ontstond veel beroering, waardoor het hele hof in verwarring raakte en de
verkiezing in verdrukking kwam. De Beer, de Luipaard en de Jachttijger, die ook
gehoopt hadden verkozen te worden, zeiden dat de verkiezing beter kon worden
uitgesteld tot zou zijn uitgemaakt welk dier het meest in aanmerking zou komen
om koning te worden. Vrouwe Reynaert vermoedde dat de Beer, de Luipaard en
de Jachttijger de verkiezing op de lange baan wilden schuiven, omdat ieder van
hen de hoop koesterde tot koning te worden verkozen, en daarom sprak zij de
vergadering als volgt toe:
‘In een kathedraal moest een bisschop worden gekozen, maar in het kapittel
bestond grote onenigheid, omdat sommige kanunniken wilden dat de sacristein
bisschop van de kerk werd, want hij was een zeer geletterd man en bovendien erg
deugdzaam. De aartsdiaken wilde echter ook wel tot bisschop gekozen worden,
en er was de cantor die er eveneens op vlaste; zij waren het dus niet eens met de
verkiezing van de sacristein en stelden voor dat een doodgewone kanunnik tot
bisschop werd aangesteld, weliswaar een krachtige figuur met goed voorkomen,
maar toch nogal onontwikkeld. Die kanunnik was trouwens erg verdorven en
liederlijk. Het hele kapittel was dan ook ten zeerste verbaasd over het voorstel
van de aartsdiaken en de cantor. In het kapittel zat echter een kanunnik die het
volgende zei: “Als de Leeuw koning wordt, en als de Beer, de Luipaard en de
Jachttijger zich tegen die verkiezing verzetten, zullen zij altijd af te rekenen krij-
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gen met de kwaadwilligheid van de koning; en als het Paard koning wordt en de
Leeuw zich daar niet bij neerlegt, hoe zal het Paard dan gehoorzaamheid kunnen
afdwingen, aangezien het niet zo sterk is als de Leeuw.” ’
Toen de Beer, de Jachttijger en de Luipaard het exempel dat Vrouwe Reynaert
hun vertelde hadden gehoord, werden ze erg bang voor de Leeuw, en daarom
raakten ze het gauw eens over zijn verkiezing en stemden ze er dus mee in dat de
Leeuw koning werd. Uit ontzag voor de kracht van de Beer en de andere dieren
die zich voedden met vlees werd uiteindelijk de Leeuw verkozen tot koning, en
dit in weerwil van de grasetende dieren. In ruil en als beloning gaf de Leeuw alle
vleesetende dieren toestemming te leven en te eten ten koste van de graseters.
Op een dag was de koning aan het overleggen over de inrichting van het hof. De
hele dag, tot ’s avonds laat zelfs, onderhandelden de koning en zijn edelen zonder
ook maar aan eten en drinken te denken. Toen het overleg beëindigd werd, hadden de Leeuw en zijn gezelschap wel honger en hij vroeg aan de Wolf en Vrouwe
Reynaert of er iets te eten was. Beiden antwoordden dat het eigenlijk te laat was
om nog de nodige mondkost bijeen te jagen, maar dat er niet ver bij hen vandaan
een kalf stond, een zoon van de Bul, en ook een veulen, een zoon van het Paard,
waarmee ze zich rijkelijk konden verzadigen. De Leeuw gaf opdracht het kalf
en het veulen te brengen en die werden terstond verslonden. De Bul was buiten
zichzelf van woede om de dood van zijn zoon, en uiteraard was ook het Paard
woedend. Samen gingen ze naar de Mens om hun diensten aan te bieden in de
hoop dat hij het op zich zou nemen de smaad die hun heer hun had aangedaan te
wreken. Maar toen de Bul en het Paard zich bij de Mens aanboden, rustte die het
Paard uit om het te berijden en spande hij de Bul voor zijn ploeg.
Op een dag ontmoetten het Paard en de Bul elkaar nog eens en ze vroegen
elkaar hoe de zaken stonden. Het Paard vertelde dat hij hard moest werken om
zijn heer te dienen, want hij reed de hele dag maar rond, holde her en der, kortom hij was dag en nacht in de weer. Het Paard hunkerde er erg naar om van
dat knechtschap verlost te raken; hij wilde zich zelfs wat graag opnieuw aan de
Leeuw onderwerpen. Maar omdat de Leeuw vlees at, en er op hemzelf toch ook
een stem was uitgebracht om tot koning te worden verkozen, aarzelde hij om
terug te keren naar het land waar de Leeuw heerste, en dus bleef hij liever werken
onder de heerschappij van de Mens, die tenminste geen paardenvlees at, dan onderworpen te zijn aan de Leeuw, die wel paardenvlees lustte.
Nadat het Paard zijn situatie tegenover de Bul had uiteengezet, vertelde deze
aan het Paard dat hij de ganse dag zwaar werk verrichtte met ploegen en het
binnenhalen van de oogst, maar van het graan dat ontsproot aan het veld, dat hij

~ 305 ~

Tiecelijn 27

toch had omgeploegd, gunde zijn heer hem geen korrel. Integendeel, als hij na de
afmattende dagtaak werd uitgespannen, mocht hij alleen maar naar de wei gaan
die de schapen en de geiten al afgegraasd hadden terwijl hij aan het ploegen was.
De Bul beklaagde zich bitter over zijn heer, en het Paard trachtte hem zo goed en
zo kwaad als het kon te troosten.
Terwijl de Bul en het Paard zo bij elkaar stonden te praten, kwam een slager
langs om te kijken of de Bul al flink was aangekomen, want de heer van de Bul
wilde hem verkopen. De Bul legde toen aan het Paard uit dat zijn heer hem ongetwijfeld wilde verkopen voor de slacht, zodat zijn vlees de mensen als spijs kon
worden aangeboden. Het Paard vond ook dat de Bul maar slecht beloond werd
voor de bewezen diensten. En beiden huilden een hele poos wat af. Het Paard gaf
de Bul de raad te vluchten en naar zijn land terug te keren, want het was toch nog
beter om daar in doodsgevaar en benarde omstandigheden te verkeren dan zo’n
ondankbare heer te moeten dienen.
II. Over de Koninklijke Raad
Toen de Leeuw tot koning was verkozen, hield hij een mooie toespraak tot zijn
volk, en hij sprak als volgt:
‘Heren, het is jullie wil dat ik koning word. Jullie weten echter allen dat het
koningschap een hachelijke aangelegenheid is en er heel wat komt bij kijken. Het
is een gewaagde zaak omdat het vaak geschiedt dat God, vanwege de zonden van
de koning, de aarde teistert met hongersnood en ziekten, dood en oorlogsgeweld.
En zo bestraft Hij ook het volk vanwege de zonden die het begaat. Daarom is
heersen voor de koning zo gewaagd, en zijn heerschappij een hachelijke zaak voor
zijn volk. En omdat heersen zowel voor de vorst als voor zijn volk heel wat voeten
in de aarde heeft, verzoek ik jullie allen mij raadgevers te bezorgen die mij zullen
bijstaan en me raad geven op de wijze die zowel voor mijn volk als voor mij heilzaam is. Ik verzoek jullie dan ook dat de raadgevers die jullie me toewijzen wijs
en loyaal wezen, onberispelijk in het uitoefenen van hun taak en het vertrouwen
van de koning waardig.’
De woorden van de koning vielen bij alle edelen en hovelingen erg in de smaak,
en allen prezen zich gelukkig met de keuze van de Leeuw. Er werd overeengekomen dat de Beer, de Luipaard, de Jachttijger, de Slang en de Wolf raadslieden
zouden worden van de koning. Tegenover het hof zwoeren ze dat ze de koning in
alles naar best vermogen getrouw zouden adviseren.
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Het zat Vrouwe Reynaert echter behoorlijk dwars dat ze haar niet tot raadgeefster hadden verkozen, en zij sprak het hof toe met de volgende woorden:
‘Zoals in het Evangelie geschreven staat, zocht Jezus Christus, die koning in
de hemel en op aarde is, de vriendschap en het gezelschap op van eenvoudige en
nederige mensen, en daarom koos hij de apostelen uit onder de meest eenvoudigen en behoeftigen, waarmee hij te kennen gaf dat hij ze omwille van hun deugdzaamheid verhief omdat zij onder allen de nederigsten waren. Ter rechtzetting
van jullie aller voorstel zeg ik dat volgens mij de koning in zijn raad eenvoudige en
nederige dieren zou moeten hebben, zodat ze zich niet op hun macht of hun afkomst zouden kunnen beroemen, en zich evenmin met de koning zouden willen
meten, wat de eenvoudige, grasetende dieren tot voorbeeld van hoop en nederigheid zou strekken.’
De woorden van Vrouwe Reynaert behaagden de Olifant, de Ever, de Bok, de
Hamel en de andere grasetende dieren ten zeerste, en ze bevalen de koning aan
om Vrouwe Reynaert, die rad van tong en erg verstandig was, in de raad op te
nemen. En Vrouwe Reynaert stelde op haar beurt voor en vond het best dat de
Olifant, de Ever, de Bok en de Hamel deel zouden uitmaken van de Koninklijke
Raad.
Toen de Beer, de Luipaard en de Jachttijger hoorden dat Vrouwe Reynaert deel
uitmaakte van de Koninklijke Raad, raakten ze van hun stuk, want ze waren
maar al te zeer verontrust dat Vrouwe Reynaert, die rad van tong was en erg sluw,
hun de woede van de koning op de hals zou schuiven, vooral omdat zij het was die
meer dan welk dier ook had aangedrongen op zijn verkiezing als koning.
‘Heer,’ zei de Luipaard tot de koning, ‘aan uw hof bevindt zich de Haan, die,
behalve dat hij mooi van gestalte en verstandig is, ook weet hoe heer en meester te
zijn over vele kippen. Hij zingt bij dageraad wonderlijk helder en mooi. Daarom
is het meer aangewezen dat hij deel uitmaakt van uw raad dan Vrouwe Reynaert.’
Op zijn beurt zei de Olifant dat het goed zou zijn dat de Haan in de raad van de
koning werd opgenomen zodat hij hem zou kunnen adviseren hoe de koningin
volgzaam en onderdanig te houden, en hem bij dageraad eraan herinneren dat hij
tot God zijn gebed moet richten. Bovendien kon Vrouwe Reynaert best raadgeefster van de koning zijn, want zij beschikte over grote wijsheid en ervaring.
De Luipaard wees erop dat het niet paste dat er in de raad van de koning twee
personages zaten die vanwege hun ingeboren aard vijandig tegenover elkaar stonden, want door hun wederzijdse afkeer konden ze de Koninklijke Raad verstoren. Van haar kant nam Vrouwe Reynaert het woord en zei dat het voor de Koninklijke Raad onontbeerlijk was dat er grote dieren in plaatsnamen met goed
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voorkomen, zoals de Olifant, de Ever, de Bok, de Hamel en het Hert, want in de
aanwezigheid van de koning komt een innemend uiterlijk erg gelegen.
De koning vond het goed dat Vrouwe Reynaert en haar medestanders deel uitmaakten van het hof en zijn raad; en hierover raakte men het meteen eens, maar
de Luipaard zei heimelijk tot de koning de volgende woorden:
‘Heer, op een keer raakte een graaf op voet van oorlog met een koning. Hoewel
de graaf niet over zo veel macht beschikte als de koning, deed hij meesterlijk beroep op vindingrijkheid en krijgslisten. In het geheim schoof hij de klerk van de
koning belangrijke giften toe, opdat hij hem zou inlichten welke krijgsverrichtingen de koning op het oog had in zijn strijd tegen hem. Op die manier ondergroef
de klerk de macht van de koning die de strijd tegen de graaf niet tot een goed
einde kon brengen.’
Toen de Luipaard zijn verhaal had beëindigd en de Leeuw de gelijkenis had
begrepen, besloot hij dat de Haan wel tot het hof mocht toetreden, maar niet
Vrouwe Reynaert opdat zij nooit aan de Olifant en de grasetende dieren de voornemens van de koning of zijn omgeving zou kunnen voortvertellen.
III. Over het complot dat Vrouwe Reynaert smeedde tegen de koning
Het beviel Vrouwe Reynaert en haar metgezellen helemaal niet toen ze niet
werden opgenomen in de Koninklijke Raad; en vanaf dat moment begon Vrouwe
Reynaert een complot te smeden en verlangde zij naar de dood van de koning. Op
een dag sprak zij de Olifant als volgt toe:
‘Van nu af zal er grote vijandschap heersen tussen de dieren die vlees eten en
degene die gras eten, want de koning en zijn raadsleden eten vlees en jullie hebben in de raad geen enkele soortgenoot die jullie rechten verdedigt.’
De Olifant antwoordde en zei dat hij hoop stelde in de Slang of de Haan
die zijn rechten wel zouden verdedigen aan het koninklijk hof, want zij waren geen vleeseters. Vrouwe Reynaert antwoordde: ‘Het gebeurde dat in een
bepaald land een christen woonde die een Saraceense slaaf bezat in wie hij al
zijn vertrouwen stelde en wie hij veel gunsten bewees. Maar omdat zijn inborst
vanwege zijn geloof in tegenstrijd was met de christen, kon de Saraceen hem
geen goed hart toedragen en overlegde hij elke dag hoe hij zijn heer zou kunnen ombrengen.’
‘Zo ook, heer Olifant,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘zijn de Slang en de Haan qua
afkomst even vreemd aan jou en je gezellen, want, hoewel ze geen vlees eten, kun
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je hen niet vertrouwen, en kun je eropaan dat ze zullen instemmen met al wat jou
en je gezellen leed kan berokkenen.’
Door de woorden die Vrouwe Reynaert hem had ingeblazen verzonk de Olifant in diep gepeins, en hij dacht lang na over het leed dat hem en zijn gezellen
zou kunnen overkomen door de verkiezing van de koning en zijn raadsheren.
Terwijl de Olifant zo piekerde, zei Vrouwe Reynaert dat hij niet bang moest zijn
voor de koning en zijn metgezellen, want dat als hij koning wenste te zijn, zij ervoor zou zorgen dat hij het ook werd. De Olifant had echter zo zijn twijfels over
Vrouwe Reynaert, want ze zou hem wel eens kunnen verraden; van nature zou
zij immers van de vleeseters meer moeten houden dan van de graseters. En hij zei
tot Vrouwe Reynaert het volgende:
‘Het geschiedde in een zeker land dat een Wouw rondvloog die in zijn klauwen een rattin vastklemde, en een kluizenaar smeekte God hem die rattin in
de schoot van zijn pij te laten vallen. Door de beden van de kluizenaar liet God
die rattin inderdaad in de schoot van die kluizenaar vallen, die echter God bad
haar te veranderen in een mooie jonkvrouw. God verhoorde de beden van de
kluizenaar en maakte van de rattin een mooie jonkvrouw. “Dochter lief,” zei de
kluizenaar, “wil je de zon als echtgenoot?” “Nee, heer,” antwoordde zij, “want
de wolken ontnemen de zon zijn licht.” Toen vroeg de kluizenaar of zij soms de
maan als echtgenoot wilde. Maar zij antwoordde dat de maan haar licht niet aan
zichzelf dankte, maar dat de zon het haar leende. “Lieve dochter, wil je dan soms
de wolk als echtgenoot?” Zij antwoordde nee, want de wind voert de wolken toch
waarheen hij wil. De jonkvrouw wilde ook de wind niet als echtgenoot, want de
bergen hinderden hem in zijn bewegingen; en ook de bergen wilde zij niet want
de ratten groeven er gaten in; zelfs een man wilde zij niet, omdat die de ratten ombracht. Ten slotte smeekte de jonkvrouw de kluizenaar God te verzoeken
haar weer in een rattin te veranderen, zoals zij voordien was, en dat hij haar als
echtgenoot een mooie rat zou schenken.’
Nadat Vrouwe Reynaert dit exempel had aangehoord, begreep zij dat de Olifant argwaan koesterde. Zij vreesde dat hij haar zou doorzien, en daarom fluisterde zij nu de Ever in, zoals daarnet de Olifant, dat ook hij wel koning kon zijn.
Maar om praatjes te voorkomen over haar kwade opzet, probeerde zij het toch
nog eens met de Olifant, en zij vertelde hem het volgende:
‘Het geschiedde in een land dat een ridder bij een vrouw een mooie zoon had.
De vrouw van die ridder overleed echter, en de ridder nam een andere vrouw ten
huwelijk. Die moest van de jongen, die door haar man erg geliefd werd, niets hebben. Toen de jongen twintig werd, dacht de vrouw erover na hoe hem het huis uit
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te zetten, en zij vertelde haar man dat haar stiefzoon haar had voorgesteld met
haar gemeenschap te hebben. De ridder was zo blind verliefd op zijn vrouw dat
hij meteen geloofde wat zij hem had verteld, en hij joeg zijn zoon het huis uit met
het verbod er ooit nog een voet in te zetten. De jongeman werd door haat tegen
zijn vader vervuld toen hij vaststelde hoe hem zo onterecht de deur werd gewezen
en hem de vaderlijke genegenheid werd ontnomen.’
Dit exempel van Vrouwe Reynaert bezorgde de Olifant enige troost, en hij begon opnieuw hoop te koesteren in wat Vrouwe Reynaert hem had verteld over
hoe hij koning kon worden. Hij vroeg haar daarom hoe het aan te leggen dat de
koning zou sterven, zodat hij in zijn plaats zou worden verkozen, want de koning
was immers erg sterk en beschikte over wijze raadsleden, terwijl Vrouwe Reynaert slechts een nietig dier was met slechts weinig macht.
Vrouwe Reynaert antwoordde aldus:
‘Het geschiedde in een zeker land dat alle dieren overeenkwamen om de Leeuw
elke dag een dier als prooi te gunnen opdat hij hen niet zou achternazitten tijdens
zijn jacht en hen met rust zou laten. Elke dag werd er onder de dieren gegokt, en
het dier op wie het lot viel, ging naar de Leeuw en die verslond het. Op een dag
viel het lot de Haas ten deel, maar die liet op zich wachten, want hij was bang te
moeten sterven. De Leeuw wond zich erg op dat de Haas zo lang wegbleef, want
hij had erge honger, en hij vroeg hem dan ook waarom hij al die tijd was weggebleven. De Haas verontschuldigde zich en vertelde dat niet ver daar vandaan een
leeuw rondliep die zei koning van dat land te zijn, en die had geprobeerd hem te
pakken te krijgen. De Leeuw ontstak in heftige woede, en probeerde te achterhalen of het verhaal van de Haas wel waar was, en dus vroeg hij hem die leeuw aan
te wijzen. De Haas liep voorop en de Leeuw volgde hem. De Haas kwam bij een
grote waterplas: een spaarbekken dat aan alle kanten omringd was met een hoge
muur. Toen de Haas bij het water stond en zijn spiegelbeeld samen met dat van
de Leeuw in het water werd weerkaatst, zei de Haas tot de Leeuw:
“Ziet u, Heer, die leeuw daar in het water die op het punt staat een haas te
verslinden?”
De Leeuw die dacht dat zijn spiegelbeeld een andere leeuw was, sprong in het
water om de ander te lijf te gaan. De Leeuw verdronk echter in het water, en zo
bracht de Haas met zijn sluwheid de Leeuw om.’
Nadat de Olifant naar het exempel had geluisterd, vertelde hij Vrouwe Reynaert die andere:
‘Een koning had twee pages die hem verzorgden. Het gebeurde op een dag dat
de koning op zijn troon zat en voor hem bevonden zich tal van edelen en ridders.

~ 310 ~

Tiecelijn 27

Een van de pages stond in de nabijheid en zag in een mooi witzijden gewaad een
vlo. Die page vroeg de koning hem toestemming te verlenen om naderbij te mogen komen om de vlo te verwijderen die in zijn mantel zat. De koning verleende
de page die toestemming, en de page ving de vlo. De koning wilde haar echter
zien en haar aan zijn ridders tonen, en hij zei dat het wel verwonderlijk was dat
zo’n klein beestje het waagde de koning te benaderen. De koning gaf bevel de
page honderd goudstukken te geven. De andere page was jaloers op zijn metgezel, en de volgende dag stak hij een grote luis in de mantel van de koning, en hij
herhaalde wat de andere page de vorige dag had gedaan en richtte tot hem gelijkaardige woorden. De page gaf de luis aan de koning, maar deze ontstak in heftige
woede en zei hem dat hij de dood verdiende omdat hij de koninklijke gewaden
niet kon vrijwaren van luizen, en hij beval die page honderd zweepslagen toe te
dienen.’
Vrouwe Reynaert besefte dat de Olifant bang was om koning te zijn, en het
verwonderde haar hoe in een zo grote gestalte als die van hem zo veel angst kon
schuilgaan. En zij zei tot de Olifant het volgende:
‘Denk echter aan Eva, die maar een vrouw was, en die door de Slang de toorn
van God over Adam en al zijn nazaten haalde. Als de Slang met Eva zo veel onheil aanrichtte, is het niet ondenkbaar dat ik, met al mijn verstand en mijn listigheid, probeer het volk op te doen staan tegen de koning.’
Nadat Vrouwe Reynaert hem het exempel van Eva had verteld, begon de
Olifant het complot tegenover de koning in overweging te nemen, en hij zei tot
Vrouwe Reynaert dat hij wel graag koning wilde zijn, als zij de koning maar liet
ombrengen. Vrouwe Reynaert zei tot de Olifant dat zij ervoor zou zorgen dat de
koning het leven zou laten, en hierop beloofde de Olifant aan Vrouwe Reynaert
grote geschenken en eerbewijzen als zij erin zou slagen hem tot koning te maken.
IV. Hoe Vrouwe Reynaert huisbewaarster werd van de koning
Aan het Hof werd overeengekomen dat de Kater kamerling werd van de koning, en de Rekel zijn huisbewaarder. De Kater kreeg die post opdat hij de ratten
zou verorberen die aan de gewaden knaagden, en ook omdat hij op de koning geleek. De Rekel werd huisbewaarder omdat hij een scherp gehoor had en met zijn
geblaf de koning kon verwittigen als iemand bij hem zijn opwachting kwam maken. Nu de Kater en de Rekel in hun functie waren bevestigd, ging Vrouwe Reynaert op zoek naar de Bul en het Paard, die van het Hof waren weggegaan. Zij
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trof onderweg de Bul die net op de terugweg was naar het Hof. De ontmoeting
had plaats in een mooie grasvlakte en ze groetten elkaar zeer minzaam. De Bul
vertelde Vrouwe Reynaert wat hem overkomen was toen hij zich aan de Mens
onderworpen had en die hij een hele tijd getrouw had gediend, maar die hem uiteindelijk had willen verkopen aan een slager die hem zou geslacht hebben. Van
haar kant bracht Vrouwe Reynaert de Bul op de hoogte van de staat van zaken
aan het Hof zoals hiervoor werd verteld.
‘Heer Bul,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘wat zijn uw voornemens?’
De Bul vertelde Vrouwe Reynaert dat hij terug naar het Hof van de koning
wilde, nu hij was weggevlucht van de Mens die hem had willen verkopen om hem
te laten slachten. Vrouwe Reynaert zei hierop het volgende tot de Bul:
‘Het geschiedde in een rijk waar een koning regeerde die erg verdorven was, en
die werd bijgestaan door een al even verdorven regeringsraad. De boosaardigheid
van de koning en zijn raad wekte de ergernis en de gramschap van God tegenover het hele rijk. Het kwaad dat de koning en zijn raad aanrichtten in dat land
duurde nu al zo lang, dat het volk het zat werd. Door de verdorven levenswandel
en het slechte voorbeeld dat de koning en zijn raadsheren gaven, begon het dan
ook naar hun dood te verlangen.’
Uit wat Vrouwe Reynaert had verteld maakte de Bul op dat de koning en zijn
raad zich op een verdorven manier gedroegen, en hij begon te twijfelen of hij zich
wel met een dergelijke gang van zaken zou inlaten. En hij zei het volgende tot
Vrouwe Reynaert:
‘In een zekere stad leefde een bisschop die zich gedroeg op een manier die niet
bepaald overeenstemde met zijn ambt. Door zijn verdorvenheid, zijn onbetamelijkheid en het slechte voorbeeld dat hij zijn kapittel en de inwoners van die stad
gaf, werd veel kwaad gesticht, en het goede dat in de stad nog aanwezig was zou
niet aangetast zijn, als de bisschop iemand geweest was zoals het hoorde, en geleefd had volgens de regel en de leer die Jezus Christus aan zijn apostelen en hun
opvolgers had voorgehouden. Het geschiedde nu dat de bisschop op een dag een
erge godslastering uitsprak op het ogenblik dat hij op het punt stond de mis op
te dragen. Die heiligschennis leek een van de kanunniken zo gruwelijk dat hij, erdoor geraakt, de stad verliet en het leven ging delen met de herders in de schaduw
van de bossen, en hij zei dat het beter was bij de herders te zijn die de schapen
beschermen tegen de wolven dan met een herder die zijn schapen ombrengt en
ze aan de wolven overlaat.’
Toen de Bul dit exempel had beëindigd, zei hij aan Vrouwe Reynaert dat hij
dit land maar beter zou verlaten, want hij wilde zich niet onderwerpen aan de
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bevelen van een koning of zijn raadsheren die op zo een verdorven manier de
macht uitoefenden.
‘Heer Bul,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘heeft u ooit gehoord welke vraag een heremiet eens aan een koning stelde?’
‘En welke vraag was dat dan wel?’ vroeg de Bul.
Toen vertelde Vrouwe Reynaert over een heremiet die op een hoge berg
woonde. Hij leidde een heilig leven, maar hij hoorde ook elke dag tal van klachten over de koning van dat land: dat hij een groot zondaar was en slecht regeerde. De mensen vertelden de heilige man veel kwaads over hem. Deze maakte
zich zorgen over de kwalijke toestand waarin de koning zich bevond, en hij
maakte zich sterk dat hij de koning tot inkeer zou kunnen brengen. De goede
man liet zijn kluis achter en bereikte een mooie stad waar de koning verbleef:
‘Heer,’ zei de heilige man tot de koning, ‘wat kan, volgens u, God in deze wereld
het meest behagen: het kluizenaarsleven, of het leven van een koning die zijn
volk rechtschapen regeert?’ De koning dacht lang na alvorens te antwoorden.
En uiteindelijk zei hij dat het leven van een koning die handelt naar best vermogen meer gelegenheid schept tot het hoogste goed dan een kluizenaarsleven.
‘Heer,’ zei de heremiet, ‘uw antwoord bevalt mij ten zeerste, want daaruit blijkt
dat een verdorven koning meer schade veroorzaakt dan het goede dat welke
heremiet ook kan verwezenlijken in zijn kluizenaarshut. Daarom heb ik mijn
hut verlaten en ben ik naar u gekomen met het voornemen bij u te blijven tot u
en uw rijk een voorbeeld zullen zijn, en ik zal Gods woord tot u richten waardoor u met de liefde tot Hem vervuld zult worden en Hem zult leren kennen
en vrezen.’ Deze heremiet verbleef een hele tijd aan het hof van de koning en
verbreidde er Gods woord, waardoor de koning rechtschapen werd en zijn hele
rijk voorbeeldig werd geregeerd.
Nadat Vrouwe Reynaert dit exempel had beëindigd, voegde zij er nog het volgende aan toe:
‘Heer Bul, u bent wel dier, maar toch gelijkt u op de heremiet, en als u wilt, zal
ik u met raad bijstaan waardoor u de koning, die zowel mijn als uw heer is, ertoe
kunt brengen rechtschapen te zijn, zodat veel goeds zal volgen uit wat u doet.’
De Bul beloofde Vrouwe Reynaert dat hij zijn uiterste best zou doen, zodat
de koning en zijn volk een voorbeeldig leven zouden gaan leiden. Toen raadde
Vrouwe Reynaert de Bul aan zich in een mooi weiland te vestigen, niet ver van de
plaats waar de koning en zijn edelen zich bevonden, en daar flink te eten en uit
te rusten, zodat hij er goedgebouwd zou uitzien, en sterk zou worden om luid te
kunnen loeien.
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De Bul stemde in met de raad van Vrouwe Reynaert, waarna zij terugkeerde
naar het hof van de koning.
Nadat de Bul voldoende uitgerust was en aan kracht had gewonnen, begon
hij oorverdovend te loeien. Toen Vrouwe Reynaert dat hoorde, maakte zij haar
opwachting bij de koning, ging tegenover hem staan, terwijl de Bul voortging
met loeien. De koning werd door het geloei van de Bul zo bang, dat hij het beven
niet kon bedwingen noch verbergen, en hij schaamde zich ten overstaan van zijn
edelen, want hij vreesde dat ze hem lafhartig zouden vinden. Terwijl de Leeuw
in angst zat, alhoewel geen van zijn edelen er ook maar iets van had opgemerkt,
probeerde Vrouwe Reynaert dichterbij de koning te komen. Omdat zij zoiets
durfde te doen, kraaide de Haan en blafte de Rekel. Maar het beviel de koning
ten zeerste Vrouwe Reynaert naast zich te hebben, en hij vroeg haar of zij die
stem kende en of zij wist van welk dier dat geluid kwam, want aan de klank te
horen leek het hem dat het wel groot en sterk moest zijn.
‘Heer,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘er was eens een jongleur die zich ophield in een
vallei en hij had daar zijn slagwerk in een boom opgehangen. De wind bracht
die trom in beweging en deed haar tegen de boomtakken aan botsen. Door het
gebons dat de wind veroorzaakte, bracht het slagwerk een enorm lawaai voort
dat in de hele vallei weerklonk. In die vallei bevond zich ook een aap die het gedruis hoorde en hij ging erop af. De aap dacht dat, als het lawaai van de trom zo
enorm was, die wel vol boter zou steken, of toch iets lekkers zou bevatten om van
te smullen. De aap scheurde het trommelvel open en vond er niets in. Zo kunt
u ook aannemen,’ zei Vrouwe Reynaert tot de Leeuw, ‘dat de stem die u hoort
weliswaar afkomstig is van een dier, dat voor het overige echter helemaal hol is,
en dat het dus ook niet over de kracht kan beschikken die zijn stem doet vermoeden. Wees dus sterk en kloekmoedig, want angst betaamt een koning niet, en
zeker niet voor iets dat hij niet kent.’
Terwijl Vrouwe Reynaert deze woorden uitsprak, brulde de Bul opnieuw, en
wel zo luid dat horen en zien verging in de omgeving van de Leeuw, wat hem en
zijn gezelschap aan het beven bracht. De koning kon zijn angst niet verbergen,
en hij zei dat, als de kracht van dat dier in overeenstemming was met zijn stem,
het daar beter niet kon blijven. De Bul brulde andermaal, en de Leeuw en alle
leden van de Koninklijke Raad werden nog meer van schrik bevangen. Vrouwe
Reynaert liet echter geen blijk van angst merken, zij bleef integendeel onbezorgd
naast de koning staan. Die was niet weinig verbaasd dat Vrouwe Reynaert niet
bang was. Ook al de anderen verwonderden zich hierover. De koning sprak als
volgt tot haar:
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‘Vrouwe Reynaert, hoe komt het toch dat jij niet bang bent voor die luide,
vreemde stem? Je ziet dat ik, die toch wel erg machtig ben, en ook de Beer, de
Luipaard en vele andere dieren die sterker zijn dan jij, verstijven van schrik?’
Vrouwe Reynaert antwoordde met de volgende woorden:
‘Een raaf maakte ieder jaar haar nest in een rotswand, maar een grote slang at
telkens haar kuikens op. Hierdoor haatte de raaf de slang die zich volpropte met
haar kinderen, maar zij durfde het tegen de slang niet opnemen omdat zij niet
de kracht bezat om haar met geweld te kunnen overwinnen. Aangezien het haar
aan kracht ontbrak, overwoog de raaf dat zij zich misschien zou kunnen behelpen met een list. Nu gebeurde het op een dag dat de dochter van de koning in de
tuin aan het spelen was met haar hofdames, en zij had haar gouden en zilveren
hoofdsieraad, dat bezet was met edelstenen, aan een boomtak gehangen. De raaf
griste het van de tak en vloog ermee weg, terwijl een hele groep mannen haar
vlucht volgde om te zien waar de raaf het hoofdsieraad naartoe bracht waarop de
koningsdochter, die dikke tranen stortte, erg gesteld was. De raaf liet het hoofdsieraad neervallen op de plaats waar de slang zich had verstopt. Toen de mannen
het hoofdsieraad opnamen, ontwaarden ze het reptiel en brachten het om. Zo
behielp de raaf zich door middel van anderen en door haar eigen bedrevenheid
en sluwheid tegen de slang. En zo ook, heer,’ zei Vrouwe Reynaert tot de Leeuw,
‘beschik ik over de nodige bedrevenheid en sluwheid, zodat, als ik het dier met
die oorverdovende en vreselijke stem niet met geweld zou kunnen overwinnen,
ik me wel moet behelpen met bedrevenheid en sluwheid, waarmee ik het van het
leven zou kunnen benemen.’
Toen Vrouwe Reynaert klaar was met haar exempel, vertelde de Slang, die tot
de Koninklijke Raad behoorde, het volgende exempel:
‘In een vijver stond eens een kraanvogel die daar gewoonlijk vis ving. Die kraanvogel werd echter oud en hierdoor ontglipte hem vaak zijn prooi. De kraanvogel
bedacht zich de kunst en de wijze om zich met bedrevenheid en sluwheid te behelpen, maar dit werd dan ook de oorzaak van zijn dood.’
De Leeuw vroeg de Slang hem te vertellen hoe dit de oorzaak kon zijn van zijn
dood.
‘Heer koning,’ zei de Slang, ‘die kraanvogel was daar op een dag tot ’s avonds
laat zonder ook maar te willen vissen. Hij stond erg bedroefd op de oever van
de vijver. Een krab verwonderde zich erover dat de kraanvogel, die blijkbaar in
gedachten verzonken was, niet viste zoals gewoonlijk. De kraanvogel huilde en
zei dat hij erg begaan was met de vis van de vijver met wie hij zo lang had samengeleefd, en dat hij hun dood en het kwaad dat hun te wachten stond betreurde,
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want twee vissers die in een andere vijver aan het vissen waren hadden zich voorgenomen naar deze vijver te komen als ze klaar waren in de eerste. “Die vissers
zijn ware meesters in het vak, want geen vis is in staat om aan hen te ontsnappen,
en dus zullen ze al de vissen van deze vijver ook te pakken krijgen.” Toen de krab
dit hoorde, werd zij vervuld van schrik, en zij vertelde het voort aan de vissen die
zich in die vijver bevonden. Alle vissen schaarden zich om de kraanvogel en ze
baden hem hun raad te geven. “Er is geen andere raad te geven,” zei de kraanvogel,
“dan deze: dat ik jullie allen een voor een naar een vijver overbreng die zich op
een mijl ver van hier bevindt. In die vijver is er veel riet en modder waardoor de
vissers jullie geen kwaad kunnen berokkenen.” Alle vonden dat een goede oplossing, en zo pakte de kraanvogel elke dag zoveel vissen als hij wilde, en hij deed
alsof hij ze naar een andere vijver bracht. Hij streek echter op een heuvel neer en
at de vis op die hij had meegebracht, waarna hij terugkeerde om andere. Dit kon
de kraanvogel een hele tijd volhouden, en hij leefde verder zonder zich hoeven bezig te houden met de visvangst. Maar op een dag vroeg ook de krab de kraanvogel
haar naar die vijver over te brengen. De kraanvogel strekte zijn hals uit en de krab
klampte zich met twee poten daaraan vast. Terwijl de kraanvogel voortvloog met
de krab, verwonderde die zich erover dat zij de vijver, naar waar zij dacht dat de
kraanvogel haar overbracht, maar niet in het zicht kreeg. Toen de kraanvogel
de heuvel naderde waar hij de vissen placht op te peuzelen, ontwaarde de krab
de graten van de vroegere vijverbewoners die de kraanvogel had verorberd, en
zij doorzag meteen het bedrog. De krab zei bij zichzelf: “Zolang de tijd het mij
toelaat, is het zaak dat ik profiteer van deze verrader die voornemens is mij op te
eten.” Toen kneep de krab de hals van de kraanvogel zo hard dicht dat die brak,
en de kraanvogel viel dood op de grond neer. De krab keerde terug naar haar
vrienden aan wie zij het bedrog van de kraanvogel vertelde.’
‘Heer,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘in de tijd toen God Adam uit het paradijs verdreef, vervloekte God de Slang die Eva had aangeraden van de vrucht te eten die
Hij Adam had verboden, en sindsdien doet de aanblik van alle slangen ons huiveren; ze zijn trouwens giftig, en door hen is al het kwaad in de wereld gekomen;
en dat is dan de reden waarom een wijze man een slang uit de Koninklijke Raad
bande, ook al was de koning ten zeerste op haar gesteld.’
De Leeuw verzocht Vrouwe Reynaert hem meer te vertellen uit dit exempel.
‘Heer,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘er was eens een koning die had horen spreken
over een heilige man van grote wijsheid, en hij gaf het bevel om hem op te sporen
en uit te nodigen. Die heilige man kwam naar de koning, en die bad hem bij hem
te blijven en hem raad te geven hoe zijn rijk te regeren en hem op zijn gebreken
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te wijzen. De heilige man bleef bij de koning met de bedoeling hem aan te zetten om goede werken te doen en het kwaad te schuwen. Op een dag pleegde de
koning overleg over een gewichtig voorval dat in zijn rijk had plaatsgehad. Nu
bevond zich in de omgeving van de koning een grote slang met wie de koning
vaker overlegde dan met de anderen. Toen de heilige man de slang ontwaarde,
vroeg hij de koning wat het in deze wereld betekende koning te zijn. De koning
antwoordde: “Het koningschap is in deze wereld ingesteld naar het evenbeeld
van God, dat wil zeggen: om recht te doen wedervaren en om over het volk te
regeren dat hem door God is toevertrouwd.” “Heer,” vroeg de wijze man vervolgens, “welk dier was God het meest vijandig toen Hij de wereld had geschapen?”
De koning antwoordde hem dat dat de slang was. “Heer koning,” zei de wijze,
“uit het antwoord dat u mij heeft gegeven, volgt dat u de slang zou moeten ombrengen, omdat u een grote zonde begaat door haar aan uw hof te gedogen, want
als u het beeld van God vertegenwoordigt, moet u, als koning, alles verafschuwen
wat God verafschuwt, en vooral datgene wat God nog het meest verafschuwt.”
Door wat de heilige man de vorst had gezegd, bracht deze de slang om het leven
zonder dat die ook maar enige reden of aanleiding had gegeven die haar dood
konden rechtvaardigen.’
Toen Vrouwe Reynaert klaar was met haar exempel, brulde en schreeuwde de
Bul zo luid, dat de hele omgeving ervan daverde, en de Leeuw en alle andere dieren door vrees werden bevangen. Vrouwe Reynaert zei de koning dat zij, met zijn
believen, wel naar dat dier zou willen gaan dat zulke vreemde kreten voortbracht,
en dat zij zou trachten om het naar het hof te brengen om de koning gezelschap te
houden. De Leeuw en alle andere dieren stemden ermee in dat Vrouwe Reynaert
dat brullende beest ging opzoeken. Vrouwe Reynaert vroeg toen de koning dat,
als zij erin zou slagen dat beest, met wie zij ging praten, naar het hof te brengen, en als het er veilig en wel zou aankomen, niemand het zou belagen of enig
kwaad berokkenen. Tegenover de hele vergadering ging de Leeuw in op alles wat
Vrouwe Reynaert hem had gevraagd.
Vrouwe Reynaert begaf zich hierna naar het weiland waar de Bul zich ophield.
Toen deze haar zag, was hij erg opgetogen met haar komst. Beiden groetten elkaar hoffelijk, en Vrouwe Reynaert vertelde de Bul over alles wat er gebeurd was
nadat zij hem had achtergelaten.
‘Beste vriend,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘ je begeeft je nu naar de koning, en je gedraagt je tegenover hem nederig en je neemt daarbij een houding aan die je het
aanzien geeft van iemand die zeer wijs is. Ik zal zeggen dat het je erg spijt dat je
zo een lange tijd het gezag van de koning niet hebt kunnen erkennen. In aller
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aanwezigheid vraag je dan de koning je te willen vergeven dat je je aan de mens
onderworpen hebt. Het is op die manier, beste vriend, dat je je tot de koning
moet richten en je je tegenover zijn hof gedragen, zodat de koning en zijn raad
genoegen zullen vinden in je woorden en je gebaren. Vertel hem ook over de verschillende standen bij de mensen en raad hem aan vriendschap met hun koning
te sluiten.’
De Bul en Vrouwe Reynaert begaven zich hierna naar het koninklijk hof. Toen
de koning en zijn edelen de Bul en Vrouwe Reynaert zagen aankomen, herkenden ze de Bul, en allen voelden ze zich onbehaaglijk vanwege de angst die ze
voor hem hadden gehad. De koning was verbaasd dat de Bul zo’n enorm, hoog
klinkend en verschrikkelijk stemgeluid kon voortbrengen. De Bul maakte een
diepe buiging zoals tegenover een vorst betaamt. De koning vroeg hem dan hoe
het met hem ging, en de Bul deed hem dan het hele verhaal over alles wat hem
was overkomen terwijl hij ten dienste had gestaan van de mens. De koning zei
tot de Bul dat hij zich erover verbaasde dat zijn stem zo was veranderd. De Bul
antwoordde hierop dat hij zo brulde van angst en spijt, omdat hij zich door de
koning en het hof, hoewel terecht, misprezen voelde, aangezien hij zich een hele
tijd aan zijn gezag had onttrokken. En omdat vrees en berouw zijn moed aan het
wankelen hadden gebracht, was hierdoor zijn stem in die mate veranderd, dat zij
nu angst, ontsteltenis en ontzetting uitdrukte als zij ontsnapte aan zijn lichaam,
dat vervuld was van een bange en berouwvolle gemoedstoestand. De Bul vroeg
de koning om vergeving, en deze gaf hem die ten overstaan van het hele hof. De
koning vroeg toen hoe het gesteld was met de koning van de mensen. De Bul
antwoordde dat de Slang hierover naar waarheid had gesproken toen zij had beweerd dat de mens ter wereld het ergste en valste dier was.
‘Heer,’ zei de Bul, ‘het gebeurde eens dat een beer, een raaf, een mens en een
slang in een diepe kuil vielen. Op de plaats waar de kuil zich bevond kwam een
heilig man langs, een heremiet, en toen hij zijn oog liet vallen op de kuil, zag hij
dat ze er maar niet in slaagden uit de kuil te geraken. Samen smeekten ze de heilige man hen uit de kuil te halen, en ieder van hen beloofde hem een mooie vergoeding. De man haalde de beer, de raaf en de slang eruit, maar toen hij de mens
wilde optrekken, zei de slang dit niet te doen, want als hij het toch deed, zou hem
dat slecht bekomen. De heremiet wilde geen geloof hechten aan de raad die de
slang hem gaf, en haalde de mens ook maar uit de kuil. De beer bracht de heilige
man naar een bijenkorf die helemaal gevuld was met honingraten. Nadat de heremiet daarvan naar zijn meug had gegeten, begaf hij zich naar een stad waar hij
wilde prediken. Bij de toegangspoort van de stad bracht de raaf hem een prachtig
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hoofdsieraad dat eigenlijk toebehoorde aan de koningsdochter, maar dat hij van
haar hoofd had weggegrist. De heremiet nam het hoofdsieraad aan en was daar
erg blij mee, want het was van grote waarde. In die stad liep echter een man rond
die omriep en verkondigde dat degene die in het bezit was van het hoofdsieraad
van de dochter van de koning en het terugbracht, een grote beloning te wachten
stond; en dat, als hij daarentegen het hoofdsieraad verborgen hield en men het
nadien te weten zou komen, hij een zware straf zou ondergaan. De brave heremiet liep door een straat waar toevallig de man woonde die hij uit de kuil had
gehaald, en die zilversmid bleek te zijn. De heremiet vertrouwde heimelijk het
hoofdsieraad toe aan de zilversmid, en deze bracht het naar het hof waar hij de
heilige heremiet aanklaagde. De heilige man werd opgepakt, geslagen en in de
gevangenis geworpen. Maar de slang die de brave man uit de kuil had verlost,
begaf zich naar de koningsdochter, die op dat ogenblik sliep, en zij beet in haar
hand. De prinses gilde en huilde, want haar hand zwol erg op. De koning was erg
verbolgen vanwege de pijn die zijn dochter was aangedaan, en die daar nu met een
opgezwollen hand zat. Hij liet in de hele stad omroepen dat hij degene die zijn
dochter kon genezen rijkelijk zou belonen. De slang begaf zich naar de koning
terwijl hij sliep en zij fluisterde hem in zijn oor dat in de gevangenis van het hof
een man opgesloten zat die beschikte over een kruid dat zijn dochter kon genezen. Dat kruid had de slang aan de brave man gegeven, en zij had hem onderricht
hoe hij dat in de hand van de koningsdochter moest inbrengen. En ook hoe hij de
koning moest vragen recht te spreken over de zilversmid omwille van de gemene
streek die hij hem had geleverd. En het geschiedde zoals de slang had gepland;
de heilige man werd in vrijheid gesteld en de koning veroordeelde de zilversmid.’
Het exempel dat de Bul tegen de mens had ontvouwd beviel de Leeuw en de
gezamenlijke raad ten zeerste, en hij vroeg de Bul of hij dacht dat hij bang moest
zijn voor de koning van de mensen. De Bul antwoordde de Leeuw dat het erg
gevaarlijk was om op gespannen voet te staan met de koning van de mensen, want
geen dier is tegen een slecht, machtig en geslepen mens opgewassen.
De Leeuw was zeer onder de indruk over wat de Bul had verteld, en Vrouwe
Reynaert had meteen door dat de Leeuw bevreesd was voor de koning van de
mensen, en zij sprak de koning als volgt toe:
‘Heer, het meest verwaande dier, en in wie er meer inhaligheid schuilt dan
in welk ander dier ook, is de mens. En, als het u en uw raadgevers goeddunkt,
zou het goed zijn dat u gezanten met juwelen zou afvaardigen naar de koning
van de mensen, en dat ze hem in uw naam zouden vertellen dat u hem gunstig
gezind bent en dat ze hem uw juwelen zouden overhandigen. Zo zou die ko-
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ning in zijn gemoed genegenheid beginnen te koesteren en u en uw volk weten
te waarderen.’
De koning en zijn raadgevers stemden in met wat Vrouwe Reynaert had gezegd, maar de Haan was het daar niet mee eens en zei het volgende:
‘Het geschiedde eens in een land dat Macht en Sluwheid met elkaar woorden
kregen in aanwezigheid van een koning. De Macht beweerde dat zij van nature de
heerschappij voerde over Sluwheid, en Sluwheid beweerde net het tegengestelde.
De koning wilde wel eens weten wie van beiden de heerschappij moest voeren
over de ander, en hij liet beiden erom kampen. Sluwheid overwon en overklaste
de Macht. Daarom, mijn Heer en Koning,’ zei de Haan, ‘als u vriendschap sluit
met de koning van de mensen en u gezanten naar hem stuurt, zal hij op zijn beurt
gezanten naar u sturen. De gezanten die hij zal afvaardigen, zullen echter in uw
persoon en in uw edelen kunnen vaststellen dat u zich tegen de koning van de
mensen niet kunt verdedigen, noch door vaardigheid noch door vindingrijkheid,
want zij strijden juist met vaardigheid en vindingrijkheid waarmee zij al degenen
overwinnen die kampen op basis van macht en zonder inzet van vaardigheid en
sluwheid.’
Vrouwe Reynaert van haar kant betwistte dat en voerde aan dat God doet
wat hij vanuit Zijn macht doet, zonder vaardigheid of sluwheid, en dat het juist
daarom aangewezen is dat in de strijd, van nature, de machtigsten diegenen zijn
die kampen met wapens die het evenbeeld zijn van Gods wapens.
Het exempel van Vrouwe Reynaert beviel de Leeuw ten zeerste, en hij nam het
besluit om, hoe dan ook, juwelen en gezanten naar de koning van de mensen te
sturen. Daarom vroeg hij welke gezanten zij aanraadde die naar de mensenkoning konden afgevaardigd worden, en welke juwelen hij zou kunnen schenken.
Vrouwe Reynaert antwoordde de koning dat het de Bul was die hem hierin raad
zou moeten geven, aangezien deze de zeden en gewoonten van de mensen kende,
en welke dingen hun het meest behaagden. Hierop vroeg de koning de Bul hem
raad te willen geven over de gezanten en de juwelen die hij naar de koning van de
mensen moest sturen. De Bul antwoordde als volgt:
‘Mijn heer en koning, onder de koningen van de mensen is het gebruikelijk
dat, als ze gezanten uitsturen, ze die onder hun raadgevers uitkiezen die tot de
hoogste adel behoren. De raadgevers van de hoogste adel die u hebt lijken me de
Jachttijger en de Luipaard te zijn. Anderzijds heeft de Kater veel van u weg en
de koning zou het zeer waarderen als u hem de juwelen bij middel van de Kater
en de Rekel zou doen toekomen; de Kater omwille van de gelijkenis met u, en de
Rekel omdat hij een goed jager is, want de mensen zijn erg gesteld op de jacht.’
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De Leeuw ging in op wat de Bul hem aanraadde, en hij vaardigde de Jachttijger
en de Luipaard af als gezanten naar de koning van de mensen, en vertrouwde
de Kater en de Rekel de juwelen toe. Toen de gezanten het hof hadden verlaten,
stelde de koning de Bul aan als kamerling, en Vrouwe Reynaert nam het ambt op
zich dat de Rekel had bekleed.
V. Over de gezanten die de Leeuw naar de koning van de mensen afvaardigde
De Leeuw onderrichtte echter vooraf de Luipaard en de Jachttijger over de manier waarop ze hun gezantschap moesten waarnemen, en hij deed dat met de
volgende woorden:
‘De wijsheid van een heer weerspiegelt zich in omzichtige gezanten, die vaardig
ter spraak en beraden zijn, en die soepel kunnen betogen. En de adel van de heer
drukt zich eveneens uit in gezanten die hun missie op integere wijze uitvoeren,
die zich naar behoren kleden, die een welgevoed en mooi uitgedost gezelschap
hebben, en die, zij zowel als degenen die hen vergezellen, vrij zijn van schraapzucht, wellust, hoogmoed, drift of welke andere ondeugd ook. Dit alles en nog
veel meer is noodwendig voor gezanten van een edele vorst om de koning en zijn
hof te behagen naar wie ze worden afgevaardigd.’
Nadat de koning zijn gezanten had ingeprent hoe ze de koning moesten toespreken, en hoe ze zich moesten gedragen, verliet het gezantschap het hof en ondernam een lange tocht door vele verschillende streken en landen. Ze vervolgden
hun reis tot ze een stad bereikten waar de koning hof hield. Toen het gezelschap
de stad binnentrok, troffen ze daar lichtekooien aan die ten aanschouwen van de
gezanten hoereerden met mannen. De gezanten waren niet weinig verbaasd toen
ze dit zagen, en de Luipaard vertelde zijn gezel het volgende:
‘Een burgerman had een vrouw als eega van wie hij heel veel hield. Die man
verhuurde echter, niet ver van zijn huis, een kroeg aan een lichtekooi. De vrouw
van die burgerman zag vaak hengstige mannen het huis van de lichtekooi binnengaan en zij voelde de wellust in zich opkomen. De vrouw begon zich dan ook een
hele tijd over te geven aan de ontucht. Op een dag betrapte haar man haar terwijl
zij met een man overspel pleegde. De burgerman ziedde van woede, omdat zijn
vrouw hem hoorns had opgezet. Zij ging echter als volgt op hem in: “Op een
keer waren twee wilde stieren aan het vechten in een weiland en door de zware
stoten die ze elkaar toedienden gutste het bloed uit hun voorhoofd. Dat bloed
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viel op het mooie gras dat op de plaats groeide waar ze elkaar bekampten. Een
vos likte dat bloed op. Toen gebeurde het dat beide stieren op elkaar botsten net
op het moment dat de vos zich tussen hen beiden in bevond, waardoor het dier
geraakt werd in zijn flank. De klap kwam zo zwaar aan dat de vos er het leven bij
inschoot. Terwijl hij stervende was, zei hij nog dat alleen hij schuld had aan zijn
dood.” ’
‘Heer Luipaard,’ zei de Rekel, ‘het is verbijsterend hoe de mensen, die toch in
God geloven, geen geweten lijken te hebben, en die lichtekooien maar laten zondigen voor het aanschijn van de mensen die de stad in- en uitlopen. Het heeft er
alle schijn van dat de heer van deze stad en haar inwoners erg wellustig zijn, en
dat ze, net als de honden, zich schaamteloos overgeven aan de ontucht.’
Terwijl de Rekel dit zei, liepen ze de stad in en ze namen hun intrek in een herberg. Vervolgens begaven de Luipaard en de Jachttijger zich naar de koning met
de juwelen die ze mee hadden gebracht.
De gezanten hielden zich een hele tijd op in die stad alvorens ze met de koning
konden spreken, want deze had de gewoonte pas laat op de dag tevoorschijn te
komen als teken van de waarde die hij zijn verheven stand toekende. Op een keer
hadden de gezanten echter de hele dag voor de poort staan wachten zonder de
koning te hebben kunnen spreken. Ze ergerden zich hierover en verlieten het hof
dan ook zeer verbolgen. Een man, die zich eveneens beledigd voelde omdat hij
lange tijd aan het hof zijn opwachting had gemaakt zonder de koning te kunnen
spreken, vertelde in het bijzijn van de gezanten het volgende:
‘God, die toch de koning is van hemel en aarde en al wat bestaat, is deemoedig,
want hoe vaak de mens Hem ook wil zien en spreken, steeds kan hij dit doen om
Hem zijn nood klagen. Als koning heeft Hij geen huisbewaarders die geld moeten toegestopt worden, en evenmin raadsheren die voor betaling gemene streken
uithalen, bedrog plegen en die evenmin op vleierij van wie dan ook ingaan; hij
stelt geen baljuws, rechters, burgemeesters of pleitbezorgers aan die hovaardig,
verwaand, inhalig, wellustig en minachtend zijn. Gezegend een koning zoals Hij,
en gezegend ook degenen die Hem liefhebben, Hem erkennen, Hem eren en
Hem dienen!’
Uit de woorden van die man leidden de gezanten af dat de koning iemand was
die een lage dunk had van anderen, en de Jachttijger zei tot de Luipaard:
‘Een koning wilde zijn dochter eens uithuwelijken aan een andere koning, en
hij stuurde in het geheim een ridder naar het land van die vorst om rondvraag te
doen naar diens levenswijze. Die ridder ondervroeg de boeren en de mensen uit
de omgeving van die koning, maar geen van allen had een goed woord voor hem
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over. Op een dag ontmoette die ridder twee troubadours die van het koninklijk
hof kwamen waar ze waren bedacht met geld en kleren. De ridder ondervroeg de
troubadours over de gewoonten van de vorst en ze antwoordden dat de koning
erg gul was, een goed jager en dat hij erg gesteld was op vrouwen. En over nog heel
wat andere zaken spraken ze met lof. Uit al die loftuitingen van de troubadours
en de verwijten van het volk leidde de ridder af dat die koning een kwaadwillig
man was en van slechte zeden en gebruiken. De ridder vertelde zijn heer wat hij
had horen vertellen over die koning. Die wilde zijn dochter dan ook niet uithuwelijken aan zo een koning, want hij was er zich van bewust dat hij zijn dochter
aan een man van slechte zeden zou geven.’
Uiteindelijk werden de gezanten toegelaten bij de koning en ze overhandigden
hem de geschenken die de Leeuw hem zond. En ze gaven hem ook een brief van
hun heer, waarin het volgende stond te lezen: ‘In een bepaalde streek woonde
een koning die omringd was door vele rechtschapen edellieden die over een grote
macht beschikten. Om zeker te zijn dat zij hem vreesden, zodat er vrede en recht
mocht heersen in zijn land, deed hij zijn best om de keizer hoe dan ook te vriend
te houden. De keizer was erg gesteld op die koning, vanwege de genoegens die
hij hem bezorgde en omwille van diens goede zeden en gebruiken. Ten gevolge
hiervan waagden de edellieden het dan ook niet hun heer niet te gehoorzamen
in alles wat hij hun opdroeg, en zo bleven ze rustig en kon de koning de vrede
bewaren in zijn land.’
Nadat de koning had geluisterd naar de brief die de Leeuw hem had gestuurd,
en de geschenken in ontvangst had genomen, gaf hij de Kater aan een lakenhandelaar die net tegenover hem stond, en de Rekel schonk hij aan een ridder die erg
op de jacht gesteld was. Het beviel de gezanten helemaal niet dat de koning de
Kater aan de lakenhandelaar had gegeven, die trouwens geen man van aanzien
was, want de Leeuw had juist de Kater meegestuurd omdat hij zo op hem geleek.
Toen de gezanten terug in de herberg waren, nadat ze lang met de koning hadden
gepraat over het gezantschap waarvoor ze waren gekomen, kwam de Rekel naar
hen toe en zei hun dat hij erg ontstemd was over de manier waarop de koning
hem aan de ridder had overgeleverd, want deze had de bedoeling jacht te maken
op het gewone volk van de Leeuw, en hierdoor was hij zich bewust van het feit dat
hij eigenlijk handelde tegen degene die zijn heer was geweest.
Op een dag dat er hof werd gehouden nodigde de koning de gezanten uit. In
een mooi opgesmukte zaal schaarden de koning, de koningin en tal van ridders
en edeldames zich om de dis, en de gezanten namen plaats tegenover de vorst.
Terwijl de koning en de koningin zich te goed deden aan het maal, waren trouba-
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dours in de zaal bezig met zingen en het bespelen van instrumenten, waarbij ze
onbetamelijke liederen ten beste gaven die indruisten tegen de goede omgangsvormen. Die troubadours loofden wat gelaakt moest worden, en ze laakten wat
alle lof verdiende. De koning, de koningin en alle aanwezigen lachten en genoten
van het optreden van de troubadours.
Terwijl de koning en al de aanzittenden zich vermaakten met wat de troubadours speelden en opvoerden, kwam een arm geklede man met lange baard de
zaal binnen en zei ten overstaan van de koning, de koningin en alle aanwezigen
het volgende:
‘De koning, de koningin, zijn edelen en alle andere aanwezigen van hoge of
lage stand die in deze zaal aan het eten zijn, zouden er goed aan doen, niet te
vergeten dat al die schepsels die ter tafel des konings werden gebracht, net zoals
alle andere wezens, door God geschapen zijn. Hij heeft die trouwens onder verschillende gestalten in het leven geroepen, heerlijk als ze zijn om te eten. Hij heeft
dat alles uit verre landen laten overbrengen zodat ze ten dienste staan van de
mens, en opdat de mens God zou dienen. De koning en de koningin moeten niet
denken dat God de onbetamelijkheden en uitspattingen vergeet die in deze zaal
worden begaan, en waarmee God belasterd wordt, want er wordt niet gelaakt wat
dient gelaakt, en evenmin wordt geloofd wat dient geloofd, noch wordt God dank
gezegd voor de eer die in deze wereld de koning, de koningin en alle aanwezigen
wordt bewezen.’
Toen de brave man ophield met spreken, knielde een verstandige schildknaap
voor de koning en bad hem, hem aan het hof met de taak te belasten om te loven
wat lovenswaardig en te laken wat lakenswaardig was. De koning wilde niet ingaan op het verzoek van de schildknaap, want hij was bang dat hij hem zou laken
voor de euveldaden die hij vaak beging en waarin hij genoegen schiep en die hij
had voorgenomen te blijven plegen tot het einde zijner dagen, wanneer hij ertoe
zou besluiten om boete te doen voor zijn zonden.
Terwijl de schildknaap de koning had verzocht hem met die taak te belasten,
wat hem dus was geweigerd, bood de schout van die stad zich aan bij de koning.
Hij had een man bij zich die een ridder van het leven had beroofd. De koning
beval die man op te hangen, maar de man richtte zich tot de koning met de volgende woorden:
‘Heer koning, het is Gods gewoonte vergiffenis te schenken, als de mens hem
om genade smeekt. U, die God op aarde vertegenwoordigt, vraag ik om vergeving, en u kunt niet anders dan mij vergeven, opdat God ook u zou vergeven.’
De koning antwoordde als volgt:

~ 324 ~

Tiecelijn 27

‘De Heer is rechtvaardig en barmhartig. Hij doet recht als hij vergeeft wie niet
opzettelijk een fout begaat. Als deze toevallig toch een misslag begaat, maar berouw toont en om vergeving vraagt, dan schenkt God hem in zijn barmhartigheid vergiffenis. Maar tussen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zou er
geen samenhang zijn als Hij genadig vergiffenis zou schenken aan de mens die
zich voorneemt te zondigen in het vooruitzicht toch genade te kunnen bekomen.
En omdat jij je had voorgenomen de ridder om te brengen, en daarbij de hoop
koesterde dat je toch zou vergeven worden, ben je niet waardig dat je vrijgesproken wordt.’
In de redenering van de koning onderkenden de gezanten dat hij in feite de
woorden van de schildknaap tegensprak en waarom hij hem de taak niet had willen toewijzen waar deze om gevraagd had.
Nadat de koning en alle genodigden gedaan hadden met eten en de zaal hadden verlaten, begaven de gezanten zich naar hun herberg, en onderweg bespraken ze onder elkaar de grootsheid van de praal van het hof, en wat een macht aan
volk en rijkdom er aanwezig was die wijsheid en godvrezendheid zouden kunnen
bevorderen. Toen beide gezanten de herberg betraden, troffen ze daar de herbergier aan die bitter huilde.
‘Heer herbergier,’ vroegen de gezanten, ‘waarom huil je zo, wat is er aan de
hand?’
‘Heren gezanten,’ zei de herbergier, ‘de koning heeft in deze stad een groot
parlement georganiseerd, waarbij hij veel volk heeft samengebracht dat uit verre
streken is gekomen. De uitgaven die de koning hiervoor heeft gedaan zijn enorm,
en daarom heeft hij een belastingheffing bevolen in deze stad, en die zal zwaar
zijn. Mij zal het duizend sous kosten die ik zal moeten gaan lenen bij de joden.’
‘Heer herbergier,’ zeiden de gezanten, ‘heeft de koning dan geen schatkist?’
De herbergier gaf ten antwoord dat de koning over geen andere schatkist beschikte dan wat hij ontleende van zijn volk, en hij vorderde belastingen als hij hof
hield, wat jaarlijks tweemaal gebeurde. Zo dompelde hij zijn mensen in ellende,
want aan het hof werd grootse staat gevoerd, en heel zijn land verarmde door de
grote uitgaven die daarbij werden gemaakt.
‘Beste vriend,’ zei de Jachttijger, ‘welk nut brengt het hof op dat de koning jaar
in jaar uit houdt?’
De herbergier gaf ten antwoord dat het helemaal niets opbracht en dat er veeleer grote schade uit voortvloeide, want de mensen verarmden alleen maar, en
door de armoede die er heerste, werd er veel bedrog gepleegd en nam ook de losbandigheid toe. Om die reden werd de koning door heel zijn volk gehaat. Want
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als er hof werd gehouden gaf hij zo veel uit dat zijn inkomen ontoereikend was,
want wat hij van de een afnam gaf hij aan de ander. Iedereen verwachtte telkens
dat de koning nu eens met iets nieuws voor de dag zou komen en dat er iets
belangrijks zou te berde gebracht worden, maar hij zei nooit wat, en daardoor
raakten de mensen zeer ontgoocheld en wekte de koning hoon en misprijzen.
Nadat de gezanten dat oordeel over de koning en de mensen in het algemeen
hadden gehoord, konden ze alleen maar verachting opbrengen voor de vorst, en
eigenlijk voor alle mensen op aarde. De Luipaard zei echter tot de herbergier het
volgende:
‘Groot onheil heerst in dit land, want er is hier geen heer die de goede gewoonte
is bijgebracht om recht en vrede in zijn land te handhaven.’
‘Heer!’ zei de herbergier, ‘niemand kan het kwaad inschatten dat voortvloeit uit
het gedrag van een verdorven vorst. Er is enerzijds het kwaad dat hij berokkent;
en anderzijds is er het goede dat hij zou kunnen doen, maar waar hij niet toekomt. En zo wordt er op twee wijzen kwaad voortgebracht door een verdorven
vorst, zoals u hebt gehoord. De koning naar wie jullie werden afgevaardigd, is
iemand die al te zeer vertrouwt op zijn raadgevers. Hij wordt echter slecht geadviseerd door snode en verdorven lui; ieder van die raadgevers denkt een betere
koning te zijn dan de koning zelf, en ze verkwisten onder elkaar zijn land. De
koning bekommert zich er niet om, en hij besteedt zijn aandacht alleen aan jacht,
tweegevechten, ontucht en pronkzucht.’
Nadat de koning zijn nachtrust had beëindigd, kwamen de gezanten naar het
koninklijk paleis, maar ze kregen hem niet te spreken tot ze de poortwachters
hadden omgekocht. Toen ze eindelijk bij de koning hun opwachting maakten,
bewees deze meer eer aan de Luipaard dan aan de Jachttijger, want hij lachte de
eerste vriendelijker toe dan de andere en hij bood hem ook aan dichterbij te komen zitten. De Jachttijger was hierover niet weinig jaloers en hij voelde een diepe
afkeer voor de koning, want hij was ervan overtuigd dat de koning hem evenveel
of zelfs meer eerbied verschuldigd was dan de Luipaard. Terwijl de koning zich
met de gezanten onderhield, verschenen acht voormannen ten hove die vier steden vertegenwoordigden met klachten over de ambtenaren die bij hen gehuisvest waren, zich gemeen en zondig gedroegen en zo zijn land naar de ondergang
voerden. De acht voormannen smeekten de koning in naam van de steden en
hun inwoners, hun behoorlijke ambtenaren te bezorgen. De koning verwees hen
naar zijn raadsheren en zei dat de raad op hun verzoeken zou ingaan. Toen de
acht voormannen zich voor de koninklijke raad bevonden en de redenen van hun
klachten hadden uiteengezet, kregen ze van de raadsheren zware verwijten te
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horen, want in die raad zaten vrienden van de ambtenaren uit die vier steden, die
met de aanwijzingen die ze kregen het kwaad aanrichtten, en met hen het geld
deelden waarop op schandelijke wijze beslag werd gelegd. De acht voormannen
dropen af zonder ook maar iets bij de koning te hebben bereikt.
‘Heer koning,’ zei de Luipaard, ‘wat zullen wij van uwentwege aan onze heer en
koning vertellen?’
De koning zei tot de Luipaard hun koning zijn groeten over te brengen, en
dat ze hem van zijnentwege mochten vragen hem een mooie beer en een wolf te
sturen, want hij had een erg sterk everzwijn dat hij op de wreedaardigste manier
die er maar te bedenken was wilde laten vechten tegen een beer; en dat hij ook
in het bezit was van een buldog die hij graag zou willen laten vechten tegen de
bloeddorstigste wolf die zich in de omgeving van het hof van de Leeuw ophield.
Beide gezanten namen afscheid van de koning, en ze verlieten ontgoocheld diens
hof, want de hele tijd dat ze zich in zijn nabijheid hadden bewogen had hij hun
niets aangeboden, en zelfs voor hun koning en heer had hij niet eens geschenken
meegegeven; ze hadden veeleer de indruk dat de koning van de mensen hun heer,
de Leeuw, aan zich wilde onderwerpen.
Op de terugweg naar hun land, haalden de gezanten toevallig de acht voormannen in die, verbolgen en ontstemd over de koning en de hele koninklijke
raad, ook op de terugweg waren. Terwijl de gezanten en de voormannen samen
verder reisden, wisselden ze van gedachten over de vorst en zijn raadgevers, en
over hun gedragingen. Geen van allen had een goed woord over voor de koning
en zijn raadgevers. De Luipaard stelde de voormannen de volgende vraag:
‘Heren,’ zei de Luipaard, ‘hebben jullie ook de indruk dat de koning schuld
heeft aan het kwaad dat voortvloeit uit zijn slecht bestuur?’
Een van de voormannen nam het woord en zei het volgende:
‘In een stad woonde eens een hoogstaande, rijke burger, die bij zijn overlijden
al zijn bezittingen naliet aan zijn zoon. Die zoon werd dan ook door velen achternagelopen. De een wilde hem een vrouw aan de hand doen, de ander drong bij
hem aan om toe te treden tot een geestelijke Orde. Die jongeman had echter het
plan opgevat om al zijn bezittingen te verkopen om met de opbrengst een hospitaal en een brug te bouwen. Het hospitaal dacht hij op te richten om de pelgrims
onderdak te bieden die de stad aandeden als ze van de landen van overzee aankwamen; de brug dacht hij te bouwen om de pelgrims de gelegenheid te geven om
veilig het water over te steken dat zich bij de toegang tot de stad bevond en waarin
al tal van pelgrims verdronken waren die op weg waren naar Jeruzalem of er vandaan kwamen. Toen de zoon van die burger het hospitaal en de brug tot een goed
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einde had gebracht, droomde hij op een nacht in zijn slaap dat al het goede dat
hij tot stand had gebracht met het hospitaal en de brug, God welgevallig zou zijn.’
Uit de woorden die de Luipaard had gehoord, leidde hij af dat de koning tot
de hel zou veroordeeld worden vanwege het grote kwaad dat voortvloeide uit de
slechte zeden en gewoonten die zijn verdorven raadgevers er hier op aarde op na
hielden. En hij kwam tot het besluit dat de straf die de koning en zijn raadsheren
te wachten stond niet in te schatten was. In zichzelf overwoog hij dat hij nog
liever een redeloos dier was, ook al liet hij na zijn dood niets achter, dan koning
te zijn van de mensen in wie zoveel schuld huisde als gevolg van het kwaad dat
voorvloeide uit de verdorvenheid van een vorst. De gezanten en de voormannen
namen minzaam afscheid van elkaar en ze gingen huns weegs. De Luipaard zei
nog tot de voormannen dat ze maar moesten vertrouwen op God, die hun binnenkort allicht een rechtgeaarde heer zou geven die zou beschikken over goede
raadgevers en behoorlijke ambtenaren, en dat ze vooral die hoop op God niet
mochten verliezen, vermits Hij niet zou kunnen velen dat een verdorven vorst
een lang leven zou beschoren zijn, omdat hij dan niet zoveel kwaad zou kunnen
doen als wanneer hij lang zou leven.
Kort nadat de Leeuw zijn gezanten met zijn geschenken naar de koning van de
mensen had afgevaardigd, zei Vrouwe Reynaert, die nu huisbewaarster was van
de koning, dat de vrouw van de Luipaard als vrouw toch wel het mooiste dier ter
wereld was. Zij sprak met zoveel lof over Vrouwe Luipaard dat de koning verliefd
werd op haar. Hij nam haar tot vrouw ondanks de tegenkanting van de koningin
en al zijn raadsheren, die zich ongerust begonnen te maken over Vrouwe Reynaert toen ze zagen dat zij de koning tot een vergrijp had kunnen bewegen zoals
deze snode streek die hij tegen zijn eigen beminnelijke vrouw had uitgehaald, en
tegen de Luipaard, die zijn loyale dienaar was.
‘Beste vriendin,’ zei de Bul tot Vrouwe Reynaert, ‘ik ben erg bang dat de Luipaard je ombrengt als hij te weten komt dat je het voor elkaar hebt gekregen dat
de koning zich vergrepen heeft aan zijn vrouw.’
Vrouwe Reynaert zei echter tot de Bul het volgende:
‘Er was eens een jonkvrouw die zich trouweloos gedroeg tegenover de koningin
bij wie zij in dienst was, want zij had intieme omgang met de koning. De koningin
zat er er erg over in, maar uit vrees voor de koning durfde zij zich niet te wreken
op de jonkvrouw.’
Toen de gezanten waren teruggekeerd en verslag hadden uitgebracht over hun
missie, begaf de Luipaard zich naar zijn woonstede waar hij dacht zijn vrouw
te vinden van wie hij erg veel hield. De Wezel en alle andere dieren die in die
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woonstede huisden, waren diepbedrukt toen ze hun heer zagen aankomen, en ze
vertelden de Luipaard welke oneer de koning hem had aangedaan toen hij zich
vergreep aan zijn vrouw. De Luipaard ontstak in hevige woede tegen de koning,
en hij vroeg de Wezel of zijn vrouw zich boos had gemaakt of zich gevleid had
gevoeld toen de koning haar had onteerd.
‘Heer,’ zei de Wezel, ‘Vrouwe Luipaard was razend kwaad toen hij haar nam,
en zij huilde bitter toen zij van u werd weggerukt, want zij hield bovenal van u.’
De woede van de Luipaard nam toe omdat zijn vrouw onder dwang de koning
ten dienste had gestaan, want als zij ermee had ingestemd, zou zijn misnoegen
hem minder kwaad bloed hebben gezet. Terwijl de Luipaard zich zat op te winden, overwoog hij hoe hij wraak zou kunnen nemen op de Leeuw die hem zo diep
in zijn eer had aangetast.
VI. Over de strijd tussen de Luipaard en de Jachttijger
De Luipaard begaf zich naar het hof van de koning, en Vrouwe Reynaert, die
hem zag aankomen, zei heimelijk tot de vorst het volgende:
‘Heer, omdat u met Vrouwe Luipaard gemeenschap hebt gehad, is de Luipaard
in toorn ontstoken tegen mij. Als u mij nu in het aanschijn van de Luipaard geen
waardering toont, en niet door de eer die u mij betuigt aangeeft dat ik nader tot
u sta dan wie ook, denk ik dat hij me zal ombrengen.’
Meteen nam de Leeuw Vrouwe Reynaert op in zijn raad, en hij liet haar naast
hem zitten, zodat de Luipaard haar niet zou durven te verwonden of ombrengen.
Op aanwijzing van Vrouwe Reynaert stelde hij de Pauw aan als huisbewaarder
omwille van diens scherpe gehoor. Het beviel de hele raad en de edellieden die
daar aanwezig waren helemaal niet dat de koning Vrouwe Reynaert zo veel eer
bewees. Maar het stond vooral de Luipaard niet aan, die te weten was gekomen
dat het Vrouwe Reynaert was geweest die het voor elkaar had gekregen dat de
koning met zijn vrouw overspel had gepleegd.
In aanwezigheid van tal van eerbare edelen richtte de Luipaard zich tot de koning en beschuldigde hem van verraad en zei hem dat hij zich op snode wijze had
vergrepen aan zijn vrouw, en dat, als er aan het hof ook maar een edelman was
die dit wilde goedpraten, hij dit met hem zou uitvechten en hem zou dwingen
te bevestigen dat de koning een verrader was. Hierop stelde hij de voorwaarden
tot een tweegevecht voor en vertrouwde de koning zijn onderpand toe. Toen de
Luipaard de koning ten overstaan van iedereen had beschuldigd van verraad, was
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deze in toorn ontvlamd tegen hem, en hij voelde zich onbehaaglijk tegenover zijn
omgeving omdat hij bestempeld was als een verrader. De koning zei tot zijn edellieden:
‘Wie van jullie wil het gevecht aangaan tegen de Luipaard die mij verraad ten
laste legt?’
Alle edellieden hielden hun mond, maar Vrouwe Reynaert zei het volgende:
‘Verraad is iets dat God ten zeerste mishaagt, en het betekent voor het volk van
een vorst grote oneer als hun heer een verrader wordt genoemd. Zoals echter de
Luipaard zijn heer in zijn eer aantast en hiermee het gevaar van de dood tart, zo
zal elke edelman die zichzelf acht en die de koning van verraad verschoont alle
eer toekomen. Wie het gevecht zal aangaan om ’s konings eer te redden, zal door
hem hiervoor ruimschoots beloond worden.’
Vanwege de grote oneer die de koning werd aangedaan door de beschuldiging
van de Luipaard, maar ook omdat hij nog steeds op de Luipaard gebeten was
omdat de koning van de mensen hem meer eer had bewezen dan hem, nam de
Jachttijger het op zich om het gevecht aan te gaan waarmee de koning kon verschoond worden, zelfs al was hij zich ervan bewust dat de koning een gemene
streek had uitgehaald aangezien hij de Luipaard, die hem nochtans zijn hele leven
lang trouw had gediend, had bedrogen.
De Luipaard en de Jachttijger begaven zich naar het strijdperk, en iedereen zei:
‘Nu zal blijken of waarheid of bedrog de overwinning toekomt.’
De Haan vroeg toen aan de Slang wie volgens haar de overwinning zou behalen in dit tweegevecht. De Slang antwoordde het volgende:
‘Het tweegevecht werd aangegaan om waarheid aan het licht te brengen en
het bedrog ongedaan te maken. God is de waarheid; wie dus volhardt in bedrog
strijdt tegen God en tegen de waarheid.’
De Luipaard en de Jachttijger hoorden evenwel de woorden die de Slang stiekem tegen de Haan zei, en de Luipaard voelde zich erdoor getroost. En de Jachttijger werd getroost in zijn geweten en verdriet, maar was er wel voor beducht dat
hij door de zonden van de koning het onderspit zou delven, waardoor hij zijn eer
zou verliezen en het leven erbij zou inschieten.
Het gevecht tussen de Luipaard en de Jachttijger duurde de hele dag, tot het
uur van de completen. De Jachttijger verdedigde zich heftig tegen de Luipaard, en
hij zou hem allicht overwonnen hebben en omgebracht, maar de Luipaard werd
door zijn gemoed aangevuurd; de waarheid van zijn zaak en zijn woede tegen de
koning vermanden hem en spoorden hem aan als hij de moed liet zakken. Door
de hoop die hij in zijn goed recht stelde voelde de Luipaard zich gesterkt, zodat
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het hem leek dat hij in geen geval kon overwonnen worden. Uiteindelijk overwon
hij inderdaad de Jachttijger en hij verkondigde tegenover het gehele hof dat zijn
heer en koning een bedrieger en een verrader was. De koning raakte erg in de war
en hij was ontsteld omdat de Luipaard de Jachttijger om het leven had gebracht,
en heel het volk werd vervuld van schaamte vanwege de oneer van zijn heer.
De koning werd in het aanschijn van zijn onderdanen zozeer overrompeld door
schaamte en verwarring, en zijn woede was zo groot tegenover de Luipaard die
hem zo’n grote oneer had aangedaan, dat hij zich niet kon inhouden en in aller
aanwezigheid de Luipaard, die te uitgeput was om zich nog tegen de Leeuw te
verdedigen, om het leven bracht. Alle aanwezigen op het plein waren verbijsterd
over de laagheid die hun koning had begaan, en ieder van hen wenste onder het
gezag van een andere koning te mogen leven, want de onderwerping van een volk
aan het gezag van een smadelijke, hatelijke en verraderlijke koning is zeer gevaarlijk.
Die nacht was de koning erg boos en ontstemd. De volgende ochtend riep hij
zijn raadsheren bijeen, en hij vroeg hun hem raad te geven in verband met wat de
koning van de mensen hem had voorgelegd, namelijk zijn verzoek om hem een
beer en een wolf te bezorgen.
‘Heer,’ zei de Slang, die onder alle raadgevers nog de verstandigste was over wie
de koning beschikte, ‘in uw land zijn er veel beren en wolven. U kunt naar believen deze of gene beer of wolf uitkiezen om hem te bezorgen.’
Vrouwe Reynaert nam van haar kant het woord en zei dat de koning van de
mensen de edelste en machtigste vorst ter wereld was.
‘Daarom is het ook onvermijdelijk dat u hem de verstandigste en sterkste beer
en wolf stuurt die u heeft. Want als u dat niet zou doen, zou u dit als een belediging kunnen aangewreven worden en gevaarlijk zijn voor u.’
De koning vroeg Vrouwe Reynaert welke de verstandigste en sterkste beer en
wolf waren in zijn rijk. Vrouwe Reynaert gaf ten antwoord dat volgens haar de
Beer en de Wolf, die deel uitmaakten van zijn raad, als geen ander in zijn rijk de
verstandigste en sterkste waren.
De koning stemde ermee in om de Beer en de Wolf, die dus deel uitmaakten
van de koninklijke raad, naar de koning van de mensen te sturen. En de Beer
en de Wolf wilden zich in geen geval aan hun plicht onttrekken, want zij waren
diep verknocht aan de koning, en ook vreesden ze dat, als ze deze opdracht van
hun hals zouden schuiven, ze van lafheid zouden worden beschuldigd. Vrouwe
Reynaert zei tot de koning dat, als hij naar de koning van de mensen de meest
hoogstaande onderdanen uit heel zijn land zou afvaardigen, het passend zou zijn
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de verstandigste gezant van het hof te gelasten de Beer en de Wolf mee te nemen
om hen daar aan te bieden. De koning stemde ermee in en zei tot de Slang dat zij
zich met de zending zou belasten.
Alvorens de Slang het hof van de koning verliet om zich van de zending te kwijten, zei zij het volgende:
‘Er was eens een vos die in een mooi weiland longresten aantrof waarin een vishaak zat die een visser erin had gestoken om daarmee de vos te pakken te krijgen
als hij ervan at. De vos die die longresten bekeek wilde er echter niet aankomen
en hij zei: “Deze longresten zijn in dit weiland niet zonder kans op beoogd gevolg
en gevaar neergelegd.” ’
Sinds de Leeuw de dood van de Luipaard op zijn geweten had, beschikte hij
niet langer over hetzelfde inzicht en vernuft als voorheen, en hij had niet door
wat de woorden van de Slang betekenden, en daarom vroeg hij haar ze te verklaren, aangezien hij er niets van had begrepen. De Slang antwoordde dat sedert de
Bul en Vrouwe Reynaert deel uitmaakten van het hof, daar voortdurend onrust
en moeilijkheden waren gerezen door de eerbewijzen waarmee de Leeuw de Bul
en Vrouwe Reynaert overlaadde.
Toen de Bul ter ore kwam dat de Slang hem had beschuldigd, vroeg hij de koning ten overstaan van het hof het woord en hij zei dat hem geen enkele schuld
trof, en dat hij, naar zijn gevoelen, tegen de koning en het hof niets kwaads had
bedreven, want de vorst had hem altijd geëerd. En hoewel hij een geschikt dier
was als koningsmaal, was hij door de koning niet opgegeten, en daarom was hij
gehouden de koning te behoeden en te beschermen en was het zijn plicht hem
alle eer te bewijzen. En dus verontschuldigde de Bul zich tegenover de koning
voor alles, en hij bracht daarbij te berde hoe Vrouwe Reynaert hem had aangeraden ’s nachts driemaal te brullen en nog eens driemaal overdag, om dan naar het
hof te komen om samen met de koning veel goeds te verwezenlijken.
De manier waarop de Bul zich tegenover de koning verontschuldigde ontstemde Vrouwe Reynaert ten zeerste en zij verzon in haar binnenste hoe zij de Bul
te grazen kon nemen. Op een dag had het veel gesneeuwd en het was erg koud.
De Leeuw en de hovelingen hadden niets te eten en ze waren uitgehongerd. De
Leeuw vroeg aan Vrouwe Reynaert wat ze zouden kunnen eten. Vrouwe Reynaert zei dat ze het niet wist maar dat zij naar de Pauw zou gaan om hem te
vragen of hij soms geen dier in de omgeving had opgemerkt dat de koning en
zijn gezelschap zouden kunnen verorberen. De Pauw die Vrouwe Reynaert zag
aankomen, werd door vrees bevangen, want hij was beducht voor haar. Vrouwe
Reynaert zei tot de Pauw dat, als de koning vroeg of hij soms een dier had opge-
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merkt dat geschikt was om op te eten, hij aan de Leeuw moest zeggen dat hij geen
enkel dier bespeurde waarmee de koning zijn honger zou kunnen stillen, maar
dat hij wel gemerkt had dat de Bul een slechte adem uitwasemde, wat erop wees
dat de Bul binnenkort aan een ziekte zou bezwijken. Omdat hij bang was voor
Vrouwe Reynaert, en aangezien de Bul het graan opat dat de Pauw toekwam,
stemde de Pauw ermee in dat de Bul aan zijn eind zou komen, en hij vertelde dus
aan de Leeuw wat Vrouwe Reynaert hem had ingeblazen.
Toen de Leeuw de Pauw vroeg wat er te eten viel, en deze de Leeuw had geantwoord dat hij het niet wist, maar dat hij wel opgemerkt had dat de Bul binnenkort
aan een ziekte zou bezwijken zoals zijn slechte adem aangaf, besloot de Leeuw de
Bul op te eten, maar hij voelde wroeging hem te moeten ombrengen want hij had
de Bul nu eenmaal alle loyauteit toegezegd omdat hij al zolang in zijn dienst was
en hij op hem kon vertrouwen. Vrouwe Reynaert zag dat de koning weifelde of hij
de Bul zou opeten en zij klampte hem aan en vroeg hem waarom hij de Bul niet
opat, want deze zou binnenkort immers toch aan een ziekte bezwijken zoals de
Pauw had gemerkt, en vooral omdat het de wil van God was dat de koning in zijn
levensbehoeften voorzag zo vaak dit nodig was. De Leeuw antwoordde Vrouwe
Reynaert dat hij het vertrouwen dat hij in de Bul had gesteld niet wilde schenden.
‘Heer,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘zult u de Bul opeten als ik u ertoe breng hem
te zeggen dat u hem zult opeten als hij u ontslaat van het gegeven woord dat u
hem had beloofd?’
De Leeuw stemde ermee in.
Toen begaf Vrouwe Reynaert zich naar een Raaf, die grote honger had, en zij
zei het volgende:
‘De Leeuw heeft honger en ik zal proberen de Bul te doden die goed in zijn
vlees zit, wat overigens toereikend zal zijn voor allen, zo’n groot dier als hij is.
Als de Leeuw tegen jou zegt dat hij honger heeft, bied je jezelf aan hem aan
en je zegt hem dat hij jou maar naar binnen slaat. Dat zal hij echter niet doen,
want ik zal je tegenover hem daarvan verschonen. Hij zal zeker op mijn raadgeving ingaan, want hij doet alles wat ik hem zeg. Als ik me dan aanbied om
door de koning opgegeten te worden, dan zeg jij dat ik niet geschikt ben om
verslonden te worden want dat mijn vlees ongezond is.’
Nadat Vrouwe Reynaert de Raaf had onderricht, begaf zij zich naar de Bul
en vertelde hem dat de koning hem wilde opeten, want de Pauw had hem gezegd dat hij aan zijn slechte adem had vastgesteld dat hij binnenkort aan een
ziekte zou bezwijken. De Bul raakte erg ontsteld en zei dat wat de boer aan de
ridder had gezegd dus toch waar was.
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‘Wat was dat dan wel?’ vroeg Vrouwe Reynaert.
En de Bul vertelde haar het volgende:
‘Een rijke boer die hunkerde naar aanzien en macht gaf zijn dochter als vrouw
aan een ridder die aasde op de rijkdom van de boer. Het aanzien slaagde er wel
in rijkdom naar zich toe te trekken, maar dat vermogen bezorgde de boer, die
had uitgekeken naar aanzien, geenszins meer macht. Het was veeleer het aanzien van de ridder dat de rijkdom van de boer naar zich toe trok, zodat de boer
berooid en zonder aanzien achterbleef, en de ridder rijk werd en van aanzien
genoot. De boer zei toen tot de ridder dat de eigenheid van ridder en van boer
erin bestaat dat armoede en arbeid tot de aard van de boer behoren, en aanzien
de ridder ten deel valt. Hieruit volgt,’ zei de Bul, ‘dat de dood tot de eigenheid
van een bul behoort en de verzadiging tot de natuur van de leeuw.’
Vrouwe Reynaert zei tot de Bul dat de Leeuw hem trouw had beloofd en
hem nooit zou verraden. Daarom raadde zij de Bul aan de Leeuw voor te stellen om hem op te eten als daar noodzaak toe bestond. Dit aanbod zou de
Leeuw zeker niet bevallen, hoe aanlokkelijk het voorstel ook mocht zijn. Door
de verplichting die hij tegenover hem had, zou hij hem in geen geval kwaad
berokkenen.
‘En meer nog: ik zal je op zulke wijze bijstaan dat de Leeuw met jou geen
gemene streek uithaalt of je onrecht aandoet.’
Nadat Vrouwe Reynaert alles had geregeld, ging zij, samen met de Bul en de
Raaf, haar opwachting maken bij de Leeuw. De Raaf richtte zich tot de Leeuw
en zei dat zij wist dat hij honger had, en zij stelde hem voor dat hij haar zou
opeten. Vrouwe Reynaert nam het woord en verschoonde de Raaf aanvoerend
dat dit geen vlees was voor een koningsmaal. En zij zei dat hij háár maar beter
op kon eten, want er was toch geen ander dier dat daartoe bereid was. Toen
sprak de Bul de Leeuw aan in dezelfde zin, en bood zich aan om opgegeten te
worden, want hij was groot en dik en bevatte goed vlees om de maag mee te
vullen. De Leeuw bracht toen de Bul om, waarna de koning, Vrouwe Reynaert
en de Raaf naar hartenlust van hem aten.
Nu de Bul dood was, vroeg de Leeuw aan de Haan en Vrouwe Reynaert wie
zijn kamerling zou worden. De Haan wilde als eerste het woord nemen, maar
Vrouwe Reynaert wierp hem een woedende blik toe die hem ervan weerhield
iets te zeggen, en hij besloot te zwijgen tot Vrouwe Reynaert was uitgesproken.
Vrouwe Reynaert richtte zich tot de koning en zei dat het Konijn een beminnelijk voorkomen had en een nederig dier was dat heel goed het ambt zou kunnen
vervullen dat de Kater en de Bul pleegden uit te oefenen. De Leeuw vroeg toen
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de Haan naar zijn mening en deze durfde zich niet tegen de raad in van Vrouwe Reynaert uit te spreken, want hij was erg bang voor haar. Hij gaf de koning
dus maar dezelfde raad als wat Vrouwe Reynaert had voorgedragen. De Leeuw
stelde het Konijn aan als zijn kamerling. Hierdoor verwierf Vrouwe Reynaert
grote macht aan het hof, want de Haan, de Pauw en het Konijn waren beducht
voor haar, aangezien de Leeuw alles geloofde wat Vrouwe Reynaert hem zei.
Op een dag kreeg de koning te maken met een groot probleem dat in zijn
rijk was gerezen, en hij beraadde zich hierover met de Haan en Vrouwe Reynaert. De Haan zei dat hij niet bij machte was zich over dergelijke zaken uit te
spreken zonder de aanwezigheid van andere raadsleden, en hij stelde de koning
voor de raad uit te breiden, want die was erg klein geworden sedert de Slang,
de Luipaard, de Jachttijger en de Wolf er niet meer waren.
Vrouwe Reynaert deed hierop het volgende verhaal:
‘Er was eens een land waar een man leefde aan wie God zoveel wijsheid had
gegeven, dat hij alles kon verstaan wat de dieren en de vogels zegden. Die wijsheid had God echter aan die man geschonken op voorwaarde dat hij niemand
ooit zou vertellen wat hij hoorde en begreep van wat de dieren en de vogels zegden, want de dag dat hij het zou voortvertellen zou hij sterven. Die man bezat
een moestuin met een bul die een scheprad aan het draaien hield en een ezel die
mest aanvoerde voor de moestuin. Op een avond geschiedde het dat de bul zich
afgepeigerd voelde, en de ezel raadde hem aan die avond geen gerst te eten zodat
de man hem de volgende dag niet kon inspannen om het scheprad in beweging te
houden, zodat hij op die manier zou kunnen rusten. De bul volgde de raad van de
ezel op en at die avond geen gerst. De tuinder dacht dat de bul ziek was en spande
de ezel in om het scheprad aan het draaien te brengen. De hele dag hield de ezel
het scheprad met grote inspanning in beweging. Toen de avond viel, kwam hij in
de stal aan, waar hij de bul aantrof die daar lag te rusten. De ezel huilde toen hij
voor de bul stond en sprak als volgt: “De baas is van zins je te verkopen aan een
slager, want hij denkt dat je ziek bent, en daarom zou het goed zijn dat je, alvorens je wordt geslacht, terugkeert naar je werk en je niet voorwendt ziek te zijn.”
De ezel zei dat tot de bul opdat men hem niet meer naar het scheprad zou sturen,
want dat was zwaarder werk dan mest aanvoeren. De bul was bevreesd voor de
dood en die avond at hij gerst, en deed alsof hij genezen was. De man, die de baas
was van de bul en de ezel, had echter verstaan wat de bul en de ezel hadden gezegd, en hij lachte in aanwezigheid van zijn vrouw over wat de ezel en de bul hadden gezegd. ’s Mans vrouw wilde nu weten waarom haar man zo moest lachen,
maar hij wilde het niet zeggen. Zij zei hierop dat zij voortaan eten noch drinken
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zou, en dat zij zich zou verdoen als hij het haar niet vertelde. De harteloze vrouw,
die het vertikte te eten of te drinken, vastte de hele dag en de hele nacht. De man,
die erg veel van haar hield, zei toen dat hij het haar zou vertellen, en hij maakte
zijn testament. Toen hij ermee klaar was, wilde hij zijn vrouw vertellen waarom
hij zo had moeten lachen, maar toen hoorde hij wat de hond tegen de haan zei, en
wat de haan hierop antwoordde.’
‘En wat was dat dan wel?’ vroeg de Leeuw aan Vrouwe Reynaert.
Vrouwe Reynaert vertelde de Leeuw dat, terwijl de man zijn testament maakte,
de haan had gekraaid. De hond verweet de haan dat hij kraaide terwijl zijn baas
op het punt stond te sterven. De haan was niet weinig verbaasd dat de hond hem
zijn gekraai kwalijk nam, en dus herhaalde de hond dat zijn baas ging sterven, en
ook wilde sterven, opdat zijn vrouw in leven zou blijven. De haan antwoordde
dat het maar goed was dat hij doodging, want hij was toch maar een zwakke man
die niet eens in staat was baas te spelen over een vrouw. De haan riep hierop tien
kippen die tot zijn bezit behoorden bij zich en hij dreef hen samen op een plek en
deed met hen wat hem beliefde. De haan deed dit om te beduiden dat de hond
zich maar het best kon neerleggen bij de dood van zijn meester. Beiden vonden
soelaas in de dood van hun meester, en de haan kraaide en de hond was wat blij.
‘Beste vriend,’ zei de hond tot de haan, ‘als jij zo’n gek wijf zou hebben als mijn
meester, wat zou je met haar doen, als het lot je in dergelijke omstandigheden
de dood op je af zou sturen?’ De haan antwoordde dat, als hij de plaats van zijn
meester zou kunnen innemen, hij vijf roeden zou afsnijden van een granaatboom
die in de moestuin stond, en dat hij hiermee zijn vrouw eens flink zou afranselen
tot er van die roeden geen stuk meer heel was, en hij zou haar dwingen te eten en
te drinken, ofwel zou hij haar laten sterven van honger en dorst. De man, die het
gesprek tussen de hond en de haan had begrepen, stond op van zijn bed en deed
wat de haan had aangeraden. En nadat hij zijn vrouw eens flink had afgeranseld,
at en dronk zij wel en onderwierp zij zich aan al zijn wensen en verlangens.
Toen Vrouwe Reynaert het hiervoor aangehaalde exempel had beëindigd,
voegde zij eraan toe dat de Haan heel verstandig was en dat hij heel goed raad
zou kunnen geven in alle aangelegenheden, en dat de koning om die reden de
raad niet hoefde uit te breiden, vooral omdat een groot aantal raadgevers aanleiding geeft tot een te grote verscheidenheid van gedachten, meningen en wensen,
waardoor de koninklijke raad vaak in verwarring eindigt.
Toen Vrouwe Reynaert was uitgesproken, sprak de Haan als volgt:
‘Een papegaai zat op een boom, samen met een raaf. En vlak onder die boom
was een aap die brandhout op een glimworm had gelegd, want hij dacht dat het
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vuur was, en hij blies erop met de bedoeling een groter vuur te maken om zich te
verwarmen. De papegaai riep de aap toe dat dat geen vuur was maar een glimworm. De raaf zei tot de papegaai dat hij iemand die nooit raadgevingen of aanmerkingen had ontvangen niet hoefde te straffen of te beleren. Maar de papegaai
bleef tegen de aap almaar herhalen dat het maar een glimworm was, en dat wat
hij dacht vuur te zijn, er geen was. En telkens opnieuw verweet de raaf de papegaai dat hij wilde rechtzetten wat in feite krom was. Toen kwam de papegaai naar
beneden uit de boom, begaf zich naar de aap om hem beter aan zijn verstand te
brengen wat hij hem had willen bijbrengen. De papegaai kwam echter zo dichtbij
de aap dat die hem vastgreep en ombracht.’
Uit het exempel van de Haan, leidde de koning af dat het tegen hem was bedoeld, en hij wierp de Haan een blik toe die weinig goeds voorspelde. Vrouwe
Reynaert greep hierop de Haan vast en at hem onder de ogen van de koning op.
Nu was Vrouwe Reynaert de enige raadgeefster van de koning, het Konijn kamerling en de Pauw huisbewaarder. De koning was erg gesteld op Vrouwe Reynaert en zij kreeg van hem alles gedaan wat zij maar wou. Terwijl zij in de gunst
van de koning verkeerde, herinnerde zij zich het complot dat zij op touw had
gezet tegen de koning, toen zij tegen de Olifant had gezegd dat zij ervoor zou
zorgen dat de koning zou omkomen, zodat hij zijn plaats zou kunnen innemen.
Vrouwe Reynaert had nu liever gehad dat alles bij het oude was gebleven, maar
zij was bang dat de Olifant haar zou doorzien. Daarom beraamde zij het plan om
de koning om te brengen en zo de Olifant tegemoet te komen in wat zij hem had
beloofd.
VII. Over de dood van Vrouwe Reynaert
Vrouwe Reynaert was nog niet vergeten dat zij zich de dood van de koning tot
doel had gesteld en zij bande het feit dat hij haar in eer en aanzien boven alle edelen van het hof had verheven naar de vergeethoek. Op een dag zei Vrouwe Reynaert tot de Olifant dat het ogenblik gunstig was om de koning om te brengen,
vooral nu de omstandigheden zich ertoe leenden omdat er aan het hof geen andere raadgever meer was dan zijzelf. De Olifant dacht lang na over wat Vrouwe
Reynaert had gezegd, en hij voelde zich bezwaard te moeten instemmen met de
dood van de koning. Hij vreesde ook dat, als hij tegen haar zou ingaan, zij hem bij
de koning zou aangeven en hem zo naar het leven zou staan. Uiteindelijk kwam
de Olifant tot het besluit dat hij Vrouwe Reynaert niet zou involgen, want hij zat
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ermee in dat de koning om het leven zou komen. Hij vreesde er echter ook voor
dat, als hij koning zou zijn, Vrouwe Reynaert hem zou verraden, zoals zij nu met
de koning deed, en de Olifant verkoos in doodsgevaar te verkeren, liever dan verraad te plegen tegen zijn natuurlijke heer. Terwijl de Olifant dit alles overwoog,
zei hij in zichzelf dat hij op even sluwe wijze de koning ertoe zou kunnen overhalen zich van Vrouwe Reynaert te ontdoen zoals zij met al haar doortraptheid de
koning wilde ombrengen.
‘Want, als in het lichaam van Vrouwe Reynaert al dat verraad, dat gevlei en
die geslepenheid kunnen schuilgaan, hoeveel meer kan aan loyauteit, wijsheid en
vernuft het mijne niet bevatten, dat zoveel groter is?’ zei de Olifant in zichzelf.
‘Heer Olifant,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘waarover pieker je toch? Waarom maak
je niet dat je koning bent nog vóór de Slang, die erg verstandig en sluw is, terugkeert van haar missie?’
De Olifant dacht na en besloot toen te wachten op de terugkeer van de Slang
alvorens iets te ondernemen tegen Vrouwe Reynaert; hij zou met haar overleggen
hoe van de koning gedaan te krijgen dat hij Vrouwe Reynaert zou ombrengen.
Toen Vrouwe Reynaert merkte dat de Olifant geen werk maakte van haar zaak,
werd zij bang dat de Slang zou komen en dat de Olifant haar bedoelingen zou
kenbaar maken, en dus drong zij bij de Olifant aan er haast van te maken, want,
als hij ertoe zou overgaan, zou zij hem daarbij helpen zoals hij zich niet zou kunnen indenken.
De Olifant was erg beducht voor de geslepenheid van Vrouwe Reynaert, en
wilde weten onder welke voorwaarden zij hem zou bijstaan als hij eenmaal koning was. Vrouwe Reynaert antwoordde dat zij onder dezelfde voorwaarden zou
meewerken als met de huidige koning, namelijk dat zij zijn enige raadgeefster zou
zijn, en dat het Konijn zijn kamerling werd, en de Pauw zijn huisbewaarder. Nadat Vrouwe Reynaert haar voorwaarden aan de Olifant had uiteengezet, vroeg
hij haar hoe ze de koning om het leven zouden brengen. Vrouwe Reynaert vertelde hem hoe zij dacht dat ten uitvoer te brengen, en zij voegde er het volgende
aan toe:
‘De Ever denkt dat hij ’s konings gelijke is wat gestalte en kracht betreft. Maar
ik zal hem zeggen dat hij op zijn hoede moet zijn voor de koning die hem naar
het leven staat. En de koning zal ik zeggen op zijn hoede te zijn voor de Ever, die
de wens koestert om zijn plaats in te nemen, maar ik zal de koning ertoe brengen
de Ever te doden. Als de Ever eenmaal dood is, zal de koning uitgeput zijn van
dat gevecht,’ zei Vrouwe Reynaert, ‘en zult u, heer Olifant, de koning moeiteloos
kunnen ombrengen en zelf koning worden’.
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De Olifant nam zich voor Vrouwe Reynaert om de tuin te leiden op dezelfde
manier als zij met hem dacht te doen, en hij zei tot haar het volgende:
‘Elke belofte zonder getuigen is ijdel, en daarom ga ik ervan uit dat u, Vrouwe
Reynaert, getuigen hebt van de belofte die ik tegenover u afleg, zoals u van mij
verlangt, namelijk dat u mijn enige raadgeefster zult zijn, dat het Konijn mijn
kamerling wordt, en de Pauw mijn huisbewaarder. Want zonder getuigen zou u
niets kunnen bewijzen als ik die belofte zou loochenen. En bijgeval zou ik me als
koning tegenover u niet verplicht hoeven te voelen, wat nu wel het geval is, omdat
ik geen koning ben maar u nog wel raadgeefster van de huidige vorst bent.’
Vrouwe Reynaert dacht lang na over wat de Olifant had gezegd, want zij was
bang dat getuigen haar verraad aan het licht zouden kunnen brengen. Toen de
Olifant zag dat Vrouwe Reynaert in gepeins was verzonken, zei hij haar dat de
beste getuigen op wie zij beroep kon doen het Konijn en de Pauw waren, die haar
vreesden en die maar wat graag in zijn dienst wilden treden. Zij hoefde dus niet
bang te zijn dat ze ook maar enig geheim zouden verraden. Vrouwe Reynaert
ging akkoord met de raad van de Olifant, en in het bijzijn van het Konijn en de
Pauw werd de belofte aan Vrouwe Reynaert bekrachtigd, terwijl het Konijn en
de Pauw tegenover de Olifant en Vrouwe Reynaert geheimhouding beloofden.
Na deze woorden raadde de Olifant Vrouwe Reynaert aan om vooreerst de
Ever te vertellen dat de koning hem wilde ombrengen, en daarna datzelfde verhaal aan de koning te doen. Vrouwe Reynaert ging inderdaad eerst met de Ever
praten, en terwijl zij met de Ever bezig was, maakte de Olifant zijn opwachting
bij de koning en hij bekende hem alles wat hij met Vrouwe Reynaert op het getouw had gezet. Hij smeekte de koning hem genade te schenken omdat hij tegen
hem had samengespannen en hij zei dat het hem ten zeerste berouwde, en dat hij
nog liever een loyale onderdaan was dan een trouweloze koning.
‘Hoe kan ik, Olifant, de zekerheid hebben,’ zei de koning, ‘dat wat u vertelt de
waarheid is?’
De Olifant antwoordde dat hij dat zou kunnen afleiden uit alles wat Vrouwe
Reynaert had bekonkeld, zodanig dat in zijn raad geen ander dier meer zat dan
zijzelf, en dat het Konijn, dat van nature toch bang was voor haar, alsook de
Pauw, door haar in het koninklijke verblijf waren ondergebracht.
‘En ik zal u nog meer vertellen, heer Leeuw: Vrouwe Reynaert heeft zich naar
de Ever begeven, en zij heeft hem ingefluisterd dat u hem wil ombrengen. En
hetzelfde zal zij u vertellen, namelijk dat de Ever u naar het leven staat, en zij zal
u de raad geven de Ever laatdunkend te behandelen, zodat hij overtuigd geraakt
van wat Vrouwe Reynaert hem heeft ingeblazen.’
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Hierna voegde de Olifant er nog aan toe dat het Konijn en de Pauw hadden
ingestemd met zijn dood. De koning was ten zeerste verbijsterd dat Vrouwe Reynaert, die hij toch met alle mogelijke eer had overladen, al dat bedrog en die trouweloosheid tegen hem had kunnen bedenken. En hij zei het volgende:
‘Ik heb mijn vader herhaaldelijk horen vertellen dat mijn grootvader, die koning was over een groot rijk, de edellieden die in aanzien stonden wilde vernederen, en daarentegen dacht de gemene dieren te verheffen die geen eerbetoon
waard zijn. Onder hen bevond zich de Aap die hij met veel eer behandelde.
Omdat hij met de Mens veel gelijkenis vertoonde, koesterde die Aap echter het
verlangen om koning te zijn en hij begon, in plaats van zich dankbaar te tonen,
een complot te smeden tegen mijn grootvader.’
‘Heer,’ zei de Olifant, ‘in een klein glas kan niet veel wijn, en iemand van laag
allooi zal niet veel waardigheid of trouw kunnen dragen. En daarom is het goed
dat u zich ontdoet van Vrouwe Reynaert, dat u zorgt voor goede raadgevers,
dat u openhartig uw bewind voert en dat u de adel die God u schonk uit hoofde
van afstamming en ambtsbediening niet overlevert aan een verdorven iemand.’
Nadat hij uitgesproken was, begaf de Olifant zich naar de Ever met wie
Vrouwe Reynaert een gesprek had gehad, en hij zei hem dat hij op de hoogte
was van wat Vrouwe Reynaert hem had verteld. De Ever was zeer verbaasd
dat de Olifant dat te weten was gekomen, en deze vertelde hem alles wat er
gebeurd was. Terwijl de Olifant met de Ever aan het praten was, was Vrouwe
Reynaert naar de Leeuw gegaan, en zij vertelde hem dat de Ever hem om het
leven wilde brengen. Hierdoor zag de Leeuw in dat Vrouwe Reynaert hem
wilde verraden. De koning riep een groot aantal edellieden bij zich; onder hen
bevonden zich de Olifant, Vrouwe Reynaert, het Konijn en de Pauw. In aller
bijzijn vroeg de Leeuw aan het Konijn en de Pauw hem de waarheid te zeggen
over de belofte die ze als getuigen aan Vrouwe Reynaert hadden gedaan en
wat er zou geschieden na zijn dood. Het Konijn en de Pauw waren van schrik
bevangen, maar nog groter was de angst van Vrouwe Reynaert, die de koning
als volgt toesprak:
‘Heer koning, alles wat ik de Olifant en de Ever heb gezegd was met de bedoeling na te gaan of ze wel getrouwe en loyale vazallen waren. Over het Konijn en
de Pauw kan ik u bevestigen dat ik hun nooit iets heb gezegd van wat de Olifant
tegen mij heeft ingebracht.’
Vrouwe Reynaert vertrouwde erop dat noch het Konijn noch de Pauw, die haar
zozeer vreesden, haar niet zouden durven te beschuldigen tegenover de koning,
of wat dan ook zouden loslaten.
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Toen Vrouwe Reynaert was uitgesproken, wierp de koning een doordringende
blik op het Konijn en de Pauw en hij brulde oorverdovend om het karakter van
zijn verheven macht te doen doordringen tot het besef van het Konijn en de Pauw,
die van nature Vrouwe Reynaert duchtten. Nadat de Leeuw was uitgebruld,
snauwde hij het Konijn en de Pauw toe hem de waarheid te vertellen. Beiden
konden er niet langer omheen en vertelden de koning het ware verhaal. Waarop
de koning in hoogsteigen persoon Vrouwe Reynaert van het leven benam.
Na de dood van Vrouwe Reynaert keerde de rust terug aan het hof. De koning
nam de Olifant en de Ever op in zijn raad, alsook andere rechtschapen edellieden, en hij stuurde het Konijn en de Pauw de laan uit.
Hier eindigt het ‘Boek van het Dierenepos’, dat Felix aan een koning schonk zodat deze uit het gedrag van de dieren zou kunnen leren hoe een koning dient te regeren en hoe hij zich moet hoeden voor valse raadgevingen en trouweloze vleiers.
Noten
1 Over het leven van Ramon Llull zijn we behoorlijk ingelicht, o.m. door zijn autobiografie
Vida coetània die hij in 1311 tijdens een verblijf in Parijs aan een leerling dicteerde. Over zijn
vormingsjaren was hij echter karig met zijn informatie.
2 Ook Hermann Hesse baseerde zijn roman Glasperlenspiel op het leven van Ramon Llull
en zijn combinatorisch systeem.
3 De vergelijkingen met Jacob van Maerlant konden gemaakt worden dankzij de schitterende
studie over deze auteur door Frits van Oostrom: Maerlants Wereld, Amsterdam, 1996.
4 Het Latijnse werk van Ramon Llull wordt uitgegeven door Brepols Publishers, Turnhout, onder de verlatijnste naam Raimundus Lullus.
5 Mario Vargas Llosa verwijst hiernaar in zijn essay Carta de batalla por Tirant lo Blanc,
Barcelona, 1991 – waarvan een Franse vertaling, En selle avec Tirant le Blanc, verschenen is
bij Editions Gallimard, Parijs.
6 In de middeleeuwen waren er wel meer werken die verschenen met die titel, geïnspireerd
op een soort van toeristische gids voor pelgrims die Rome bezochten: De mirabilibus urbis
Romae. Het gedicteerde relaas van Marco Polo’s reis naar China kreeg in het Frans de titel
Les merveilles du monde, nadien in het Latijn vertaald. En er is het boek van Mandeville
(1376) De mirabilibus mundi.
7 Dit exempel werd zelfs ontleend aan het voorwoord van Duizend-en-een-nacht.
8 Llibre de meravelles wijdt de eerste drie boeken aan God, de engelen, naar het voorbeeld
van de Genesis, terwijl de daaropvolgende delen over meer aardse thema’s handelen: de ele-
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menten, de planten, de metalen. De boeken na Dierenepos hebben de mens en de bezorgdheid om zijn eeuwige lotsbestemming als onderwerp: het paradijs en de hel.
9 Ook hier valt het parallellisme op met Jacob van Maerlant, die rond diezelfde tijd zijn
Der nature bloeme had afgewerkt (1270), en dat ook bedoeld was als kennisoverdracht (Frits
van Oostrom, Maerlants Wereld).
10 Ramon Llull schreef wel meer werken met direct pedagogische bedoelingen.
11 Filips de Schone werd door Ramon Llull erg bewonderd en hij noemt hem defensor
fidei, pugil verus et legalis. Dit contrasteert met het beeld dat in het toenmalige fedum
Vlaanderen over deze koning bestond door de conflictieve situatie tussen leenheer en de grafelijke vazal, Gewijde van Dampierre, in de negentiende eeuw romantisch gemythologiseerd
in Consciences De Leeuw van Vlaanderen.
Illustraties
• Afb. 1 & 2. Voorstellingen van het combinatorisch systeem, Llulls logica, ontleend aan de
Catalaanse versie van Ramon Llull door Armand Llinarès.
• Afb. 3. Schematische afbeelding van de doctrine van Ramon Llull volgens het handschrift
Breviculum (Ms. Sanct Peter, perg. 92, bibliotheek van Karlsruhe). Links staat de voorstelling van de Trap der Kennis, waarin in opgaande lijn de haast evolutionistische stadia worden
aangeduid van ons kenvermogen van het universum: steen, vlam, plant, dier, mens, hemel,
engel, God. Deze opeenvolgende stadia staan in verbinding met de Boom der Kennis, terwijl
de Trap rechts een combinatorisch karakter vertoont.
• Afb. 4. Geen afbeelding symboliseert beter het fundamentele karakter van de filosofie
van Ramon Llull, die helemaal gericht is op de actie. Ze stellen de legers voor van Aristoteles
en zijn commentator Averroës en dat van Ramon Llull samen op weg naar de vernietiging
van van de toren van de leugenachtigheid. De wagens vervoeren de krijgers die de principes
voorstellen waarmee de dwalingen worden bestreden.
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Drie keer Free Foxes van
Caroline Coolen
Christl van den Broucke

De borden langs de Vlaamse snelwegen met onder andere het bekende beeld
van Reynaert en de raap worden in de loop van dit jaar (2014) vernieuwd. Er
werd voor gekozen om de pictogrammen door foto’s te vervangen en de geselecteerde steden en regio’s gaven zelf aan wat zij op de nieuwe borden in beeld wilden brengen. Toerisme Vlaanderen vroeg Carl De Keyzer om de geselecteerde
onderwerpen op foto vast te leggen en op 17 oktober 2013 stelden Vlaams
minister van Toerisme Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen de nieuwe
ontwerpen van de toeristische infoborden voor. Reynaert kruipt waar hij niet
gaan kan. De foto voor het ‘zoete Land van Waas’ toont het beeld Free Foxes
van Caroline Coolen aan de Groenendijk in Meerdonk (Sint-Gillis-Waas).

1

~ 343 ~

Tiecelijn 27

De gemeente Sint-Gillis-Waas zal alvast tevreden zijn met de keuze, ze is
trots op haar vossen. Ze veroverde het beeld niet zonder slag of stoot. Er werd
met de hele bevolking voor gestreden. Het bronzen beeld dat een landschap
voorstelt met een menselijk figuur en drie vossen was immers de inzet van de
wedstrijd Een thuis voor een beeld 2009 van Radio 2 Oost-Vlaanderen en de
provincie Oost-Vlaanderen. De locatie in Meerdonk is ideaal: het werk staat
in een desolaat open landschap nabij de plek waar Kriekeputte wellicht te situeren is. Het beeld is typisch voor de maker. Het benadrukt de ruimte; de
mens werd herleid tot een anoniem silhouet maar de vossen zijn uitgesproken
aanwezig. In de volledig bronzen beeldengroep kregen ze van Caroline Coolen
een mooie rode vacht.
Op het moment dat de nieuwe borden voorgesteld werden, liep in Hof ter
Saksen in Beveren een tentoonstelling met werk van Caroline Coolen. Deze
expositie kaderde in het voorzitterschap van Beveren in het Intergemeentelijk
project Land van Reynaert. Ook deze tentoonstelling liep onder de titel Free
Foxes. De expo waarin ze twaalf verschillende werken toont die allemaal ‘de
vos’ als onderwerp hebben, sloot aan op de Ab homine creatum-editie van
Beeldig Hof ter Saksen waaraan Caroline Coolen met twee werken en veel
enthousiasme had deelgenomen.
Als ik aan Caroline Coolen denk, denk ik aan haar foto in de catalogus van Ab
homine creatum. Op die foto vertoont de hond op haar schoot zoveel gelijkenis
met de vossenbeelden rond hen, dat ik eerst dacht dat ze met een vossenrekel
poseerde. Ze ziet er gelukkig uit tussen haar dieren en de hele sfeer roept bij
mij herinneringen op aan een boerderij uit mijn jeugd waar een paard een ‘pjeid’
genoemd werd of, als een bepaalde rode ruin bedoeld werd, ‘da’n vos’. Neen,
Caroline Coolen is geen kennis uit lang vervlogen tijden, ze is evenmin roodharig en komt niet uit het Waasland maar als ik haar met één woord zou moeten
beschrijven, bekruipt me het verlangen om dat met het woord ‘vossig’ te doen.
In het Engels betekent foxy, sexy met klasse. In het Nederlands vond ik tot
mijn verbazing geen vergelijkbaar adjectief. Maar als het woord ‘kattig’ bestaat,
waarom dan ‘vossig’ niet? Als betekenis dicht ik dit woord in de eerste plaats
een grote eigenzinnigheid en een speelse wispelturigheid toe. Maar zelfverzekerdheid, onvoorspelbaarheid en succes moeten er ook in vervat worden net
als de liefde voor de natuur, de open ruimte en de drang naar vrijheid. In die
eigenschappen herken ik Caroline Coolen.
Caroline Coolen komt uit Sint-Truiden, in de Belgische provincie Limburg.
Ze heeft een bijzonder eigenzinnige manier van werken. Ondanks haar be-
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wondering voor schilderijen, is haar eigen werk vaak driedimensionaal. In de
tentoonstelling Ab homine creatum toonde ze Chouffleur, een vrouwenfiguur
met het hoofd in de vorm van een romanesco-kool. In dezelfde tentoonstelling
combineerde ze in het werk Boars de koppen van everzwijnen (boars) met de
stafkaarten van hun biotoop. De bizarre combinaties die ze in de keuze van
haar onderwerpen maakt worden beklemtoond door het gebruik van verschillende technieken en materialen. Ze verwerkt natuurlijke materialen, keramiek,
brons, polyesterschuim, zeefdruk en tekeningen door elkaar, waardoor haar
werk een ongewone eclectische eenheid uitstraalt. Ze zet de toeschouwer op
het verkeerde been door hier en daar delen van een werk te beschilderen of
te bekleden. Zo gebruikt ze soms echte autobanden als sokkel, gecombineerd
met afgietsels ervan in brons of keramiek en meestal beide samen. Naar behoefte laat ze keramiek en brons op elkaar lijken om eenheid te creëren of bereikt ze contrasten door de kenmerkende eigenschappen van deze materialen
net zeer zichtbaar te maken. Details en texturen zijn hierbij belangrijke elementen. Vaak komen die details en texturen ook in een andere vorm terug in
een ander werk. Over de combinaties in materiaalgebruik liet Caroline Coolen
zich ontvallen: ‘Ik hou er niet van om me aan regels te houden, ik ga niet met
de materialen om zoals het officieel zou moeten.’ Het feit dat ze dat schijnbaar
moeiteloos kan, toont aan dat ze over een sterke techniek beschikt in diverse
disciplines. Moet het gezegd dat ze een veelzijdig kunstenaar is?
Caroline Coolen werkt niet alleen op vossige wijze, de vos neemt in haar
werk ook een bijzondere plaats in. Meermaals is hij de centrale figuur. Zij projecteert net als Willem die Madoc maakte, eigenschappen van het menselijk
handelen op de vos – en op de andere dieren – in haar werk. Maar ze schetst
hem nooit vanuit zijn negatieve reputatie, ze stelt hem niet voor als geslepen
of onbetrouwbaar. Alle dieren die zij als hoofdpersonage opvoert zijn de verschoppelingen, de underdogs. Zij wil de vos ontdoen van zijn door de mens
toegewezen negatieve eigenschappen: listig en sluw, en begrijpt die liever als
alert en intelligent.
De vos veroverde zijn plek in haar oeuvre toen Caroline Coolen gefascineerd
raakte door de (pool)vos. Ze voelt zich sterk aangetrokken door ruige berglandschappen en weidse vlaktes. Die dienen haar vaak tot inspiratie. Op zoek naar
ruimte en het verlangen ver te kunnen kijken vertrok ze in 2007 op uitnodiging
van de Universiteit Antwerpen naar Spitsbergen, afgelegen, onherbergzaam,
geïsoleerd, een archipel in de Noordelijke IJszee ruim 500 km ten noorden van
Noorwegen. Het arctische landschap maakte grote indruk op haar en dat resul-
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teerde in een visueel dagboek, waarin ze de ruige en tegelijk kwetsbare omgeving
schetste in tekeningen en aquarellen. Caroline Coolen is een vaardig tekenaar,
dat merk je aan de beelden, hoewel die niet rechtstreeks uit de getekende indrukken ontstaan. Vaak ontdekt ze de overeenkomsten pas achteraf, als een beeld
klaar is. Zoals elk goed tekenaar is ze in de eerste plaats een gedreven observant.
Dat observatievermogen ligt aan de basis van haar werk. Ze gaat niet mee in de
richting om minimalistisch of abstract te werken. Haar werk vertrekt vanuit
de werkelijkheid. Haar voorkeur ligt duidelijk in het figuratieve en mensen of
dieren vormen het hoofdonderwerp. Ze wil ze anders bekijken, maar zonder
daarmee opzettelijk een boodschap te willen verkondigen. Daarom plaatst ze
haar figuren – of delen ervan – in een andere context. Daarbij combineert ze die
figuren met diverse alledaagse voorwerpen en geeft hen een plaats in de ruimte.
Het resultaat krijgt daardoor een nieuwe betekenis.
In Spitsbergen dus ontstond de bijzondere affiniteit met de (pool)vos en die
blijft tot uitdrukking komen, zowel in tekeningen en schilderijen als in installaties. In het werk van Caroline Coolen blijven vossen terugkomen in zeer uiteenlopende vormen, kleuren en formaten. Van piepkleine figuurtjes in kunststof tot ruimtevullende vosseninstallaties zoals Arctic landscapes en prachtig
geschilderde vossenlandschappen zoals Das Treffen en Zelfportret als knaap.
De vossen worden net zo goed gecombineerd met menselijke silhouetten als
met een autoband, een olievat, een tafelkleed, een katapult, zoals Drijpikkel,
of een echte vossenschedel. De materialen die hierbij gebruikt worden gaan
van met aquarel gekleurde tekeningen tot glanzende keramiek, van ruwe terracotta tot echte vossenpels. De kleuren zijn soms sober en ingetogen, vaak kil
en afstandelijk, soms hevig als een pijnlijke schreeuw. Elk van de werken, of het
nu een tekening is of een installatie, piepklein of reuzegroot, straalt ruimte uit,
de ruimte waarnaar Caroline Coolen steeds op zoek is. De werken slagen erin
om zowel vervreemding als vertrouwdheid op te roepen, een spel van aantrekken en afstoten van de toeschouwer. Misschien net het gevoel dat de vos bij
het publiek oproept: de gewiekste schelm, de sluwe dief maar tegelijk ook een
prachtig dier dat er telkens opnieuw in slaagt om de mens – verwaande diersoort die we zijn – te verschalken.
Met het beeld Free Foxes, de foto van Free Foxes op de infoborden en de tentoonstelling Free Foxes in Beveren, scoorden de vossen van Caroline Coolen
driemaal in het Waasland en ik ben er vrijwel zeker van dat dit vossenverhaal
nog lang niet afgelopen is. Foxy Caroline Coolen is alvast een kunstenaar om te
volgen, zeker door diegenen die net als zij door vossen gefascineerd zijn. Deze
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artistieke vos verliest zijn streken niet, hoe vaker je het werk van Caroline Coolen bekijkt, hoe boeiender het wordt. Hou haar website in het oog, de toegang
ertoe wordt bewaakt door een tekening van haar werk Boars met een kloppend
hart en dat beeld zegt meer over haar en haar werk dan alle woorden die ik
erover kan schrijven.
Illustraties
1. Caroline Coolen
2. Free Foxes 2009. Sint-Gillis-Waas
3. Landschapsdrager 2008. Maquette voor Free foxes terracotta
4. Das treffen 2013. Installatie
5. Free Foxes en zelfportret als knap 2010. Houtskool en acryl op papier
6. Free foxes 2009. Ets zeefdruk
7. Polar Foxes 2009. Aluminium en acryl op muur
8. Foxtrot 2009. Terracotta
9. Foxtrot 2009. Terracotta (Dances with foxes 2)
10. Drijpikkel 2013. Kunststof en berk
11. Firefox 2013. Keramiek | vossenschedel
12. Acrofox. Keramiek
13. Firefox II. Keramiek
14. Rococofox. Keramiek
15. Spitsbergen 2007. Installatie | mixed media
Foto’s: © Kristof Vrancken en Diego Franssen
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Met Oldrich Jelen op het
ex-libris- en Reynaertpad
Jack van Peer

In het najaar van 2013 kruiste een witte ex-librismerel mijn pad in ‘Epreuve
d’ Artiste’, de exquise galerij van de gezusters Chris en Lucienne Verheyen in
Antwerpen, gespecialiseerd in grafiektentoonstellingen. Toen ik van tevoren
de tentoonstelling verkende in het vooruitzicht van de openingstoespraak ‘Mag
er gelachen worden met grafiek?’, was ik vooral verrast door het onaangekondigde en voor België ongekende werk van de Pragenaar Oldrich Jelen. Toen
bij de vernissage de kunstenaar met zijn charmante echtgenote ook aanwezig
bleek te zijn kon mijn avond helemaal niet meer stuk.
Voornoemde galerij heeft reeds jarenlang een samenwerkingstraditie met Tsjechische en Slovaakse kunstenaars. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze vijftiger voor ons nog een illustere onbekende was. Een te grote bescheidenheid en
meer bezig zijn met werken dan met promotie maken, zijn daarvoor de enige verklaringen. Geboren in 1961 en met een ruim en gevarieerd oeuvre, kan men hem

~ 352 ~

Tiecelijn 27

nochtans nauwelijks een nieuwkomer noemen. Oldrich – Olda voor de intimi –
groeide op in een eerder landelijk stadje in Centraal-Bohemen, in de schaduw van
een heuvel met een markant middeleeuws kasteel. Deze jeugdimpressies maken
deel uit van zijn geestelijk en artistiek DNA. In de meeste van zijn werken spelen
romantische landschappen, wouden in de meest diverse vormen en pittoreske
heuvels een vooraanstaande rol. Van kindsbeen af had hij twee passies: tekenen
en boeken. Aanvankelijk werd hij opgeleid als boekbinder, waarin hij vanwege
die passies zeker zijn gading vond. Deze handenarbeid heeft ongetwijfeld de basis gelegd voor zijn nauwgezetheid, geduld en oog voor detail bij zijn artistieke
arbeid. Intussen volgde hij privaat teken- en schilderlessen, maar hij leverde ook
her en der hand-en-spandiensten om de kosten daarvan te dekken.
Op zijn 23ste verliet hij zijn geboortestreek en trok hij vol ambitie naar Praag,
waar hij in 1989 werd toegelaten tot de Academie voor Schone Kunsten. Daar
startte hij aanvankelijk in de schilder- en later in de tekenafdeling. Ook daar
moest hij echter bijklussen om in zijn onderhoud te voorzien, waardoor hij als
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illustrator begon samen te werken met enkele tijdschriften en uitgeverijen. In
den beginne beperkte zich dat tot kleine thematische illustraties, maar reeds
zeer snel kreeg hij een volledige creatieve vrijheid. Uiteindelijk werd hij zo succesvol dat hij na drie jaar de Academie verliet. Bovendien was zijn drang naar
artistieke vrijheid dermate groot dat de academische structuren voor hem meer
storend dan heilzaam waren. De belangrijkste Tsjechische kranten en magazines deden beroep op zijn inspiratie, maar ook door Playboy, Penthouse en
Quo werd hij bijzonder gegeerd. Vooral zijn nauwe samenwerking met KMIT
(tijdschrift van het Centrum voor Onafhankelijke Journalistiek) was voor hem
bevorderlijk, gezien deze krant zich volledig ontwikkelde in de richting van
zijn illustratieconcept. Na de ‘Fluwelen Revolutie’ waren er nog nauwelijks barrières die zijn talenten in de weg stonden.
In 1998 tekende hij een contract met de prestigieuze uitgeverij Albatros, waar
hij meteen, en zelfs twee jaar op rij, een bijzondere onderscheiding kreeg voor de
illustraties bij publicaties van Jostein Gaarder. Na vijf jaar had hij al enkele dozijnen boeken van tekeningen voorzien. Maar ook in het buitenland bleef zijn talent
niet onopgemerkt. Zo illustreerde hij de Engelse uitgave van de Ierse Bairbre Mc
Carthy‘s The Keeper of the Crock of Gold. Dit boek werd in 2009 door de Ierse
premier aan president Barack Obama geschonken voor diens dochters.
Oldrich Jelen is een begenadigd tekenaar, die haarfijn de combinatie maakt van
opgeslagen waarnemingen uit zijn jeugd en de uitbeelding van wat er in zijn verbeelding leeft. Dankzij een andere combinatie, deze van de vrije grafiek met de
toegepaste kunst, creëert hij illustraties die de kracht van de originele tekst vaak
overschrijden. Niet zelden vormen zij een verhaal op zich, waardoor zij een onaf-
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hankelijk en eigen leven gaan leiden. Zo gaan Olda’s creaties stelselmatig deel uitmaken van hun eigen (verhalen)wereld. Het zou me niet verbazen dat sommigen
deze boeken eerder kopen vanwege de oogstrelende illustraties dan vanwege de
tekst. Ik heb een gelijkaardige perverse attitude met de illustraties van Jan Bosschaert en Jan de Maesschalck. Precies vanwege zijn geweldige tekenvaardigheid
is de lithografie voor Olda het uitgelezen middel om zijn verbeeldingspotentieel
optimaal en nauwgezet aan het papier toe te vertrouwen. Hij is er zich anderzijds
van bewust dat het feilloos drukken van deze aan de ‘speksteen’ toevertrouwde
hersenspinsels een even groot vakmanschap vereist, waarover hij helaas zelf niet
beschikt. Daarvoor kan hij blind vertrouwen op een formidabel meesterdrukker als Petr Korbelar, die dit karwei met een uitzonderlijke preciesheid weet te
klaren. Het staat buiten kijf dat Oldrich Jelen intussen een vaste en toegevoegde
waarde is geworden voor de Tsjechische kunstwereld.
Jelen heeft een optimistisch karakter, is immer goedlachs, is meer luisteraar
dan prater en heeft een innemende persoonlijkheid. Hij is de bescheidenheid
zelve, die bijna door deze onopvallendheid opvalt binnen een artistieke stroming die meer en meer getuigt van opportunisme met een marketingstrategie die de perceptie verheft boven de inhoud. Een humoristische ondertoon
komt ook meestal tot uiting in zijn werk, zelfs in prenten die in een morbide
atmosfeer baden, wanneer schaduwen tot leven lijken te komen, duistere figuren wegduiken onder grote hoeden of ledematen vingerwijzend een eigen
leven gaan leiden. Maar die steeds aanwezige humor is ook in meer sprookjesachtige taferelen niet weg te denken. Ze komt vooral tot zijn recht in zijn
maatschappijkritische boodschap zoals onder meer inzake drankmisbruik of
milieuverontreiniging. Bij het zien van deze prenten, die vaak karikaturen van
het dagelijks leven lijken, verbaast het me dat hij zich nog niet aan cartoons
heeft gewaagd. Ook daarin zou hij zeker succesvol zijn.
Succesvol wordt hij ongetwijfeld in een ander ‘bizar’ ‘domein’, namelijk dat
van het ex libris. Jelen had nog nooit een ex libris gemaakt! Zoals voorheen
vermeld heb ik met deze boeiende graficus gedachten en ideeën kunnen uitwisselen, die voornamelijk geïnspireerd waren op de vergelijkbare kenmerken
en uiterlijkheden die de boekillustraties en de boekmerken met elkaar gemeen
hebben. Beide hebben de visuele veruiterlijking van een verhaal, een boodschap
of beschrijving als essentie. De vaardigheid en verbeeldingskracht die Olda Jelen in zijn illustraties tentoonspreidt, moeten van hem ook een begenadigd exlibrisontwerper kunnen maken. Zowel de picturale ervaring, als de omgang
met de relatie opdrachtgever/kunstenaar en de onderlinge wisselwerking zijn

~ 355 ~

~ 356 ~

Tiecelijn 27

hem niet vreemd. Tot mijn bijzonder genoegen is hij dan ook op mijn verzoek
ingegaan om voor mezelf en mijn partner Anita Thys een ex libris te ontwerpen. Binnen de kortste keren hebben andere Graphialeden dit voorbeeld gevolgd. Olda’s enthousiasme was dermate groot, dat hij dit voorjaar ook op een
ex-libriscongres in het Italiaanse Bodio Lomnago zijn opwachting maakte en
ook daar meteen een resem opdrachten mocht noteren.
Voor een vereniging die de promotie van het ex libris en de ex-libriskunstenaars als missie hoog in het vaandel voert, is de ontdekking van dergelijk talent en potentieel als het ware een godsgeschenk. Het enthousiasme waarmee
Olda Jelen de uitdaging heeft aangenomen, en het enthousiasme waarmee hij
door de verzamelaars werd onthaald is beloftevol. Op een moment dat wel
eens aan het voortbestaan van het ‘fenomeen’ ex libris wordt getwijfeld vanwege onder andere een bloedarmoede aan geïnteresseerde kunstenaars, zijn de
verbeeldingskracht en de technische precisie van Olda Jelen een verademing.
Toen Rik van Daele mij polste, op zoek naar een waardevolle prent als cadeau
voor de steunende leden, lag mijn antwoord vanzelfsprekend voor de hand. Dit
was meteen een vierledige opportuniteit: een stimulans voor een geëngageerd
kunstenaar, een promotioneel succes voor de ex-librisvereniging Graphia, een
unieke gelegenheid voor het Reynaertgenootschap, maar vooral een uitzonderlijk authentiek en origineel geschenk voor de Reynaertliefhebbers.
Om de lezer te laten kennismaken met de kunstenaar en zijn werk drukken wij
een aantal illustraties van Jelen bij deze bijdrage af. Wij concentreren ons vooral
op enkele prenten met dieren of prenten die een thematische verwantschap vertonen met het ex libris voor het Reynaertgenootschap. Een blik in de interne
keuken is steeds interessant. Vandaar dat we Jelens eerste voorstel én het uiteindelijke resultaat – een ex libris op naam van het Reynaertgenootschap – naast
elkaar afdrukken. De eerste prent, gemaakt op basis van een korte inhoud van
het verhaal en de opgave van enkele bronnen en illustratiereeksen, evolueerde
na vele mails en suggesties in een erg geslaagde litho, gedrukt op 200 exemplaren, waarin zowel de opdrachtgever als de kunstenaar zich konden vinden.
Daar waar de eerste prent een relatief brave Reynaert toonde, is het uiteindelijke resultaat veel meer polyinterpretabel. Reynaert trekt weg uit een land dat
bevolkt wordt door onheilspellende wezens. Hij trekt naar het Heilig Land,
uitgebeeld als een vis, met een knipoog naar Brandaan en Bosch.
Voor een meer uitgebreide, andere versie van deze bijdrage, zie: Boekmerk, nr. 46
(november 2014).
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Reinardus, volume 24
Gert-Jan van Dijk

Recentelijk verscheen Reinardus. Yearbook of the International Reynard
Society, 24, 2012. Opnieuw zorgden de auteurs en de redactie voor een meer
dan lezenswaardige inhoud.
Antonella Amatuzzi behandelt ‘Les fables en rondeau de Charles de SaintGilles Lenfant: l’exercice de style d’un mousquetaire du roi' (p. 1-20). Amatuzzi,
succesvol leerling van de fabelschool te Turijn, stelt de kleine fabelcollectie van
Charles de Saint-Gilles Lenfant centraal. Laatstgenoemde vertoefde in hoger
sferen: hij was onder Louis XIV page en onderbrigadier der musketiers. Zijn
28 fabels zijn gecomponeerd als rondo’s. In deze eigenaardige structuur wordt
het eerste hemistichium (een halve versregel) van de eerste strofe herhaald als
laatste van de tweede en derde strofen.1 Verrassingseffecten – bijvoorbeeld
surtout na sur tout – zorgen ervoor dat de a priori te verwachten monotonie
van deze stijldwang doorbroken wordt. Terwijl tijdgenoten met de compositie
van Fables nouvelles de vergelijking met de ongenaakbare Jean de la Fontaine
trachtten te vermijden, zocht onze musketier het in de strakke vorm van zijn
fabelverzen. De auteur besluit haar analyse – wellicht de eerste ter wereld –
met een heruitgave van de 28 minifabels.
Massimo Bonafin vergelijkt in ‘Éléments pour une comparaison du trickster
Renart avec le renard dans la tradition littéraire chinoise’ (p. 21-28) de rol van
de vos in de Westerse fabel- en dierenepostraditie met die in de Chinese literatuur. Het dier met de rossige vacht en de imposante staart bedriegt, maar
wordt ook bedrogen. Zijn tegenstanders zijn mensen, wolven en honden. Hij
brengt leven en dood. De auteur stelt een boek in het vooruitzicht in samenwerking met Chen Ying, die hem ook nu heeft geholpen met de vertaling van
enkele spannende Chinese verhalen uit de tiende-eeuwse Taiping Guang ji,
waarmee hij zijn betoog lardeert.
De Latijnse bestiaria gaan terug op de Griekse Physiologus, een verzameling van korte, laat-antieke traktaten van bestaande en mythologische dieren, vogels, reptielen en stenen met moraliseringen voor christelijke lezers.
De handschriften van de Latijnse bestiaria worden traditioneel ingedeeld
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in families, meest recentelijk in Bls, H, Transitioneel, Tweede, Derde en
Vierde. Eerst geeft Ilya Dines in ‘The problem of the Transitional Family of
bestiaries’ (p. 29-52) een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek naar
de Transitionele Familie, met aandacht voor het aantal en de volgorde van de
capita, de miniaturen, het voorwoord en de excerpten uit met name de Etymologiae van Isidorus van Sevilla. Daarna volgt een scrupuleuze en uiterst
zorgvuldige vergelijking van de afzonderlijke manuscripten. Het enige dat nog
maar ontbreekt is een stemma.
Gian Paolo Giudicetti, zoomt in ‘Hersent et la pluralité des perspectives
dans Le Roman de Renart’ (p. 53-76) in op de vrouw van Ysengrin, Hersent.
Zij speelt een actieve rol in de omgang met Renart. Daarbij geeft zij er blijk van,
grote elocutieve en retorische kwaliteiten te bezitten, net als, of misschien nog
wel meer dan Renart. De auteur vat de Roman de Renart op als een organische
eenheid, en behandelt in een close reading verschillende branches, met name
de voor onze lezers vanzelfsprekend buitengewoon interessante branche IX,
Tiecelin, alsmede branche XIV, Renart le Noir, waarin Renart en Hersent
in totaal driemaal seksueel contact hebben. Ook worden de twaalfde-eeuwse
Ysengrimus en Goethes Reineke Fuchs kort aangestipt.
Daniel Lievois en Baudouin van den Abeele spreiden een gelukkige samenwerking tentoon met hun minutieuze studie naar de kleine dierentuin – van
met name leeuwen, maar ook beren, luipaarden en lynxen – bij de residentie van
de Graven van Vlaanderen en de Habsburgse dynasten te Gent (‘Une ménagerie princière entre Moyen Age et Renaissance. La Cour des Lions à Gand de
1421 à 1641’, p. 77-107). De auteurs, die bronnenonderzoek hebben gedaan in
de archieven van Lille, Brussel en – uiteraard – Gent, hebben werkelijk overal
aan gedacht, en diepen een veelheid van thema’s uit: van voedsel (een half schaap
per dag) en kooien (continu gerepareerd) tot reproductie (welpen geboren in
gevangenschap, hetgeen aangeeft dat de wilde dieren goed verzorgd werden) en
spannende episodes, zoals de dood van een bewaker en publieke spelen waar de
Romeinen zich niet voor hadden hoeven schamen (leeuw tegen paard of beer
tegen stier). De leeuwen, die werden ‘gerekruteerd’ uit Noord-Afrika of wederkerige vorstelijke presentjes waren, hadden een heraldische en emblematische
dimensie; zij symboliseerden het vorstenhuis, dat ze in zijn blazoen voerde. Vergelijkbare detailstudies naar de ménageries van Firenze en Paris zijn gewenst
– het meest recente boek over dit onderwerp is al meer dan een eeuw oud.
Luke William Mills onderwerpt in ‘Oaths and Asseverations in Dame Sirith’ (p. 108-130) de opvallend talrijke religieuze eden en verzekeringen in het
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oudst bekende Engelse fabliau, Dame Sirith, aan een close reading, om aan
te tonen dat zij een contrast vormen tussen de religieuze idealen waarnaar zij
verwijzen en de profane werkelijkheid waarin ze gebruikt worden. In het slotdeel van zijn bijdrage – eindelijk weer eens een over fabliaux – vergelijkt hij nog
twee fabels uit de Disciplina Clericalis van Petrus Alphonsi en de Exempla
van Jacques de Vitry, alsmede een allegorie uit de Gesta Romanorum en de
Summoner’s Tale van Geoffrey Chaucer.
Paolo Rinoldi focust op veranderingen van dierennamen in het Oudfrans,
die vaak teruggaan op etymologiseringen bij met name Isidorus van Sevilla
(‘Les noms et les choses. Quelques exemples animaliers, p. 131-151). De auteur
geeft een schat van voorbeelden, waar ik er hier slechts een van laat volgen: cocodrille > co(r)catrille > cocatrix > caucatrix > corcotrix; voor de rest moet
u toch echt het artikel zelf lezen.
Het enige bewaarde, autografe manuscript van een onuitgegeven encyclopedie die teruggaat op de De natura rerum van Thomas de Cantimpré wordt bestudeerd door Max Schmitz in ‘Les éléments provençaux dans le Viridarium
encyclopédique de Jean Raynaud (vers 1382-1385 - après 1416)’ (p. 152-182).
Schmitz gaat op zoek naar Provençaalse ingrediënten, die van tweeërlei aard
zijn: 1. Geografische verwijzingen en 2. Provençaalse woorden in de marge of
in de tekst. In de eerste categorie zitten bijna allemaal mirabilia, bijvoorbeeld
een passage over Siamese tweelingen, die het leesplezier vergroten; die uit de
tweede zijn kruiden, winden en dieren, waarbij de talrijke vissen in verband
kunnen worden gebracht met de havenstad Marseille. Zo combineert deze
Provençaalse encyclopedie opmerkelijk genoeg een universele inhoud met regionale elementen.
Kathryn L. Smithies behandelt een scabreus fabliau – alweer het tweede in
dit jaarboek van Reinardus – over een door haar vader in een toren opgesloten
meisje dat desondanks wordt ontmaagd in ruil voor een door een lakei meegenomen kraanvogel (‘Contextualising the Crane in the Fabliau Cele qui fu foutue et desfoutue’, p. 182-200). De auteur plaatst het gedicht, en dan met name
de rol van de vogel daarin, in een sociale, culturele en literaire context, waarbij
zij wellicht nog had kunnen wijzen op de eveneens door haar vader in een toren
opgesloten Danaë in de Griekse Perseusmythe.
Een van de redacteuren van Reinardus, Richard Trachsler, laat zien hoe al vanaf de Klassieke Oudheid – met name bij Plinius – de hyena gekenmerkt wordt
door een pluriforme transgressie van de door God ingestelde orde der natuur:
hermafroditisme (mannelijk – vrouwelijk), opgraven van lijken (dood – levend),
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leven in het donker (dag – nacht) (‘La pire de toutes les bêtes. Observations sur
l’hyène médiévale', p. 201-214). Aristoteles was zoals zo vaak zijn tijd vooruit,
maar werd in dezen niet geloofd – mogelijk ging het hardnekkige geloof aan
de wisseling van sekse terug op de eigenaardigheid van de gestreepte hyena, bij
dewelke de vrouwelijke geslachtsorganen enige gelijkenis schijnen te vertonen
met de mannelijke. Pas Konrad Gessner (1551) trapte er niet meer in: deze
fabel is commentitium (een leugen).
Simone Ventura tot slot bespreekt een anonieme Occitaanse vertaling van
het twaalfde hoofdstuk van De proprietatibus rerum van Bartholomaeus
Anglicus, dat geheel gewijd is aan de avifauna. Het artikel (‘‘Dels auzels qui
perteno ad ornament del ayre’. Remarques autour du livre XII de l’’Elucidari’,
traduction occitane du ‘De proprietatibus rerum’’, p. 215-246) staat bol van
gedetailleerde driehoeksvergelijkingen tussen het Latijn, het Frans (van Jean
Corbechon) en het Occitaans – de lectuur van deze bijdrage is goed voor je talenkennis. Wat ik wel een beetje miste was een duidelijke conclusie – nu stopt
de auteur abrupt.
Na de eigenlijke bijdragen volgt een bespreking van een recent boek van Anne
Elizabeth Cobby, The Old French Fabliau. An Analytical Bibliography,
Woodbridge, Tamesis, 2009 door Frank Brandsma (p. 247-249). Dit boek, dat
de standaardeditie van Van den Boogaard & Noomen (Nouveau Recueil Complet des Fabliaux) uiteraard tot uitgangspunt neemt, zal eenieder die dit kleine
maar fijne genre een warm hart toedraagt onschatbare diensten bewijzen.
Informatief is verder (p. 250-253) het programma van het negentiende internationale Reynaertcongres dat van 21-24 september 2011 gehouden werd
te Aix-en-Provence (Frankrijk), en waarop meer dan de helft van de zojuist
beschreven artikelen als lezingen terug te vinden zijn.
Het boek besluit (p. 254-259) met een tweetal In memoriams van twee
grote Reynaerdianen die tot ieders spijt het tijdelijke met het eeuwige hebben
verwisseld. Het betreft hier Jean Batany (1928-2012; geschreven door Joël H.
Grisward) en Ferruccio Bertini (1941-2012; van de hand van Caterina Mordeglia). Eerstgenoemde (die aan de Universiteit van Avignon en later Caen
verbonden was), een markante maar erudiete verschijning op tal van colloquia en symposia, heeft meer dan twintig fabelartikelen geschreven, terwijl de
laatstgenoemde niet alleen bekend is door zijn Interpreti medievali di Fedro
(Liguori, 1998) maar dat vooral zal blijven vanwege de door hem gestichte
fabelreeks FLMU – Favolisti Latini Medievali ed Umanistici aan de Universiteit van Genova.
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Richard Trachsler, Baudouin van den Abeele en Paul Wackers (red.),
Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society / Annuaire de la Société Internationale renardienne, vol. 24, Amsterdam/
Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2012, 259 p. ISBN
978 90 272 4053 8 – ISSN 0925-4757 / E-ISSN 1569-9951.

Noten
1 Men vergelijke de Byzantijnse tour de forçe: ‘(Pseudo-)Ignatius’ Tetrastichs: Byzantine
Fables d'une élégance laconique’, in: Reinardus, 9 (1996), p. 161-178 (van de hand van uw
recensent).
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Lyriek van episch formaat
HET BOEK HAUSER van Annemarie Estor
& Lies Van Gasse
Yvan de Maesschalck

Kaspar Hauser (1812-1833) is één van die talloze historische figuren waarvan
de contouren nooit helder willen oplichten. Achteraf beschouwd leek deze uit
het niets opduikende figuur voorbestemd te inspireren tot grootse artistieke
creaties, want hij was/is nu eenmaal schimmig, onvatbaar en mateloos intrigerend. Kaspar Hauser is, mede dankzij de films die aan hem zijn gewijd – in
1974 en 2013 – en de onverdroten zoektocht naar zijn herkomst, een blijvende
bron van creatieve verwondering gebleven. De verwilderde jongeman die bij
zijn plotse verschijnen op zestienjarige leeftijd slechts een handvol frasen zou
hebben gepreveld, komt bijna tweehonderd jaar na zijn dood volop tot leven in
het achttiendelige ‘epos’ van Lies van Gasse en Annemarie Estor: het boek
hauser. ‘Al wat wij weten is zijn naam, zijn bloedgroep / en dat hij in een ver
land door muggen is geteisterd’ (p. 42).
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De plechtige, statige titel roept weliswaar Bijbelse voorbeelden in herinnering,
maar verwijst in eerste instantie naar de slotscène van het boek waarin een moegestreden Hauser na ‘veertig dagen doelloos dwalen’ (p. 135) in een goed gesorteerde boekhandel terechtkomt, waar ‘twee meisjes giechelend koffie drinken’,
hijzelf het stof afblaast van ‘een dik boek’ en ‘de letters spelt op het omslag: het
boek hauser’ (p. 139). Dat Hauser met trillende vingers het relaas van zijn eigen
onbestemde leven zal hebben gelezen, hoeft niet te worden betwijfeld. Dat heb
ook ik gedaan, in de wetenschap dat beide aanstormende grandes dames van de
contemporaine literatuur elkaar per prentbriefkaart ongeveer vier jaar lang – van
eind 2009 tot half 2013 – hebben bestookt met op elkaar inhakende verzen om
het korte leven van deze langschaduwige figuur uit te beelden.
Het prachtig geïllumineerde boekwerk maakt, blijkens het dankwoord,
deel uit van een ‘multimediaal project’, annex ‘open laboratorium op het web’,
waaraan diverse auteurs hun welwillende medewerking hebben verleend. het
boek hauser is dan ook niets minder dan het centrale luik van een iconografisch fraai verzorgde intertekst, of nog, een met honderden heerlijke verzen
omkranste beeldenstroom waar de opgejaagde Hauser het kloppende hart van
vormt. Die beeldenstroom maakte gedurende vele weken ook het voorwerp
uit van een fascinerende tentoonstelling op de schone bovenverdieping van het
Antwerpse Letterenhuis (van 14.9.2013 tot 15.12.2013), waaraan de lyrisch
gestemde bezoeker werd uitgenodigd een creatieve bijdrage te leveren.
Het brokkelige, fragmentarische verhaal over Hauser wordt meestal vanuit
zijn standpunt naverteld, maar bijna even vaak vanuit dat van zijn vader. Geholpen door de lieftallige verpleegster Ans, komt Hauser van zijn ziekbed af
en aanvaardt hij een wereldomvattende tocht naar het land Moriar, ‘het land
waar de draak hem beloert met fnuikende ernst’ (p. 28). Wat hij verlangt is
niet minder dan zich te bevrijden van de angst der angsten: die voor de dood.
Hauser spreekt dat verlangen onder meer uit in deze larmoyant aandoende
verzen (p. 18):
Moriar zuigt me zijn binnenste in. En ik trappel, ik bijt me
diep in de wortelen vast. Ik verlies door mijn zwakte het vechten.
Binnen het wak van het nachtwoud ontsluit ik de gieren in mij.
Ik voel hen mijn botten bevrijden. Morire, lasciatemi. Perdo!

In Moriar komt hij oog in oog te staan met een afschrikwekkende draak, maar
dankzij de waakzaamheid van aartsengel Michaël – in de woorden van Michaël
Vandebril – en de onverschrokkenheid van Joris de Drakendoder – in de woor-
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den van Joris Gerits – wordt de draak bedwongen en ziet ‘het drietal de transformatie / met zwellende ogen aan’ (p. 31): uit het monster wordt de vader geboren
die Hauser onverdroten zal belagen. Het hier geëvoceerde gevecht, dat als een
interludium de hele derde zang beslaat, vormt de voorafspiegeling van de ultieme
strijd tussen zoon en vader Hauser in/bij de grot van ‘kattengodin’ Halima: als
een krolse reuzenspin zal ze de vader verleiden en hem in een fatale erotische
omhelzing in al haar holten opslurpen. Tussen beide hoogtepunten in ‘duizelt
Hauser / dwars door versleutelde taal, dwars door het domein van de wijsgeer /
waar talrijke grimmige tunnelbewoners nog lachen, / tot Hauser de rand van de
vortex bereikt, / een opening vindt die hem drijft naar een veld’ (p. 101).
Hauser komt van meet af aan in een draaikolk/vortex terecht, waarvan de zuigkracht niet onderdoet voor die in het lange gedicht ‘Maelstroom’ in de bundel
Brak de waterdrager (2010). Hij wordt aangetrokken door de flemerige brieven
van een dreigend naderende vader, zoals Florentino Ariza zijn geliefde Fermina
Daza voor zich tracht te winnen door haar gedurende tientallen jaren onbeantwoorde brieven toe te sturen in Gabriel García Márquez’ Liefde in tijden van
cholera. Vader Hausers brieven, op tekst van Peter Mangel Schots, verwoorden
de dodelijke begeerte van de vader naar de zoon: ‘In de roes die mij nu overvalt,
herhaal ik steeds je naam: / ‘kasparkasparkaspar’ gaat als een wenteling door
mijn hoofd’ (p. 64). Ze geven zich over aan een partij verbaal ‘schaduwboksen’ en
gehoorzamen daarbij aan de wet van het bloed: ‘want in uw kloppend aderstel, /
daar dansen codes met een grijns te trage tango’s, / reeksen tekens kil de walsen
van de wet’ (p. 79). In ieder geval maken al hun zetten en tegenzetten deel uit van
een geraffineerd metaforisch schaakspel dat aan hun uiteindelijke confrontatie
voorafgaat, zoals uit de volgende flard mag blijken (‘De laatste zet’, p. 89):
Hauser, waak voor het veinzen.
Onderschat uw vader niet.
Wie ooit een briesend paard bereed,
Verschanst zich in een toren.
Is deze fijne dame nog in staat
Een man te redden?
Wie zal straks haar voetjes kussen?
Heeft zij wel een ruggengraat?
Het verraad vergroot nog de vernedering.
Vader stookt zijn gluiperige lopers op.

~ 367 ~

Tiecelijn 27

Dit van woordspelingen, enjambementen en autobiografische allusies doortrokken lyrische epos nodigt de lezer uit tot een betrokken lectuur. Lies van
Gasse en haar zuster Ans gniffelen ongetwijfeld bij het lezen van de volgende
dialoog, waarin hun beider namen tot speels binnenrijm aanleiding mogen geven (‘Een spel’, p. 67):
‘Hij spreekt van torens.
‘Ans, wij moeten ergens heen waar torens zijn.
Wij moeten ons verschansen.’
‘Ja, in Lissabon, daar kan ik vader welkom heten,
niet in deze hut’, en dan pikeert hij nog een keer
zijn degen in mijn lies. Hij spiest me vast aan deze grond,
ik kan hier niet vandaan.

De evocatie van Halima’s tempel, de knipogen naar Dantes tocht in de
onderwereld of Orpheus’ hellevaart (waarbij een figuur met ‘blikken stem’
Hauser tot ‘gids’ dient, p. 114), naar het orakel van Delphi en de hoog oplaaiende vuren (zoals die langs de Congostroom in Conrads Heart of Darkness),
in samenspel met alle bijbehorende tekeningen / schetsen / collages maken
van het boek hauser een betoverende, veelkleurige wijkplaats waarin de
kleurloze, ‘zelfloze’ Hauser een onvervreemdbare identiteit wordt aangemeten. Iets van dat alles klinkt op in de volgende, door zuster Ans gesproken
verzen (p. 68-69):
Wij torsen het beginsel van ons grootse eind.
Voorzichtig prikken nu de torens door de horizon,
zij groeien tot wij daar een stad zien komen: Lissabon.
Wat is mijn lichaam moederlijk. Het slaat zich
beide schouders om. En onderweg gebeurt het
dat hij peinzend naar mij staart.
De brieven zuigen Hauser langzaam leeg.
Er zijn geen panden meer voor deze droeve ogen,
geen behuizing voor zijn zwakke stem.
En als zijn zorgen zijn gaan slapen,
pijn verteert, dan leg ik mij naast hem.
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In gedachten leg ik het boek hauser voor altijd naast me neer, om erin te
verdwalen als zorgen me beletten de slaap te vatten.
(Uitgebreide versie van de recensie die eerder verscheen in De leeswolf, 20 (2014),
1, p. 39-40.)

Annemarie Estor & Lies van Gasse, het boek hauser, Amsterdam,
Wereldbibliotheek, 2013, 143 p., ISBN 978 90 284 2542 2.
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'Want een maan is een spiegel en dus
geschikt voor bespiegelingen'
Over Inmiddels op aarde van Paul Verhuyck –
lunaire reflecties

Yvan de Maesschalck

1
De maan oefent sinds jaar en dag een mysterieuze aantrekkingskracht uit op
geliefden, dichters, zangers, romanschrijvers. Waarom de maan hun verbeelding altijd weer aansteekt, blijft gelukkig een mysterie, maar zeker is dat ze er
niet over uitgezongen of uitverteld raken. Of de romantiek de populariteit van
de maan aanzienlijk heeft doen aanzwellen, laat ik in het midden, maar sinds
het begin van de negentiende eeuw is zij onmiskenbaar vaste prik in het fictionele of lyrische decor.1
Als ik even mag grasduinen in mijn leesherinneringen, komt me eerst en vooral het in maanlicht gedrenkte gedicht Endymion (1818) van John Keats voor de
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geest. Nagenoeg het hele Griekse pantheon wordt erin uitgestald om de bosrijke natuur als een heiligdom en een bezielde werkelijkheid voor te stellen. En
daar maakt ‘the gentle moon’, in ‘Ode to a Nightingale’ ook ‘the Queen-Moon’
genoemd, deel van uit.2 Zee en aarde zijn onweerstaanbaar aan haar kosmische
almacht overgeleverd: ‘O Moon! Far spooming Ocean bows to thee, / And Tellus feels his forehead’s cumbrous load’.3
Keats’ poëzie was, naast het werk van Baruch de Spinoza, voor de jonge
Herman Gorter de belangrijkste inspiratiebron bij het schrijven van het ‘lyrische epos’ Mei, waarvan de eerste zang verscheen in de vierde jaargang van De
Nieuwe Gids (1889). De ‘kleine, blonde Mei’ is een dochter van de zon en de
maan,4 maar beleeft een tijdelijk avontuur in een erg Hollands aandoend landschap. De moederlijke maan waakt over Mei en komt herhaaldelijk in beeld,
maar nergens zo imperiaal als op het einde van de eerste zang:5
Daar kwam de maan en als een admiraal
Voer ze den hemel in, die, zelf in ’t staal,
Voor op de plecht staat achter ’t gouden schild.
Wit zwellen zeilen op het blauw, het zilt
Ziedt en verteert in sprenkels fijn zeeschuim.

Het kan niet verbazen dat het verre en toch dichtbije hemellichaam, dat
zo trouw rondjes draait omheen de aarde, meer dan één schrijver heeft doen
dromen van een reis naar de maan, lang voor Neil Armstrong erop landde op
21 juli 1969. Hoewel Edgar Allan Poe wellicht niet de eerste is die een imaginaire landing op de maan heeft beschreven, is hij toch de eerste leverancier van
een uitvoerig verhaal waarin de vermoede/verbeelde topografie van de maan
uitvoerig ter sprake komt, met name in The Unparalleled Adventure of One
Hans Pfaall (1835). Het verhaal doet verslag van Pfaalls adembenemende ballonvaart en geslaagde poging ‘to force a passage […] to the moon’.6 Dat Poe het
meticuleuze, wetenschappelijk aandoende verslag – een uitvoerige, door Pfaall
geschreven brief waarin ook een dagboek vervat zit – door een oorloos maanmannetje7 laat bezorgen aan twee Rotterdamse professoren, maakt het verhaal
even onwaarschijnlijk als geloofwaardig. Het is in ieder geval zo dat zowel Jules
Vernes tweedelige Autour de la lune (1865/1869/1871) als H.G. Wells’ The
First Men on the Moon (1901) aan Poe schatplichtig zijn voor hun latere – en
toegegeven – veel beroemder gebleven maanreisverhalen.8
Men zou kunnen verwachten dat met het versterven van de romantiek ook
alle interesse voor lunaire verhalen zou uitdoven. Het kortverhaal ‘Clair de
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lune’ van Guy de Maupassant, waarmee de gelijknamige bundel (1883) opent,
bewijst alvast het tegendeel. Het maanlicht inspireert niet alleen geliefden of
monomane zielen, maar ook priesters die van mening zijn dat God ‘n’avait créé
la femme que pour tenter l’homme et l’éprouver’.9 ‘L’abbé Marignan’ bespiedt
zijn nichtje en haar minnaar op een maanverlichte nacht en vraagt zich vertwijfeld af waarom de maan ‘plus poétique que le soleil’ mag zijn en uitgerekend ’s
nachts ‘ce spectacle sublime, cette abondance de poésie’ over de wereld wordt
uitgegoten. Hij wordt op zijn beurt op de proef gesteld alsof hij ‘eût pénétré
dans un temple où il n’avait pas le droit d’entrer’.
Ook naturalistische schrijvers brengen blijkbaar af en toe hulde aan de maan
en hoewel daar talloze voorbeelden van aan te halen zijn, beperk ik me graag
tot de epische openingsscène van La Fortune des Rougon (1871), het eerste
deel van de Emile Zola’s romancyclus Rougon-Macquart (1871-1893). Wanneer de jonge geliefden Silvère en Miette elkaar ontmoeten om aan de volksopstand tegen Louis Napoléon Bonaparte deel te nemen op het kerkhof ‘l’aire
Saint-Mittre’ van Plassans, is de maan (‘les clartés discrètes de la lune’, ‘les
bleuâtres clartés de la lune’) daar de stille maar welwillende getuige van.10
‘Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot’.
Jawel, de maan zet lyrisch gestemde zielen, volkszangers, componisten en schilders aan tot lofzangen op haar schijngestalten. ‘Onder de maan schuift de lange
rivier / over de lange rivier schuift moede de maan’. De maan inspireert – in het
Nederlands toch – tot meer dan één melopee. Ook de naoorlogse poëzie gaat
af en toe zwanger ‘van heimwee naar de maan’, zoals mag blijken uit het werk
van Herman de Coninck, die onder meer de sonnetten van Edna St. Vincent
Millay vrij vertaalde onder de titel Ter ere van de goedertieren maan (1975).
Het slotsonnet begint aldus: 11
Ik heb dit Werk ter ere van de Schoonheid willen bouwen
en ook ter ere van de goedertieren Maan
die heerst over het getij van zeeën en van vrouwen
en die zowel de golven als het bloed doet slaan.

De maan laat zich rijmen en roemen – ook in andere talen. Getuige het los
op Paul Gauguin gebaseerde The Moon and Sixpence (1919) van Somerset
Maugham. De titel zou, volgens een latere brief van Maugham zelf, suggereren
dat wie te veel oog heeft voor de tastbare realiteit (‘sixpence’) de poëtische of
raadselachtige kant van het leven (‘the moon’) over het hoofd ziet.12
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Daar hebben Masami Aomame en Tengo Kawana in Haruki Murakami’s
meeslepende orwelliaanse misdaadtrilogie 1Q84 (2009; 2010/2011), waarin
een gedroomde/virtuele en een reële wereld elkaar raken, juist heel veel oog
voor. Niet alleen staat de maan bijna altijd levensgroot aan de hemel, de schrijvende wiskundeleraar Tengo bespeurt in de buurt ervan doorgaans een tweede
kleinere maan, die hem de weg wijst naar zijn vroegere schoolvriendin Aomame, zoals zijzelf dankzij de schaduwmaan uit het door Tengo herschreven verhaal Air Chrysalis de weg naar hem zal vinden en ‘onbevlekt’ zwanger worden.
Van de talloze verwijzingen naar de dubbele maangestalte, kies ik het volgende
verhelderende citaat: ‘The two moons were visible, occasionally hiding behind
the clouds. The familiar yellow moon, and the new, smaller green moon, both
of them past full, about two-third size. The smaller moon was like a child hiding in its mother’s skirts. The moons were in almost the same location as
the time he saw them before, as if they had been patiently waiting for Tengo’s
return’.13 Helemaal op het einde van deze vuistdikke whodunit, wanneer ze
elkaar hebben teruggevonden, wordt ook de kosmische orde hersteld: ‘It was
just the same old familiar moon. The one and only satellite that has faithfully
circled the earth, at the same speed, from before human memory’ (p. 924).
Veel minder zichtbaar lijkt de maan in de fenomenale, planetaire roman The
Luminaries (Man Booker Prize 2013) van Eleanor Catton, maar als deel van
de dierenriem is zij de stille of versluierde getuige van een complexe misdaadgeschiedenis. Tijdens een flirterig gesprek (op 27 januari 1866) tussen weduwe
Lydia Wells, wier echtgenoot kort tevoren is vermoord, en Aubert Gascoigne
maakt eerstgenoemde zich sterk dat ‘next month will be a month without a
moon’.14 Of een maanloze februari een goed of slecht voorteken is, blijkt uit
het vervolg van het verhaal. In ieder geval is Cattons roman een absolute must
read voor iedereen die zich bewust is van de begrensdheid van het aardse en de
oneindigheid van het lunaire bestaan.
2
Het kan nauwelijks anders dan dat Paul Verhuyck, intussen auteur van een
imposant academisch en fictioneel oeuvre,15 zich bewust was van de lyrische
en/of epische voorgeschiedenis van de maan toen hij aan Inmiddels op aarde
begon. Daar geeft hij overigens openlijk blijk van wanneer de verteller een aantal befaamde antecedenten ter sprake brengt. Van Johannes Kepler gaat het
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via Edmond Rostand naar Edgar Allan Poe, Jules Verne en H.G. Wells (zie
p. 147), terwijl elders een aardige robotfoto van maangodin Selene, inclusief
haar incestueuze verhouding met de zon, wordt getekend en haar vertederende
gevoelens voor Endymion ter sprake komen (zie p. 187). Hoewel Poe’s voornaam anders wordt gespeld – een schuivertje of een bewuste verdraaiing? – zijn
al deze namen ongetwijfeld incontournable als het erom gaat de imaginaire
voorgeschiedenis van de maan uit te spellen. Aan die en andere namen voegt
Verhuyck door middel van deze roman een fascinerend luik toe.
De buitenkant van de hier verhaalde geschiedenis laat zich in een paar zinnen samenvatten. Een zekere Frederik, ook de ik-verteller van dienst, memoreert de kleine heldendaden van hemzelf en zijn klasgenoten, die zich de
‘elf zonen van Kafka’ noemden toen ze in 1958 hun laatste jaar afmaakten
aan het Gymnasium van Dürer. Aan de lotgevallen en vroegtijdige of onverwachte dood van elke klasgenoot wordt telkens een apart hoofdstuk gewijd.
Na hun dood, die volgens Rutger – ‘verreweg de beroemdste van de elf zonen
van Kafka’ (p. 199) en tiende dode – steevast als een vorm van zelfmoord
wordt beschouwd, verhuizen ze naar de maan, waar ze elkaar terugvinden, ongeremd schoolse herinneringen ophalen en prakkiseren over grote en minder
grote levensvraagstukken. Ze verschijnen er in een onstoffelijke gedaante, als
een onderdeel van een ‘vaag soort stilstaand stof ’ (p. 28), vormen met elkaar
een ‘groepsziel’ op basis van de ‘inspirerende, emotionele verwantschappen die
[ze] tijdens het leven ervaren hebben’ (p. 42) en – niet onbelangrijk toch – behouden er hun ‘absolute leeftijd’ van zeventien (p. 43).
Deze ‘geschiedenis’ bestaat uit drie met elkaar verweven verhaalstrengen,
die zich afwisselend op de maan, op school in april 1958 of ergens op aarde
afspelen. Elf klasgenoten aan wie drie hoofdstukken worden gewijd moeten
33 hoofdstukken opleveren, overeenkomstig Jezus’ leeftijd bij zijn dood en de
‘absolute leeftijd’ die alle ouder geworden doden op de maan krijgen. Toch is er
een vierendertigste hoofdstuk toegevoegd. Daarin tracht de enige ‘overlevende’
zijn positie te bepalen tegenover de naar hem hakende vrienden, maar ‘ze mogen roepen wat ze willen’: ‘zelfmoord trekt [hem] niet meer, de dood komt snel
genoeg’. Bovendien maakt het slothoofdstuk duidelijk wat de tijdelijke positie
is van eenieder die op de maan is beland. De maan functioneert immers als een
purgatorium of vagevuur, vooraleer ‘de zonen van Kafka’ als gezuiverde zielen
de ruimte in worden gekatapulteerd om door de natuurlijke kernfusiereactor
die de zon is pijnloos te worden geabsorbeerd. ‘Maar dat is toekomstmuziek
voor de tien gymnasiasten op de maan: Johan, Ben, Bartholomeus, Stijn, Piet,
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Cyriel, Marco, Kobus, Alexander, Rutger zitten daar postuum prenataal te wezen, ongemakkelijk op elkaar gepropt in een verstikkende baarmoeder, die hen
dra zal baren, uitspuiten, de kosmos in zal persen, projecteren naar de zon, dit
wil zeggen: naar de sterren’ (p. 228).
De permanent bemande aanwezigheid van de baarmoederlijke maan maakt
een aardige perspectiefwisseling mogelijk: een alwetende verteller doet in de
maanhoofdstukken verslag van wat de klasgenoten zoal aan elkaar te vertellen
hebben. Van die gedachtespinsels kan Frederik om begrijpelijke redenen geen
weet hebben, maar samen met de ondermaanse hoofdstukken waarin de ikfiguur als bevoorrechte getuige en verslaggever optreedt, bieden die gesprekken
een heldere inkijk in wat ik maar gemakshalve het pedagogische project van
de jaren vijftig zal noemen. Het moet gezegd dat het project, zo daar al sprake
van is, wordt uitgedragen door uitsluitend mannelijke leerkrachten, van wie de
contouren licht tot sterk karikaturaal zijn aangezet. De leraren wetenschappen
en wiskunde, die van wiskunde voorop, worden genadeloos te kijk gezet als
didactisch ondermaats en getalenteerd in ‘het opwekken van antiwiskundegevoelens’ (p. 132). Het hulpopvoedend of ondersteunend personeel dat herhaaldelijk de revue passeert, wordt weinig flatteus de ‘antiterreurbrigade’ genoemd
(bijvoorbeeld op p. 134) en zonder schroom met kampbeulen en nazistisch
georiënteerde denkbeelden geassocieerd. Enige mate van overdrijving lijkt hier
niet te ontbreken, maar het valt niet te ontkennen dat Verhuyck met deze negatief gekleurde beeldvorming naadloos aansluit bij de voorstelling van de leraar
zoals die doorgaans in naoorlogse fictie is terug te vinden, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.16 Hoewel er enige clementie en soms zelfs waardering
voor de leraren moderne talen wordt getoond, zoals voor leraar Nederlands
Denboeft of leraar Frans Ganzerik, kan toch alleen de hooggeprezen Delaroche, ‘leraar Latijn en Grieks in onze laatste twee jaren’, genade vinden in de
ogen van de verteller. Delaroche zet voor hem ‘de kroon op het werk’ (p. 175).
Waar haalt Delaroche zijn pedagogisch vernuft/buskruit vandaan? In tegenstelling tot alle andere genoemde leraren is hij de enige die zich systematisch
van een systeemloos systeem bedient. ‘Hij had geen enkele tucht, streefde dat
ook niet na. Hij was bezield en we luisterden ademloos’ (p. 212). Hij heeft geen
vooropgezette of helder omschreven didactische doelen, maar belichaamt zelf
ongedwongen wat hij anderen voorhoudt, hij enthousiasmeert zijn pupillen
zonder bijbedoelingen,17 maar doet hen wel aanvoelen dat in de (wereld)literatuur en filosofie een hogere orde aanwezig is dan de zichtbare alledaagsheid
laat vermoeden. Zonder dat bewust na te streven levert hij existentiële model-
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len aan, zet hij zijn leerlingen aan tot gerechtvaardigde twijfel en tot het inzicht
dat kennis alleen geboren wordt als die telkens weer in vraag wordt gesteld.
Wie bij Delaroche in de leer is geweest, heeft bijvoorbeeld niet alleen Hamlet
ontmoet maar ook Raskolnikov, Heraclitos, Homeros, Vergilius, Dante, Nietzsche, Rimbaud en Lodeizen. Niet bepaald de minsten onder onze literaire of
fictionele voorzaten.
Al valt het nergens in de roman expliciet te lezen, toch heb ik de stellige indruk
dat Paul Verhuyck met Inmiddels op aarde een soort tendensroman heeft willen schrijven, een onnadrukkelijke roman à these waarin hij een bepaald, voor
aftands gehouden onderwijsmodel met de nodige zin voor relativiteit verdedigt en daardoor impliciet stelling neemt tegen de formele vernieuwingsdrang
die al vele jaren in ‘onze contreien’ opgeld doet. Het boek kan gelezen worden
als een waarschuwing tegen elke vorm van didactische nieuwlichterij die al te
radicaal breekt met de traditie. ‘There’s a bad moon the rise!’ Zo zou men de
grimmige ruis van dit aanstekelijke verhaal kunnen omschrijven. In het aan
Alexanders leven en dood gewijde hoofdstuk wordt met enige meewarigheid
over ‘de afgang van het onderwijs’ gesproken en een weinig opwekkend beeld
geschetst van een ‘modale klas’ nieuwe stijl (zie p. 179-182). Door Delaroche
als een rots in de pedagogische branding aan te prijzen, breekt de auteur meteen een lans voor een warm, humanistisch, hermeneutisch georiënteerd, niet
utilitair onderricht dat (bijna) uitsluitend gericht is op de humanisering van de
jonge mensen die daarvoor open staan. Dat zoiets best kan lukken, bewijzen de
beloftevolle carrières van de elf retoricaleerlingen, al worden sommige van die
carrières door onvoorziene omstandigheden vroegtijdig gefnuikt.
3
Hoewel de klasgenoten stuk voor stuk getalenteerde jongelieden zijn, stelt
Frederik vast dat ze op een of andere manier vrijwillig uit het leven zijn gestapt. De volgorde waarin ze op de laatste klassenfoto (van april 1958) prijken
beantwoordt aan die ‘waarin [ze] zouden sterven. De volgorde van de zelfmoorden’ (p. 17). Hoewel het eerste slachtoffer (Johan) in een café brutaal neergeschoten wordt en de laatste zelfmoord (Rutger) zelfs door de verteller wordt
betwijfeld,18 is het zelfmoordmotief heel dominant. Een verklaring voor de
zelfdodingen wordt niet echt geboden, maar het feit dat bijna een hele klas
zich serieel het leven beneemt – of toch ongeveer – roept ook bij de doden zelf
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veel vragen op. ‘Want een maan is een spiegel en dus geschikt voor bespiegelingen’ (p. 67). Vooral Rutger geeft zich graag aan bespiegelingen over en vraagt
zich bijvoorbeeld af of ‘elke zelfmoord voortkwam uit de eigen levensloop’. Of
zou er een verband zijn ‘tussen schooldiscipline en zelfmoord’? Vragen die nog
meer vragen oproepen: ‘Is er een link tussen professoraat en zelfmoord? Zijn
de hoogleraren de lemmingen van de mensheid? (p. 201)
Men zou licht kunnen denken dat de roman het leven als een suïcidale toestand voorstelt, zoals het geval is in Frans Kellendonks ‘hardhandige allegorie’
Mystiek lichaam (1986),19 of als een mortuarium, zoals in Gerard Reves Het
boek van violet en de dood (1996), maar daar is mijns inziens niets van aan.
Frederiks klasgenoten maken een eind aan hun leven of komen in (familiale)
omstandigheden terecht die tot een vroegtijdige dood leiden omdat ze principieel en consequent voor bepaalde idealen kiezen, als het ware totterdood. Dat
geldt voor Cyriel, die na een wilde amoureuze proefperiode, kiest voor Marianne en haar, na de dood van hun zwaar gehandicapt kind en een fatale beroerte
‘waardoor ze voor de helft verlamd raakte’ (p. 123), dag aan dag eigenhandig
verzorgt. Voor Ben, die in het spoor van Petrarca, zijn Laura eeuwig trouw
zweert, maar na haar zelfmoord, zichzelf verhangt in de wc (p. 41). Enzovoort.
Bovendien is er het feit dat Frederik net als alle anderen voldoende reden zou
hebben om een eind aan zijn leven te maken: zijn vrouw en beide zonen komen
om in een vliegtuigongeluk, na ‘bitsig afscheid [te] hebben genomen, bijna ruziënd’ (p. 126). Maar deze levenslange oncomfortabele situatie doet hem niet de
hand aan zichzelf slaan (wat ook verhaaltechnisch een probleem had/zou kunnen opleveren). In overeenstemming met zijn proefschrift ‘over Nihil en Nemo
in de klassieke letteren’ (p. 219) koestert hij alleen de ambitie te ‘verdwijnen
zonder sporen na te laten’ (p. 229). Iets waarin hij overigens glansrijk mislukt,
want het door hem opgetekende verslag is wel degelijk een helder oplichtend
spoor.
In Verhuycks roman wordt zelfmoord getoond als een complexe, niet-pathologische realiteit die hoe dan ook deel uitmaakt van de condition humaine.
Wie het boek aandachtig leest, zal niettemin getroffen worden door de (bedwongen) vitaliteit van de hoofdpersonages. Misschien versterken de herhaalde verwijzingen naar hun (vermeende) zelfmoord die indruk zelfs. De roman
laat zich in ieder geval mooi toevoegen aan een lange reeks twintigste- en eenentwintigste-eeuwse boeken waarin een hoofdpersonage om een dwingende
reden zelfmoord pleegt of overweegt.20 Ik denk daarbij onder meer aan Geerten Meijsings Tussen mes en keel (1998), Rogi Wiegs Kameraad scheermes
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(2003), Peter Buwalda’s Bonita Avenue (2011), Saskia de Costers Wij en ik
(2013) en Griet op de Beeks Vele hemels boven de zevende (2013). Uiteraard
komt suïcide ook al in antieke geschriften voor,21 maar een terugkerend motief wordt zelfmoord pas in de romantiek 22 en, meer nog, tijdens de hoogdagen van het naturalisme,23 al wordt heel de negentiende eeuw lang zelfmoord
beschouwd als ‘the most dreadful assault upon the soul that any body could
possibly make’.24 Dat Verhuyck er ondanks het delicate thema in geslaagd is
de toonzetting luchtig of lichtvoetig te houden, maakt het verhaal des te aantrekkelijker. Hij past daarbij het door Delaroche aangeprezen adagium ‘dat
je ernstige zaken luchthartig [moet] afhandelen, en dat je luchtige zaken heel
ernstig [moet] nemen’ (p. 129) feilloos toe. De roman wordt inderdaad ‘nergens
zwaar op de hand’.25
4
Deze merkwaardige maanroman doet doorlopend een beroep op de welwillendheid van de lezer. Hoewel dat in zekere zin voor alle fictie geldt, moet hij
zich onvoorwaardelijk overgeven aan wat Samuel Taylor Coleridge omschrijft
als ‘that willing suspension of disbelief for the moment, which constitutes poetic faith’.26 Er komen namelijk veel dode personages in voor die sprekend of
betogend optreden. Bovendien vinden ze elkaar moeiteloos zonder enige cartografische hulp op de maan terug. Twee onmogelijkheden die door de manier
waarop ze ingezet worden in het verhaal heel aannemelijk worden gemaakt.
Het gaat tenslotte niet zozeer om wat mogelijk of onmogelijk is, maar om zoiets als verisemilitude – wie zei het ook alweer? Verhuycks roman herinnert
wat dat betreft aan Addie Bundren, die hoewel al overleden, haar levensfilosofie aan de lezer kond doet tijdens het transport van haar lichaam naar Jefferson
in William Faulkners As I Lay Dying (1930): ‘My father said that the reason
for living is getting ready to stay dead’.27 Of aan de op gruwelijke wijze vermoorde Susie Salmon, die van op een uitkijkpost in de hemel verslag doet van
de pogingen om de dader terug te vinden in Alice Sebolds The Lovely Bones
(2002), die als volgt aanvangt: ‘My name was Salmon, like the fish; first name,
Susie. I was fourteen when I was murdered on December 6, 1973’. Of nog,
aan de ik-verteller van Didier van Cauwelaerts La vie interdite (1997), die zo
begint: ‘Je suis mort à sept heures du matin. Il est huit heures vingt-huit sur
l’écran du radio-réveil, et personne ne s’en est encore rendu compte’.28 Naar het
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einde toe voegt hij er nog het volgende aan toe: ‘Maintenant je sais que la communication est possible entre les morts, à degrés différents’ (p. 339).
Van die wetenschap maakt Verhuyck volop gebruik/misbruik. Het feit dat
Inmiddels op aarde en de hiervoor genoemde romans verteltechnisch sterk
met elkaar verwant zijn, maakt duidelijk dat zijn roman niet zomaar een zoveelste verhaal is, maar een ingenieuze intertekst, geënt op eerdere teksten die
zich van gelijkaardige procedés en thema’s bedienen. De meest opvallende teksten zonder welke Verhuyck deze roman niet had kunnen schrijven zijn Franz
Kafka’s verhaal Elf Söhne (1917) en Agatha Christie’s Ten Little Niggers/And
Then There Were None (1939). De verteller verwijst er overigens zelf herhaaldelijk naar. Maar daarnaast zijn er verwijzingen naar of allusies op Multatuli,
L.P. Boon, W.F. Hermans, Augustinus, Galileo Galilei e.a., die van Inmiddels
op aarde een geschakeerd, licht doorlatend lappendeken maken. Met Boon associeer ik de openingszin van hoofdstuk 6, dat het ongelukkige levenseinde van
Ben verhaalt: ‘Hij was op de wc geboren, zoals Keizer Karel’ (p. 36). Die zin
lijkt te knipogen naar de openingszin van Boons docuroman Het geuzenboek
(1979), die eveneens met Keizer Karels sanitaire geboorte aanvangt. Maar misschien beeld ik me dit maar in of heb ik iets te lang naar het maanlicht gestaard?
Daarnaast lijkt het me mogelijk de roman – of toch deels – te lezen als een
onvoltooide roman à clef, waaraan alweer notoire voorbeelden voorafgaan in
de Nederlandse literatuur.29 Hoewel ik niet zeker weet of de hier opgevoerde
docenten aan historisch traceerbare figuren beantwoorden, denk ik wel dat
Frederik als een geïdealiseerde afsplitsing van Paul Verhuyck mag/kan worden
gezien. Het jaar waarin Frederik de retorica beëindigt is ook dat van Verhuyck;
de daarop aansluitende academische studies lopen niet helemaal gelijk, maar
toch enigszins (Verhuyck is geen classicus, maar als romanist lang niet onbekend met het Latijn), terwijl ook het hoogleraarschap (Frederik) en hoofddocentschap (Verhuyck) al even parallel sporen. Ook het feit dat Cyriel (als fictief
personage) als collega van Fernand Auwera (als historische figuur) wordt voorgesteld en diens roman De toren van Babel is geen puinhoop (1986) wordt
aangehaald, is een suggestie in die richting. Of de door de maan beschenen
‘erotische’ scène die in Auwera’s roman voorkomt een rol heeft gespeeld, laat
ik graag in het midden.30 Hier had een verwijzing naar Ward Ruyslincks De
uilen van Minerva (1985), een op eigen ervaringen gebaseerde sleutelroman
over administratieve malversaties, nog bij kunnen staan of naar Verhuycks
antibureaucratische roman De binnendienst. De vermelding dat ‘het monumentale proefschrift over de Sicambers in Nederland’ (p. 112) op naam van
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leraar Deflup op het internet wordt geciteerd, lijkt me een andere vermakelijke suggestie om deze roman niet alleen als filosofische fictie op te vatten. De
‘Nederlandse’ Sicambers (Rijnfranken) zijn inderdaad talrijk aanwezig op het
wereldwijde web, al heb ik de door Verhuyck aangehaalde studie niet meteen
kunnen terugvinden. Se non è vero è ben trovato.
De roman is bovendien een erg indringende, persoonlijke gekleurde impressie van de jaren vijftig, ‘de jaren die momenteel zo bespot worden op mondaine
recepties als saai, stom, stoffig, autoritair, burgerlijk, reactionair, cultuurloos’
(p. 20). De talloze anekdotes, verwijzingen naar rock-’n roll songs, naar de
ontluikende tegencultuur van zelfbewuste jongeren en de literaire avant-garde
(Lodeizen, de Nevelvlek, de experimentelen, de herontdekking van Marcel
Duchamp) maken van Inmiddels op aarde ook een doortimmerde zedenroman over een tijdsgewricht dat al te vaak wordt geminacht of toch over het
hoofd gezien. Met deze roman, waarvoor Lucas van Hapert een heel fraaie
omslag ontwierp, heeft Verhuyck alvast een heel stuk van die vooringenomen
opvatting naar de maan geschreven en eens te meer aangetoond ‘een onderschatte schrijver’ te zijn.31
Paul Verhuyck, Inmiddels op aarde, Utrecht, De Arbeiderspers, 2014,
230 p., ISBN 978-90-295-8891-1.

Noten
1 Over dat aspect, zie Paul van Tieghem, Le romantisme dans la littérature européenne,
Editions Albin Michel, Parijs, (1948), 1969, p. 230-231 en p. 484. Van Tieghem verwijst naar
een studie van M. Nicolson over ‘the changing attitude towards the moon in the 17th and
18th centuries’. Ik heb die studie jammer genoeg niet gelezen.
2 Een vergelijkbare eretitel krijgt de maan toegeschreven in Percy Bysshe Shelley’s gedicht
Epipsychidion (1821), hier geciteerd naar de bloemlezing van Elliott Coleman, Poems of Byron, Keats and Shelley, Doubleday & Company, New York, 1967: ‘The cold chaste Moon,
the Queen of Heaven’s bright isles, / Who makes all beautiful on which she smiles’ (p. 649).
3 Geciteerd naar John Keats, Poems, Londen/New York, Dent & Sons/Dutton, in de
reeks: Everyman’s Library, 1974, p. 99.
4 De maan en de zon komen vaak als elkaar bestrijdende of elkaar aanvullende principes
voor. De maan wordt doorgaans vrouwelijk gedacht en de zon mannelijk. Dat is niet alleen zo
in Gorters Mei, maar ook in The Taming of the Shrew (vierde bedrijf, scène V) van William
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Shakespeare, in het proza van D.H. Lawrence, in het slothoofdstuk van de hier besproken roman van Verhuyck en zelfs in de middeleeuwse Perzische poëzie. Ik citeer bij wijze van illustratie twee verzen uit het werk van de elfde-eeuwse dichter Asadi: ‘On the visage of the Moon
the signs of health one clearly sees, / While apparent on the Sun’s face are the symptoms of
disease’ (geciteerd naar A.J. Arbery, Persian Poems. An Anthology of Verse Translations,
Teheran, Yassavoli Publications, 2012, p. 97).
5 Geciteerd naar Herman Gorter, Mei. Een gedicht, ingeleid door Garmt Stuiveling, Den
Haag, Bert Bakker, 1975, p. 55. Niet toevallig citeert Jan Flamend een gelijkaardige maanscène wanneer hij het heeft over de impressionistisch aandoende ‘kleur- en klankschakeringen’ bij Herman Gorter, in ‘De taal van de schilderende schrijvers’, in: Dracula, Walt Disney,
Tom Lanoye en andere romantici, Leuven, Davidsfonds/Clauwaert, 1998, p. 156-157.
6 Geciteerd naar Edgar Allan Poe, The Science Fiction of Edgar Allan Poe. Collected and
Edited with an Introduction and Commentary by Harold Beaver, Londen, Penguin Books,
1976, p. 26.
7 De maanmannetjes worden in Poe’s verhaal omschreven als ‘ugly little people’, onder
meer gekenmerkt door ‘their want of ears, those useless appendages in an atmosphere so peculiarly modified’. Zie Edgar Allan Poe, The Science Fiction of Edgar Allan Poe, p. 55-56.
8 Harold Beaver, ‘Introduction’, in: The Science Fiction of Edgar Allan Poe, p. ix.
9 Geciteerd naar Guy de Maupassant, Clair de lune. Edition présentée, établie et annotée
par Marie-Claire Bancquart, Parijs, Gallimard, 1998, p. 46, p. 51 en p. 52.
10 Geciteerd naar Emile Zola, La Fortune des Rougon. Edition établie, présente et annotée par Colete Becker, Le Livre de Poche, 2004, p. 77.
11 Geciteerd Herman de Coninck, De gedichten. Samengesteld en verantwoord door
Hugo Brems, Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2000, p. 181
12 Althans volgens de summiere toelichting op http://en.wikipedia.org/wiki/The_
Moon_and_Sixpence, geraadpleegd op 26.08.2014.
13 Geciteerd naar de Engelse vertaling van Haruki Murakami, 1Q84, Londen, Harvill
Secker, 2011, p. 749.
14 Eleanor Catton, The Luminaries, Londen, Granta Publications, 2013, p. 301.
15 Paul Verhuyck publiceerde tot op heden de volgende romans: De doodbieren (1991; in
1992 bekroond met de Anton Wachterprijs en Vlaamse debuutprijs), Moord door geboorte
(1993), De binnendienst (1995), Hout en koper (1999), De elektrische man (2003) en Inmiddels op aarde (2014). Samen met Corine Kisling schreef hij de volgende misdaadromans:
Het leugenverhaal (2007; bekroond met de Zeeuwse Boekenprijs 2007), Kwelgeest (2008),
De duim van Alva (2010) en Zwarte kant (2012). Verhuyck, die in een vorig leven Oudfranse en Occitaanse literatuur doceerde in Leiden en daar veel over publiceerde, is ook de auteur van De echte troubadours. De dichters die de wereld veranderden (2008). Samen met
Corine Kisling redigeerde hij het fraai geïllustreerde boek Graauw door de eeuwen (2005),
gedrukt bij drukkerij Room in Sint-Niklaas.
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16 Vgl. Yvan de Maesschalck, ‘Aantekeningen over de leraar als kunstzinnige bezieler’, in:
Gierik & NVT, 25 (2007), 2, p. 81-82.
17 Een etymologische kanttekening bij wat ‘enthousiasme’ betekent, maakt de auteur in
Inmiddels op aarde, p. 212. Voor een interessant filosofisch commentaar bij dit aan Plato
ontleende begrip, zie Cornelis Verhoeven, Een filosofie van het enthousiasme, Antwerpen/
Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1982, p. 27-31.
18 Het vertellerscommentaar bij Rutgers zelfmoord luidt: ‘De officiële versie was dat hij zware gordels met explosieven om zijn middel had gebonden. Voor een zelfmoordaanslag. Volgens
de media. Maar hij had zich opgeblazen in een leeg vakantiepark in de winter. Kun je zoiets wel
een zelfmoordaanslag noemen? Of werd hij gezelfmoord door veiligheidsdiensten?’ (p. 199-200).
19 Carel Peeters, ‘Een metafysisch econoom’, in: Echte kennis. Essays over filosofie en literatuur, Amsterdam, De Harmonie, 1991, p. 167. Kellendonk zelf noemt zijn boek een ‘moderne allegorie’ in: ‘Ons Wilde Westen. Literatuur en publieke opinie’ (NRC Handelsblad,
24.10.1986), de slottekst van De veren van de zwaan (1987), opgenomen in Het complete
werk, Amsterdam, Meulenhoff, (1992), derde druk 1993, p. 867-868.
20 Het zelfmoordmotief komt ook in de contemporaine buitenlandse romanliteratuur
steeds nadrukkelijker voor, getuige o.m. Norwegian Wood (1987) van Haruki Murakami, De
zelfmoordclub (1990) van Arto Paasilinna, Onsterfelijkheid (1990) van Milan Kundera, The
Virgin Suicides (1993) van Jeffrey Eugenides, Der Vorleser (1995) van Bernhard Schlink,
The Hours (1998) van Michael Cunningham, Sneeuw (2004) van Orhan Pamuk, A Spot
of Bother (2006) van Mark Haddon, Bal Masqué (2007) van Elia Barceló, Het reisverbod.
Requiem voor Linda B. (2009) van Ismail Kadare, The Sense of an Ending (2011) van Julian
Barnes, The Luminaries (2013) van Eleanor Catton.
21 Zie Anton J.L. van Hooff, Zelfdoding in de antieke wereld. Van autothanasia tot suicide, Nijmegen, SUN, 1990, p. 97, p. 179, p. 216, p. 241. Interessant is ook de wetenschap dat
het neologisme ‘suïcide’ (suicidium) ‘pas in het midden van de zeventiende eeuw [is] gesmeed’
(p. 168-179).
22 Ik volsta met een verwijzing naar de ‘literaire’ zelfmoord in Johann Wolfgang von Goethe,
Die Leiden des jungen Werthers (1774). Alleen daarover en de nawerking (o.a. in het werk
van Rhijnvis Feith, Thomas Mann, Ulrich Plenzdorf, Milan Kundera, Boudewijn Büch) is
zonder overdrijving een halve bibliotheek bijeen geschreven. Wie zich wil oriënteren verwijs
ik onder meer naar Paul Pelckmans, De ambitie van Werther. Een wandeling langs de tederheidscultuur, Kapellen, Pelckmans/Kok Agora, 1996; Ton Anbeek, Het donkere hart.
Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur, Amsterdam University
Press, 1996, p. 142-144; Boudewijn Büch, De Goethe-industrie. Een Duitse ziekte, Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2002, p. 66-71 en p. 207-208.
23 Zie Mary Kemperink, Gedeelde kennis. Literatuur en wetenschap in Nederland
van Darwin tot Einstein (1860-1920), Antwerpen-Apeldoorn, Garant, 2011, p. 63-69,
vooral p. 64; Romain John van de Maele, ‘Zelfdoding en vluchtgedrag in het werk van Cyriel
Buysse en enkele andere Vlaamse romanschrijvers’, in: Mededelingen van het Cyriel Buysse
Genootschap, XXVII, Gent, 2011, p. 111-148.
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24 Omschrijving ontleend aan Eleanor Catton, The Luminaries, p. 89.
25 Else Boer, op: http://elseboer.wordpress.com/2014/07/08/recensie-inmiddels-op-aarde.
26 Geciteerd naar Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, (1817), Londen/New
York, J.M. Dent & Sons, 1913, p. 161.
27 Didier van Cauwelaert, La vie interdite, Parijs, Albin Michel, 1997, p. 7.
28 Geciteerd naar William Faulkner, As I Lay Dying (1930), Penguin Books in association with Chatto & Windus, 1983, p. 139.
29 Bekende naoorlogse Nederlandse sleutelromans zijn o.m. W.F. Hermans, Onder professoren (1975) en het vervolg Uit talloos veel miljoenen (1981), waar Verhuyck overigens
naar verwijst (zie p. 43); Piet van Aken, De blinde spiegel (1981); Willy van Poucke, Het
scheermes van Occam (1986); Geerten Meijsing, De grachtengordel (1992).
30 Fernand Auwera, De toren van Babel is geen puinhoop, Schoten, Hadewych, 1986,
p. 30-31. (Ook in deze, intussen enigszins gedateerde roman komen enkele hoofdstukken
voor waarin de pas begraven moeder van het hoofdpersonage Jeroen Distelzaad sprekend
wordt ingevoerd.)
31 Jos de Haes, op: http://cobra.be/cm/cobra/boek/1.1995320.
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Twee Reynaertcollecties versmelten
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience neemt
de verzameling van Wim Gielen over
Steven van Impe

Reynaert in de Erfgoedbibliotheek
Sinds Jan-Frans Willems (1793-1846) in 1834 een hertaling van de middeleeuwse Reynaert liet verschijnen, is (de held van) het middeleeuwse dierenepos
onlosmakelijk verbonden met de Vlaamse beweging. Als hoeders van onder
meer het gedrukte erfgoed van die Vlaamse beweging en van de (Zuid-)Nederlandse letterkunde heeft de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in haar
lange geschiedenis dan ook de nodige aandacht besteed aan alle vormen van de
Reynaertfiguur.
Frans Hendrik Mertens (1796-1867), de eerste ‘echte’ bibliothecaris van de
toenmalige Antwerpse Stadsbibliotheek, was een goede vriend van Jan-Frans
Willems. Terwijl hij aan de ene kant de jonge Vlaamse letterkunde steunde, in
de figuren van Hendrik Conscience en Theodoor van Rijswijck, zocht hij aan
de andere kant naar de middeleeuwse wortels van die Vlaamse literatuur.1 In
het eerste volume van de Catalogue méthodique de la bibliothèque publique
d’Anvers, gepubliceerd in 1843, draagt de wetenschappelijke uitgave van Willems uit 1836 het nummer 1646. Belangrijk is echter dat dit het eerste boek is
in de uitgebreide categorie ‘Poètes Néerlandais’: Mertens beschouwde de Reynaert dus als hét begin van de Nederlandse dichtkunst.2 Ook de in 1832 gepubliceerde wetenschappelijke uitgave van de middeleeuwse Duitse tekst door
Franz Mone3 werd vermoedelijk door Mertens aangekocht; ze is ingebonden
met het commentaar van J.H. Bormans op deze editie, gepubliceerd in 1836
(EHC, C 1534).4 Mertens volgde dus actief de nieuwe publicaties op.
Het is weinig waarschijnlijk dat Mertens bij zijn aantreden in 1834 veel reynardiana aantrof in de enorme boekenhoop op de zolder van het Antwerpse
Stadhuis, waarin opeenvolgende bibliothecarissen vruchteloos getracht hadden enige orde te brengen.5 Hoe de Frankfurter editie van het Neolatijnse
dichtwerk van Hartman Schopper uit 1567 (EHC, C 1533; Menke II.2) in
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de bibliotheek terechtkwam, is niet met zekerheid te zeggen. De boekband
en oude herkomstmerken wijzen op een Duitse herkomst, maar de stempel
achteraan (fol. o6 verso: ‘Département des Deux Nèthes. Administration centrale. Anvers’) maakt duidelijk dat het boek deel uitmaakte van een Antwerpse
kloosterbibliotheek die door het Franse revolutionaire regime werd opgeëist.6
In die onbekende bibliotheek was het vermoedelijk niet publiek toegankelijk:
op de aluinlederen band staat in grote letters duidelijk ‘Hereticus Sacrilegicus
Scandalus Prohibitus'.7
De Duitse voorloper van Willems’ baanbrekende studie, Reineke de Vos mit
dem Koker (1711), werd aangekocht op 4 februari 1870 bij de Antwerpse antiquaar Schoepen, die wel vaker boeken aan de Stadsbibliotheek leverde (EHC,
C 13004; Menke VI.5).8 Mertens was overleden in 1867, en niet meteen vervangen: de Stadsbibliotheek werd samengevoegd met het Stadsarchief en kwam
zo onder het bestuur van stadsarchivaris Pieter Genard (1830-1899). Genard,
die enkele jaren assistent van Mertens geweest was, richtte zijn aandacht vooral
op het stadsarchief en op historisch onderzoek. Het lijkt er sterk op dat hij
het collectiebeleid van de bibliotheek overliet aan zijn assistenten, Constant
Jacob Hansen (1833-1910) en Alphonse Goovaerts (1847-1922). Goovaerts,
een uitmuntend bibliograaf, was ook componist en muziekhistoricus en werd
later Algemeen Rijksarchivaris.9 Hansen zou in 1873 zelf stadsbibliothecaris
worden, nadat de stadsbibliotheek opnieuw verzelfstandigd werd.
Constant Jacob Hansen was een aanhanger van de Aldietse beweging: hij
was er van overtuigd dat het Vlaams, het Nederlands en het Platduits eigenlijk één taal vormden, en dat de bewoners van de kustvlakten tussen Duinkerken en Königsbergen (nu Kaliningrad) één volk waren.10 Hij was bevriend
met de Duitse dichter Klaus Groth, die in 1861 het voorwoord schreef voor
de modern-Platduitse hertaling van Reineke Voss door Karl Tannen (EHC,
C 11329). Naar aanleiding van deze uitgave schreef Hansen een cultuurhistorisch essay, getiteld ‘Dietsche letterkunde. Over Reinaard den Vos en het
Nederduitsch, naar aanleiding des Reineke Voss van Karel Tannen.’ In het
boek gebruikt hij de Reynaert om zijn Aldietse theorieën te onderbouwen. Bij
publicatie in 1864 schonk hij een exemplaar ‘aan de stedelijke bibliotheek van
Antwerpen’ (EHC, C 12481), zoals nog steeds te lezen staat op de titelpagina
van dat exemplaar.
Zodra hij zelf stadsbibliothecaris was, dus vanaf 1873, kocht Hansen regelmatig reynaerdiana aan: bij de Gentse antiquaar Camille Vyt, in 1874, de
Reinhart Fuchs van Jacob Grimm (EHC, C 14729) en de schooluitgave van
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Willems’ hertaling, uitgegeven in 1858 bij Van Velsen (EHC, C 15207); en bij
het Antwerpse veilinghuis Kockx op een veiling op of kort voor 6 januari 1876.
Een veilingcatalogus van die laatste verkoop heb ik niet aangetroffen, maar van
de acht reynaerdiana die de bibliotheek toen verwierf, dragen er drie het etiket
van J. Baart de la Faille; een vierde komt zeker uit dezelfde collectie, en twee
andere zijn door de bibliotheek herbonden, waarbij het originele herkomstmerk verdwenen is. Jacob Baart de la Faille II (1795-1867) was hoogleraar aan
de medische faculteit van de universiteit van Groningen.11 Over zijn activiteiten
als bibliofiel of Reynaertverzamelaar vond ik geen verdere gegevens. Een aantal
van de Duitse reynaerdiana uit zijn collectie dragen het oudere herkomstmerk
‘F. Krüger’, dat ik niet verder kon identificeren.
Ook de opvolgers van Constant Jacob Hansen jaagden op reynaerdiana.
Frans Gittens (1842-1911) en Emmanuel de Bom (1868-1953) kochten onder meer twee volksboeken op de veiling van de bibliotheek van Paul Cogels
(1845-1912)12 en moderne en oude werken op de omvangrijke veiling van de
collectie van Edward Ipers (1843-1912).13 Ook latere bibliothecarissen bleven
reynaerdiana kopen, vaak als onderdeel van het ruimere collectieprofiel dat de
Nederlandse letterkunde in haar totaliteit omvat maar in het recente verleden
ook meer en meer als een specifiek aandachtspunt. Zo bezat de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience volgens Rik van Daele in 2005 ‘één van de grootste
collecties Reynaertvolksboekjes in openbaar bezit.’14 Die collectie werd sindsdien verder uitgebreid met gerichte aankopen op veilingen en bij antiquaren,
maar ook bij de reguliere boekhandel wanneer nieuwe uitgaven zich aandienden. Door de overdracht van de bibliotheek van het voormalige Volkskundemuseum van Antwerpen, met haar rijke collectie oude volksboeken, werd het
aantal nog aanzienlijk vergroot.15
De collectie van Wim Gielen
In 2010 kregen de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen via emeritus prof. dr. Ludo Simons het
aanbod om de bibliotheek te kopen van dr. Wim Gielen, befaamd Reynaertverzamelaar.16 Gezien de historische aandacht van de Erfgoedbibliotheek voor
de Reynaert werd dit aanbod met veel interesse onderzocht. De Reynaertcollectie van Wim Gielen werd door kenners immers als één van de grootste van
Europa gekenmerkt, en werd bovendien geflankeerd door een minstens even
indrukwekkende collectie fabelboeken.

~ 386 ~

Tiecelijn 27

Wim Gielen

Na overleg werd besloten dat de fabelcollectie zou worden aangekocht door
de Universiteit Antwerpen, en de Reynaertcollectie door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Beide instellingen zouden bij de catalografische
verwerking de collectie virtueel samenhouden door middel van een digitaal sigillum. Inmiddels plakte mevrouw Trude Gielen in elk exemplaar een ex libris,
dat speciaal ontworpen was door Frank-Ivo Van Damme.
Wim Gielen overleed helaas op 1 september 2010, zodat de overeenkomst
met zijn weduwe gesloten werd. Een jaar later werd de immense collectie werken in Hulst opgehaald en naar Antwerpen getransporteerd. De catalografische verwerking begon in november, en plaatste de medewerkers soms voor
lastige problemen. Zo omvatte de collectie van Wim Gielen niet alleen klassieke boeken, maar ook heel wat documentatie; die werd verzameld en opgenomen in het archief van de Erfgoedbibliotheek. Bovendien verzamelde Gielen
ook verschillende varianten van eenzelfde editie, staatverschillen die in een
bibliotheekcatalogus vaak niet kunnen worden weergegeven. Van Het leven
van “Reintje de Vos”, voor de jeugd bewerkt door Pieter Louwerse bestaat
bijvoorbeeld een staat met gele kaft, en één met rode kaft. Beide worden door
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience bewaard (resp. EHC 766830 en
EHC 766892).
Na verwerking bleken 1360 titels in de catalogus het sigillum ‘Reinaertcollectie Wim Gielen’ gekregen te hebben.17 Een aantal van die titels bevat meerdere exemplaren. In enkele gevallen, wanneer de bibliotheek al een exemplaar
van het boek bezat, werd uit de beide exemplaren het beste gekozen. Ook dan
kreeg het boek het sigillum toegekend. Dankzij het ex libris is het steeds mogelijk het exemplaar van Wim Gielen te herkennen. Doubletten die niet werden
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opgenomen, werden in eerste instantie aangeboden aan de Universiteit Antwerpen, die hetzelfde deed met de doubletten uit de collectie fabels; wat dan
nog overschoot, verhuisde naar de Bibliotheca Wasiana en het Reynaertgenootschap. Op die manier werd de bewaring van de collectie-Gielen zo maximaal mogelijk gerealiseerd, voor het grootste aantal geïnteresseerden.
De Reynaertcollectie van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
getoetst aan Menke
We kunnen deze collectie beoordelen op basis van een vergelijking met de
Bibliotheca Reinardiana van Menke.18 Daarin worden alle Europese Reynaertuitgaven voor het jaar 1800 opgesomd en beschreven. Dit levert enkele
opvallende vaststellingen op. De Neolatijnse tekst van Hartmann Schopper,
Speculum vitae aulicae, is in nagenoeg elke editie beschikbaar – alleen de uitgave van 1574 ontbreekt, maar daarvan berust dan weer een exemplaar in de
bibliotheek van de Universiteit van Antwerpen. Sommige edities zijn zelfs in
twee exemplaren voorhanden.
De Franse Maistre Regnard-traditie vormt een duidelijke lacune: hoewel
Menke niet minder dan 24 edities opsomt, zijn er daarvan slechts drie aanwezig
in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Telkens gaat het om Zuid-Nederlandse edities. Belangrijk is wel de Histoire plaisante de Reynier des Champs,
zogezegd uitgegeven in Antwerpen in 1625 door een zekere Hans Practer. Dit is
het enige exemplaar dat Menke kende (III.10), en dus bijzonder zeldzaam.
We verwachten natuurlijk vooral Nederlandstalige Reynaerts aan te treffen in
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, en dat klopt ook – maar toch is het
beeld ook hier genuanceerd. De zeer zeldzame incunabelen en Plantijnse schoolboekjes ontbreken. Het valt ook op dat er slechts één late editie beschikbaar is
van de nochtans erg grote groep Noord-Nederlandse volksboeken. Menke vermeldt van deze edities vaak slechts één of enkele exemplaren, wat zou kunnen
wijzen op een grote zeldzaamheid. De Zuid-Nederlandse groep volksboeken
is dan weer bijzonder goed vertegenwoordigd in de bibliotheek, vaak zelfs met
meerdere exemplaren. Van de 31 edities in Menke zijn er vijftien aanwezig.19
De Engelse traditie ontbreekt nagenoeg geheel, en het is dankzij de collectie van Wim Gielen dat tenminste één exemplaar van de populaire driedelige
cyclus van The most delectable history of Reynard the Fox nu aanwezig is in
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (EHC 768033:1-3; Menke V.32,
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V.29 en V.30). Een lacune die, gezien de hoge prijzen voor Engelstalige volksboeken, moeilijk ingevuld zal kunnen worden.
Wat de Duitse traditie betreft is het beeld positiever, hoewel ook hier lacunes
op te merken zijn. Zo is de ‘Lübecker’ groep, die gebaseerd is op de reeds genoemde Reineke voss mit dem Koker, bijna helemaal aanwezig, terwijl de veel
rijkere ‘Rostocker’ groep met drie edities op dertien vertegenwoordigd is. Die beide groepen vertegenwoordigen de Nederduitse familie, die dicht aanleunt bij de
Nederlandse. De oudste Hoogduitse groep ontbreekt helemaal, terwijl de latere,
barokke traditie wel goed vertegenwoordigd is, net als de Hoogduitse volksboeken. Deze twee teksttradities zouden aan het einde van de achttiende eeuw als
bronnen dienen voor Goethes Reineke Fuchs, waarvan de eerste editie dankzij
Wim Gielen nu ook in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience aanwezig is.
Van de acht Scandinavische edities ten slotte die Menke vermeldt, zijn er
twee aanwezig: een Zweedse en een Deense. Er zijn echter wel latere Scandinavische edities aanwezig, met name twee Deense (1827 en 1849) en een
Zweedse (1882).
Al bij al gaat het om 45 Reynaertedities vermeld in Menkes Bibliotheca
Reinardiana, vertegenwoordigd in 69 exemplaren. Daarvan zijn er 27 afkomstig van de collectie van Wim Gielen. Jammer genoeg legt Menke de grens van
zijn bibliografie op het jaar 1800 (met uitzondering van de Zuid-Nederlandse
volksboeken) zodat noch de verdere uitgaven van Goethes Reineke Fuchs,
noch de wetenschappelijke uitgaven die vanaf de negentiende eeuw verschenen
op dezelfde manier onderzocht kunnen worden. De ervaring leert echter dat
ook op die vlakken de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, mede dankzij
de enorme Reynaertcollectie van Wim Gielen, onmisbaar is.
De moderne Reynaert
De Brocadesoftware van de bibliotheek maakt het momenteel helaas niet mogelijk in deze 1360 titels verdere opzoekingen te doen. Uit de vergelijking met
Menke blijkt alvast dat het aantal oude drukken beperkt is. De grote sterkte
van de collectie van Wim Gielen ligt in de negentiende en twintigste eeuw: het
gaat om een uitgebreide waaier van academische, populairwetenschappelijke,
volkse, precieuze en jeugduitgaven. Van Goethes Reineke Fuchs bezit de Erfgoedbibliotheek nu niet minder dan 99 Duitse edities. Vele daarvan, waaronder de eerste druk uit 1794, komen uit de collectie-Gielen.
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Voor de moderne Reynaerdiana uit de Nederlanden kunnen we een beroep
doen op de verdienstelijke Bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden uit 2004.20 Deze bibliografie omvat 219 nummers, waarbij een nummer soms meerdere edities kan omvatten. Niet minder
dan 170 titels die in deze bibliografie genoemd worden, zijn beschikbaar in de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, vaak in meerdere edities of in meerdere staten.
Reynaert in grafiek
Wim Gielen had bijzondere aandacht voor de wereldberoemde prentenreeks van Wilhelm von Kaulbach. Vergelijking met de beknopte bibliografie
van Herbert Kirmse levert slechts enkele lacunes op:21 van de 26 edities die
Kirmse opsomt, ontbreken er zeven; de eerste uitgave is aanwezig, net als de
meer exotische Spaanse en Russische vertalingen. De Poolse en Italiaanse versies ontbreken helaas. Daar staat tegenover dat Wim Gielen een Amerikaanse
versie bezat (Philadelphia: Gebbie, 1885) die door Kirmse niet werd opgelijst.
Het overzicht van Kirmse omvat enkel uitgaven van Goethes Reineke Fuchs
met illustraties door Kaulbach, gedrukt voor circa 1900; ook andere groepen
van illustraties zijn goed vertegenwoordigd in de collectie van Wim Gielen.
Van Heinrich Leutemann vinden we, naast boeken geïllustreerd met zijn werk,
een suite van 37 gravures. Ook van Walther Klemm zijn, naast uitgaven in
boekvorm, verschillende series en losse prenten beschikbaar. Verder treffen we
illustraties aan van Paul Meyerheim, Otto Schubert (twee gesigneerde en genummerde exemplaren), Hermann Schüßler, Josef Hegenbarth, Andreas Paul
Weber, Fritz Eichenberg, Janosch en Kurt Steinel.22
Besluit
Het is duidelijk dat de opname van de Reynaertcollectie van Wim Gielen in de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience een goede zaak is voor het Reynaertonderzoek. Beide collecties hadden al een sterk uitgebouwd, deels overlappend
maar ook grotendeels aanvullend profiel. De Erfgoedbibliotheek had historisch
reeds een wetenschappelijke Reynaertcollectie opgebouwd, waarvan enkele lacunes dankzij de collectie Gielen konden opgevuld worden. De modernere werken
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en de Europese Reynaerttradities waren minder sterk opgevolgd, hoewel hierin
de laatste jaren ook een inhaalbeweging begonnen was. Door de aankoop van de
collectie van Wim Gielen werd dit zeer ruime veld in één klap grotendeels opgevuld – al is er voor wat de Franse Roman de Renart-traditie betreft nog werk
aan de winkel. Als er één ding duidelijk geworden is uit dit beknopte onderzoekje
is het wel dit: wie een vervolg op Menkes Bibliotheca Reinardiana wil opstellen, wie de iconografie van de Reynaert wil bestuderen, wie een tentoonstelling
rond eender welk aspect van de Europese Reynaerttraditie wil bouwen, kan niet
voorbijgaan aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Noten
1 S. van Impe, ‘The librarian as a nation builder: Frans Hendrik Mertens (1796-1867) and
the Antwerp City Library’, in: Quaerendo, 42 (2012) 3-4, p. 221-230. Zie ook L. Simons, ‘Een
bibliothecaris in last. F.H. Mertens en de Cluyte van playerwater’, in: Opstellen voor dr. Jan
Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, Leuven, 1987, p. 309-323.
2 F.H. Mertens, Catalogue méthodique de la bibliothèque publique d’Anvers, Antwerpen, 1843, p. 169. Opvallend is dat de eerste, populaire hertaling door Willems uit 1834 pas
het nummer 8577 draagt: F.H. Mertens, Catalogue méthodique de la bibliothèque publique
d’Anvers, vol. 2, Antwerpen, 1846, p. 519.
3 Franz Joseph Mone, Reinhart Fuchs aus dem neunten und zwolften Jahrhundert,
Stuttgart und Tuebingen, 1832.
4 J.H. Bormans, Notae in Reinardum vulpem, ex editione F. J. Mone, Gandavi, 1836.
5 S. van Impe, ‘The Special Collections of the Hendrik Conscience Heritage Library
(Antwerp), result of a long history’, in: Archief- en Bibliotheekwezen in België, 84 (2013)
1-4, p. 129-141.
6 J. Janssens, ‘Van boekendepot tot openbare bibliotheek. De bibliotheken van de Écoles
centrales’, in P. Delsaerdt en E. Kayaert, Abdijbibliotheken. Heden, verleden, toekomst,
Antwerpen, 2005 (Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, Nieuwe reeks,
3), p. 77-97.
7 Ketters, heiligschennend, schandalig, verboden!
8 R. van Daele, ‘Reineke, Reinaert’ in Zichtbaar Zeldzaam. Hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, Antwerpen, 2005, p. 70-72. Informatie over de aankoopdatum van
collectiestukken kan worden afgeleid uit de Stamboeken van de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience, die vanaf juni 1854 systematisch worden bijgehouden.
9 J. Dewilde, ‘Goovaerts, Alphonse’ op Studiecentrum Vlaamse Muziek (online: http://
www.svm.be/content/goovaerts-alphonse, geraadpleegd 17 juni 2014).
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10 L. Simons, Van Duinkerke tot Königsberg: geschiedenis van de Aldietsche beweging,
Nijmegen, 1980.
11 http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_Baart_de_la_Faille_II (geraadpleegd 18 juni
2014); P.C. Molhuysen, ‘Faille (Jacob Baart de la)’, in: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, vol. IV, kol. 597.
12 A. de Tavernier, Catalogue de la bibliothèque de feu M. Paul Cogels, président de la Société des bibliophiles anversois, ... , renfermant ouvrages anciens & modernes, importante série
d’ouvrages sur l’histoire des 16e & 17e siècles, ... , dont la vente publique aura lieu du lundi
7 au samedi 12 octobre 1912, Mechelen, 1912. Paul Cogels wordt niet vermeld in P. Buijnsters,
Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie in België (1830-2012). Nijmegen, 2013.
13 A. de Tavernier, Catalogue d’une belle collection de livres anciens & modernes en tous
genres, délaissés par feu Monsieur Edw. Ipers, dont la vente aura lieu le lundi 31 mars 1913
& les trois jours suivants ... à la Salle Wynen, Place de Meir 47, Anvers, Mechelen, 1913.
Edward Ipers wordt niet vermeld in Buijnsters, Geschiedenis van antiquariaat en bibliofilie
in België.
14 Van Daele, ‘Reineke, Reinaert’.
15 ‘Oude drukken uit collecties Volkskundemuseum en Nationaal Scheepvaartmuseum
ontsloten’ in Jaarverslag 2012 Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Antwerpen, 2012,
p. 12-15.
16 E. Verzandvoort, ‘Portret: Wim Gielen, Reynaert-verzamelaar’, in: Tiecelijn, 4 (1991),
p. 41-45. P. Everaers, ‘Wim Gielen, ’s-Hertogenbosch, 1935 - Hulst, 2010’ in: Tiecelijn 23.
Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap, (2010), p. 461-464.
17 ‘Collectie Wim Gielen’ op www.consciencebibliotheek.be (geraadpleegd 4 juli 2014).
18 H. Menke, Bibliotheca Reinardiana. Teil I: Die europäischen Reineke-Fuchs-Drucke
bis zum Jahre 1800, Stuttgart, 1992.
19 De ontbrekende edities zijn vaak gedrukt in Gent, waardoor ze buiten het directe collectieprofiel van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience vallen: wat de aankoop van oude
drukken betreft, concentreert de bibliotheek zich op de Antwerpse drukpersproductie.
20 R. van Daele e.a., De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van
1800 tot heden. Sint-Niklaas/Ter Hole, 2004. Ook verschenen als themanummer van Tiecelijn, 17 (2004) nr. 3.
21 H. Krimse, ‘Goethes Reineke Fuchs. Editionen und Illustratoren’, in: Imprimatur, XV
(1994), p. 43-79; spec. p. 75-79.
22 Bij ontstentenis van een overzichtswerk baseerde ik me op de opsomming in R. van
Daele, ‘The Reynard illustrations of Wilhelm von Kaulbach’, in: Reinardus, 6 (1993), p. 139152; spec. p. 141. Enkel de illustratoren Lovis Corinth en Max Slevogt uit deze opsomming
zijn niet vertegenwoordigd in de collectie van Wim Gielen, en ook niet in die van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De aanwezige exemplaren vertegenwoordigen meestal niet
de eerste uitgave van de door deze kunstenaars geïllustreerde werken.
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Pol Goossen leest
Van den vos Reynaerde
Rik van Daele en Marcel Ryssen
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Pol Goossen
3CD - inclusief boekje

van de integrale tekst van Walter Verniers

Op 15 juni 2014 werd in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren de nieuwe
luister-cd Van den vos Reynaerde, voorgelezen door Pol Goossen voorgesteld. De Bekende Vlaming (of BV) is immens populair dankzij de soap Thuis
op Eén (VRT), waar hij al bijna twintig jaar de rol van de wat norse en humeurige Frank Bomans speelt. Goossen speelde ook in De Wereldkampioen,
Schroom, De Dienstlift en Uitgewist. Hij is auteur van enkele boeken, onder
andere over Alzheimer en over dieren. Hij staat te boek als een fervent dieren-
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vriend/hondenliefhebber en als Bekende Vegetariër, twee zaken die volgens
hem onmiskenbaar met elkaar gelinkt zijn.
Toen Hans Kusters vele maanden geleden een mailtje naar het Reynaertgenootschap zond met de vraag om een gesprek te hebben, stond één ding voor
hem als een paal boven water: op 8 maart 2014 zou Pol Goossen in Studio
Ace de tekst van de Reynaert inlezen. Kusters, impresario van Boudewijn de
Groot, Stef Bos, Wannes van de Velde (van wie hij het prachtige Groot Liedboek publiceerde), Hans de Booij en vele andere Nederlandse groten, bracht
ondertussen via zijn label HKM Literatuur twee dozijn luisterboeken uit;
daarbij werk van Vlaamse dichters als Christine D’Haen, Hugo Claus, Herman de Coninck, Jan van Nijlen en Luuk Gruwez (Een Wereld Van Verloren
Dingen) en – merkwaardig genoeg – maar één Nederlandse dichter: Remco
Campert. Ramsey Nasr las vorig jaar dan weer een bloemlezing van de Nederlandstalige poëzie vanaf het begin tot vandaag in (Hier komt de poëzie),
een absoluut hebbeding: acht eeuwen Nederlandstalige poëzie, uitgekozen en
voorgelezen door dichter des vaderlands Ramsey Nasr in een ‘7-cd-box’, van
Hendrik van Veldeke tot Remco Campert in 350 gedichten.
Proza werd voorgelezen door Betty Mellaerts (Nachtzusters), Geert van Istendael (Mijn Nederland), Harry Mulisch (Kind en Kraai), Herman Brusselmans, Jan Wolkers, Kristien Hemmerechts (Donderdagmiddag) en Paul
de Wispelaere. Ook Karel Vingerhoets (De fanfare), Kathy Lindekens (voor
kinderen), Eric Baranyanka (sprookjes uit Afrika), Simon Carmiggelt (Kroeglopen) en Youp van ’t Hek leenden hun stem voor dit ‘eeuwig’ digitaal beschikbaar zijn. En nu dus Van den vos Reynaerde.
Van bij het begin was het Reynaertgenootschap een geïnteresseerde partij in
samenwerking. Het had immers zelf enkele jaren geleden Marcel Ryssen vertelt Reynaert de Vos uitgegeven, een vertelling van circa 70 minuten door de
voorzitter van de vereniging. Ryssens voordracht wordt ondertussen gebruikt
in enkele lerarenhandleidingen van Vlaamse schoolboeken. Het was trouwens
niet de eerste keer dat een Reynaertverhaal op een schijf werd geplaatst. In de
voorbije decennia kwamen er in het Nederlandse taalgebied niet al te veel ‘luistervossen’ uit, maar elk type van drager is wel eens uitgeprobeerd. Tine Ruysschaert zette Van den vos Reynaerde op vinyl1 en ook Wolfsklem, een tekst van
Pjeroo Roobjee is op ‘33 toeren’ te beluisteren (met zang van Els Dottermans,
Marc van Eeghem, Jan Decleir en Koen Crucke). Jo Gevers2 las de Reynaert
van Stijn Streuvels in op een cd (verkrijgbaar bij een van de jaarboeken van het
Stijn Streuvelsgenootschap), Jacques Vandersichel de Gentse dialect-Reynaert
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van Eddy Levis3 en Jo van Eetvelde4 las het Middelnederlandse verhaal naar het
Comburgse handschrift in zijn eigen studio 25 jaar geleden, wat resulteerde in
een box met drie cd’s (216 minuten luisterplezier) én een doosje met drie cassettes. Charlie May’s Reinaert de Vos … gerapt is ook op cd beschikbaar.5 Bovendien zijn er nog andere Reynaertvertellingen op de markt die niet allemaal
meer op te sporen zijn.6 En ook enkele kinderversies kwamen voor een luisterend publiek op de markt (op lp en op cassette).7 In de eenentwintigste eeuw is
de vos ook op het net te vinden. YouTube staat vol vossenvoordracht en -filmpjes
van studenten. Professor Frank Willaert tot slot vertolkt een klein stukje van de
Tibeertpassage op www.literatuurgeschiedenis.nl.8
Hans Kusters had meteen Pol Goossen in gedachten als voorlezer (Marcel
Ryssen, René Broens en Walter Verniers zijn ook uitstekende voordrachtskunstenaars / theatermensen, maar kwamen niet meer in aanmerking). Dan
was het de vraag welke tekst zou voorgelezen worden? Uiteindelijk viel de keuze op de tekst van Walter Verniers, die zijn geesteskind gulhartig ter beschikking stelde. Dit leidde tot een tweede uitgave van de tekst die voor het eerst in
boekvorm verscheen in 2012 naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het
Reynaertgenootschap. Naast het boekje zitten in de ‘digifile’ drie schijfjes met
een totale luisterduur van 166 minuten. Ook de vormgeving van het ‘luisterboek’ draagt de stempel van het Reynaertgenootschap. Lies van Gasse stelde
haar omslagontwerp voor Tiecelijn 25 en het boekje van Walter Verniers ter
beschikking. Dit resulteerde uiteindelijk in een mooi uitgegeven luisterboek
dat momenteel in de betere boekhandel of via www.hanskustersmusic.com te
bestellen is (22,95 EUR).
Vanwege de sterke betrokkenheid laten we recensies aan andere bladen en
tijdschriften over. Wel werd aan Marcel Ryssen gevraagd de drie cd’s te beluisteren en enkele luisterervaringen te delen. We laten onze nestor graag aan het
woord:
Ik luister gezellig thuis, met een glaasje wijn in de buurt en ter bevordering van de reynaerdelijke sfeer ligt een smeuïg kippenboutje op tafel.
In mijn hand ligt de pittige Reynaerthertaling van het vossenverhaal
van Walter Verniers en ik hoor de stem van Pol Goossen (Frank).
Ik hoor dat Goossen ‘leest’, wat duidelijk een ander resultaat oplevert
dan vertellen. Wie vertelt, wordt een acteur die zijn tekst speelt. En
dat is Goossen op de cd niet. Pol Goossen leest zeer beheerst, klaar en
duidelijk, onberispelijk van dictie, en toch bewogen, meegolvend met
de stemmingen en gebeurtenissen. Met de nodige zin voor inleving
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slaagt hij erin de luisteraar geleidelijk aan in te palmen. Als vanzelf
zinkt de toehoorder weg in Reynaerts wereld. De zinnen krijgen reliëf
en worden levend. Het gaat niet om plastisch acteren, maar om een
meeslepend lezen waardoor het verhaal vorm krijgt. Pol Goossen is een
vakman die het niet moet hebben van stemtrucs of bombast. Hij laat
zijn stem plooien met wat hij leest, met de gebeurtenissen en de gevoelens die daarbij worden opgewekt. De tekst van Verniers wordt tot leven gewekt met een beheerste inleving die de luisteraar in de ban houdt.
Kip en wijn zijn niet verplicht. Dit nieuwe Reynaertkleinood is uitstekend te gebruiken door elke leraar Nederlands en door elke Reynaertfan.

Noten
1 Reinaert de Vos. Fragmenten uit de middeleeuwse satire door ernst van altena hertaald en in een regie van jo gevers gezegd door Tine Ruysschaert. Opname Rudy Torfs,
productie Charles Dumoulin. Studio Ace Antwerpen, Uitgeverij Discus, 1982.
2 Reinaert de Vos door Stijn Streuvels (1910) gelezen door Jo Gevers in opdracht van
het Stijn Streuvelsgenootschap. Stemopname Peter Keereman voor PK Productions (PK
504). Bijlage bij Vrienden en wapenbroeders. Jaarboek V van het Stijn Streuvelsgenootschap uit 1999 (Lannoo, Tielt).
3 Eddy Levis, Reinoart de Vos. Noarverteld en op rijm gezet in 't Gentsch noar 't origineel Middelnederlans verhoalinske deur Eddy Lewis mee de medewirkinge van em. prof.
dr. Johan Taeldeman, prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Jacques Vandersichel, Guido
Desimpelaere, Marcel Bonnaerens. Gent, De Gentsche Sosseteit v.z.w. 2007.
4 Van den vos Reynaerde. Jo van Eetvelde vertelt en vertolkt het epos vanuit handschrift
A (Comburgse handschrift). Geschreven door Willem, die Madock of vele bouke maecte,
(rond 1260). Totale duur: 3u 36’44”. Brussel, BRT/Poketino, 1989. Beschikbaar in een box
met 3 CD en 3 MC (6 kantjes). Digitale opnames door Johan Dehandschutter.
5 Charlie May, Reinaert de vos ... gerapt, Haarlem, Uitgeverij Holland, 2008.
6 Bijvoorbeeld: Reinaart de Vos in een berijmde vertaling (1885) van Julius de Geyter
(1830-1905). Gelezen door Anna Simon. Z.p., LibriVox, z.j. Totale duur: 2 u.07’06”.
7 O.a. Reinaert de Vos. Deltas Audio. Boek op cassette. Luisterspel 8-12 jaar, Aartselaar,
Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., 1988.
8 Willaerts fragment is ook te horen op de op initiatief van Frits van Oostrom ontwikkelde
gratis iPad-app Vogala.
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reynaertKRONIEK 2013
Rik van Daele

01 01 13
De Standaard der Letteren zocht samen met de Brusselse bib Muntpunt
de beste Vlaamse klassiekers voor opname in de ‘eregalerij’ van de Vlaamse
literatuur. De vijf populairste werken werden aan vijf Belgische kunstenaars
gegeven om er een nieuwe cover voor te ontwerpen die deel zou uitmaken van
de internationale tentoonstelling DoeDeMee, 100 Book Covers to Fight
Illiteracy die in Brussel werd georganiseerd in het kader van ‘I Book you',
waarin klassiekers uit de literatuur in een nieuwe kleedje worden gestopt.
Van den vos Reynaerde eindigde op 2, na een andere Reynaertroman, Louis
Paul Boons De Kapellekensbaan. Voor de promocover gebruikte de redactie
van De Standaard het ontwerp van het boek van Marc Legendre en René
Broens.
Dit was niet de eerste poll waarin de Reynaert hoog eindigde. In de bevraging van de Nederlandse klassieke literaire werken aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in 2002 moest de Reynaert alleen de
duimen leggen voor de Max Havelaar van Multatuli.
01 01 13
Begin januari werd Ruimte en naamgeving in ‘Van den vos Reynaerde’,
het proefschrift van Rik van Daele, in 1994 uitgegeven door de Koninklijke
Academie voor Nederlandse taal- en Letterkunde (KANTL), in digitale vorm
op de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Literatuur ter beschikking gesteld: http://www.dbnl.org/tekst/dael009ruim01_01/. Meteen is deze publicatie, die slechts op 400 exemplaren werd gedrukt, nu definitief voor een groter
publiek beschikbaar.
Eind 2012 verscheen ook De historie van Reynaert de Vos van D.L. Daalder digitaal (met illustraties van W.J. Rozendaal, Den Haag, Van Goor & Zonen, 1963, derde druk): http://www.dbnl.org/tekst/daal003hist02_01/.
Ook Tiecelijn is op de DBNL digitaal beschikbaar (tot en met jaargang 23;
de jaarboeken 24-27 zijn te vinden op www.reynaertgenootschap.be).
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01 02 13
In de Universiteitsbibliotheek Leiden vond het symposium Books of natural
history in the medieval world plaats. Martine Meuwese behandelde afbeeldingen van dieren in bestiaria en Mariken Teeuwen sprak over de betekenis
van aantekeningen en symbolen in de marges van handschriften.
02 02 13
Kunstenaar en doctor in de Kunsten Wim van Remortel overleed op 73-jarige leeftijd. Hij doceerde aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone
Kunsten te Antwerpen, de universiteit van La Laguna de Tenerife en aan de
Hogeschool Antwerpen. Van Remortel creëerde prachtige gelegenheidsgrafiek
voor de musical Reynaert, De Vosical, die in 2002 in cultuurcentrum Ter Vesten in Beveren werd opgevoerd. Hij ontwierp ook het decor en de affiche van
de voorstelling. Een In memoriam Wim van Remortel verscheen in Tiecelijn
26, p. 315-330.
05 02 13
In het statige gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde (KANTL) in Gent werd Wereld in woorden. Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur 1300-1400 van Frits van Oostrom voorgesteld. Wereld in woorden opent een compleet nieuw venster op de roemruchte
veertiende eeuw: de eeuw van de pest en ander onheil maar ook een eeuw van
grote creativiteit zoals blijkt uit de Nederlandse literatuur in deze periode (…)
Zowel grote klassiekers als obscure teksten komen aan de orde, verrijkt met tal
van nieuwe vondsten uit recent onderzoek.’ Het boek is onderdeel van de reeks
Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur die tot stand kwam dankzij de
Nederlandse Taalunie.
Reynaerts historie (Reynaert II) komt in Wereld in woorden aan bod op
de pagina’s 322-330 in het deel ‘De verbeelding’. Opvallend is dat in een boek
waarin vooral de historische context en het contextueel bronnenmateriaal centraal staan, Van Oostrom bij de behandeling van Reynaerts historie zich weinig kan focussen op deze context (alleen het door A. Berteloot ontdekte acrostichon ‘Dismude’ geeft een aanknopingspunt). In het Reynaertdeel toont Van
Oostrom zich een uitstekend verteller die de lezer meeneemt in een prachtige
taal in een verhaal over de taal.
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23 02 13
Het Reynaertgenootschap en de heemkundige kring d’EUZIE organiseerden
in Stekene de eenentwintigste Herman Heyselezing. Gastspreker Klaas Verplancke, een van Vlaanderens topillustratoren, illustreerde onder andere Tijl
Uilenspiegel en Reinaert de Vos (bij de vertalingen van Henri van Daele). Verplanckes lezing, ‘Originaliteit bestaat niet, we zijn enkel een en ander vergeten’,
werd sterk gesmaakt door ruim veertig aanwezigen. De lezing wordt jaarlijks
georganiseerd ter ere van en in nagedachtenis aan Stekenaar Herman Heyse
(1937-1992), medestichter en redacteur van Tiecelijn en stichtend voorzitter
van d’euzie.
14 03 13
Overlijden van de Belseelse zakenman Alfons de Belie (°1926), dé drijvende kracht achter de jarenlange opgravingen op de gronden van de Boudeloabdij in Klein-Sinaai (waar o.a. Leopold Peeters, Maurits Nonneman, Rik
van Daele en Rudi Malfliet de Reynaertdichter mee in verband brengen). De
Belie was de stichter van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
in Oost-Vlaanderen (vobov), de voorzitter en stichter van de culturele Kring
Boudelo en leider van de opgravingen op de gronden van de oude cisterciënzerabdij van Boudelo in Klein-Sinaai (Stekene). Hij inspireerde tientallen jonge
archeologen met zijn zomeropgravingen.
22 03 13
Liefhebbers van de Middelnederlandse literatuur begaven zich in het voorjaar van 2013 naar het Gruuthusemuseum in Brugge om daar het Gruuthusehandschrift en het prachtige Egidiuslied te aanschouwen in de tentoonstelling
Liefde en devotie. Eeuwenlang was het bijzondere handschrift in privébezit,
tot de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek het in 2007 aankocht. Unieke
kunstvoorwerpen schetsen het culturele, sociale en religieuze klimaat in Brugge, dat in die vroege vijftiende eeuw een internationale handelsstad was. In de
tentoonstelling was – bijna achteloos, zonder veel extra aandacht alleszins –
het Comburgse handschrift te zien.
Naar aanleiding van Liefde en devotie vond van 25 tot 27 april 2013 een
internationaal congres over Het Gruuthuse-handschrift plaats. De organisatie
was in handen van de Musea Brugge, de Koninklijke Bibliotheek Den Haag en
de Radboud Universiteit Nijmegen.
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02 04 13
De diplomatische editie van Dye hystorien ende fabulen van Esopus (Antwerpen, Gheraert Leeu, 1485) werd digitaal ter beschikking gesteld via de
DBNL / Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (http://www.
dbnl.org/tekst/leeu002hyst02_01/). Auteur is Hans Rijns, die in 2007 het
standaardwerk over De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie. Een dyplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700 bij
uitgeverij Verloren te Hilversum uitgaf (zie http://www.rijnsendereynaert.nl/
services.aspx).
Op 12 oktober 1485 voltooide Gheraert Leeu in ‘die vermaerde coopstadt
tAntwerpen’ Dye hystorien ende fabulen van Esopus. Tot nu toe was deze
incunabeltekst nog niet uitgegeven. Om in deze leemte te voorzien stelde Rijns
in nauwe samenwerking met Willem van Bentum een volledige diplomatische
editie samen. Ook de 186 houtsneden zijn in de DBNL opgenomen.
20 04 13
Nabij de Spaanse getijdenmolen in Rupelmonde (een bij uitstek reynaerdiaanse plek omdat hier tot 1996 een Reynaertmuseum gevestigd was en de
Orde van de Vossenstaart er samen kwam) vond de overdracht plaats van het
voorzitterschap van het Intergemeentelijk Project (IGP) Het Land van Reynaert. Waasmunster gaf de fakkel door aan het Kruibeke van burgemeester Jos
Stassen. Sprekers waren Rik van Daele, die het IGP en het Reynaertgenootschap voorstelde, en schepen Erik Blommaert, die het voorzittersprogramma
2013 bekendmaakte. De plechtigheid werd besloten met een Reynaertwandeling door Rupelmonde.
21 04 13
Op Erfgoeddag 2013 namen Hilde Reyniers en Rik van Daele poëzieliefhebbers mee op een tocht rond ‘1000 jaar vossentaal’ doorheen de stad SintNiklaas. De deelnemers ontvingen de bundel Vossentaal, een uitgave van het
Reynaertgenootschap uit 2005.
04 07 13
In de Salons voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas ontving Marcel Ryssen,
de voorzitter van het Reynaertgenootschap, de Leeuwenpenning 2013 van het
Davidsfonds voor ‘zijn inzet voor de Vlaamse-cultuur’. De laudatio’s werden
gehouden door Lut van de Vijver, directeur M.P.I. Emiliani te Lokeren, en

~ 400 ~

Tiecelijn 27

door Rik van Daele. Hervé Borbé en Roger van Huffel zorgden voor de muzikale tussenkomsten.
03 08 13
Het Reynaertgebak ontving het Vlaamse erkenningslabel ‘streekproduct.be’
van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (vlam). Het Reynaertgebak wordt al meer dan veertig jaar geprepareerd door de Sint-Niklase meesterbanketbakkers. Het gebak is geïnspireerd op de oudere ‘gâteau de
Saint-Nicolas’ en bevat amandelen, ananas en Grand-Marnier. Bron http://
guidodemunter.wordpress.com.
01 09 13
In Hulst werd langs het Reynaertlangeafstandswandelpad een wandelboom ingehuldigd. De nieuwe toeristische wegwijzer staat nabij de Gentse
Poort aan het Reynaertbeeld van A. Damen. Het is de tweede wandelboom langs het traject van de streek-GR Reynaertland. Enkele jaren geleden werd een ‘wandelboom’ geplaatst nabij het stadhuis van Sint-Niklaas.
29 09 13
In 2013 was het vijftien jaar geleden dat Cyriel Coupé / Anton van Wilderode (1918-1998) overleed. In de Bib van Sint-Niklaas werd vanaf 28 september een project rond deze priester-leraar en dichter georganiseerd. Het
Reynaertgenootschap bood veertig deelnemers een unieke mogelijkheid tot
een bezoek aan het woonhuis aan de Dorpvaart 70 in Moerbeke-Waas, een
van de weinige schrijvershuizen die Vlaanderen nog rijk is. De rondleidingen
in het huis werden geleid door Hildegard Coupé.
29 09 13
Overlijden van beeldend kunstenaar Ernest van Huffel (°1941). Hij schiep
diverse Reynaerden in een krachtige en grillige beeldtaal. Zo creëerde hij terracotta figuren en basreliëfs die jarenlang door Toerisme Waasland werden
geschonken aan bijzondere bezoekers en verenigingen. Zijn polychrome Nobelbeeldje werd het voorzitterssymbool van het Intergemeentelijk Project Het
Land van Reynaert. Het Sint-Niklase Pijp- en Tabakmuseum in Sint-Niklaas
en de gemeente Sint-Gillis-Waas bezitten Reynaertwerk van deze kunstenaar,
die in 2010 ‘Om zijn reynaerdieën speels aanvaard [werd ] in de Orde van de
Vossenstaart’. Zie het korte In memoriam in dit jaarboek p. 405.
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04 10 13
Op 4 en 5 oktober 2013 was er tijdens de beurs van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren in de Passenger Terminal in Amsterdam in enkele
vitrines een kleine, maar fijne expositie met Reynaertitems te bezichtigen uit
de collectie van Peter Everaers. Zo lag er o.a. de editie van David Vedder uit
1852, The Story of Reynard the Fox, in de originele rood marokijnlederen
band met goudopdruk met twaalf getinte litho’s van een hele pagina door de
Duitse landschapsschilder Gustav Canton. Naast een aantal volksboekjes viel
er ook de luxe-editie in een oplage van 25 exemplaren van de Wierinkuitgave
van Stijn Streuvels uit 1910 te bewonderen. Uiteraard waren deze uitgaven
niet bestemd voor de verkoop, maar op de beurs waren volop andere exclusieve
collectors-items te verwerven.
05 10 13
In park Hof Ter Saksen in Beveren werden twee vossententoonstellingen
geopend. In het kasteel waren vossenbeelden van Caroline Coolen (Bree, 1975)
te zien. In het hoevegebouw opende ‘Oog in oog met de vos’, een interactieve
natuurexpo over het leven van de (natuurlijke) vos en de gevaren waaraan hij
blootgesteld wordt. Een grote verscheidenheid aan opgezette vossen, waaronder een skelet, maakte deze expo tot een echte belevenis voor kinderen.
03 11 13
Presentatie van Tiecelijn 26. Jaarboek 6 van het Reynaertgenootschap in
het Museumtheater te Sint-Niklaas. Gastspreker was Mark Nieuwenhuis met
een lezing over De ‘ule’ en de ‘scuvuut’ in de Reynaertverhalen. Tiecelijn
26 bevatte artikels van Jo Reynaert, Filip Reyniers, Walter Verniers, Mark
Nieuwenhuis, Hans Rijns, Frank Teirlinck, Yvan de Maesschalck en Koen
Bauwens, vertalingen van korte Latijnse teksten door Mark Nieuwenhuis,
iconografie van Hedwig Pauwels en Jean van Riet, een In memoriam Wim
van Remortel, diverse recensies en de verslagen van een dierencolloquium in
Louvain-la-Neuve en het congres van de International Reynard Society in Alicante.
24 11 13
De Eos Gouden Pipet voor de meest beloftevolle Vlaamse jonge onderzoeker
van 2013 werd naar aanleiding van de Dag van de wetenschap uitgereikt aan
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Philippe de Smedt (Sint-Niklaas, 1984, kleinzoon van Reynaertbeeldhouwer Albert de Smedt). De jonge vorser slaagde erin om gegevens van een
bodemscanner om te zetten in 3D-kaarten. Zijn actieterrein was de middeleeuwse abdij van Boudelo, volgens sommige Reynaertspecialisten een reynaerdelijke plek.
29 11 13
Doctor Mike Kestemont stelde zijn boek Het gewicht van de auteur. Stylometrische auteursherkenning in Middelnederlandse literatuur voor. Het
werk biedt de eerste toegankelijke inleiding tot ‘computationele’ auteursherkenning in ons taalgebied en gaat in op de mogelijkheden én moeilijkheden
die zich voordoen bij toepassing op historische teksten. Kestemont illustreert
onder andere de dichte verwantschap tussen de Roman van Moriaen en Karel ende Elegast. We hopen dat hij zijn onderzoeksmethode op Van den vos
Reynaerde loslaat en ons meer inzichten geeft in vragen rond het mogelijke
dubbele auteurschap van Reynaert I en het auteurschap van Reynaert I en
Reynaert II. We zijn benieuwd of hij het werk ook kan linken aan andere middeleeuwse auteurs of genres.
03 12 13
De Stichting Lezen en de website jeugdliteratuur.org meldden het overlijden van twee Nederlanders die Reynaert de afgelopen jaren een stem hebben
gegeven.
Mance Post (1925) illustreerde de vertaling van Ard Posthuma uit 2008,
uitgegeven door Atheneum – Polak & Van Gennep.
Schrijver, vertaler en redacteur Pieter van Oudheusden (1957) schreef de uitstekende inleiding voor de Nederlandse vertaling van de Reynaertbewerking
van tekenaar Max Cabanes en tekstschrijver Jean-Claude Forest, Reinaert de
Vos, met tal van vrijheden en verschillen (Casterman, 1988), die voor het
eerst werd gepubliceerd in het tijdschrift A suivre / Wordt vervolgd. Hij was
ook betrokken bij het script van Bakamè – een ‘Afrikaanse Reynaert’ – van
Jeroen Janssen.
04 12 13
Het Reynaertgenootschap werd door de cultuurraad genomineerd voor de
Cultuurprijzen 2013 van de stad Sint-Niklaas naar aanleiding van de viering
van een kwarteeuw bezig zijn met ‘den vos’.
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05 12 13
In de Antwerpse Bourlaschouwburg ging Van den vos van FC Bergman in
première. Liesa van der Aa en het Berlijnse genrecrossing Solistenensemble Kaleidoskop zorgden voor de muziek, Josse de Pauw en de ‘Bergmannen’ voor de
woorden. De productie was nadien te gast in de Stadsschouwburg Amsterdam,
het Kaaitheater in Brussel, cultuurcentrum C-mine in Genk, Le Phénix – Scène
nationale de Valenciennes, de Wiener Festwochen, de Operadagen Rotterdam,
de Stichting Theaterfestival Boulevard in Den Bosch en de Berliner Festspiele/
Foreign Affairs. In september werd de voorstelling hernomen in deSingel te
Antwerpen. Het project resulteerde ook in een aantal samenwerkingen tussen het Toneelhuis en lokale amateurtheatergezelschappen en in een foto- en
cadeauboek.
11 12 13
De titel van de knappe documentaire film De nieuwe wildernis doet een
reynaerdist aan Van den vos Reynaerde denken: in vers A 3150 meldt Reynaert: ‘Ic weet een wildernesse nu’. Op Nederland 1 werd in december 2013
de driedelige documentaire De nieuwe wildernis uitgezonden, een bewerking
van de film die in 2013 een van de grootste bioscoopsuccessen in Nederland
was, aangevuld met nieuw beeldmateriaal. Naast de ijsvogels, de herten, de
wilde paarden worden ook de vossen van de Nederlandse Oostvaardersplassen
prominent in beeld gebracht. De vos was ook nadrukkelijk aanwezig op de affiches en in de promocampagne van deze kaskraker.
Deze kroniek, die zich vooral concentreert op manifestaties waarbij het Reynaertgenootschap en haar leden betrokken waren, werd samengesteld op basis
van de berichten uit de e-brieven 2013 van het genootschap. Deze e-zines zijn
integraal beschikbaar op www.reynaertgenootschap.be/node/182. Daar vindt
de lezer nog meer doorklikmogelijkheden naar diverse websites.
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IN MEMORIAM ERNEST Van Huffel
(1941-2013)
Rik van Daele

In de eerste meidagen van 2013 schreef beeldend kunstenaar Ernest van
Huffel enthousiast in voor de laatste bijeenkomst van de Orde van de Vossenstaart in Kruibeke, waar hij in 2010 als lid was ingelijfd. Enkele weken later
meldde hij af wegens ziekte. Op 29 september 2013 overleed deze beeldhouwer-keramist in zijn geboortestad Sint-Niklaas. Wij herinneren hem als een
erg integere en bescheiden man, een familieman, een wielertoerist (hij was
medeoprichter en secretaris van WTC-Kontakt en men zag hem meermaals
in volledige wieleruitrusting door de stad fietsen) en vooral als een bevlogen
kunstenaar met een boontje voor de middeleeuwse schurk en schelm Reynaert

~ 405 ~

Tiecelijn 27

2

~ 406 ~

Tiecelijn 27

3

4

5

6

~ 407 ~

Tiecelijn 27

7

~ 408 ~

Tiecelijn 27

de vos. Wij hebben hem nooit gevraagd naar zijn motieven om precies zo intens
met de vossenfiguur bezig te zijn. Hij beeldde de vos en zijn wapenbroeders
immers in vele tientallen gedaanten en materialen uit. Vaak maakte hij werk in
opdracht, maar hij gaf het een onbetwistbaar eigen stempel mee. Er zijn geen
directe iconografische bronnen aan te wijzen, waardoor zijn werk ook een sterk
persoonlijke stempel blijft houden. Het zou ons echter niet verbazen indien de
Victoria-uitgave van Oscar Bonnevalle en het boekje van het Reynaertspel met
tekeningen van Jean van Riet in Van Huffels bibliotheek hebben gestaan. Uit
de archieven van Staf van Daele blijkt dat schrijver dezes nog bij de advisering
van Van Huffels eerste Reynaertwerk betrokken is geweest.
Ernest van Huffel (11 januari 1941) volgde een opleiding Plastische Kunsten
aan de Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas van 1950 tot 1965.
Eerst bekwaamde hij zich in tekenen en schilderen bij George Fontein, daarna
volgde hij keramiek en ontwerpen bij Paul Ausloos. In het midden van de jaren
negentig leerde hij beeldhouwen bij Bob Wellens en naar levend model tekenen
bij André Huye en Ingrid de Volder.
Hij werkte sinds de jaren zestig in zijn eigen atelier met als specialismen keramiek, boetseren, beeldhouwen, tekenen, fotografie en zeefdruk. Naast het
creëren van zijn eigen werk was deze veelzijdige man ook een begeesterend
leraar in zijn atelier in de Sint-Niklase Walburgstraat (op een boogscheut van
het Reynaertbeeld van Albert Poels), waar hij enthousiaste leerlingen inwijdde
in het boetseren en de keramiek.
Van Huffel stelde onder andere tentoon in de basiliek van Koekelberg (Brussel), in de Sint-Nicolaaskerk, de bibliotheek en het Volkshuis in Sint-Niklaas,
in Sint-Gillis-Waas (met Reynaertwerk tijdens de manifestatie kunst 22 in
2007) en Hulst (tijdens het Reynaertproject Post Art in 2008), in het open
atelier Marie-Paul Verplanken, tijdens Kunst op de fabriek (edities 2010 en
2011-2012) en in Abingdon, de Engelse zusterstad van Sint-Niklaas.
Ernest van Huffel is vooral bekend om zijn werken in keramiek. Hij
boetseerde diverse Reynaertbeelden in een krachtige en grillige beeldtaal. Zo
creëerde hij terracotta (Italiaans: terra cotta, ‘aarde gebakken’ = gebakken klei;
poreus, ongeglazuurd aardewerk van roodbakkende klei) beeldjes en basreliëfs
voor Toerisme Waasland. Deze dienst schonk de werken jarenlang als
ambassadeur van het Waasland aan verdienstelijke verenigingen en gelauwerde
persoonlijkheden. De eerste opdracht kwam van oud-voorzitter Staf van Daele
naar aanleiding van de tweede editie van de Wase ‘Reynaertfietstocht’ van 1 juni
1986 (de eerste vond plaats op 5 mei 1985 ter gelegenheid van het tweede Sint-
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Niklase Reynaertmassaspel). Van Huffel creëerde jaar na jaar een tafereeltje
van circa 15 x 21 cm dat als cadeau werd gegeven aan deelnemende wielerclubs.
De zes rechthoekige tafereeltjes werden later door de kunstenaar verzameld
in een indrukwekkende basreliëf, aangevuld met centraal de hofscène (de
klagende Cantecleer staat het dichtst bij de koning waaruit we kunnen afleiden
dat de kunstenaar deze scène in gedachten had) en rechts een pelgrimerende
vos. Die vos is ook gekleurd en geglazuurd apart op de markt gebracht. De zes
scénes op de twee werken die ik heb kunnen bekijken, zijn telkens in dezelfde
volgorde – die niet de verhaalvolgorde is – aangebracht:
1. Reynaert, Bruun en de pelgrimstas
2. Reynaert als pelgrim, de tas met de kop van Cuwaert
3. Bruun in de boomstam
4. De viskar en de visetende vos
5. Tibeert gevangen in de strop
6. De dood van Coppe

Geen twee werkjes zijn gelijk. Elk exemplaar werd voor het in de oven ging
door de kunstenaar apart vormgegeven. We hebben geen precieze gegevens
over hoeveel exemplaren er van de werkjes werden gemaakt. De reeks ‘Bruun
in de boomstam’ (hierboven: 3) is genummerd op 50 exemplaren, gesigneerd
‘VE’ en gedateerd: ‘86’. (De reeks 1 is gesigneerd en gedateerd ‘92’(?), diverse
andere taferelen zijn noch gesigneerd, noch gedateerd, noch genummerd.)
Vaak kreeg Van Huffel de opdracht om de werken per twintig op te leveren,
maar hij bracht wellicht ook op eigen initiatief beeldjes bij zijn publiek.
Na verloop van een aantal jaren – wanneer kunstenaar en opdrachtgever
het gevoel hadden dat het verhaal in terracotta was uitverteld – kreeg een
nieuwe reeks beeldjes vorm. Van Huffel kreeg dan van voorzitter Lucien Bats
de opdracht om beeldjes van de belangrijkste Reynaertfiguren te creëren. Het
waren er (opnieuw) minstens zes (tussen 15 en 25-26 cm hoog): Reynaert de
vos (in diverse varianten), Bruun de beer (in de boomstam), Belijn de ram,
Tibeert de kater met strik, Tiecelijn de raaf en Nobel de leeuw op de troon.
In 1996 werd Van Huffels polychrome Nobelbeeldje het voorzitterssymbool van
het Intergemeentelijk Project Het Land van Reynaert. Jaarlijks staat het nog steeds
prominent te prijken in een van de officiële gebouwen van de voorzittersgemeente
(in 2014 is dat in Beveren, in 2015 in Hulst). Het overhandigen van het beeldje
staat symbool voor het overdragen van het voorzitterschap.
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Ondertussen ontwikkelde Ernest van Huffel een indrukwekkende reeks
grote Reynaerttaferelen in keramiek, die best een expositie waard zijn. Slechts
enkele van zijn beelden zijn voor de toeschouwer te bezichtigen in een publieke
of private collectie, met name een pijprokende vos in het Pijp- en Tabakmuseum
in de Regentiestraat in Sint-Niklaas, een vos in het gemeentehuis van de
gemeente Sint-Gillis-Waas en een fluit spelende vos in privaat bezit (bij Marc
Moorthamer, Ruisstraat in het Wase Tielrode). We hopen dat deze reeks grote
werken ooit publiek tentoongesteld kan worden.
Op 23 oktober 2014, op het moment dat dit jaarboek in druk was, bracht
choreograaf en artistiek leider van het gezelschap Retina Dance Company, Filip
van Huffel, de zoon van de beeldend kunstenaar, samen met muzikant Joris
Vanvinckenroye de voorstelling If A then C in de Sint-Niklase stadsschouwburg.
Hij danste daarin een solo die werd opgedragen aan zijn vader. In accenten,
het tijdschrift van de Wase cultuur- en gemeenschapscentra, dat in september
verscheen, vertelde de danser-choreagraaf dat er een inhoudelijke reden was
om een solo te maken en om zelf terug te gaan dansen. ‘Mijn vader is recent
overleden. Hij was beeldend kunstenaar en heeft veel werk nagelaten, zowel
tekeningen, keramiek als beeldhouwwerken. Ik wilde iets doen met dat werk,
en met mijn relatie tot hem. Ik wilde zijn beelden in dans omzetten. Mijzelf
boetseren zoals hij boetseerde. Zijn beelden hebben heel expressieve handen
en voeten. Het zijn bijna allemaal figuren, lichamen, mensen. Dat inspireert
me. Er zullen beelden op scène staan.’
Een mooier eerbetoon kan een zoon zijn creatieve vader niet geven.
Met dank aan Staf van Daele, Lucien Bats en Filip van Huffel (foto’s).
Illustraties
1. Ernest van Huffel
2. Beelden in keramiek
3. Reynaert de vos – keramiek
4. Reynaert en Coppe – keramiek
5. Reynaert en Tibeert – terracotta
6. Bruunscène – terracotta paneeltje
7. Reynaertbasreliëf – terracotta
Foto’s: © Filip van Huffel en Stefaan Baeten
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De bibliografie van de NEDERLANDSTALIGE
Reynaertbewerkingen sinds 1800
Aanvulling 2004-2014
Willy Devreese
m.m.v. Rik van Daele, Peter Everaers en Erwin Verzandvoort

Inleiding
In 2004 publiceerden vier Tiecelijnredacteuren een zo volledig mogelijke bibliografische lijst van de Reynaertbewerkingen sinds 1800. Ondertussen heeft deze
‘gids’, uitgegeven als een Tiecelijnnummer 3 van jaargang 17 uit 2004 en in een
tweede oplage apart gedrukt als Rik van Daele, Peter Everaers, Willy Devreese en
Erwin Verzandvoort, De bibliografie van de Nederlandstalige Reynaertbewerkingen van 1800 tot heden, Sint-Niklaas/Ter Hole, vzw Reynaertgenootschap/
Antiquariaat Secundus, 2004, 106 p. zijn voorganger (de bibliografie van Jan
Goossens in diens studie De gecastreerde neus uit 1988) in de schaduw gesteld.
Tien jaar later is het tijd voor een eerste gedrukte aanvulling, zorgvuldig
samengesteld door Willy Devreese, aangevuld met zoekwerk van de andere
redacteuren en meldingen van een aantal Tiecelijnabonnees (o.a. Jan van Alphen en Jozef Bombay). De nieuwe lijst, Bibliografie 2004-2014, werd opnieuw genummerd (met de ‘A’ van ‘Aanvulling’) en bevat 25 nieuwe nummers,
waarvan achttien nieuwe uitgaven sinds 2004, en zeven Reynaertuitgaven van
vóór 2004 die nu pas onder onze aandacht kwamen. Een tweede lijst bevat
correcties en aanvullingen bij de eerder gepubliceerde lijst uit 2004 en ook nog
enkele extra uitgaven/herdrukken die verschenen tijdens het laatste decennium. In de tweede lijst worden de wijzigingen zwart gedrukt en worden telkens
alleen de titelbeschrijvingen en de eigenlijke wijzigingen opgenomen.
Ongetwijfeld zijn er nog aanvullingen mogelijk, ondanks het geduldige
monnikenwerk dat reeds verricht werd. Wij nodigen alle gebruikers van deze
bijdrage uit om suggesties en correcties te sturen naar info@reynaertgenootschap.be. Binnen afzienbare tijd wordt dan een integrale versie op www.reynaertgenootschap.be gepubliceerd. [Rik van Daele]
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Bibliografie 2004-2014
A.1. Altena, Ernst van: Reinaert de vos de middeleeuwse satire hertaald door
Ernst van Altena. [Doesburg], Lalito klassiek, 2014. 112-2 p.
a b Berijmde bewerking van Reynaert I. Dezelfde tekst als Altena, 1979.
c Omslagontwerp: Marco Bolsenbroek, Prezns, studio voor boekontwerp
(Middenpaneel Reynaertscribaan).
d In kartonnen band.
e Met voorwoord en verklarende woordenlijst.
f A.2. Bonsing, Sarah, Mynke Trommelen en Miriam van der Velde: Reinaert de
vos. Groningen/Houten, Noordhoff Uitgevers, 2009. 181 p.
a b Hertaling in niet-rijmende verzen van Reynaert I, Middelnederlandse tekst
(Comburgse handschrift naar editie Hellinga) naast hedendaags Nederlands.
c d Slappe kaft; genaaid en gelijmd.
e Maakt deel uit van de reeks Klassieke Lijsters, en is bestemd voor leerlingen
van 16 jaar en ouder.
f A.3. Bossaert, Bert H.R.: Reinaert & Isengrijn. Tussen vos en wolf. S.l.; in eigen
beheer (Writer’s United gcv), 2010. 392 p.
a Een verzameling aaneensluitende vossenverhalen geïnspireerd o.a. door de
Ysengrimus, Reynaert I en II en de Roman de Renart.
b Eén anonieme illustratie.
c Gebonden met stofomslag. Eerder werd dit werk ook uitgegeven in vijf afzonderlijke bandjes.
d e f A.4. Daele, Henri van: Reinaert de vos. De felle met de rode baard. Henri van
Daele, met prenten van Klaas Verplancke. Antwerpen, Uitgeverij Manteau/
Standaard Uitgeverij, 2006. 105 p.
a b Prozanavertelling van Reynaert II
c Omslagillustratie en illustraties binnenwerk van Klaas Verplancke.
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d Gebonden, met stofomslag. 2de druk. (De eerste druk verscheen in de reeks
Averbode Klassiekers bij Uitgeverij Altiora N.V.)
e De auteur en de illustrator ontvingen een werkbeurs van het Vlaams Fonds
voor de Letteren (VFL). Uitgegeven met productiesteun van het VFL. Dit
boek werd in 2010 in het Chinees vertaald. In 2013 verscheen een Afrikaanse
uitgave: Reinaard die vos deur Henri van Daele, vertaal deur Daniel Hugo
met illustrasies deur Klaas Verplancke bij uitgeverij Protea Boekhuis.
f A.5. Broens, René – Marc Legendre: Reynaert de vos. Amsterdam/Antwerpen,
Uitgeverij Atlas, 2010. 132 p.
a b Graphic novel met een vertaling van Reynaert I in jambische tetrameters.
c Foto’s en mixed media van Mark Legendre, die gebruik maakte van potlood,
pen en inkt, acryl, Adobe Photoshop (Cyntiq), fotografie, collage en mixed
media.
d Papieren omslag genaaid en gelijmd.
Een tweede druk verscheen al in hetzelfde jaar op iets dunner glanzend papier en in iets lichtere kleurzetting.
e Marc Legendre ontving voor dit werk een werkbeurs van het Vlaams Fonds
voor de Letteren.
f -

~ 414 ~

Tiecelijn 27

A.6. Bussemey, Roger: Reinaert de Vos. De rode Vaan, 14 en 21 oktober 1948.
a b Stripverhaal met telkens een streek van Reinaert de Vos in stroken met ondertekst.
c Roger Bussemey.
d Krantenstrip. Vertaling uit het Frans van twee van de vijf afleveringen die van
september tot november 1948 verschenen in Le Drapeau Rouge.
e f A.7. Engels, Anke – Simone Hüffer-van Dooren (Nederlandse vertaling): Reineke
Fuchs, eine uralte Geschichte neu erzählt für große und kleine Leute von
Anke Engels mit Bildern von Gintare Skroblies. Reinaart de vos, een heel
oud verhaal opnieuw verteld voor grote en kleine mensen door Anke Engels
met tekeningen van Gintare Skroblies. Vreden, Achterland Verlag, 2002. 35 p.
a b Eenvoudige prozanavertelling in Duits en Nederlands van Reynaert II (of
Reineke).
c Kleurrijke volbladillustraties op voorplat en in het boek op de recto zijde van
elk blad.
d Gebonden.
e f A.8. Eykman, Karel (vertaling) – Rik van Daele (nawoord): Reinaert de Vos, vertaald door Karel Eykman; met illustraties van Sylvia Weve en een nawoord
van Rik van Daele. Amsterdam, Prometheus, 2008. 150 p.
a b Vertaling in rijmende verzen van Reynaert I.
c Omslagillustratie (in kleur) en illustraties binnenwerk van Sylvia Weve.
d Gebonden in kartonnen band met omslagillustratie.
e f A.9. Eykman, Karel en Willem Wilmink (vertaling) – René van Stipriaan (inleiding): Karel ende Elegast. Reinaert de Vos. Hertaald door Karel Eykman.
De reis van Sint Brandaan. Beatrijs. Hertaald door Willem Wilmink.
Dwarsligger 256. Antwerpen, Veen Bosch & Keuning, 2013. 430 p. (Reinaert
de Vos, p. 206-375).
a -
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b
c
d
e
f

Vertaling in rijmende verzen van Reynaert I.
Gebonden in kartonnen band.
Tekst als Eykman, 2008.
-

A.10. Goor, Theo van de: het Reinaartje. 10 etsen van Theo van de Goor. Eindhoven, Eigen beheer. 2005. Twaalf eenzijdig bedrukte bladen met etsen en begeleidende verzen.
a b Verzen uit Reinaert I, editie Tinbergen 1940, bij de illustraties en een gedicht Van den vos van Peter Everaers.
c Tien etsen van de kunstenaar (de titel-ets is met de hand bijgekleurd).
d Verguld rood linnen in linnen slipcase. De oplage is 50 stuks, maar er werden
er slechts 25 met de hand ingebonden voor de handel. Alle etsen zijn genummerd en gesigneerd en door de kunstenaar zelf gedrukt op de kleine pers van
het Grafisch Atelier Daglicht te Eindhoven op BFK Rives 250 grams etspapier met scheprand; de etsen worden beschermd door zijdepapier. Ook het
Reynaertvignetje op het voorplat is van de hand van de kunstenaar; bindwerk
Boek-Bindatelier Koningsoord te Berkel-Enschot.
e f -
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A.11. Goor, Theo van de: Reinardie. De Reinaert-tekeningen van Theo van de
Goor. Met een inleiding van Ton den Boon. (Varik), Uitgeverij de Weideblik,
2011. 95+1 p.
a b Verzen uit Reynaert I bij tekeningen van Theo van de Goor.
c Tekeningen van Theo van de Goor.
d Origineel linnen met omslag. De oplage bedraagt 500 door de auteur gesigneerde exemplaren.
e f A.12. Grootvader (pseud. van Nicolaas Peter Joseph Daamen): Reintje de vos. Amsterdam, J. Vlieger. 1883. 10 p., 12 ongenummerde pagina's platen.: grijs-blauwe en gekleurde illustraties.
a bc Grijs-blauwe en gekleurde illustraties. Aan onderkant van de platen staat:
Amand Lith. Amsterdam.
d Gebonden. Bandillustratie: een vos in een klem kijkt naar een paar dieren.
e f Vliegercatalogus 1887, nr. 344, Serie 31: ‘Groot kwarto boek, met fraaie in
kleuren gedrukte platen in cartonnen band met linnen rug.’ Vliegercatalogus
1907, p. 12: in Serie 23: ... met twaalf chromoplate, tien bladzijden ruimen
druk en eenen stevigen cartonnen band met rooden linnen rug’.
A.13. Heerkens Ruud (libretto) / Marez Oyens, Tera de (muziek): Van den Vos
Reynaerde, kinderopera door de Amsterdamse Montessorischool. Leiding:
Wim de Mondy. Libretto: Ruud Heerkens. Operamuziek voor solisten,
koor en orkest: Tera de Marez Oyens. Amsterdam.
a b Opera in 4 aktes naar Reinaert I. 1ste akte: ‘Aan het hof van koning Nobel’.
2de akte: ‘Bij het huis van Reynaert, kasteel Malpertuis’. 3de akte: ‘Bij het
huis van Reynaert, kasteel Malpertuis’. 4de akte: ‘Aan het hof van koning
Nobel’.
c de f -
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A.14. Heuysdens, G.: Reinaart de Vos: in Het Verteluurtje. Nr. 73 in de Opvoedkundige Brochurenreeks van het Christelijk Onderwijzersverbond. Brussel,
1963. (p. 49-51)
a b Zeer summiere samenvatting van Reynaert I. Het boekje bevat ‘vertellingen in
comprimé-vorm, zodat de verteller zélf, persoonlijk dus, met treffende details en
beschrijvingen het geheel aantrekkelijk moet maken en doen “leven”’. Hoe summier ook samengevat, toch slaagt de auteur erin een zelfverzonnen fragment in
te lassen over hoe Bruin ging vissen op het ijs.
c d Papieren omslag, genaaid en gelijmd.
e A.15. Jong, Steven H.P. de: Neam my mar Willem. Easterein, Koperative Utjowerij, 2006. 61 p.
a b De oude Willem komt in het jaar 1200 in een Fries dorpje zijn verhaal van
Reinaard de foks (d.i. Reynaert I) vertellen in Fries proza.
c d Papieren omslag. Band ontworpen door Folkert van der Hoek. Drukker:
Van der Eems, Easterein.
e f gA.16. Kors, Jan (verantwoording) / Jongstra, Atte (woord vooraf): Reinaart de
Vos. Een verzameling picturale impressies. Met een voorwoord van Atte
Jongstra. JAN KORS. Amsterdam, in eigen beheer. 1981. 22 bladen +1.
a b Fragmenten van Reynaert I.
c 20 etsen van Jan Kors.
d De oplage van deze uitgave bleef beperkt tot 20 ex., waarvan 10 in luxe, in
leer gevatte cassettes, waarbij naast de prent de bijbehorende passage werd
gevoegd uit VAN DEN VOS REIJNAERDE, gedrukt op 22 grs. Kinugawa
papier. De overige 10 ex. zijn gevat in een met papier beklede houten cassette
waarin de prenten zonder tekst. De luxe cassettes zijn genummerd van l-10,
de overige werden genummerd van 11-20.
e f -
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A.17. Laroy, Willem: De slimme Rosbaard. Een bewerking van ‘Van den vos Reynaerd’ door Willem Laroy. Antwerpen, Toneelfonds J. Janssens, 2011. 66 p.
a b Bewerking van RI in de vorm van een theatermonoloog voor kinderen van
negen tot twaalf jaar.
c d Gefotokopiëerde A4-bladen. Geniet.
e Het voorwoord van de auteur is gedateerd 4 oktober 1983. ‘De eerste opvoeringen hadden plaats in het Tiens Miniatuur Teater: 't Koelieske op: 20-21
jan. 14-27 feb. 15-16 maart. 3-11-12 apr. ' 84’. © 1985 Toneelfonds J. Janssens/Willem Laroy.
f A.18. Lenoir, Philippe: Reintje de vos. Averbode, averbode, 2007. 32 p.
a b 4 verhaaltjes naar de Roman de Renart. Oorspronkelijk in het Frans, in de
reeks TireLire van uitgeverij averbode. Vertaling voor de reeks Leeskriebel
van dezelfde uitgeverij door Reina Ollivier. Met vragen en spelletjesdoor
Dirk de Meester en Martial Feys.
c Illustraties in kleur en zwartwit door Christian Guibbaud.
d Slappe kaft met omslagillustratie. Het boek maakt deel uit van het boekenabonnement Leeskriebel van uitgeverij averbode. Deze uitgeverij geeft ook een
gelijkaardig boekenabonnement (TireLire) uit voor Franstalige lezertjes. In dit
geval is de Nederlandse tekst een vertaling van de Franse uitgave: Le roman
de Renart. Adaptation: Philippe Lenoir. |Illustrations: Christian Guibbaud.
Questions et jeux: Jean Baron et Joëlle Delmoitiez. Éditions averbode.
e f A.19. Levis, Eddy: Reinoart de Vos. Noarverteld en op rijm gezet in 't Gentsch
noar 't origineel Middelnederlans verhoalinske deur Eddy Lewis mee de medewirkinge van em. prof. dr. Johan Taeldeman, prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Jacques Vandersichel, Guido Desimpelaere, Marcel Bonnaerens.
Gent, De Gentsche Sosseteit v.z.w. 2007.
a In 2002 verscheen een voorpublicatie van de Tibeertscène onder de titel Reinaert in Gent en in 't Gentsch! in: Reynaert de Vos gaat naar
school. Tentoonstelling De School van Toen, Gent vzw ‘Vrienden van het
Historisch Archief van het Stedelijk Onderwijs – De School van Toen’.
Die tekst werd in hetzelfde jaar ook gepubliceerd in Gendtsche Tydingen,
jaargang 31, 15 juli 2002, p. 229-242.
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b Gentse dialectbewerking van Reynaert I.
c Zwart-witillustraties Reynard the Fox, Londen 1620 (Allde). Afgebeeld
naar Goossens & Sodmann, 1980. (Dat klopt niet helemaal: er zijn meer
afbeeldingen uit Reynke de vos, 1498, dan uit Allde 1620.)
d Gebonden. Omslagillustratie van Marcel Bonnaerens. Lay-out: Edmond
Cocquyt jr. Drukkerij: Geers Offset.
e Bij het boek horen ook twee cd's met de tekst ingelezen door Jacques Vandersichel.
f Goossens 124
A.20. May, Charlie: Reinaert de vos ... gerapt. Haarlem, Uitgeverij Holland, 2008.
34-6 p.
a b Rapversie van grote delen van Reynaert I. Voorwoord van Herman Pleij.
c d Gebonden. Bij het boekje hoort een cd geproduceerd door Uitgeverij Luisterlezen, www.luisterlezen.nl. Omslag: Studio Jan de Boer. © foto's: Muziektheater gezelschap Zuvuya.
e f -
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A.21. Posthuma, Ard: Willem Reynaert de Vos. Vertaald door Ard Posthuma.
Met illustraties van Mance Post. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. 114 p.
a b Vertaling in rijmende verzen van Reynaert I, naast de Middelnederlandse
tekst.
c d Gebonden in slappe kaft. Omslagillustratie en illustraties binnenwerk van
Mance Post, in tweekleurendruk.
e f A.22. Pollet, Frank: RotVos! een vertelling. Sint-Niklaas, Abimo uitgeverij, 2007. 96 p.
a b Reynaert I getransponeerd naar de eenentwintigste eeuw. Leerlingen in de
rol van de dieren en de directeur in de rol van Nobel treden op in een verhaal
over 'pesten', waarbij leerling Rein de Vos de door iedereen gehate 'pester' is.
c d Gebonden. Omslagillustratie van Benjamin Leroy.
e f A.23. Sercu, Stefaan: De zaak ‘Reynaert de vos’, in: Tiecelijn 26. Jaarboek 6 van
het Reynaertgenootschap. Sint-Niklaas, vzw Reynaertgenootschap, 2013,
p. 209-242.
a b Ingekorte rijmende versie van 700 verzen van Reynaert I met eigen klemtonen. De tekst bevat regieaanduidingen.
c de f A.24. Slagmulder, Herman: Reinaert de vos. Spektakel in twee delen, met proloog.
Bewerkt naar het Middelnederlandse dierenepos door Herman Slagmulder.
Z.p., z.u., z.j. [jaren 1990]. 42 p.
a b Toneelbewerking naar Reynaert I. (Het stuk eindigt met het vertrek van
Reinaert naar veiliger oorden.) De tekst is sterk geënt op de Reynaertvertaling van Rik van Daele: Van den vos Reynaerde ontsluierd door E.H. Jozef
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van den vos Reynaerde

Deze kleine, handige publicatie wordt gratis verspreid. Ze kwam tot stand
mede dankzij de steun van de Erfgoedcel Waasland, de stad Sint-Niklaas en
de andere gemeenten die deel uitmaken van het Intergemeentelijk Project
Het land van Reynaert (Beveren, Destelbergen, Hulst, Kruibeke, Lochristi,
Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster). De
leden ervan streven naar de gezamenlijke promotie van de streek en van het
Reynaertverhaal.

van den vos
TIEC
Reyn
ELIJN
aerd25e
Jaarboek 5 van het Reynaertgenootschap

Walter Verniers

Stad

Sint-Niklaas
van alle markten thuis

c
d
e
f

Reynaertgenootschap

De Wilde, met een vertaling van handschrift F door Rik Van Daele. (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen. N.R., nr. 30).
Gent, 1989. Vertaling en inleiding, p. 81-145.
Een gekopieerde Gaudaen-illustratie op de titelpagina.
Eenzijdig gekopieerde bladen.
Bij deze uitgave hoort ook een audiocassette.
-

A.25. Vanhaegendoren-Groffi, Y. M., en Ronde, M. De: Reinaart de Vos, in Wat
vertellen? 52 thema's voor verhalen. Verzameld door Y. M. Vanhaegendoren-Groffi. Leuven, S.V. De Pijl, 1942. p. 122-129.
a b Samenvatting van Reynaert I en een heel beknopte samenvatting van Reynaert II als vertelstof voor kinderen van de lagere school.
c d Genaaid in papieren omslag met stofomslag.
e f g
A.26. Verniers, Walter (vertaling), Rik van Daele (nawoord) en Hans Rijns (verantwoording illustraties): Van den vos Reynaerde naar het Comburgse handschrift vertaald door Walter Verniers. Sint-Niklaas, Reynaertgenootschap,
2012.
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a De tekst was jarenlang te vinden op www.reynaertgenootschap. Deze tweede, herwerkte versie is ook in pdf op dezelfde website te vinden.
b Vertaling van Reynaert I.
c Houtsneden van Quellijn en Jegher ontworpen voor de rijmversie van Segher
van Dort van 1651.
d Genaaid in papieren omslag. Omslagillustratie: Lies van Gasse. Druk: bvba
Room Sint-Niklaas.
e f De tekst diende als basis voor de luister-cd Van den vos Reynaerde voorgelezen door Pol Goossen. 3CD – inclusief boekje van de integrale tekst van
Walter Verniers. (2de druk.) HKM Records nv, 2014. M.m.v. het Reynaertgenootschap, zie www.hanskustersmusic.com.
A.27. Willems, Jan Frans & Peter Everaers (bewerking): Geschiedenis van Reinaert
de Vos. Ter Hole, Secundus / Turnhout, Herwig Kempenaers, 2010.
a b ‘Centsprent’ met 12 afdrukken (Collectie Historische Drukkerij Turnhout) van
de originele houtblokken van drukkerij Van Velsen door De Doncker en Vermorcken; tekst uit de Willems’ editie van 1858, bewerkt door Peter Everaers.
c Houtsneden door Edouard Vermorcken, naar tekeningen van Victor de
Doncker.
d Origineel bedrukte folio, ca. 54 x 39,5 cm. Oplage 75 genummerde exemplaren (nr. 26 t/m 75 gesigneerd), gedrukt op geschept papier uit het begin van
de negentiende eeuw.
e f B-lijst
B.1. Dekimpe, Yves: Reynaert de vos naar aloude dierenfabels van te lande en
verder te velde, opgegeten, verteerd en in nieuwe vorm afgescheiden door
yves dekimpe maar met dank aan boon voor thema en toon. Z.p., z.u., z. j.
a b Toneelstuk in twee bedrijven, waarvan het tweede een vrije bewerking is van
Reynaert I. Het eerste bedrijf bestaat vooral uit verhalen geïnspireerd door
Le Roman de Renart en Wapenbroeders van Louis Paul Boon.
c Geen illustraties.
d Recto-verso geprint en geniet.
e Geen dialectversie; enige kennis van het West-Vlaams is niet noodzakelijk
maar vergemakkelijkt de verstaanbaarheid.
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C-lijst
C.1. Lida Dijkstra & Thé Tjong Khing: Verhalen voor de vossenbroertjes. Het
lang verwachte vervolg op ‘Van den vos Reynaerde’. Amsterdam, Pimento,
2011, 125 p.
a bc Prachtige kleurenillustraties van Thé Tjong Khing met vele referenties aan
middeleeuwse manuscripten (initialen, rubriek, potloodlijntjes, marginaaltjes).
d Gebonden. Omslagontwerp en binnenwerk van Erik Thé Design.
e f Bekroond door de Nederlandse Kinderjury 2012.
C.2. Martens, Marie-Christine, Hoe Reinaert de Vos een lesje leerde. Ludiek verhaal in dichtvorm geschreven. Uitgegeven in eigen beheer, 2012. 64 p.
a b Verhaal met zeer vage reminiscenties aan de Reynaert.
c Illustraties van IVRAN, Inske De Winne en auteur Marie-Christine Martens, zeer sterk gebaseerd op bestande bronnen.
d Gekopieerd en gelijmd.
e f -
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Aanvullingen en correcties bij de lijst uit 2004
Anoniem: Reynaert den Vos, ofte Het oordeel der dieren, in het welk Koning Lion en zyne Heeren, de schalkheyd van Reynaert den Vos onderzogt
en geoórdeelt word. Het verhael is zeer genuchelyk en profytige Morael.
Verçiert met 28 schoone Plaeten. Antwerpen, Josephys Thys, Boekdrukker en Boekverkooper op de Vlasmerkt in de Pauw, [volgens Verzandvoort &
Wackers: 1818-1842]. 80 p.
		 f Verzandvoort & Wackers, p. 16; Menke, p. 172-174, nr. 52-54. Zie ook
Waller, p. 341, nr. 1429.
4.

5.

Anoniem: Reynaert den Vos, of het oordeel der dieren, In het welk door koning Lion, en zyne Heeren de schalkheyd van Reynaert den Vos word onderzocht en geoordeeld. Versierd met vele morale Bediedselen. Gent, Boekdrukkery van I[sabelle].-C[aroline]. van Paemel, Lange-Violettestraat 3, [volgens
Verzandvoort & Wackers: 1848-1876]. 68 p.
d Van deze drukjes bestaan ten minste twee varianten met verschillende
adressen, m.n. ook: ‘Lange-violettestraat 25’ en ‘Violettestraet, 3’.

7.

Anoniem: Geschiedenis van Reinaart de Vos – Histoire de Maitre Renard.
Turnhout, Glenisson en Zonen, [na 1856]. (n. 118). 1 p.
f Er zijn ook exemplaren zonder uitgeversadres.

25.

Agatha: Reintje de Vos. Rotterdam, Jac. G. Robbers, [1872]. 6 p., [6] p. pl.
a Vertaling van: Reynard the Fox. 1871 (Routledge's Shilling toy book nr.
51) Bron: Göte Klingberg: Denna lilla gris ..., 1987.
b Zes verhaaltjes uit RII. ‘Reinaart wordt aangeklaagd’; ‘In Reinaarts woning’;
‘De vos voor den koning’; ‘Nieuwe schelmstukjes’; ‘Het tweegevecht’.
c Zes paginagrote platen in chromolitho.
d Ingenaaid, met op de voorkant een geometrische sierrand en sierletters in
kleurendruk.
e Digitale versie op http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/
PRB01:864933215.

29b. Andriessen, S.J.: Reintje de Vos en zijn leuke streken. Verteld door S.J.
Andriessen. Met 60 plaatjes. Nieuwe uitgave. Rotterdam, Wed. P. van
Waesberghe & Zoon. z.j. [ca 1900]. [IV],178,[2] p., 60.
a b Prozanavertelling van Reynaert II.
c Op de titelpagina staat: ‘Met 60 plaatjes’, dit zijn illustraties van Frank
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Calderon, overgenomen uit: Joseph Jacobs, The Most Delectable History
of Reynard the Fox. London 1895.
d Papieren omslag. Het betreft hier een variant van: Andriessen, S.J.: De
Allervermakelijkste Geschiedenis van Reintje den Vos. Bewerkt door
S.J. Andriessen. Utrecht, H. Honig, [ca 1900].
e f Goossens 3.
31.

Barack, M. (1): Reineke de Vos naar M. Barack door G.M. Averbode, Goede
Pers, [ca. 1935]. 60-(4) p.
c Geïllustreerd naar de gravures van Christian Votteler; vooromslag Joz.

33.

Bergh, S.J. van den: Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door
Julius Eduard Hartmann. Naar het Hoogduitsch door S.J. van den Bergh.
Met 37 Staalgravuren naar oorspronkelijke teekeningen van Heinrich Leutemann. Utrecht, C. van der Post Jr. [1865]. (VIII)-5-380 p.
d Goud- en blindgestempelde linnen band. (Van de eerste druk bestaan minimaal twee uitvoeringen.) De paginanummering klopt niet, p. 5 wordt
voorafgegaan door acht bladzijden.
In 1872 verschijnt de tweede druk. De titelpagina verschilt enkel in vermelding van de druk: ‘Tweede druk’ en de uitgever: ‘Gebr. Van der Post’.
(VIII)-376 p.
Van deze tweede druk bestaan, naast die in twaalf losse afleveringen, in
ieder geval drie varianten:
1) met in rood en zwart geïllustreerd papieren omslag; met vermelding van
de drukker: Amand. Amst.(erdam);
2) met verguld groen linnen reliëfband;
3) met verguld bruin linnen reliëfband.
Bij sommige exemplaren is tussen p. (VIII) en p. (1) een ‘Lijst der staalgravuren’ meegebonden.

48.

[Budt, Leo de]: Reinaert de Vos. Vertelsel- en kleurboek. (Antwerpen, Uitgeverij N.V. Sparta), z.j. (4)-42-(2) p.
a Reinaert de vos en zijn euvele daden in Nobels rijk. Verschenen in het weekblad De Post. Jg. 5 nr. 43, 25 oktober 1953 tot jg. 6 nr. 33, 15 augustus 1954.

50.

Cheylard, Georges & J. Trubert: Reinaart de Vos, in: Bravo 1950. Het grote
weekblad voor jongeren. Z.p., z.u., 1950.
e Verschijnt in een stripblad, maar bevat meer tekst dan illustraties. Eerste
aflevering in nr. 29 van 20 juli 1950 (jg. 14).
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Verscheen ook in het Frans in het Belgische weekblad Bravo, 10e-11e année, 20 juillet 1950 - … en 6 jaar later in het Franse weekblad Vaillant, le
journal le plus captivant, nrs. 599 - 640 ‘Nouvelle Série’ (4 nov. 195619 mei 1957).
Om het honderdste geboortejaar van de illustrator Jean Trubert te vieren
werd in 2009 Le Roman de Renart illustré par Jean Trubert, raconté
par Chantal Trubert uitgegeven, waarbij de opgeschoonde illustraties
gebruikt werden bij een nieuwe tekst van de hand van de dochter van de
illustrator.
75.

Fleerackers, S.J., E. (1): Reineke Vos in de Kempen. Turnhout, Boekdrukkerij Joseph Splichal, 1910. 109-(3) p.
d 1) Deze eerste zelfstandige uitgave is genaaid.
2) Een tweede uitgave verscheen in: Em. Fleerackers S.J., Verzamelde
werken. Tweede deel, ingeleid en, voor de tweede versie (zie nr. 74), samengevat door Em. Janssen S.J. Z.p., z.u., [ca. 1950]. Pagina (15)-123. Er
bestaan uitvoeringen genaaid in papier, gebonden in linnen en gebonden
in kunstleer. De illustraties zijn van Piet Geurts. Van deze uitgave bestaat ook een luxe versie in een groter formaat; ze werd in opdracht van
de Stichting Fleerackers Monument in 1954 ‘gedrukt op handgeschept
Oud-Hollands papier en gebonden in half-lederen band, in een beperkte
oplage die niet in de handel kwam’. Het is onbekend uit hoeveel exemplaren deze oplage bestaat, maar het exemplaar dat we bekeken hebben
droeg nummer 162. Het bevat zowel de editie van 1910 als die van 1942
en telt 142+2 p.

76.

Forest, Jean-Claude & Max Cabanes: Reinaert de vos. Met tal van vrijheden en verschillen. [Doornik], Casterman, [1988]. 56 p. (Wordt Vervolgd
romans).
a De Nederlandse vertaling van René van de Weijer verscheen in Wordt
Vervolgd van november 1980 tot mei 1981; o.a. november 1980, p. 33-40;
februari 1981, p. 58-60; maart 1981, p. 44-46; april 1981 p. 26-29; mei
1981, p. 36-39.
De oorspronkelijke Franse versie verscheen in het stripmaandblad (A Suivre) nrs. 1 t.e.m. 8 (februari 1978-september 1978) en werd in 1985 in
boekvorm uitgegeven bij Editions Futuropolis op groot formaat: 40 x 30.

80.

Geerts, Paul: Willy Vandersteen. Scenario en tekeningen: Paul Geerts. De
nieuwe avonturen van Suske en Wiske. De rebelse Reinaert. Antwerpen,
Standaard Uitgeverij, (1998). (48) p. (Suske en Wiske, 257).
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a Voorpublicatie in De Standaard vanaf 31 maart 1998 (184 stripverhaalstroken) en in De Gelderlander vanaf juni 1988.
d Verscheen in 1998 ook als nr 5 in de reeks Suske en Wiske. De Nederlandse avonturen, uitgegeven voor De Telegraaf.
Een nieuwe editie van dit werk kwam er in 2008 en is bijna identiek aan de
editie 1998; echter de auteursnaam (Paul Geerts) wordt niet vernoemd. In
plaats daarvan wordt Peter van Gucht als scenarist vermeld en Luc Morjaeu als tekenaar. De illustratie op het voorplat is lichtjes veranderd, er
zijn 46 i.p.v. 48 pagina's en Corelio Printing Erpe-Mere wordt vermeld als
drukker. (Van Gucht werkt sinds begin 2003 bij Studio Vandersteen en
Morjaeu sinds 2005.)
Ook in 2008 verscheen bij dezelfde uitgever Pocket 8. De schone slaper /
Het witte wief / De rebelse Reinaert.
e Illustraties en script van Paul Geerts. (Geerts zorgde voor de schetsen en
Marc Verhaegen voor de uitwerking.)
81.

Genechten, R. van: Van den Vos Reynaerde, Ruwaard Boudewijn en Jodocus. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, 1941. 98-(2) p.
e Antisemitisch prozaverhaal met Reynaertelementen. Op basis van deze
tekst werd een tekenfilm in kleur gemaakt door producent Egbert van Putten, scenarist Henk Plaizier en componist Leo Ruygrok. Na de première
op 25 april 1943 werd de film toch maar niet in roulatie gebracht. (Zie o.a.
Egbert Barten ‘Robert van Genechtens Van den vos Reynaerde verfilmd’
in: Tiecelijn 23. Jaarboek 3 van het Reynaertgenootschap, p. 112 e.v.).
Een luisterspelversie Jodocus, van de hand van Paul Hardy, werd uitgezonden op 7 juli 1942 van 20.45 u. tot 21.30 u. op Hilversum II. (Zie o.a.
Het theater van de nieuwe orde : een onderzoek naar het drama van
Nederlandse nationaalsocialisten van A.P.A.M. van der Logt op http://
dare.uva.nl/record/284735).
Publiciteit voor deze uitgave: een gehele laatste pagina in Adolf Hitler –
Mijn kamp. Vertaling van Steven Barends. Twee delen in één band. Onverkorte uitgave. Vierde druk. 26e-50e duizendtal. Amsterdam, De Amsterdamsche Keurkamer, z.j.

83.

Geyter, Julius de (2): Reinaart-de-Vos in Nieuwnederlandsch, met de regels
van den middeleeuwschen versbouw in Dietsch en Duitsch en onderzoek
naar de quantiteit in Oudduitsch en Gotisch door Julius de Geyter. H.A.M.
Roelants, 1885, LXX-132-(2) p.
a Achtste druk, Zutphen W.J. Thieme & Cie, 1898. LXX-101-(1) p. (Klassiek Letterkundig Panthéon, 104). Genaaid in papieren omslag; er bestaat
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ook een variant in vollinnen.
2) Negende druk, 1921, LXV-(1)-87-(3) p.
3) Een audioversie met printbaar cd-booklet is te vinden op http://librivox.org/reinaart-de-vos/. Reinaart de Vos. In een berijmde vertaling van
Julius de Geyter. Gelezen door Ann Simon.
Tekstcontrole: Ans Wink, omslagtekening uit een Franstalige middeleeuwse versie van dit verhaal, omslagontwerp: Bart de Leeuw, productie:
Anna Simon. LibriVox.
98.

Hermanna: Reinaart de vos. Naverteld door Hermanna. Geïllustreerd
door G. Wildschut. Amsterdam, H. Meulenhoff, 1919. 120-(4) p. (Ons Schemeruurtje, XVI).
d 1) Gebonden, kartonnen bandje. Er is ook een variant met een anders geïllustreerd kartonnen bandje en een opgeplakte illustratie van F. Langeler.
2) Er bestaat een Afrikaanse vrije vertaling door P.A.M. Brink: Jakkalsstreke, 'n vrye vertaling van ‘Reinaart de Vos’, Kaapstad, H.A.U.M. v/h
Jacques Dusseau & Co; Pretoria, Amsterdam: J.H. de Bussy, [1900]. (Pretoria: J.H de Bussy, 1922, (Boekies vir die kleinspan, 7); Pretoria, Amsterdam:
J.H. de Bussy, 1925, 2de verb. dr., (Boekies vir die kleinspan, VII); Pretoria:
HAUM, 1956, (Boekies vir die kleinspan; onder de titel Jakkalsstreke, uitgegeven door Drukkerij en Uitgeverij J.H. de Bussy, Pretoria / Holl.-Afrik.
Uitgevers-Mij v/h J. Dusseau & Co, Kaapstad, als nummer VII in de reeks
Boekies vir die Kleinspan. Band en illustraties zijn identiek aan de Nederlandse uitgave.

111.

Keymeulen, Paul van (1): Roman de Renart:
Reynaerts dood, Branche XVIII van de Roman de Renart, in: Tiecelijn, 13
(2000) 4, p. 173-197;
Reynaerts dood, Branche I, verzen 642-785, in: Tiecelijn, 19 (2006) 2,
p. 210-211;
Reynaert als medicijnman, Branche XV van de Roman de Renart, in: Tiecelijn, 14 (2001) 1, p. 3-35;
Over de ham, Branche XXII van de Roman de Renart, in: Tiecelijn,
14 (2001) 2, p. 76-79;
De vespers van Tybaert, Branche VI, in: Tiecelijn, 14 (2001) 4, p. 219-234;
De biecht van Reynaert, Branche II, in: Tiecelijn, 15 (2002) 1, p. 12-21;
De pelgrimage van Reynaert, Branche IV, in: Tiecelijn, 15 (2002) 2, p. 82-87;
Drie Wolvenbranches (Ysegrijn en pape Martijn, Branche XIX; Ysegrijn
en de merrie, Branche XX; Ysegrijn en de twee rammen, Branche XXI, in:
Tiecelijn, 15 (2002) 3, p. 153-156;
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Reynaert en de alen, Branche X, in: Tiecelijn, 15 (2002) 4, p. 211-219;
Reynaert als verver en menestreel, Branche Ic, in: Tiecelijn, 16 (2003) 1,
p. 14-26;
De belegering van Malpertuis, Branche Ib, in: Tiecelijn, 16 (2003) 2, p. 91-97;
Reynaert en Primaat, Branche XIII, in: Tiecelijn, 16 (2003) 3, p. 174-195;
De zwarte Reynaert, Branche XIV, in: Tiecelijn, 16 (2003) 4, p. 228-261;
Reynaert en Liétard, Branche XII, in: Tiecelijn, 17 (2004) 1, p. 23-48;
Van de haan Canteclaer, de mees en Tybaert de kater, Branche VIIa, in:
Tiecelijn, 17 (2004) 2, p. 110-120;
Tybaert en de worst, Branche VIIb, in: Tiecelijn, 17 (2004) 2, p. 121-125;
Tybaert en de twee papen, Branche VIII, in: Tiecelijn, 17 (2004) 2, p. 126128;
De bornput, Branche Va, in: Tiecelijn, 18 (2005) 1, p. 53-59 en 77;
De gestolen ham, gevolgd door Reynaert en de krekel, Branche Vb, in: Tiecelijn, 18 (2005) 1, p. 59-64 en 77;
De verdediging, Branche Vc, in: Tiecelijn, 18 (2005) 1, p. 64-77;
De verdeling van de prooien. Branche XVII, in: Tiecelijn, 18 (2005) 4,
p. 323-343;
Het rechtsgeding, Branche I, in: Tiecelijn, 19 (2006) 2, p. 187-206;
Keizer Reynaert, Branche XVI, in: Tiecelijn, 20 (2007) 1, p. 66-103.
118. Kuhfus, W.: Reinaart de Vos door W. Kuhfus. Met platen en omslag van
O. Verhagen. Den Haag, G.B. Van Goor Zonen’s U.M. n.v., [volgens Goossens: 1931]. 87-(1) p.
d Verschillende uitvoeringen: zowel genaaid, gebonden in linnen als in karton, telkens met dezelfde omslagillustratie, maar met iets afwijkende kleuren.
119.

Laurillard, E.: Reintje de Vos. Het oorspronkelijke vrij naverteld door
E. Laurillard. Met 37 gravuren naar oorspronkelijke teekeningen. Derde druk. Utrecht, Gebr. Van der Post, [1891]. (VIII)-289-(3) p.
e Zeer waarschijnlijk heeft er in deze vorm geen eerste en tweede druk bestaan, maar worden de twee drukken uit 1865 en 1872 die S.J. van den
Bergh verzorgde als zodanig beschouwd (zie nr. 33).
Van de derde druk zijn er inderdaad exemplaren bekend met het jaar 1891
van uitgave op de titelpagina.

147.

Oosterhoff, P.A.E. (2): Reinaart de vos voor kinderen bewerkt door P.A.E.
Oosterhoff, met teekeningen van W. Heskes. Bussum, Gebroeders Koster,
1922. 64 p.
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156. Reynaerts, J.-J.: Dierenfabels. Vrij naar de Roman de Renart:
Vos Reynaert en ram Belijn, naar branche VIII, v. 181-236, in: Tiecelijn,
9 (1996) 3, p. 109-110;
Vos Reynaert en haan Canticleer, branche II, v. 276 e.v., in: Tiecelijn, 9
(1996) 4, p. 140;
Vos Reynaert en Wolf Ysengrin (I), branche IV, 229-362, in: Tiecelijn,
9 (1996) 4, p. 141-142;
Vos Reynaert en Wolf Ysengrin (II), branche Ib, v. 2255 e.v., in: Tiecelijn,
10 (1997) 1, p. 23-24;
Vos Reynaert, wolf Ysengrin en Nobel de leeuw, branche XVI, v. 12001378, in: Tiecelijn, 10 (1997) 1, p. 24-25;
Vos Reynaert, wijfjesvos Hermelijn en das Poncet, branche Ib, v. 27952898, in: Tiecelijn, 10 (1997) 2, p. 77-78;
Vos Reynaert en kater Tibeert, branche XV, v. 101 e.v., in: Tiecelijn,
10 (1997) 2, p. 78-79;
Vos Reynaert en Wolf Ysengrin (III), branche III, in: Tiecelijn, 10 (1997)
3, p. 115;
Vos Reynaert en Wolf Ysengrin (IV), branche II, in: Tiecelijn, 10 (1997)
3, p. 116;
De vos en de eremiet, branche VII, v. 1211 e.v., in: Tiecelijn, 10 (1997)
3, p. 117;
Vos Reynaert en wijfjesvos Hermelijn (I), branche X, v. 10.565 e.v., in:
Tiecelijn, 10 (1997) 4, p. 165-166;
Vos Reynaert en wijfjesvos Hermelijn (II), v. 10.900 e.v., in: Tiecelijn,
10 (1997) 4, p. 166-167;
De vos, de haan en de leeuw, branche XVII v. 1190-1397, in: Tiecelijn,
11 (1998) 1, p. 34;
De vos, de haan, de das en de wouw, branche XVII v.1559-1628, in: Tiecelijn, 11 (1998) 1, p. 35;
Vos Reynaert en kat Tibeert (I-IV), branche XI, v. 11.524 e.v., in: Tiecelijn, 11 (1998) 4, p. 181-184.
158. Riet, J. van: De bron der stilte. Een Reinaertsage, in: Ohee, jg. 10, nr. 472
p. 1-22. Gent, R. Reyntjens, 29 april 1972.
e ‘Een andere bijzondere manier waarop Van Riets Reynaertwerk werd geopenbaard was in de kleine chromo's van honingkoekfabrikant Biekens
uit de jaren zeventig. Bij iedere ingepakte honing- of peperkoek zat een
zelfklever met Reynaert die zijn tegenspelers in de luren legt. Wie ooit
de 50 verschillende genummerde exemplaren van acht op acht centimeter
collectioneerde, bezit vandaag een uniek kleinood dat elke Reynaertverza-
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melaar hem benijdt.’ (Marcel Ryssen, ‘Jean van Riet in Oost-Indische inkt’,
in: Tiecelijn, (17) 2004, p. 19-20.
164. Schröder, Allard (2): Reinaart de vos bewerkt door Allard Schröder met
illustraties van Maan Jansen. Bilthoven, Uitgeverij Solo, 2004. 75 p. (Wereldberoemde Verhalen.)
166. [Servais, P.]: Reinaart de vos. Tekeningen van Simonne Baudoin. [Doornik], Casterman, (1958). 32 p. (De Albums van de Gouden Eeuw).
e De gebonden editie geeft op het achterplat als plaatsen van uitgave Doornik en Parijs; de genaaide uitvoering vermeldt daaromtrent niets. De
Franse tekst is volgens K. Varty (1998, p. 133) van P. Servais, maar de
vertaler naar het Nederlands is onbekend.
Er is ook een druk van 1968 bekend.
Een Duitse vertaling verscheen bij Pattlock – Verlag, Aschaffenburg: Reinecke Fuchs.
169.

[Seyn-Verhougstraete, Hendrik de] H.D.S.-V. (2): De historie van Reinaard
den vos (tweede druk). Aalst, Eug. de Seyn, [ca. 1911]. 100 p.
d Er is ook nog een editie van 1920 (een restant met later omslag?): op het
vooromslag staat vermeld ‘Uitgever Naamloze Vennootschap ‘De Standaard’, 127, Emiel Jacqmainlaan, Brussel, 1920’.

170.

Slings, Hubert: Reinaert de vos. (Amsterdam), Amsterdam University Press,
(1999). 104 p. (Tekst in Context, 3).
e Deze editie is de basis van het bescheiden Reynaertstukje op www.literatuurgeschiedenis.nl. Ze bevat een tiental stukjes over diverse aspecten van
het verhaal en de middeleeuwse context en is sterk didactisch georiënteerd.

177.

Streuvels, Stijn (3): Reinaert de Vos. Vyt het middelnederlandsch in verstaanbaar vlaamsch herschreven door Stijn Streuvels en uitgegeven door het
Davidsfonds in ‘t jaar O.H.M.C.M.X. Opgeluisterd met teekeningen door
Gustaaf van de Woestijne. [Leuven], Davidsfonds, 1910. 200 p. (Nr. 167).
a Tekeningen van Gustave van de Woestijne.
1) Genaaid in papieren omslag.
2) Derde druk (of eigenlijk tweede) is gelijk aan de Davidsfondsuitgave:
Reinaert de Vos. Uyt het middelnederlandsch herschreven door Stijn
Streuvels. Opgeluisterd met teekeningen door Gustaaf van de Woestijne.
Amsterdam, L.J. Veen, 1911. 200 p. Uitgegeven in grijs en blauw linnen,
telkens met blauwe opdruk.
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3) Ook nog eens herdrukt in Vrienden en wapenbroeders. Jaarboek V
van het Stijn Streuvelsgenootschap, [Tielt], Lannoo, 1999. p. 211-298;
met cd: Reinaert de Vos, door Stijn Streuvels (1910), gelezen door Jo
Gevers, in opdracht van het Stijn Streuvelsgenootschap. Stemopname Peter Keereman voor PK Productions.
196. Verniers, Walter. De Tibeertpassage in Van den vos Reynaerde, in: Tiecelijn, 17 (2004) 2, p. 106-109.
e Het eerste deel van de tekst (tot vers 1885) was te vinden op: www.welcome.to/tiecelijn. Nu op: www.reynaertgenootschap.be.
206. Wiegman, Jan: Avonturen van Reinaert de Vos, naverteld en geïllustreerd
door Jan Wiegman. Amsterdam, Mulder & Zoon N.V., z.j. 45-(1) p. (Gouden
Serie).
d Er bestaan twee versies van deze uitgave, in verschillend lettertype. Het ene
gelijmd in karton en het andere gelijmd in karton beplakt met namaaklinnen
papier. In de ene versie zijn de kleuren wat fletser en is het rood oranje geworden.
Bij de paginatelling blijkt dat de drukker c.q. de uitgever de dek- en schutbladen heeft meegeteld.
Er bestaat naast de Nederlandse, ook een Franse (Série d'or), een Duitse
(Goldene Serie) en een Engelse (Clifford series) versie van deze uitgave.
Alle op gelijkaardige manier uitgegeven bij dezelfde uitgever.
218. Zevenbergen, P. van: Reintje de Vos in: Jeugdjuweel - M.S.C.Jaarboek, p. 2629, 36-40, 42-46 en 48. Driehuis-Velsen, Missiehuis Tilburg, (1959?).
e Van 1946 tot 1956 maakte Piet Broos vele strips voor de Maas en Roerbode, o.a. Reintje de Vos, Zijn Reintje de Vos verscheen in de jaren '50 ook
in Beatrijs.
219.

Zoomers-Vermeer, J.P.: Reinaert de Vos. Een dierenverhaal in dichtvorm uit
de twaalfde eeuw. Voor de jeugd opnieuw vrij in proza bewerkt door J.P. Zoomers-Vermeer. Met 26 tekeningen van F. Hazeveld. Amsterdam/Antwerpen,
N.V. Uitg.-Mij. ‘Kosmos’, [ca 1950]. 132 p. (Boeken die men nooit vergeet).
e Fragmenten verschenen bij de cursus Bij Boekverkoper Bladergraag voor de
Nederlandse Schoolradio, 1953-1954 (12 januari-13 april 1954. Les A, 14-28).
Onder de titel ‘Heer Bruin en Reinaert’ werd een fragment van deze uitgave gepubliceerd in Leesboek voor de Christelijke School, samengesteld door L.H.
Stronkhorst. De gouden dorpel. Deel V. Bosch & Keuning, Baarn. 1953, 5de
druk. Bij het verhaal komen drie tekeningen, gesigneerd: Roelof Klein. (Hoewel de titelpagina van het boek Rie Kooyman als illustrator vermeldt.)
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C-Lijst 2004
7.

Rego: Reynaert de vos in: Gazet van Mechelen, 2 [i.p.v. 13] april 1941
Illustraties

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Henri van Daele / Klaas Verplancke – omslag – nr. A.4.
Marc Legendre & René Broens – omslag – nr. A.5.
Karel Eyckman / Sylvia Weve – omslag – nr. A.8.
Theo van de Goor – omslag – nr. A.11.
Charlie May – omslag – nr. A.20.
Ard Posthuma / Mance Post – omslag – nr. A.21.
Frank Pollet / Benjamin Leroy – omslag – nr. A.22.
Walter Verniers / Lies van Gasse – omslag – nr. A.26.
Lida Dijkstra / Thé Tjong-Khing – omslag – C-lijst nr. C.1.
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Michaël Brijs is muzikant, performer en auteur. Met zijn band The Valerie Solanas verwierf hij een cultstatus tot in Kosovo. Hij gromt en zingt spoken word en maakte
de dwarsfluit weer salonfehig in de rock ’n roll. Als fluitist is hij verbonden aan het Scoreman Orchestra van Thomas de Prins en werkt hij freelance voor het Brussels Jazz Orchestra.
Hij werkte mee aan tal van literaire projecten (o.a. met Joke van Leeuwen, Peter HolvoetHanssen, Han van der Vegt) en vervoegt coauteur Andy Fierens bij Andy & the Androids.
Zijn literaire carrière begon een decennium geleden bij het underground-tijdschrift Le Tigre
Unick. Onlangs heeft hij de draad weer opgepikt bij Deus ex Machina, leverde een bijdrage
aan het prachtige Verstrooid Papier van uitgeverij Demian en schreef met Andy Fierens de
sciencefictionroman Astronaut van Oranje.
Adelheid Ceulemans (1986) studeerde Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Ze was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Studiecentrum voor
Vlaamse Muziek en aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. Van 2009 tot 2013 was
zij als FWO-aspirant werkzaam aan de Universiteit Antwerpen, binnen het Instituut voor
de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN). Ze promoveerde in 2013 op een
proefschrift over de negentiende-eeuwse Antwerpse dichter Theodoor Van Ryswyck. Momenteel verricht zij onderzoek naar negentiende-eeuwse zangspelen als projectmedewerker
aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Plantijn Hogeschool) en als postdoconderzoeker aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis (Universiteit Antwerpen), project
IUAP 7/26 ‘City and Society’ (Belspo). In 2010 verscheen van haar hand Verklankt verleden, Vlaamse muziektheaterwerken uit de negentiende eeuw (1830-1914) (University
Press Antwerp). Dit boek werd in oktober 2012 bekroond met de Leon Elautprijs van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Yvan de Maesschalck studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Was
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.
Bob de Nijs (Antwerpen, 1931), Normaalschoolstudies. Naast de eigen werken, vooral
poëzie en essays, schreef hij ook teksten en libretto’s voor componisten (o.m. Willem Kersters). Als autodidact begon hij Spaans te leren en ontdekte daarbij de meertaligheid van
de Spaanse Staat en de interactie tussen de verschillende taalgebieden. Hij begon met de
samenstelling en vertaling van anthologieën van Catalaanse, Galicische en Baskische poëzie
(dit laatste in samenwerking met Jan Deloof). Hij vertaalde ook hedendaagse en klassieke
teksten en romans. I.s.m. Ann Duez stelde hij de woordenboeken Català-Neerlandès en
Neerlandès-Català samen. Vele van zijn vertalingen werden bekroond en de autonome Catalaanse regering verleende hem de onderscheiding Creu de Sant Jordi. Het Institut d’Estudis
Catalans (d.i. de Academie voor het Catalaanse taalgebied) verkoos hem als lid van de Secció
Filològica.
Jozef Janssens, doctor in de Germaanse filologie, specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij is emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis en Geschiedenis van de middel-
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eeuwse, Nederlandse en Europese literatuur aan de KU Brussel. Hij publiceerde verschillende werken over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis.
Kris Humbeeck is hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap en Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceerde o.a. over Vlaamse
Beweging, literatuur en maatschappij, de Vlaamse en Nederlandse literatuur van de negentiende en twintigste eeuw en over Louis Paul Boon. Hij is directeur van het L.P. Boondocumentatiecentrum.
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. Hij is
vooral geïnteresseerd in de Latijnse literatuur van de twaalfde en dertiende eeuw, met name
teksten over dieren (de Ysengrimus!), epische en lyrische poëzie.
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).
Marcel Ryssen was vanaf 1946 leraar Nederlands in de Broederschool te Sint-Niklaas.
Hij is voordrachtskunstenaar en speelde meermaals in voorstellingen van het vossenverhaal.
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.
Bjorn Schrijen (1993) is student Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schreef zijn bachelorscriptie over muzikale Reynaertbewerkingen en
voltooide voor de Radboud Honours Academy een onderzoek naar literaire herdenkingsteksten van de Vrede van Münster. Verder droeg hij bij aan de bloemlezing De strijd om de
broek (2014), een verzameling vertalingen van middeleeuwse tafelspelen.
Yves T’Sjoen (1966) is hoofddocent moderne Nederlandse literatuur, verbonden aan de
Vakgroep Letterkunde (Afdeling Nederlands) van de Universiteit Gent en bestuurslid van de
onderzoeksgroepen Teksteditie Literatuur in Vlaanderen en Gents Centrum voor de Studie
van het Afrikaans en Zuid-Afrika (UGent). Hij bezorgde of werkte mee aan tekstedities en
maakt deel uit van de redactie van enkele letterkundige periodieken.
Rik van Daele is directeur Cultuur van de stad Sint-Niklaas. Hij promoveerde in 1992
aan de KU Leuven 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.
Els van Damme (1980) is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de Vakgroep
Letterkunde (Afdeling Nederlands) van de Universiteit Gent. In 2012 promoveerde zij op
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het proefschrift “Er moet roering komen in het brouwsel”. Het literatuurkritische werk
van Richard Minne in Vooruit (1933-1965). Ze is bestuurslid van de onderzoeksgroep
Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent) en bezorgde mee tekstuitgaven van Daan
Boens, Cyriel Buysse, Albert Bontridder, Ben Cami, Ivo Michiels, Marcel van Maele en
Marcel Wauters.
Christl van den Broucke is medewerker kunsten in cultuurcentrum Ter Vesten in
Beveren. Zij studeerde Keramiek aan Sint-Lukas Gent en ontwikkelde via deze specialisatie
een grote interesse voor de Chinese cultuur.
Gert-Jan van Dijk (’s-Hertogenbosch 1963) promoveerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift Fables in Archaic, Classical, and Hellenistic Greek Literature. With a Study of the Theory and Terminology of the Genre (Leiden, Brill, 1997).
Aan het gerenommeerde Consejo Superior de Investigaciones Científicas te Madrid werkte
hij jarenlang intensief samen met prof. dr. F. Rodríguez Adrados (History of the GraecoLatin Fable, I-III, Leiden, Brill, 1999, 2000, 2003). Daarnaast gaf hij tientallen lezingen in
binnen- en buitenland en schreef hij een groot aantal artikelen in verschillende tijdschriften
en boeken. Momenteel bereidt hij een nieuw fabelboek voor.
Steven van Impe (1978) is master in de geschiedenis (Universiteit Gent) en in de Informatie- en Bibliotheekwetenschap (Universiteit Antwerpen). Hij werkte als bibliograaf bij
de Short Title Catalogus Vlaanderen, voor hij in 2006 conservator oude drukken en handschriften werd aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Hij publiceert artikelen over
bibliotheekwetenschap en boekgeschiedenis. Momenteel werkt hij in z’n vrije tijd aan een
doctoraat over de Gazette van Antwerpen in de achttiende eeuw.
Jack van Peer is criminoloog van opleiding. Hij was van 2001 tot 2011 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. Sinds 2013 voorzitter van de cultuurraad
van Sint-Niklaas.
Lisanne Vroomen (1989) studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na het afronden van haar bachelor is ze begonnen aan de researchmaster
Letterkunde en Literatuurwetenschap. Voor haar masterscriptie heeft ze onderzoek gedaan
naar twintigste-eeuwse Reynaertbewerkingen. Inmiddels is ze werkzaam als doctoranda bij
het Ruusbroecgenootschap aan de Universiteit van Antwerpen en richt ze zich op volkstalige
religieuze liederen uit de kringen van de zusters van het gemene leven.
Paul Wackers is hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde tot 1500 binnen het departement Nederlands van de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over veel verschillende onderwerpen. Rode draden in zijn onderzoek worden gevormd door de Nederlandse en de Europese
Reynaerttraditie; de relaties tussen Latijn en Middelnederlands en in verband daarmee het fenomeen meertaligheid in de middeleeuwen; geestelijke literatuur; en tenslotte verzamelhandschriften. Veel van zijn publicaties besteden aandacht aan de methodologische aspecten van onderzoek.
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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 bij uitgeverij Wereldbibliotheek (Amsterdam) haar debuutbundel Hetzelfde gedicht steeds weer, in 2010 de
beeldroman Sylvia, in 2011 haar tweede dichtbundel Brak de Waterdrager en het beeldgedicht Waterdicht (met Peter Theunynck) en in 2012 Wenteling. In 2014 verscheen Het boek
Hauser i.s.m. Annemarie Estor. Samen met Bas Kwakman publiceerde zij in 2014 Een stem
van paardenhaar, een echo van hun wedervaren in Mongolië. Lies van Gasse ontwierp de
lay-out en de coverillustraties van alle reeds verschenen Tiecelijnjaarboeken.
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Steunabonnee 2014
Minstens 25 euro. U ontvangt:
(1) het jaarboek Tiecelijn 27;
(2) de uitnodigingen van de activiteiten van het Reynaertgenootschap;
(3) een ex libris van O. Jelen (oplage 200 ex);
(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)
J. Backus, Venlo (NL)
Jan Baes, Kalmthout (B)
Eric Bals, Nieuwkerken (B)
Egbert Barten, Wormerveer (NL)
Lucien Bats, Sint-Niklaas (B)
Robine Bausch-Bronsing, Amsterdam (NL)
Koen Bauwens, Sint-Amandsberg (B)
Theo Bauwens, De Klinge (B)
Ivan Bernage, Deurne (B)
Amand Berteloot, Ostbevern-Brock (D)
Bart Besamusca, Utrecht (NL)
Fam. Bielen, Zonhoven (B)
Valentijn Biesemans, Brakel (B)
A. Boeren, Rijswijk (NL)
R. Breukers, Bree (B)
Broederschool, Sint-Niklaas (B)
René Broens, Antwerpen (B)
John Buyse, Stekene (B)
Annemie Charlier, Belsele (B)
Herman Cole, Sint-Niklaas (B)
Willy Coppens, Belsele (B)
Chris de Beer, Sint-Niklaas (B)
Norbert de Beule, Sint-Niklaas (B)
Ivo de Cock, Stekene (B)
Lucien de Cock, Laarne (B)
Paul de Cock, Leuven (B)
Wim de Cock, Belsele (B)
Tineke de Geeter, Puurs (B)
Dirk de Geest, Sinaai (B)
Etienne De Hauwere, Sint-Niklaas (B)

John Dejaeger, Kapellen (B)
Eric de Keyzer, De Klinge (B)
E. de Koning, Hulst (NL)
Hugo de Looze, Hamme (B)
Leo de Meulenaer, Sint-Niklaas (B)
Ronny de Mulder, Sint-Niklaas (B)
Jan de Putter, Leiden (NL)
Stany de Rechter, Stekene (B)
Daniël de Vos, Schoten (B)
Joop de Vos, Delft (NL)
Peter de Vos, Destelbergen (B)
G. de Vos-Keppens, Mechelen (B)
Nik de Vries, ’s-Hertogenbosch (NL)
Aurèle de Witte, Melsele (B)
Peter Deckers, Verrebroek (B)
Lieven Dehandschutter, Sint-Niklaas (B)
Lucien Delange, Sint-Baafs-Vijve (B)
Ingrid Desmedt, Heist-aan-Zee (B)
Heemkundige Kring D’Euzie, Stekene (B)
Lutg. D’haene, Bissegem (B)
Hubert Duellaert, Sint-Niklaas (B)
Erfgoedcel Waasland (B)
Luc Famaey, Beveren (B)
Robert Geladi, Zoersel (B)
Gemeentebestuur Lochristi (B)
Gemeentebestuur Stekene (B)
Trude Gielen, Hulst (NL)
Marc Goetinck, Sint-Kruis-Brugge (B)
Hugo Govaert, Lokeren (B)
Wilfried Grauwels, Rotselaar (B)
Steven Gysens, Lokeren (B)
Piet Hageman, Hulst (NL)
Frans Hakkemars, Uithoorn (NL)
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C.J. Hendrickse, Biddinghuizen (NL)
Arnoud Heyse, Stekene (B)
Yo Heyse-Herman, Stekene (B)
Y. Hieda, Kyoto (J)
Peter Hoefman, Sint-Niklaas (B)
Peter Holvoet-Hanssen, Antwerpen (B)
Instituut Heilige Familie, Sint-Niklaas (B)
Joel Janssens, Zottegem (B)
R. Janssens, Beveren (B)
G. Jansseune, Oostduinkerke (B)
H. Jongsma, Terwispel (NL)
Rien Jonkers, Roosendaal (NL)
H.M. Jongsma, Hoorn (NL)
Simonne Joosse, Tremelo (B)
Th. Kerckhaert, Hengstdijk (NL)
Heinz-Albert Kiehne, Coesfeld (D)
Oswald Kielemoes, Gent (B)
Hans Kusters, Asse (B)
Gert Laekeman, Stekene (B)
André Lampaert, Houthulst (B)
Stan Lapinski, Amsterdam (NL)
L. Lekens, Gent (B)
Hilaire Liebaut, Lokeren (B)
F.J. Lodder, Ridderkerk (NL)
Nard Loonen, Rosoy-sur-Amance (F)
F. Maes, Hasselt (B)
Erwin Mantingh, Utrecht (NL)
Hildegarde Mariman, Sint-Niklaas (B)
Familie Leon Matthijs, Lochristi (B)
Theo Meert, Sint-Niklaas (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, Lochristi (B)
Marie-José Neve-Menu, Stekene (B)
Simone Nonneman, Borgerhout (B)
Armand Onghena, Boortmeerbeek (B)
Bert Otte, Sinaai (B)
Eddy Picavet, Lokeren (B)
Philippe Proost, Deinze (B)

Roger Ramon, Sint-Amandsberg (B)
Hans Redee, Torhout (B)
Danny Reunes, Nieuwkerken (B)
Joris Reynaert, Drongen (B)
Omer Reyniers, Sint-Niklaas (B)
Ronald Rijkse, Arnemuiden (NL)
Hans Rijns, Leiden (NL)
R.W.A. Rijnvos, Mierlo (NL)
Jef Rombaut, Sint-Niklaas (B)
J. Schoonjans, Lokeren (B)
Toine Scheurs, Hulst (NL)
Alexander Schwarz, Lausanne (CH)
Paul en Hilde Steuperaert, Le Faget (F)
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)
Ruud van Dam, Eindhoven (NL)
Frank-Ivo en Joke van Damme, Ekeren (B)
Fernand van de Keybus, Lokeren (B)
Jean-Pierre van de Vijver, Zeveneken (B)
Baudouin van den Abeele, Brussel (B)
Peter van den Berg, Leischendam (NL)
Luc van den Briele, Mechelen (B)
Lutgard van den Broeck, Sint-Niklaas (B)
Maljaert van der Gugten, Katwijk (NL)
Wout van Dinther, Vught (NL)
Georges van Dooren, Stekene (B)
P.H. van Gemert, Bunnik (NL)
Roger van Huffel, Sint-Niklaas (B)
Marc van Kerchove, Laarne (B)
Sonia van Keymeulen, Schilde (B)
Jack van Peer, Kemzeke (B)
Philippe van Raemdonck, Moerbeke (B)
Marinus van Reeth, Niel (B)
Van Rompaey-Ceulemans, Aartselaar (B)
Elisabeth van Son, Kessel-Lo (B)
Erik van Veen, Den Haag (NL)
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Jurgen Vandebotermet, Herne (B)
Wim Vanseveren, Tielt (B)
Vansina-Debeuckelaere, Kalmthout (B)
Johan Verberckmoes, Heverlee (B)
Jozef Verbraecken, De Klinge (B)
Johan Vercruysse, Willebroek (B)
Walter Verniers, Aalter (B)

Patricia Visscher, Veldhoven (NL)
J.W. Walgien, Oldenzaal (NL)
W. Wassenburg, Hulst (NL)
Werner Waterschoot, Grembergen (B)
Jan Wauters, Brugge Sint-Kruis (B)
Frank Willaert, Antwerpen (B)
A.C. Willeboordse, Aardenburg (NL)
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